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RESUMO 

PRADO-SANTOS, Carlos Murilo. A modernização do passado: a reconstrução e a 

refuncionalização do patrimônio cultural de São Luiz do Paraitinga. Tese 

(Doutorado) – Departamento de Geografia, Filosofia, Letras e Ciências Humanas da 

Universidade de São Paulo. Orientador: Francisco Capuano Scarlato, São Paulo, 2014. 

293 p.  

 

A presente tese está calcada na análise da relação, dialética, entre a preservação do 

patrimônio cultural e a refuncionalização turística de um centro urbano de uma pequena 

cidade brasileira. A partir de uma leitura espacial, analisou-se as consequências do 

processo de patrimonialização de São Luiz do Paraitinga que teve seu início com o 

tombamento do conjunto arquitetônico nas décadas de 1980 e 2010, ação que culminou 

com a elevação da cidade à condição de Estância Turística do Estado de São Paulo, 

mudanças normativas que desencadearam um processo de intervenções no espaço 

urbano local, visando adaptá-lo para o recebimento de turistas. Considerando o espaço 

uma construção permanente, resultante de um conteúdo social variável, a pesquisa parte 

do processo de produção espacial de São Luiz do Paraitinga em seu movimento 

histórico. Para entender a nova dinâmica espacial que se desenvolveu, foi feita uma 

leitura crítica propositiva da gestão territorial de uma cidade que está passando por um 

processo de refuncionalização turística ancorada no uso do patrimônio cultural, 

afirmando que, nos moldes atuais, tombar o patrimônio não significou, necessariamente, 

preservar este patrimônio, na medida em que a preservação está, cada vez mais, 

submetida à lógica do mercado turístico. A partir de benefícios econômicos 

questionáveis, com a geração de reduzidos postos de trabalho – em sua maior parte com 

baixos salários – as atividades do turismo não conseguiram até o momento gerar uma 

dinâmica mais efetiva à economia local, porém, vêm colocando em risco a preservação 

de seu patrimônio, negligenciando a preservação enquanto prática da cidadania e 

ferramenta para a preservação da identidade, da memória e da história do lugar. 
 

Palavras-Chave: 1. Patrimonialização. 2. Produção do Espaço. 3. Refuncionalização 

Turística. 4. Patrimônio Cultural. 5. São Luiz do Paraitinga 
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ABSTRACT 

PRADO-SANTOS, Carlos Murilo. The modernization of the past: reconstruction 

and refuncionalization the cultural heritage of São Luiz do Paraitinga. Thesis 

(Ph.D.) – Department of Geography, Philosophy, Letters and Human Sciences, 

University of São Paulo. Advisor: Prof. Francisco Capuano Scarlato, São Paulo, 2014. 

293ff. 

 

This thesis is grounded in the analysis of the relationship and dichotomy between the 

preservation of cultural heritage and tourism refuncionalization of the urban center of a 

small Brazilian town. Staring with a spatial reading, we analyzed the consequences of 

the architectural changes made in the 1980s and 2010, an action that resulted in 

elevating the city to the status of a tourism destination for the State of São Paulo, a 

process that began with, regulatory changes that triggered local urban space planning, in 

order to accommodate the influx of tourists. Considering this space a permanent 

construction site, which resulted in a changing social content, the research part of the 

process of spatial reimaging of São Luiz do Paraitinga in its historical context. To 

understand the new spatial dynamics that developed, a critical review of the land 

management (zoning) was made of a city that is undergoing a process of tourist 

refuncionalization that is anchored in the use of its cultural heritage, confirming that the 

current patterns, of heritage preservation did not necessarily mean preserving this 

heritage, to the extent that preservations, increasingly subjected to the logic of the 

tourist market. Starting from questionable economic benefits, with reduced generation 

of jobs, mostly low-wage, tourism activitie shave failed so far to generate a more 

effective boost to the local economy, however, this is jeopardizing the preservation of 

their local heritage while neglecting the preservation and practice of citizenship tool for 

the preservation of identity, memory and history of the place. 

Key Words: 1. Heritagisation. 2. Production of Space. 3. Tourist Refuncionalization. 4. 

Cultural Heritage. 5. São Luiz do Paraitinga. 
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RÉSUMÉ 
PRADO-SANTOS, Carlos Murilo. La modernisationdu passé: la reconstructionet le 

patrimoine culturel de refunctionalisation de São Luiz do Paraitinga.Thèse (Ph.D.) 

- Département de Géographie, Philosophie, Lettres et Sciences Humainesde l'Université 

deSãoPaulo. Superviseur: Francisco Capuano Scarlato, São Paulo, 2014. 293p. 

 

Cette thèse est basée sur l'analyse de la relation dialectique, entre la préservation du 

patrimoine culturel et la refunctionalisation touristique d'un centre urbain d'une petite 

ville brésilienne. D'un espace de lecture, nous avons analysé les conséquences du 

processus de patrimonialization de São Luiz do Paraitinga qui a commencé avec la 

conservation de l'ensemble architectural dans les années 1980 et 2010. C´estune action 

qui a abouti à l'élévation de la ville à station touristique de l'Etat de São Paulo. A partir 

de ce moment il y a eu des modifications réglementaires qui ont déclenché un processus 

d'intervention dans l'espace urbain local pour recevoir des touristes. Compte tenu que 

l'espace est une construction permanente, résultant d´une teneur social variable, la 

recherche part du processus de production spatiale de São Luiz do Paraitinga dans son 

mouvement historique. Pour comprendre les nouvelles dynamiques spatiales qui se sont 

développées, il a été faite une lecture critique des propositions de la direction territoriale 

d'une ville qui connaît un processus de refunctionalisation touristique an crée dans 

l'utilisation du patrimoine culturel. Ceci indique quel es tendances actuelles pour 

préserver ce patrimoine n´a pas signifié vraiment le protéger dans la mesure où la 

conservation est de plus en plus soumis à la logique dumarché touristique a partir des 

avantages économiques contestables, avec une production réduite des emplois, la 

plupart à faible salaire, les activités touristiques ont jusqu'ici échoué à gérer une 

impulsion plus efficace à l'économie locale. Pourtant, cette situation met en péril la 

préservation de leurs fonds propres tout en négligeant la préservation et la pratique de la 

citoyenneté de l'identité, de la mémoire et de l'histoire du lieu. 

 

Mots-clés:1.Patrimonialisation. 2. Refunctionalisation de Tourisme. 3. Production de 

l'espace. 4. Patrimoine Culturel. 5.São Luiz do Paraitinga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 
 

LISTA DE FOTOS, MAPAS, FIGURAS, IMAGENS, GRÁFICOS E TABELAS 

 

FOTOS 

Foto 1 – Vista do centro urbano de São Luiz do Paraitinga - década de 1920................44  

Foto 2 – Vista do centro urbano de São Luiz do Paraitinga - década de 1950................44 

Foto 3 – Vista do centro urbano de São Luiz do Paraitinga - década de 1980................45 

Foto 4 – Vista parcial da cidade de São Luiz do Paraitinga em 1998.............................45 

Foto 5 – Vista parcial da cidade de São Luiz do Paraitinga em 2013.............................46 

Foto 6 – Casa que pertenceu ao Barão do Paraitinga em 1928.......................................49 

Foto 7 – Casa que pertenceu ao Barão do Paraitinga após reforma - 2010.....................49  

Foto 8 – Igreja Matriz de São Luiz de Tolosa reconstruída - 2014.................................50  

Foto 9 – Igreja de Nossa Senhora das Mercês reconstruída - 2011.................................50  

Foto 10 – Igreja de Nossa Senhora do Rosário após restauro - 2014..............................50 

Foto 11 – Casario do centro histórico de São Luiz do Paraitinga - 2013........................51  

Foto 12 – Casario localizado na rua Cel. Domingues de Castro - 2013..........................51 

Foto 13 – Casario localizado na rua Barão do Paraitinga - 2013....................................51 

Foto 14 – Fazenda da Fábrica - 2004..............................................................................53  

Foto 15 – Fazenda Boa Vista - 2004...............................................................................53  

Foto 16 – Centro urbano de São Luiz inundado - 2010...................................................63 

Foto 17 – Casarões submersos nas águas do Rio Paraitinga - 2010................................63  

Foto 18 – Centro Histórico após a vazão do Rio Paraitinga - 2010................................65 

Foto 19 – Rua Cel. Domingues de Castro após a vazão do Rio Paraitinga - 2010.........65  

Foto 20 – Casarão no Largo do Rosário – 2013............................................................108  

Foto 21 – Casarão localizado na rua Monsenhor Ignácio Gióia - 2013........................108  

Foto 22 – Janelas com verga curva - centro histórico de S. L. do Paraitinga - 2013....111 

Foto 23 – Portas balcões - casarões de São Luiz do Paraitinga - 2013.........................113  

Foto 24 – Portas entradas principais - casarões de São Luiz do Paraitinga – 2013.......114  

Foto 25 – Casarão localizado na rua Barão de Paraitinga - 2013..................................115  

Foto 26 – Casa térrea - rua Barão de Paraitinga - 2013.................................................115 

Foto 27 – Casarão localizado na rua 31 de Março - 2013.............................................143  

Fotos 28 – Imóveis do início do século XX com as portas de aço de enrolar - 2014....144  

Foto 29 – Casarões com portas de aço – 2013..............................................................146 

Foto 30 – Casarão da Câmara Municipal de São Luiz do Paraitinga – 1929................146  

Foto 31 – Casarão que foi derrubado entre os anos de 1960/1961. – 1931...................147 



xiii 
 

Fotos 32 – Casarão que substituiu o antigo Hotel Central – 2013................................147  

Foto 33 – Carnaval no Centro Histórico de São Luiz do Paraitinga em 2012..............189 

Foto 34 – Folia do Divino Espírito Santo......................................................................192  

Foto 35 – Tachos de afogado - Festa do Divino de 2012..............................................193  

 Foto 36 – Moçambique na Rua Barão do Paraitinga....................................................194 

Foto 37 – Cavalhada - Festa do Divino em São Luiz do Paraitinga – 2013..................196 

Foto 38 – João Paulino e Maria Angu - 2013................................................................199 

Foto 39 – Dança de Fitas - 2013....................................................................................199 

Foto 40 – Artesanato de madeira de São Luiz do Paraitinga - 2013.............................202 

Foto 41 – Telas do pintor José Carlos Monteiro – 2010...............................................203 

Foto 42 – Sobrados localizados na Praça Oswaldo - 2014............................................239  

Foto 43 – Praça Oswaldo Cruz antes da reforma iniciada em 2004..............................242 

Fotos 44 – Praça Oswaldo Cruz após a conclusão das reformas em 2005....................242  

Fotos 45 – Praça Oswaldo Cruz após a conclusão das reformas – 2013.......................243 

Fotos 46 – Praça Oswaldo Cruz durante o carnaval de 2009........................................243 

Foto 47 – Fachada do Mercado Municipal de São Luiz do Paraitinga – 2013..............244  

Foto 48 – Pavimento interno - Mercado Municipal – 2005..........................................244 

 

MAPAS e CARTAS 

Carta 1 – Localização do Vale do Paraíba do Sul e de São Luiz do Paraitinga..............39 

Carta 2 – Obras da reconstrução do centro histórico de São Luiz do Paraitinga............98 

Carta 3 – Centro Histórico delimitado pelo Condephaat...............................................164 

Carta 4 – Expansão urbana de São Luiz do Paraitinga..................................................171 

Carta 5 – Usos do solo no centro histórico de São Luiz do Paraitinga..........................230 

 

FIGURAS 

Figura 1 – Imóveis arruinados no centro histórico - 2010...............................................68 

Figura 2 – Centro histórico definido pelo IPHAN - 2010.............................................177  

Figura 3 – Perímetro de preservação visual definido pelo IPHAN - 2010....................180 

Figura 4 – Mapa turístico do Município de São Luiz do Paraitinga - 2014..................256  

Figura 5 – Banner com a programação da Casa Skol - 2013........................................268 

 

 

 



xiv 
 

IMAGENS 

Imagem 1 – Vista parcial do núcleo urbano de São Luiz com a localização das ruas que 

do centro urbano local. São Luiz do Paraitinga - 2013...................................................43 

Imagem 2 – Vista parcial do núcleo urbano de São Luiz do Paraitinga com as áreas 

ocupadas em função das ações do Estado e da Igreja Católica - 2013............................95 

Imagem 3 – Vista parcial do núcleo urbano de São Luiz com a localização da Rua 31 de 

Março, transformada em calçadão - 2013.....................................................................241 

 

TABELAS 

Tabela 1 - A evolução da população urbana e rural de São Luiz do Paraitinga: 1950 – 

2010.................................................................................................................................55 

Tabela 2: Número de Estabelecimentos Comerciais por Classe e Gênero de São Luiz do 

Paraitinga – 2013.............................................................................................................59              

Tabela 3: Número de Estabelecimentos Industriais por Gênero Industrial em São Luiz 

do Paraitinga – 2013........................................................................................................59  

Tabela 4 – Quadro da Arquitetura de São Luiz do Paraitinga.......................................116 

Tabela 5 – Bens tombados pelo Iphan e pelo Condephaat no Vale do Paraíba do Sul 

Paulista...........................................................................................................................156 

Tabela 6 – Bens tombados pelo Iphan no período 1937–2013......................................158 

Tabela 7 – Calendário festivo anual de São Luiz do Paraitinga em 2014.....................225 

Tabela 8 – Reportagens enaltecendo e destacando as manifestações culturais de São 

Luiz do Paraitinga..........................................................................................................226  

Tabela 8 – Verbas disponibilizadas pelo DADE para o desenvolvimento turístico de São 

Luiz do Paraitinga – 2003-2013....................................................................................236 

 

GRÁFICOS 

Gráfico 1 – Taxa de urbanização de São Luiz do Paraitinga - 1970-2013......................56 

Gráfico 2 – Atrativos da Festa do Divino Espírito Santo – 2013..................................222  

Gráfico 3 – Atrativos da Festa do Divino por faixa etária – 2013.................................223  

 

 

 

 

 

 

 



xv 
 

LISTA DE SIGLAS 

 
AMI/São Luiz Associação dos Amigos para a Reconstrução e Preservação do Patrimônio 

Histórico e Cultural de São Luiz do Paraitinga 

CERESTA Centro de Reconstrução Sustentável de São Luiz do Paraitinga  

CONDEPHAAT Conselho de Defesa do patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e 

Turístico  

COMTUR Conselho Municipal de Turismo  

CDHU   Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo 

CNFCP  Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular 

CNRC   Centro Nacional de Referencia Cultural 

CODIVAP Consórcio de Desenvolvimento Integrado do Vale do Paraíba 

CRECI  Conselho Regional de Corretores de Imóveis 

DAEE   Departamento de Água e Energia Elétrica de São Paulo 

DADE   Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias 

DER   Departamento Estradas e Rodagens 

FID   Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos 

ITESP   Instituto de Terras do Estado de São Paulo 

GP   Grau de Proteção 

IBGE   Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  

IG   Instituto Geológico  

INPE   Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais  

IPHAN  Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional  

IPT   Instituto Pesquisas Tecnológicas 

IPTU   Imposto Predial Territorial Urbano 

ITESP   Instituto de Terras do Estado de São Paulo 

OMT   Organização Mundial de Turismo  

PAC-CH  Plano de Ação das Cidades Históricas 

PCH   Programa Cidades Históricas 

PMSLP  Prefeitura Municipal de São Luiz do Paraitinga 

PSDB   Partido da Social Democracia Brasileira  

PT   Partido dos Trabalhadores  

SEPLAN  Secretaria do Planejamento 

SOSACI  Sociedade dos Observadores de Saci 

SPHAN  Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

UNESCO  Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura 

UNESP  Universidade Estadual Paulista 



xvi 
 

UNICAMP  Universidade de Campinas  

UNITAU  Universidade de Taubaté  

USP   Universidade de São Paulo 

UPPH   Unidade de Preservação do Patrimônio Histórico 

VCP   Votorantim Celulose e Papel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvii 
 

SUMÁRIO 

 

1 – Introdução................................................................................................................19 

1.1 – Métodos e Técnicas de Pesquisa............................................................................30 

 

 

PARTE I 

A evolução urbana de São Luiz do Paraitinga e o urbanismo ilustrado português 

no Brasil: bases para o entendimento da paisagem cultural do lugar 

 

2 – Do auge cafeeiro à condição de pequeno núcleo urbano: a evolução urbana de 

São Luiz do Paraitinga...........................................................................................38 

2.1 – A desconstrução do passado: a inundação do centro urbano de São Luiz do 

Paraitinga................................................................................................................62 

 

3 – A produção do espaço urbano e os sentidos da refuncionalização da paisagem 

cultural de São Luiz do Paraitinga..............................................................................69  

3.1 – Os agentes produtores do espaço urbano de São Luiz do Paraitinga: as ações 

da Igreja Católica, do Estado, dos promotores imobiliários, dos proprietários 

fundiários e dos grupos sociais excluídos..............................................................85 

3.2 – Encruzilhadas e cruzamentos: a arquitetura de São Luiz do Paraitinga......105 

 

 

PARTE II 

Memórias e formas urbanas: a patrimonialização e a refuncionalização turística 

da paisagem cultural de São Luiz do Paraitinga  

 

4 – Um olhar geográfico sobre a preservação do patrimônio no Brasil e o processo 

de patrimonialização de São Luiz do Paraitinga......................................................118 

4.1 – A institucionalização do patrimônio arquitetônico no Brasil e as influências 

na gestão do espaço urbano..................................................................................136 

4.2 – A primeira etapa da patrimonialização do núcleo urbano de São Luiz do 

Paraitinga: as ações do Condephaat.....................................................................160 



xviii 
 

4.3 – A segunda etapa da patrimonialização do núcleo urbano de São Luiz do 

Paraitinga: as ações do IPHAN............................................................................175 

 

5 – As práticas culturais e o espaço urbano de São Luiz do Paraitinga: a formação 

de uma paisagem cultural....................................................................................................183 

5.1 – A refuncionalização turística e a preservação do patrimônio cultural: usos e 

sentidos.................................................................................................................208 

5.2 – O antigo e o moderno: a reconstrução e a refuncionalização turística da 

paisagem cultural de São Luiz do Paraitinga e seus desdobramentos na 

preservação do seu patrimônio cultural................................................................234 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS........................................................................................272 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS..........................................................................284 

 

ANEXOS.......................................................................................................................301 

 

LISTA DE ENTREVISTADOS....................................................................................305 

 

 

 



19 
 

INTRODUÇÃO  

Fundada em meados do século XVIII, São Luiz do Paraitinga é uma das 

cidades mais estudadas do Vale do Paraíba do Sul, quiçá, do Estado de São Paulo num 

primeiro momento, em função de seu conjunto arquitetônico e, num segundo momento, 

em função da presença de práticas culturais que remetem à cultura caipira e à memória 

da cafeicultura na região.  

Nascido em São Luiz do Paraitinga, o patrimônio cultural1 local sempre 

chamou minha atenção e aguçou minha curiosidade a respeito de suas características 

arquitetônicas e paisagísticas, o que me fez refletir sobre como foram construídos esses 

casarões e se formou essa paisagem, assim como o seu espaço urbano. Em conjunto 

com o acervo arquitetônico, sempre chamaram minha atenção as festas que se 

manifestam no lugar2, momentos em que grande parte das práticas culturais se 

materializam nos espaços da cidade. As práticas culturais, o quadro natural (sítio 

urbano) e o conjunto arquitetônico do lugar vão se caracterizar como uma paisagem 

cultural que se tornou um fator significativo na formação da identidade do povo 

luizense3 – que se vê e se reconhece a partir destas práticas e desta formação 

paisagística – formando o universo da cultura luizense. Porém, nos últimos 12 anos, 

essa paisagem cultural vem sendo refuncionalizada e sendo transformada em um 

atrativo para o desenvolvimento das atividades do turismo no lugar.  

Com aproximadamente quatrocentos imóveis construídos nos séculos XIX e 

início do XX, em 1982, o conjunto arquitetônico foi tombado pelo Condephaat 

(Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do 

Estado) 4, para, em 2010, ser tombado de forma emergencial pelo Iphan (Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) 5, tombamento ratificado em 2012 com a 

                                                           
1
 Ao pensar o patrimônio por um viés espacial, é importante trabalhar as materialidades em conjunto com 

as imaterialidades, tendo como objetivo evitar análises de fragmentos espaciais. Dessa maneira, optou-se 

nesta pesquisa pela utilização do termo patrimônio cultural pois ele irá abarcar o conjunto arquitetônico, 

as práticas culturais e o sítio urbano local, fragmentos fundamentais para entender a formação paisagística 

transformada em patrimônio estadual e nacional, apesar do tombamento ser restrito ao conjunto 

arquitetônico presente no centro urbano. 
2
 Nesta pesquisa entende-se o lugar como demarcações físicas e simbólicas do espaço, “cujos usos lhes 

qualificam e lhes atribuem sentidos de pertencimento, orientando ações sociais e sendo por estas 

delimitadas reflexivamente” (Leite, 2004, p. 35). 
3
 Gentílico de pessoas naturais de São Luiz do Paraitinga.  

4
 O processo de tombamento foi iniciado em 1969 e concluído com a Resolução 55 de 13 de maio de 

1982, inscrevendo a cidade no Livro do Tombo do Estado de São Paulo (São Paulo, 1982). 
5
 Processo n.º 1.590-T-10 (Processo n.º 01506.000169/2010-11), que tomba o Centro Histórico de São 

Luiz do Paraitinga (IPHAN/SP, 2012). 
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elevação do conjunto arquitetônico à condição de patrimônio nacional
6
, ações que 

inseriram a cidade em processo de patrimonialização. As duas instituições de 

preservação realizaram somente o tombamento do conjunto arquitetônico, visto que as 

justificativas presentes nos processos de tombamentos são pautadas na valorização da 

arquitetura local. Destaca-se que a política de preservação brasileira é pautada na 

valorização estética do patrimônio, dando poucas atenções para as estruturas e processos 

que sustentam a dinâmica espacial destes lugares patrimonializados, o que, muitas 

vezes, traz consequências negativas para a preservação das sociabilidades cotidianas do 

lugar.  

Pensando a patrimonialização inserida no processo de produção do espaço 

geográfico, a cidade em movimento, com seus espaços de vivências e sentidos, qual a 

concepção geográfica para trabalhar a patrimonialização? Ao partir de uma leitura 

espacial crítica, a patrimonialização não se refere a uma ação, mas, sim, um processo – 

processo este que transforma a realidade das cidades por ele atingidas – visto que tem 

como base a espetacularização e a cenarização dos lugares escolhidos para serem 

reconhecidos como patrimônio, abrindo caminho para as atividades do setor da 

publicidade e do entretenimento, em especial, do turismo. A partir da patrimonialização, 

desenvolve-se uma nova lógica de organização espacial nestes lugares, sempre em 

função de colocar este patrimônio em evidência, desprezando a vida cotidiana face aos 

interesses preservacionistas e mercantis, para assim, transformá-los em lugares 

turísticos. 

A patrimonialização dá origem a novas racionalidades técnicas e normativas 

que viabilizarão novas ações nestes lugares, desencadeando em mudanças nas formas-

conteúdo da cidade (Santos, 2002) que passam a ser moldadas em função deste novo 

momento de produção espacial. Irão ocorrer transformações nas materialidades 

presentes no território, mas também nas práticas culturais atreladas a estes lugares em 

processo de mudanças, incorrendo em uma ressignificação que recria a identidade 

territorial destes lugares.  

                                                           
6
 É inusitada a situação em que se deu o tombamento do patrimônio pelo Iphan. Durante os estudos para o 

tombamento iniciados em 2007, a cidade passou por uma cheia em 2010, o que deteriorou grande parte do 

núcleo urbano local. Assim, entre os estudos e a homologação do tombamento, o Iphan chegou para atuar 

na cidade realizando obras emergenciais para amenizar o impacto da cheia no patrimônio edificado 

localizado na parte baixa do sítio histórico local. 
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 Apoiada em Jeudy (2005), Choay (2001), Costa (2011) e Costa e Scarlato 

(2012), nesta pesquisa, considera-se que a patrimonialização é um processo que tem seu 

início com o inventário e o tombamento do patrimônio cultural, ação que recai na 

institucionalização dos objetos e práticas culturais escolhidas para serem tratados 

enquanto patrimônio. A partir daí, essas formas reconhecidas como patrimônio cultural 

são colocadas em evidência na dinâmica socioespacial destes lugares, passando a sofrer 

intervenções em suas estruturas formais e ritualísticas para torná-los mais atrativos e 

rentáveis para o setor turístico. Com isso, o valor patrimonial ressaltado por meio da 

institucionalização produz uma marca, onde “(...) a totalidade da maquinaria patrimonial 

que é apresentada segue apenas uma única via: a do reconhecimento institucional que o 

patrimônio confere a qualquer forma de reivindicação identitária” (Jeudy, 2005, p.28).    

Como apontou Choay (2001), a valorização do patrimônio é pautada na 

conservação e na restauração dos bens escolhidos, restaurações calcadas em 

reconstituições históricas, muitas vezes, fantasiosas, onde o monumento ou as 

manifestações culturais são apresentados como um espetáculo. O patrimônio passa a 

disputar espaço com as animações culturais e seus efeitos de sons e luzes, convertendo o 

patrimônio em mercadoria, o que faz com que estas áreas fiquem cada vez mais 

homogêneas, visto que “(...) a indústria patrimonial desenvolveu os recursos da 

embalagem que também permitem oferecer os centros e os bairros antigos como 

produtos para o consumo cultural” (Choay, 2001, p.224). Os turistas visitam cidades 

patrimonializadas no mundo inteiro como se fossem grandes museus a céu aberto, pois 

a patrimonialização é pautada em normas e técnicas internacionais que fazem pouco 

sentido e tem poucas relações com os lugares patrimonializados, num processo que 

Costa (2011a) definiu como “patrimonialização global”
 7

.  

A partir dos autores citados anteriormente, afirma-se que o processo de 

patrimonialização passa por três etapas principais. A primeira etapa consiste na 

institucionalização do patrimônio por meio do tombamento e da valorização do espaço 

construído. Na segunda etapa, com base nos valores estéticos e mercadológicos, estes 

espaços passam a sofrer intervenções que visam adaptá-las e torná-las rentáveis para, na 

                                                           
7
 A patrimonialização global poder ser definida como um “brusco movimento universal de 

espetacularização e banalização pela cenarização progressiva dos lugares promovido pela dialética 

Estado-mercado sobre as bases técnicas da ciência e da informação; em síntese, é um processo de 

ressignificação dos lugares em escala planetária. Há uma verdadeira corrida mundial das governanças 

urbanas e dos estados para a inserção de bens culturais de pequenas e médias cidades antigas espalhadas 

pelo planeta, no circuito internacional do turismo” (Costa, 2011a, p.30).   
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terceira etapa, confirmar a refuncionalização e implantar as atividades do setor turístico 

e do entretenimento, colocando este patrimônio à mercê das demandas, valores e 

regulações mercadológicas. Com estas etapas, completa-se o processo de reprodução do 

capital. Destaca-se que estas etapas não seguem uma ordem rígida e podem ocorrer – 

concomitantemente ou de forma aleatória – tratando-se de uma tendência que tem sido 

evidenciada nas cidades patrimonializadas.   

O objetivo inicial inserido no processo de patrimonialização é a salvaguarda 

dos bens tombados, porém, com a crônica ausência de uma política pública de 

preservação mais efetiva no Brasil, estas áreas passam a ser produzidas e reproduzidas 

sob os ditames econômicos, fato que coloca em risco a própria permanência destes bens, 

desencadeando em um processo de modernização do passado que retira a temporalidade 

dos bens, conferindo uma função temporal ao que está fora de seu tempo, onde “(...) 

atualizar o que pertence ao passado não seria mais do que uma maneira de tornar 

presente, na aparência, o que não está mais” (Jeudy, 2005, p.51), processo no qual a 

gestão contemporânea do patrimônio impõe um sentido à história que será contada e 

servirá de base à memória coletiva.  

Jeudy (2005), ao questionar essa lógica perversa atrelada ao processo de 

patrimonialização, aponta que neste modelo,  

“(...) a regra é clara: para que o passado não seja abolido é preciso que tudo o 

que se vive seja atualizado. As diferenças temporais entre o passado, o 

presente e o futuro são aniquiladas graças aos simulacros dessa atualização. 

O passado e o futuro parecem se conjugar no presente, ao passo que o próprio 

presente se torna o tempo da reprodução antecipada do passado” (p.16).      

Com as tendências contemporâneas de valorização dos espaços das cidades, 

pautadas nas estratégias do planejamento urbano – tanto por parte do Estado quanto dos 

empreendimentos privados – vê-se que o patrimônio cultural das cidades ganhou 

destaque, e, ao menos no discurso, passou a ser defendido como um importante 

referencial da história de uma cidade, da memória do lugar e também como um 

importante recurso econômico voltado às atividades da indústria cultural.  

Como parte do processo de patrimonialização e turistificação, em julho de 

2002 a cidade foi elevada à condição de Estância Turística do Estado de São Paulo
8
, 

passando a receber uma verba anual para o desenvolvimento do turismo oriunda do 

Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias (DADE), órgão ligado à 

                                                           
8
 Lei Estadual nº 11.197 de 05 de Julho de 2002 – Transforma em Estância Turística do Estado de São 

Paulo o Município de São Luiz do Paraitinga. (Diário Oficial do Estado de São Paulo, 05/07/2002). 
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Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo9. A mudança para estância turística deu 

origem a um significativo volume de verbas advindas do Governo Estadual para o 

município e desde então todos os esforços do poder público local são direcionados ao 

desenvolvimento da atividade turística no município. Desde 2002, o DADE já investiu 

mais de nove milhões de reais na cidade em obras e equipamentos urbanos. 

Com a elevação da cidade à condição de estância turística, as práticas 

culturais passaram a ser espetacularizadas e o espaço urbano local passou a ser adaptado 

para o recebimento de turistas, dando início à refuncionalização turística e a construção 

de uma imagem de uma cidade festeira, incorrendo em um processo de “urbanização 

turística”
 10

 (Paes, 2000) na cidade. Devido à ausência de um planejamento urbano e 

turístico prévios, teve início, na cidade, um processo de intervenções urbanas na sua 

área central, a partir de então, calcadas na adaptação da cidade para o recebimento de 

um número cada vez maior de turistas em detrimento da melhoria na qualidade de vida 

da população local e da preservação11 de seu conjunto arquitetônico e suas práticas 

culturais. A cidade vem sendo invadida pelo processo de turistificação, com alterações 

em sua paisagem e nas práticas culturais, pois no encontro do visitante com o morador 

local, novos hábitos estão sendo inseridos no lugar, desencadeando em novas formas de 

produção e consumo do espaço.  

Além das intervenções urbanas decorrentes das ações direcionadas para a 

refuncionalização turística, na virada do ano de 2009 para o ano de 2010, o centro 

urbano local foi inundado pelas águas do Rio Paraitinga, inundação que atingiu 

praticamente toda a parte baixa da cidade. Após esse episódio, iniciou-se a recuperação 

                                                           
9
 Enquanto um órgão gestor, o DADE transfere recursos diretos para a execução de obras e programas 

ligados ao desenvolvimento do turismo em 67 cidades reconhecidas como estâncias no Estado de São 

Paulo. Os recursos dos convênios que essas cidades celebram com o DADE provêm do Fundo de 

Melhoria das Estâncias, que é mencionado no artigo 146 da Constituição do Estado de São Paulo e 

funciona de acordo com a lei 7.862/1992. A receita que o Fundo disponibiliza para os municípios é 

composta pela somatória dos Impostos Municipais de todas as estâncias por meio da apresentação de seu 

DREMU (Declaração de Receita Tributária Própria Municipal). Há também uma verba contida no Plano 

Plurianual. (www.saopaulo.sp.gov.br) 
10

 De acordo com Paes (2000, p. 108) “(...) a urbanização turística coloca as cidades no mercado de 

paisagens naturais e artificiais. Algumas cidades chegam a definir toda sua vida econômica em função do 

desenvolvimento turístico, reorganizando-se para produzir paisagens atrativas para o consumo e para o 

lazer. (...) As regiões, as cidades, os lugares turísticos vestem-se de novas materialidades: galerias, 

shopping centers, edificações, condomínios fechados, infra-estrutura viária e uma infinidade de objetos e 

serviços especializados para o turismo”.  
11

 Nas ciências naturais, os conceitos de preservação e conservação possuem conotações e funções 

distintas, onde o primeiro refere-se a preservação total e o segundo prevê o uso racional e controlado dos 

recursos naturais. Nesta pesquisa adota-se o termo preservação por ser este o termo mais corrente nos 

trabalhos relacionados à proteção de patrimônios culturais, mesmo considerando seus diferentes usos. 
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e a reconstrução dos imóveis tombados e da infraestrutura da cidade, intensificando as 

intervenções no centro urbano, com significativas alterações na sua paisagem, mudanças 

apontadas e detalhadas ao longo da pesquisa.     

Como apontou o arquiteto e urbanista Nabil Bonduki (2010), ao analisar as 

intervenções urbanas realizadas pelo Iphan para a recuperação de centros históricos 

brasileiros, as pequenas cidades podem sofrer sérias consequências do desenvolvimento 

de um turismo pouco planejado, pois,  

“(...) se as atividades ligadas ao turismo começam despontar nesses núcleos, 

dando-lhes algum dinamismo, observa-se uma tendência à substituição da 

população local por forasteiros ou por usos a eles destinados, 

descaracterizando o tecido social que dá consistência humana ao processo de 

reabilitação física. Se tal processo avança até contaminar inteiramente o 

território do núcleo, o resultado é trágico, com a criação de cenários de 

fachadas sem conteúdo, o que representa uma sentença de morte para o 

patrimônio urbano vivo e socialmente construído” (Bonduki, 2010, p.286).   

A partir da análise do patrimônio cultural da cidade emerge a problemática 

central desta pesquisa, ou seja, como conciliar a refuncionalização turística e a 

preservação do patrimônio cultural em uma pequena cidade brasileira? São Luiz do 

Paraitinga é uma cidade com uma infraestrutura urbana de pequeno porte que precisa 

ser preparada para receber um contingente maior de turistas, processo que desencadeou 

em intervenções no seu espaço urbano visando adaptá-lo para receber tais atividades. 

Assim, visto que o turismo desenvolvido na cidade é pautado na preservação de seu 

patrimônio cultural, como esta atividade vai auxiliar na preservação do patrimônio, na 

medida em que terão de ser realizadas mudanças nos espaços da cidade? Pode-se fazer 

uma relação entre estas intervenções urbanas e as alterações nas práticas culturais do 

lugar?  

Por se tratar de uma pesquisa que tem como objeto uma área transformada 

em patrimônio cultural, procurou-se entender as relações entre a dinâmica espacial e as 

práticas culturais aí existentes. Na medida em que a cultura é regida por códigos que 

lhes dão base de sustentação temporal, pode-se ponderar que o espaço serve de substrato 

para a realização da cultura, e, por meio dos marcos espaciais, os homens garantem a 

perenidade da cultura enquanto prática social (Claval, 2010). Estas marcas produzidas 

pela sociedade oferecem um suporte para a formação e a manutenção da identidade 

coletiva, da identidade do lugar.  

Dessa forma, buscou-se, dialeticamente, fazer um diálogo entre a 

refuncionalização e a preservação das materialidades (conjunto arquitetônico e os 
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equipamentos urbanos) e das imaterialidades (práticas culturais e seus significados), 

inseridas em uma dinâmica de produção espacial com agentes específicos, visto que se 

trata de uma cidade patrimonializada e turistificada. Com as mudanças nas 

materialidades e as consequentes alterações nos dados simbólicos, estes bens estão 

sendo reapropriados cultural e economicamente para o uso turístico, desmantelando 

práticas culturais cotidianas e alterando o verdadeiro significado de sua preservação. As 

práticas culturais cotidianas são transformadas em atrativos e passam a ser 

espetacularizadas para servir de suporte ao mercado turístico. Inicialmente, a 

intervenção é material, mas, num segundo momento, é também simbólica.  

Nesse aspecto, a abordagem central está calcada no processo de produção 

espacial de São Luiz do Paraitinga em seu movimento histórico a partir das políticas 

desenvolvidas pelos órgãos de preservação e de desenvolvimento turístico, inseridas no 

processo de ressignificação da memória e de refuncionalização da paisagem. Assim, foi 

feita uma leitura crítica propositiva da gestão territorial de uma pequena cidade 

interiorana que está passando por um processo de refuncionalização turística ancorada 

no uso do conjunto arquitetônico e das práticas culturais, esclarecendo que a 

refuncionalização que está ocorrendo se dá no nível da paisagem, consolidada a partir 

da preservação de suas formas urbanas.  

Diante do exposto inicialmente, a questão colocada como problema nesta 

tese é entender a relação dialética entre a preservação do patrimônio e a 

refuncionalização turística. Partindo do binômio “preservação X refuncionalização 

turística”, a pesquisa apresenta como hipótese central que, dialeticamente, a partir do 

tombamento de um conjunto arquitetônico de uma pequena cidade, abriu-se caminho 

para o desenvolvimento das atividades do setor turístico por meio de ações público-

privadas que serão implementadas, principalmente, na área com a presença de bens 

tombados. Com isso, sustenta-se que a preservação não se efetiva de fato e o processo 

de patrimonialização vem servindo mais para a sobrevalorização dos espaços que se 

tornarão turísticos, tendo como consequência direta a descaracterização das 

materialidades e das imaterialidades presentes no lugar. O turismo é divulgado como 

uma atividade que pode gerar rendas para a comunidade e, ao mesmo tempo, auxiliar na 

preservação do patrimônio cultural, situação questionável em uma pequena cidade, na 

medida em que a implantação do turismo vai exigir intervenções, muitas vezes, 

drásticas, nas materialidades destes lugares.   
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Com a refuncionalização turística e a reconstrução do centro urbano, vem 

sendo desenvolvida uma nova ordem espacial na cidade, hierarquizada a partir do centro 

histórico, visto que a governança urbana está refuncionalizando e reconstruindo o centro 

urbano a partir desses espaços patrimonializados. Portanto, esta nova lógica de 

organização vem influenciando na dinâmica do espaço urbano local em sua totalidade, 

já que é uma tendência nas cidades patrimonializadas e turistificadas, a execução de 

ações pontuais nos locais considerados mais palatáveis para o consumo turístico, 

processo já apontado por Costa (2011a) ao estudar as cidades-históricas mineiras. Quais 

as consequências do processo de patrimonialização e de refuncionalização turística para 

a preservação do patrimônio cultural e para o desenvolvimento socioespacial de São 

Luiz do Paraitinga?   

Pensando que a base de sustentação da atividade turística na cidade é a 

preservação de suas formas materiais e de suas práticas culturais associada à memória 

da cafeicultura e do caipira, supõe-se que o desenvolvimento local esbarra na 

contradição presente no binômio “preservação X refuncionalização turística”, pois o 

desenvolvimento do turismo pouco planejado tem colocado o patrimônio do lugar sob 

risco. Pensando o turismo como uma atividade que produz e consome espaço (Cruz, 

2000), como conciliar a preservação do patrimônio e gerar o desenvolvimento turístico 

tem sido uma constante na cidade. Qual o destino do patrimônio cultural e do espaço 

urbano ao longo do processo histórico?   

Buscando comprovar a tese central da pesquisa e confirmar que a 

patrimonialização e a refuncionalização turística desencadeiam em dificuldades para a 

preservação do patrimônio, o caminho teórico percorrido tem seu início no processo de 

patrimonialização da cidade decorrente do tombamento do conjunto arquitetônico. O 

processo de patrimonialização assim como de refuncionalização turística são analisados 

a partir da produção do espaço geográfico e da paisagem do lugar. 

O espaço geográfico é entendido enquanto um sistema de objetos e um 

sistema de ações, tomando o espaço geográfico como uma totalidade composta por um 

conjunto de materialidades e imaterialidades, formas-conteúdo, em interação e ao 

mesmo tempo em contradição. No âmbito do espaço geográfico, tomou-se o patrimônio 

cultural de São Luiz do Paraitinga como um conjunto de formas-conteúdo da cidade 

(Santos, 2002). O espaço geográfico é dinâmico. Uma área transformada em patrimônio 

histórico e valorizada para o uso turístico confirma esta premissa, pois a 
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patrimonialização gera mudanças socioespaciais nestes lugares. Ao transformar o centro 

de São Luiz em patrimônio e, em seguida, em Estância Turística do Estado, tem-se o 

início de uma nova relação entre a sociedade e este espaço.  

Visto que a tese central da pesquisa é pautada na análise de um lugar 

patrimonializado, é fundamental acentuar o valor simbólico contido no espaço – a 

imaterialidade em conjunto com as materialidades – considerando o espaço como um 

misto que possibilita a existência humana, fundamentando-se na existência social e na 

existência natural (Maffesoli,1999). Assim, procurou-se analisar a interação do dado 

material – o conjunto arquitetônico, com o dado imaterial, as práticas culturais – assim 

como, demonstrar a importância das materialidades no processo de criação e produção 

das práticas culturais, peça importante na construção da memória e da identidade do 

lugar que remete à memória da cafeicultura e do caipira do Vale Paraíba do Sul.  

Ao realizar uma leitura geográfica, pode-se afirmar que a relação forma-

função está sempre mudando e adquirindo novos contornos na medida em que os 

movimentos da sociedade irão dar novas funções às formas geográficas, produzindo um 

espaço diferente do anterior (Santos, 2002). Nesta refuncionalização espacial, a 

paisagem resultante passou a exercer uma nova função, servindo de cenário para a 

espetacularização das manifestações culturais do lugar e de atrativo para o turismo, 

onde as formas culturais encontram sua expressão na paisagem (Sauer, 2010).   

Com o objetivo de comprovar a tese central colocada, a pesquisa que segue 

está organizada em duas partes que dialogam entre si, partindo do entendimento dos 

sentidos e símbolos do patrimônio local para ser finalizada com a modernização do 

passado advinda com a patrimonialização e a refuncionalização turística da paisagem da 

cidade. Portanto, com vistas a entender a relação entre a preservação e a 

refuncionalização turística, esta pesquisa recai sobre o patrimônio cultural de São Luiz 

do Paraitinga, a partir do qual serão desenvolvidos os argumentos sobre o processo de 

refuncionalização e reconstrução da cidade.  

Na primeira parte da pesquisa – que tem como título “A evolução urbana de 

São Luiz do Paraitinga e o urbanismo ilustrado português no Brasil: bases para o 

entendimento da paisagem cultural do lugar” – foi discutida e apresentada a produção 

do espaço geográfico, para assim entender as ações dos principais agentes produtores do 

espaço urbano de uma cidade fundada no período colonial na construção das formas 

materiais, mas também, das práticas culturais presentes no lugar transformadas em 
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patrimônio cultural. Partindo de uma abordagem geohistórica – sem perder de vista o 

processo de produção do espaço geográfico – o patrimônio é trabalhado enquanto um 

conjunto de formas-conteúdo das cidades, que irá servir de base para a construção da 

identidade do lugar São Luiz do Paraitinga. 

Na segunda parte da pesquisa, intitulada “Memórias e formas urbanas: a 

patrimonialização e a refuncionalização turística da paisagem cultural de São Luiz do 

Paraitinga”, a partir de uma leitura crítica de produção do espaço, é analisado e 

trabalhado o processo de patrimonialização e refuncionalização turística de São Luiz do 

Paraitinga, partindo da análise dos processos de tombamentos realizados pelo 

Condephaat e pelo Iphan. Com o intuito de operacionalizar as análises da 

patrimonialização dentro de uma leitura espacial, esta parte está calcada nas categorias 

de norma e técnica, visando, com isso, operacionalizar geograficamente os sistemas 

técnicos, aqui entendidos como objetos, e os sistemas normativos, entendidos enquanto 

ações na interpretação do patrimônio cultural. A partir das categorias norma e técnica, 

foram feitas as ponderações sobre as consequências do tombamento de um pequeno 

centro urbano, pois recai sobre a cidade uma série de normas e técnicas destinadas à 

preservação que colocam esta área em uma nova posição no processo de produção 

espacial destes lugares.  

Ao transformar o centro de São Luiz do Paraitinga em patrimônio e, em 

seguida, em Estância Turística do Estado, tem-se o início de uma nova relação entre a 

sociedade e este território, agora, em processo de valorização com o desenvolvimento 

do turismo. Ao ser direcionado ao turismo, o patrimônio cultural adquiriu um novo 

sentido, sendo visto pela sociedade como uma mercadoria destinada ao mercado de 

entretenimento. Assim, pode-se apontar que a partir de 2002, foi realizada uma série de 

ações que influenciaram o processo de refuncionalização turística, pois o que vem sendo 

valorizado como atrativo turístico são as atividades do cotidiano da população local, que 

após um processo de espetacularização, passou por uma sobrevalorização de sua 

encenação e de suas formas aparentes, criando uma espécie de fast-food cultural, onde o 

turista consome toda uma tradição secular, agora, reduzida ao instante. 

A partir de reconstruções e reformas superficiais nos bens tombados na 

cidade – onde o conjunto arquitetônico é preservado apenas como um suporte para a 

criação de uma paisagem que remonta ao período do café na região – o que evidencia 

que a política de preservação brasileira é fachadista e fortemente influenciada pelas 
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aspirações do setor do entretenimento, em especial do setor turístico, em que a 

preservação do patrimônio, enquanto suporte das identidades territoriais e da memória 

do lugar, está ficando no plano secundário. Com a sobrevalorização do centro histórico 

local, foi criada uma nova hierarquia intra-urbana na cidade e tudo passou a acontecer a 

partir deste centro. Com esta valorização, a preservação e a refuncionalização turística 

vêm segregando a população local em seus próprios lugares de vida, sendo que a mesma 

vem sendo gradativamente retirada do centro histórico, carregando consigo as práticas 

que dão vida à cidade.   
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1.1 – MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA  

Com o objetivo de comprovar a tese central da pesquisa, a mesma foi 

baseada em autores da geografia crítica12 e na pesquisa empírica, ação necessária devido 

ao rigor da ciência e a própria novidade que a temática impõe, ou seja, analisar a relação 

entre a organização espacial e as práticas culturais, tratando-se de um tema de pesquisa 

ainda recente na ciência geográfica, já que as análises e estudos relacionados ao 

patrimônio cultural, tradicionalmente, ficavam restritos, principalmente, aos 

historiadores, antropólogos e arquitetos. Assim, foi feita uma análise do patrimônio 

inserido no processo de produção do espaço, buscando, com isso, compreender a ação 

humana no tempo e no espaço.  

Para atingir os objetivos propostos para o tema analisado, a pesquisa está 

baseada em cinco eixos de ação e organização, assim como, de levantamento e análise 

de dados. Os eixos que ordenaram o desenvolvimento da referida pesquisa foram os 

seguintes: levantamento documental e bibliográfico, levantamento de dados primários e 

secundários, aplicação de entrevistas, leitura da situação da paisagem, elaboração de 

mapas e redação da pesquisa.  

A primeira etapa de pesquisa foi a revisão bibliográfica. Essa foi realizada a 

partir dos acervos existentes nas bibliotecas das principais instituições de pesquisa do 

Estado de São Paulo e demais regiões do Brasil, destacando as bibliotecas da 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Universidade de São Paulo (USP), 

Universidade Estadual Paulista (UNESP), Universidade de Taubaté (UNITAU) e 

demais acervos existentes na região. A revisão bibliográfica foi pautada em autores da 

Geografia Humana, Sociologia, Antropologia, Filosofia, História da Arte, da 

Arquitetura e do Urbanismo. Vale destacar que esta fase é de grande importância para a 

pesquisa, pois se trata de uma base para as próximas etapas. 

Paralelamente à revisão bibliográfica, foi realizada uma pesquisa 

documental nos acervos e publicações do Iphan e Condephaat, em especial, nos 

processos de tombamento. Foram realizadas pesquisas nas instituições como o Instituto 

Geológico (IG), Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), os acervos da 

                                                           
12

 Entre os autores da Geografia Crítica destacam-se: Milton Santos, Roberto Lobato Corrêa, David 

Harvey, Edward Soja, Ana Fani Alessandri Carlos, Maria Laura Silveira, Paulo César da Costa Gomes, 

Hildebert Isnard, Maria Encarnação Beltrão Spósito, dentre outros. Dentre os filósofos, antropólogos e 

sociólogos que auxiliam no desenvolvimento da leitura espacial, destacam-se: Henri Lefebvre, Manuel 

Castells, Mark Gottdiener, Jean Baudrillard, Michel Maffesoli, Karl Marx, Boaventura de Souza Santos, 

George Friedmann, Peter Burke, Antonio Augusto Arantes, Henri-Pierre Jeudy e José Ortega Y Gasset. 
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Biblioteca Nacional, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) e do 

Arquivo do Estado de São Paulo. Foram analisados os estudos e pesquisas feitos pelos 

órgãos de planejamento e gestão públicos das esferas superiores de governo, em 

especial, os estudos relacionados aos aspectos naturais e seu dinamismo, documentos 

estes confeccionados pelo Departamento de Água e Energia Elétrica de São Paulo 

(DAEE/SP), Instituto Pesquisas Tecnológicas (IPT) e o Instituto de Terras do Estado de 

São Paulo (ITESP).  

Com relação às ações da esfera municipal, foram consultados documentos e 

relatórios realizados pela Prefeitura Municipal de São Luiz do Paraitinga, destacando o 

Plano Diretor Municipal. Ainda na escala local, foram estudados e analisados os 

projetos que vem sendo desenvolvidos pelo CERESTA (Centro de Reconstrução 

Sustentável de São Luiz do Paraitinga) em parceria com as esferas de governo estadual 

e federal13 com relação à reconstrução e à preservação do espaço urbano local. A 

primeira etapa da pesquisa ficou centrada na metodologia da Geografia e na análise da 

documentação oficial disponível, fase fundamental para dar suporte às análises 

posteriores sobre a refuncionalização turística e a preservação do patrimônio.     

No segundo eixo, a pesquisa foi calcada no levantamento de dados 

primários e secundários, em que foram realizadas as incursões de campo para, assim, 

traçar um panorama geral de todo o processo de reconstrução do centro urbano, bem 

como seus desdobramentos em relação à preservação do patrimônio cultural e à 

qualidade de vida da população local. Nesta etapa, foram buscados dados quantitativos, 

qualitativos e iconográficos relacionados à dinâmica do espaço urbano local.  

Num primeiro momento, foram levantados dados quantitativos a respeito da 

infraestrutura urbana após a cheia do verão de 2010. Para construir uma visão geral do 

quadro urbano atual, buscaram-se-se dados a respeito dos prejuízos materiais 

decorrentes desta intempérie climática, com a busca de dados estatísticos e qualitativos 

a respeito dos objetivos, custos e desenvolvimento dos projetos relacionados à 

reconstrução do espaço urbano local. Com o intuito de entender os impactos sociais 

decorrentes da destruição e reconstrução do centro urbano local, foram buscados dados 

demográficos e econômicos do município – dados coletados pelo IBGE (Instituto 

                                                           
13

 Defesa Civil do Estado, Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbana (CDHU), Secretaria do 

Governo do Estado para a Reconstrução, Técnicos da Unidade de Preservação do Patrimônio Histórico – 

UPPH, Técnicos do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e Instituto Elpídio dos Santos 
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Brasileiro de Geografia e Estatística), Fundação SEADE e Prefeitura Municipal de São 

Luiz do Paraitinga.  

Com relação ao levantamento de dados primários, destaque para o setor de 

desenvolvimento e gestão turística, visto que tal atividade se tornou importante para a 

economia local que sofreu um forte abalo oriundo da paralisação temporária das 

atividades culturais como o carnaval e demais festas devido à reconstrução da cidade. 

Foi feito um levantamento sobre o quadro do setor de serviços presente no centro 

histórico, com dados do número de estabelecimentos comerciais e demais firmas 

existentes na cidade. É importante o levantamento destes dados para relacionar os usos 

do solo que se dão no centro histórico atualmente com os usos anteriores.  

Com relação à dinâmica demográfica local, foi analisada a evolução do 

quadro demográfico pré e pós-cheia de 2010, em que ficou claro que a cidade tem um 

quadro demográfico estabilizado, com poucas alterações na população absoluta do 

município. Além dos dados relacionados à demografia municipal, foram buscados 

dados quantitativos a respeito do fluxo de turistas antes e depois da cheia de 2010. Com 

os mesmos, construiram-se gráficos e tabelas que serviram de subsídios para entender e 

analisar a refuncionalização e a preservação da paisagem, fomentando um quadro geral 

da situação socioeconômica do município atualmente.     

Num segundo momento nas incursões de campo, foram realizadas as 

entrevistas necessárias para complementar o levantamento estatístico e fundamentar 

possíveis reflexões e apontamentos a respeito do processo de reconstrução da cidade e 

da política de preservação do patrimônio cultural brasileiro. Foram entrevistados 

agentes públicos e privados, turistas e a população em geral, buscando realizar um 

contraponto entre as instâncias sociais e institucionais que atuam na cidade. Destaca-se 

que, com relação aos dados estatísticos a respeito do turismo – devido à falta de uma 

coleta de dados mais sistemática na cidade com relação ao volume de visitantes 

recebidos ao longo do ano –, os números são aproximados a partir de dados disponíveis 

pelo poder público municipal. Assim, devido à carência de dados estatísticos mais 

exatos, as entrevistas e depoimentos de pessoas que trabalham com o setor turístico na 

cidade foram fundamentais.   

No terceiro eixo da pesquisa, foram realizadas entrevistas semi-estruturadas 

com representantes das instituições de preservação, em especial do Iphan, assim como 

da Prefeitura Municipal de São Luiz do Paraitinga e membros da sociedade que são 
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lideranças sociais de destaque no município. Foram feitas entrevistas a respeito de 

projetos, planos e perspectivas da reconstrução, da preservação do sítio urbano e da 

qualidade de vida da população local. No caso de São Luiz do Paraitinga, uma pequena 

cidade, as entrevistas foram realizadas com pessoas representativas da comunidade, 

pois, por se tratar de uma pequena cidade, as opiniões e posições dos entrevistados tem 

grande ascendência sobre a população local, refletindo de forma considerável nas 

posições e opiniões de grande parte das pessoas da cidade.    

 As entrevistas foram realizadas em duas etapas. Na primeira etapa de 

entrevistas, no ano de 2004 – realizadas oralmente –, foi utilizado um rádio gravador 

Sony, durante a realização de levantamento de dados para a confecção de minha 

dissertação de mestrado. A segunda etapa de entrevistas, nos anos de 2013/2014 – 

realizadas oralmente –, foi utilizado um aparelho celular MOTO G, com o uso do 

software Easy Voice Recorder. Após a gravação das entrevistas, as mesmas foram 

transcritas e utilizadas como citação no corpo do texto. 

Apesar da diferença de dez anos entre as entrevistas realizadas na primeira e 

na segunda etapa da pesquisa, muito dos temas abordados em 2014 foi levantado na 

pesquisa realizada no início do século XXI, onde já estavam claras as linhas de ações 

que seriam adotadas para a preservação e para a implantação do turismo no município, 

visto que desde as décadas de 1980 e 1990, a cidade está inserida no processo de 

patrimonialização e de turistificação. Assim, mesmo realizadas em 2004, as entrevistas 

dialogam com temas discutidos atualmente, visto que se tratam de pessoas que ainda 

exercem certa influencia na comunidade local. Destaca-se que dois entrevistados, em 

2004, vieram a falecer posteriormente. Entretanto, os demais continuam atuando na 

cidade nas mesmas áreas apontadas anteriormente.         

Foram realizadas também entrevistas quantitativas com visitantes e com 

pessoas da comunidade. Na primeira etapa dessas entrevistas foram aplicados 100 

questionários
14

 aos visitantes que estiveram na cidade durante a Festa do Divino de 

2013, tendo como meta principal, auferir o conhecimento e o interesse dos visitantes em 

relação ao patrimônio cultural local. Na segunda etapa, foram aplicados 200 

questionários
15

 às pessoas da comunidade local, tendo como objetivo avaliar os 

desdobramentos da reconstrução e da refuncionalização turística, assim como suas 

                                                           
14

 Questionário aplicado em anexo. 
15

 Questionário aplicado em anexo. 



34 
 

perspectivas para com o futuro da cidade. Os questionários aplicados aos turistas e à 

comunidade continham entrevistas fechadas, com as classes de respostas pré-definidas. 

Após a aplicação dos questionários, os dados levantados foram tabulados de 

acordo com a temática das questões. Posteriormente, com os mesmos já definidos em 

uma tabela, foram construídos gráficos com o uso do programa Excel para uma melhor 

visualização e interpretação das respostas obtidas.  

Conjuntamente com os dados primários, foram utilizados dados secundários 

de pesquisas quantitativas realizadas pela prefeitura municipal em conjunto com 

pesquisadores do Departamento de Produção da Unesp/Guaratinguetá durante o 

Carnaval, dados estes que foram divulgados pelos pesquisadores a partir de uma 

audiência pública na cidade e que, posteriormente, foram disponibilizados no sítio da 

prefeitura local.  

A coleta de depoimentos e entrevistas com a população local e com as 

associações de classes e ONGs – em conjunto com o levantamento de material 

iconográfico – serviram como ferramentas para analisar a atuação do poder público e 

das instituições de preservação, que, através de seus planos de intervenção urbanística e 

dos projetos de reconstrução, estão influenciando na produção de um imaginário 

coletivo que resulta, hipoteticamente, no desenvolvimento de um ideário de cidade em 

que as contradições socioespaciais existentes são mascaradas. Assim, por meio das falas 

e opiniões da população buscou-se entender a contradição entre o discurso e a prática 

nas políticas urbanas e de preservação brasileiras.  

No quarto eixo da pesquisa, foi feita uma leitura da paisagem da cidade, 

onde buscou-se – por meio da observação das alterações na morfologia urbana – 

entender a paisagem em sua totalidade. Estas incursões de campo também serviram para 

a confirmação de dados primários e secundários levantados em visitas anteriores. Foram 

realizadas inúmeras incursões de campo ao longo da pesquisa, visto que o pesquisador 

reside na cidade pesquisada, o que o possibilita a acompanhar detalhadamente sua 

reconstrução. Com o intuito de confirmar as impressões e análises decorrentes do 

desenvolvimento da metodologia da Geografia e dos levantamentos e análises dos dados 

primários e secundários, foi realizado o levantamento de material iconográfico, material 

este que serviu de suporte para justificar posições e apontamentos desenvolvidos 

durante a execução da pesquisa.  
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Estes levantamentos de campo foram importantes para conferir e analisar as 

obras da reconstrução do centro histórico – algumas não finalizadas durante a fase final 

da pesquisa – procurando com isso, entender melhor a dinâmica de reorganização do 

território, assim como apontar tendências com relação ao futuro da preservação do 

espaço urbano e de seu patrimônio cultural. Nesta fase, foi importante conferir a ação do 

Iphan/Condephaat e dos demais poderes constituídos com relação à preservação da 

memória e do patrimônio imaterial da cidade.  

O material iconográfico levantado foi de grande valia para a ilustração da 

tese final e também para a confecção de mapas necessários para o fechamento da 

pesquisa. Por meio do material iconográfico buscou-se complementar e referenciar 

análises comparativas entre as paisagens de períodos pretéritos com a paisagem atual, 

para, assim, apontar as influências das instituições de preservação e do Poder Público 

Municipal na organização e reorganização do espaço urbano.  

Para espacializar os dados levantados nas incursões de campo, e, com isso, 

aumentar o horizonte de compreensão do espaço analisado, no quinto eixo da pesquisa, 

foram confeccionados mapas, figuras e imagens relacionados à reconstrução do 

patrimônio arquitetônico da cidade e à morfologia do espaço urbano. Além de mapas 

confeccionados pelo pesquisador, foram levantados e utilizados mapas e cartas 

secundários, destacando o material oriundo das instituições responsáveis pelos projetos 

de reconstrução da cidade, em especial o Instituto Geológico, o Iphan, o Condephaat e a 

Prefeitura Municipal de São Luiz do Paraitinga. A partir de uma base cartográfica 

fornecida pela prefeitura local e do levantamento de dados primários em campo e com o 

uso do software AutoCAD 2008, foram confeccionadas cartas temáticas utilizadas na 

pesquisa.   

Foram elaboradas as seguintes imagens e mapas/cartas primários: 

1 – Carta de expansão urbana da cidade, enfatizando as novas 

ocupações ocorridas após a cheia de 2010.  

2 – Carta de uso do solo no centro histórico pré e pós-cheia de 2010, 

para apontar e espacializar as mudanças decorrentes da reconstrução 

que vem se dando no centro da cidade. 

3 – Imagens com a localização dos agentes estruturantes do espaço 

urbano local – característica do urbanismo colonial português – para 
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entender e apontar as alterações que se deram na morfologia urbana 

do centro histórico da cidade. 

4 – Carta contendo os imóveis do centro histórico e de seu entorno 

que foram recuperados, os imóveis que ainda se encontram em 

reforma e os imóveis que estão caídos e sem qualquer indício de 

obra de reforma ou restauro. 

Com relação aos mapas secundários, foram utilizados os seguintes mapas e 

cartas: 

1 – Carta com a delimitação do Centro Histórico. Será utilizado um 

mapa com a delimitação do Centro Histórico definido pelo 

Condephaat e pelo Iphan. 

2 – Mapeamento da situação dos imóveis do centro histórico e de seu 

entorno afetados pela cheia de 2010. Esse mapeamento foi 

fundamental para análises comparativas entre o que foi afetado e o 

que foi reformado e reconstruído até os dias atuais.  

Com o intuito de atingir os objetivos desta pesquisa e entender o 

ordenamento territorial-paisagístico em conjunto com o referencial teórico adotado para 

entender as cidades do período colonial brasileiro, assim como, os usos que vêm 

ocorrendo no espaço urbano local atualmente, no eixo final, foi realizada a redação 

concluinte da pesquisa com a análise e cruzamento dos dados – primários e secundários 

– em conjunto com gráficos, mapas e tabelas confeccionados durante o 

desenvolvimento da pesquisa.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE I 

A evolução urbana de São Luiz do Paraitinga e o urbanismo ilustrado português 

no Brasil: bases para o entendimento da paisagem cultural do lugar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

2. 

Do auge cafeeiro à condição de pequeno núcleo urbano: a evolução urbana de São 

Luiz do Paraitinga 

 

Situada no Alto Vale do Paraíba do Sul
1
, entre as cidades de Taubaté e 

Ubatuba, São Luiz do Paraitinga
2
 (ver carta 1) teve sua fundação oficial em 8 de maio 

de 1769
3
, apesar de sua área ter sido fracamente ocupada um século antes, por volta de 

1688 (Müller, 1969). Com o início da produção cafeeira no Vale do Paraíba no início do 

século XIX, seus benefícios econômicos fizeram com que o núcleo urbano tornasse 

maior, transformando-se em um importante centro urbano regional
4
 (Petrone, 1959). 

Destaca-se que São Luiz do Paraitinga não foi um grande centro cafeeiro regional, 

porém, sua produção agropecuária serviu de suporte à cafeicultura na porção paulista do 

Vale do Paraíba.  

Com a eminente decadência da exploração aurífera na região das Minas 

Gerais em meados do século XVIII, a coroa portuguesa adotou uma nova política 

econômico-administrativa para a colônia. Em 1765, o Governador de São Paulo, 

Morgado de Matheus
5
, autorizou a criação de aproximadamente 30 povoados, todos 

com centro urbano planejado, com planta regular e ruas que se cortam ortogonalmente, 

                                                           
1
 A região definida com Vale do Paraíba do Sul corresponde a uma área de 55.500 Km², sendo formada 

por 180 municípios, estendendo-se pelos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, 

correspondendo a 6% do território da Região Sudeste do Brasil (Secretaria do Meio Ambiente do Estado 

de São Paulo, 2011).  
2
 A origem do nome do município vem do rio que corta a cidade, o rio Paraitinga. Na língua Tupi-guarani 

significa, rio de águas claras, sendo conjuntamente com o rio Paraibuna, rio de águas turvas, os 

responsáveis pela formação do rio Paraíba do Sul. 
3
 Em 1769, o juiz das medições e sesmarias da Vila de Guaratinguetá, Manoel Antônio de Carvalho, 

enviou ao Governador Geral da Capitania de São Paulo, D. Luiz Antônio de Souza Mourão, conhecido 

como Morgado de Matheus, uma petição em que vários povoadores lhe pediram licença para fundar junto 

ao rio Paraitinga, entre Taubaté e Ubatuba, uma nova povoação. No mesmo ano o Governador Geral 

concedeu a fundação e deu a nova povoação o nome de São Luiz e Santo Antônio do Parahytinga, 

posteriormente, ficando somente São Luiz do Paraitinga (Petrone, 1959).  
4
 Possuindo uma área de aproximadamente 737 Km

2
 São Luiz do Paraitinga apresenta um clima tropical 

de altitude e uma topografia montanhosa. O município, localizado à altitude média de 749 m, faz divisa 

com os municípios de Taubaté, Ubatuba, Redenção da Serra, Natividade da Serra, Lagoinha e Cunha. A 

cidade está sobre um trecho do médio vale do Paraitinga, no planalto cristalino do reverso da Serra do 

Mar. O município possui como principal acesso a Rodovia Estadual Dr. Oswaldo Cruz (SP-125), que liga 

a cidade de Taubaté à Ubatuba. 
5
 Dom Luís Antônio de Souza Botelho Mourão, o Morgado de Matheus, nasceu em 1722 na freguesia de 

São Veríssimo de Riba, Distrito de Vila de Amarante, Portugal, foi governador e capitão-general da 

Capitania de São Paulo entre 1765 e 1775.  Matheus foi o responsável por organizar a recém criada 

Capitania de São Paulo, processo que foi pautado na construção de cidades como pontos de apoio para a 

defesa militar, para o controle da economia e para a ocupação da Capitania de São Paulo (Derntl, 2009). 
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objetivando concentrar a população paulista dispersa pelos sertões, além de garantir 

uma agricultura mais produtiva e ligada à exportação, como forma de recuperar a 

economia da capitania (São Paulo, 1982). Dentro deste contexto de ocupação territorial, 

algumas cidades foram criadas no Vale do Paraíba, como Guararema (Nossa Senhora da 

Escada) e São José dos Campos (antiga São José da Parnaíba) em 1767 e São Luiz do 

Paraitinga em 1769. Inicialmente, a ocupação foi feita por pequenas famílias sem posses 

que se dedicaram à agricultura de subsistência, produzindo: milho, feijão, arroz e fumo. 

 

 
Carta 1 – Localização do Vale do Paraíba do Sul Paulista e de São Luiz do Paraitinga. 

Dados locacionais – IBGE, 2010. 

 

Com o governo de Matheus em São Paulo, ocorreu uma centralização da 

política urbanística nas mãos da coroa portuguesa, que passou a impor padrões 

ordenados para os núcleos urbanos coloniais, influenciando desde a determinação do 

sítio urbano até os padrões e modelos construtivos que foram adotados (Derntl, 2007). 

Desde sua fundação, a cidade foi organizada com base nas determinações e ordenações 

urbanas que partiam da metrópole portuguesa em direção à colônia (Derntl, 2010).  

Complementando as colocações de Derntl (2007) (2010), o arquiteto Clóvis Ramiro 

Jucá Neto (2009) aponta que os portugueses possuíam um método a ser seguido, mas 
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não um modelo que deveria ser repetido em todos os núcleos urbanos, com certa 

liberdade para adaptar a cidade ao sítio urbano escolhido.  

Os portugueses adaptaram as vilas e cidades de acordo com o sítio urbano 

escolhido, dando origem a cidades com formas urbanas distintas e variadas, porém, com 

um padrão urbanístico bem definido. Assim, mesmo apresentando menor rigor 

geométrico, “a cidade portuguesa é planejada e projetada no sítio, e com o sítio, 

atendendo de perto as características do território em que se implanta” (Teixeira, 2000, 

p.2). Ao adaptar estas técnicas ao espaço brasileiro, foram criadas novas formas de 

organização e produção espacial. O conceito de espaço no caso, das cidades brasileiras 

do período colonial, deve ser qualificado como o espaço do poder, o espaço sagrado ou 

o espaço do trabalho (Vasconcelos, 2010).  

Visando desenvolver um modelo urbano para as cidades americanas, foram 

adotados como padrões urbanísticos para as cidades da colônia os seguintes parâmetros: 

as ruas retas com larguras constantes; cruzamentos em ângulos retos; adoção de quadras 

retangulares; disposição de ruas paralelamente, às curvas de nível ou linhas de 

inclinação mais suave, todas desenvolvidas no entorno de um núcleo inicial composto 

por uma igreja matriz, a casa da câmara e cadeia, a praça (largo) e o Pelourinho (Reis-

Filho, 2001). Assim, surgem como elementos estruturantes principais das cidades 

portuguesas: as praças, o tamanho dos lotes e dos quarteirões e a arquitetura. 

A praça é um importante elemento nessas cidades, pois a partir de sua 

localização se dava a expansão da malha urbana. A praça era considerada o centro da 

cidade do ponto de vista formal, funcional e simbólico. O controle do tamanho dos lotes 

e dos quarteirões tinha como função organizar o desenvolvimento da malha urbana e do 

arruamento. Os lotes e quarteirões eram padronizados, apresentando forma retangular 

com lotes virados para as suas quatro faces. Isso deu origem em uma tipologia de 

fachadas que se repetem em cada lote, com frentes, limites e volumes idênticos 

(Teixeira, 2000).  

No caso de São Luiz do Paraitinga, a atual Praça Oswaldo Cruz (ver fotos 

de 1 a 5) serviu de elemento estruturador para a vila, tratando-se de um grande retângulo 

entendido no sentido noroeste-sudeste, da beira do Rio Paraitinga até o sopé do Morro 

do Cruzeiro, onde foi erigida a Igreja Matriz. A partir da praça, foram confeccionadas as 

demais ruas da cidade e foi se fechando o tabuleiro de xadrez proposto por Matheus na 
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fundação da vila, onde “(...) a praça (Oswaldo Cruz/igreja Matriz), que serviu de eixo 

ou pilão da vila (...)” (Iphan, 2010, p.83). 

A arquitetura complementou este conjunto estruturador das cidades 

portuguesas, servindo, em conjunto com as praças, para a definição das ruas e da 

expansão da malha urbana.  Prédios mais elaborados eram considerados pontos 

importantes na formação das cidades, servindo como suporte de uma hierarquia urbana, 

influenciando no “alinhamento das ruas, estruturando praças, pontuando perspectivas e 

fechando vistas” (Teixeira, 2006, p. 8).    

Inspirado no urbanismo ilustrado português da Era Pombalina (1750–1777), 

o núcleo urbano de São Luiz do Paraitinga evoluiu a partir de um plano regular que 

conferiu grande homogeneidade volumétrica e formal para o conjunto de sobrados e 

casas térreas presentes no seu centro histórico (ver fotos de 1 a 5). A organização com 

maior regularidade e disciplina geométrica se tratava de umas das regras básicas do 

urbanismo pombalino, ou seja, tratar a arquitetura como parte da planificação urbana 

(Iphan, 2010).   

Conforme descrito no processo de tombamento realizado pelo Iphan,  

(...) é possível visualizar na cartografia atual de várias cidades brasileiras, de 

Norte a Sul, a quadrícula caracterizando a área antiga, central, expressão do 

plano prévio com que foram implantadas no século XVIII, seja, por exemplo, 

em Itapetininga, Atibaia e Piracicaba, em São Paulo, seja em Mazagão – AP 

ou Bragança – PA. Mas é raro, no país, que o plano “iluminista”, “racional”, 

setecentista, seja dominante no conjunto urbano atual, como em São Luiz do 

Paraitinga. Nesse sentido, São Luiz do Paraitinga é um legado único, em 

termos do processo de povoamento “pombalino” como um todo. São raros no 

Brasil os conjuntos de casas nas praças centrais, geradoras, especialmente 

casas de sobrados, compondo fachadas corridas, mantendo a simetria da linha 

do telhado e da cumeeira como resultado de normas e princípios das “Luzes”, 

tal como ocorre em São Luiz do Paraitinga (Iphan, 2010, p.36). 

A partir das colocações anteriores, ao pensar a evolução urbana de São Luiz 

do Paraitinga, deve ser destacada – nas análises geográficas – a sua morfologia urbana, 

em se tratando de uma das poucas cidades brasileiras que preservou a maior parte do 

traçado urbano original, idealizado pelo Morgado de Matheus
 
em meados do século 

XVIII. Atualmente percebe-se – com uma breve visita pela cidade – que a forma dos 

quarteirões, das fachadas ainda se encontram bem preservadas, porém, algumas 
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mudanças na morfologia urbana local vêm sendo realizadas, principalmente, a partir de 

2001 com as obras realizadas para o desenvolvimento do turismo na cidade
6
. 

A partir das fotos 1, 2, 3, 4 e 5, percebe-se que, mesmo com as mudanças 

decorrentes da dinâmica de produção espacial, grande parte do plano prévio realizado 

para a cidade está preservado e as definições e ordenações feitas pelo Morgado de 

Matheus para a fundação de São Luiz ainda são perceptíveis no espaço urbano. Mesmo 

com as obras que foram realizadas buscando a adaptação do núcleo urbano para o 

recebimento de turistas, assim como as mudanças naturais decorrentes da evolução 

urbana, a praça, o traçado das ruas principais (ver imagem 1) e os quarteirões com o 

casario presentes no centro histórico ainda têm grande peso no ordenamento da malha 

urbana, visto que possuem posições de destaque no núcleo urbano. 

Após a inundação e a grande degradação do centro histórico pelas águas do 

Rio Paraitinga em 2010, uma das fachadas – composta por sobrados e casas térreas – 

localizada do lado direito da Igreja Matriz foi consideravelmente degradada, não sendo 

totalmente reconstituída até o momento (ver foto 5). A Igreja Matriz foi outra referência 

que sucumbiu à cheia e o prédio veio abaixo, porém, já foi reconstruída e voltou a 

compor a paisagem do lugar. A fachada lateral, à margem esquerda do Rio Paraitinga, 

ainda não foi reconstruída por completa, o que tem gerado uma significativa alteração 

na morfologia da Praça Oswaldo Cruz (ver foto 5 e carta 2). Com a reconstrução da 

Igreja Matriz, a falta dessa fachada está gerando um significativo impacto no visual da 

paisagem local, na medida em que a área está vazia, com apenas três casas 

reconstruídas, alguns escombros e terrenos vazios onde a vegetação já ocupa seu 

espaço.   

No caso da Câmara Municipal e da Cadeia, este prédio só foi construído no 

final do século XIX, por volta de 1864. Após uma cheia do Rio Paraitinga, este prédio 

não resistiu e caiu, forçando a construção de um novo prédio, quando “(...) os 

vereadores resolveram fazer um novo prédio em local mais alto, do lado esquerdo da 

Matriz, onde hoje está o Posto de saúde. Terminado em 1877, o novo prédio foi 

demolido na segunda década do século XX” (IPHAN, p.81, 2010). Atualmente, este 

imóvel está sendo utilizado como base da Polícia Militar.   

                                                           
6
 As questões relacionadas as intervenções urbanas que se deram na cidade serão melhor detalhada no 

capítulo “A refuncionalização turística, a preservação do patrimônio arquitetônico e a Geografia: um 

diálogo necessário”.  



 

Imagem 1 – Vista parcial do núcleo urbano de São Luiz do Paraitinga com a localização das ruas que serviram de eixo para o crescimento do centro 

urbano local. São Luiz do Paraitinga/Imagem – Google Earth®, 2014. 
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Foto 1 – Vista parcial do centro urbano de São Luiz do Paraitinga durante a década de 1920. 

Coleção Juventino Galhardo. Org. Carlos Murilo Prado Santos, 2013. 

 

 

 

 
Foto 2 – Vista parcial do centro urbano de São Luiz do Paraitinga durante a década de 1950. 

Coleção Antônio Domingos. Org. Carlos Murilo Prado Santos, 2013. 
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Foto 3 – Vista parcial do centro urbano de São Luiz do Paraitinga durante a década de 1980. 

Coleção Juventino Galhardo. Org. Carlos Murilo Prado Santos, 2013. 

 

 

 
Foto 4 – Vista parcial da cidade de São Luiz do Paraitinga em 1998. Coleção Chinica 

Medeiros. Org. Carlos Murilo Prado Santos, 2013. 
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Foto 5 – Vista parcial da cidade de São Luiz do Paraitinga em 2013. Coleção Hélio 

Parahytinga. Org. Carlos Murilo Prado Santos, 2013. 

 

 

Desde a década de 1920, este ponto não foi mais utilizado como Câmara, 

porém, continuou sendo uma área de uso público. Ao longo do tempo, prédios foram 

construídos e reconstruídos no mesmo terreno, apresentando uma multiplicidade de usos 

e funções. Apesar das mudanças nos usos e na arquitetura dos prédios, continua 

tratando-se de um elemento estruturador do núcleo urbano. Atualmente, o imóvel – 

construído no antigo terreno da Câmara – está sendo ocupado por um posto da Polícia 

Militar do Estado de São Paulo. 

Destacam-se ainda na morfologia do centro histórico de São Luiz do 

Paraitinga as características dos traçados idealizados por Morgado de Matheus, com 

destaque à simetria das ruas e o tamanho padronizado dos quarteirões, com as quadras 

retangulares, preservando os principais elementos da arquitetura portuguesa, ou seja, a 

praça central, o tamanho dos lotes e dos quarteirões e a arquitetura. Pode-se apontar que 

as mudanças mais significativas – que se deram na morfologia urbana – tratam de 

alterações na técnica construtiva e nos elementos decorativos, sendo conservados o tipo 
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e o tamanho dos lotes que são estreitos e compridos, sem recuos, lateral e frontal, fator 

preponderante para a conservação do desenho urbano.   

Desde a fundação de São Luiz do Paraitinga, seus administradores adotaram 

medidas voltadas ao crescimento e desenvolvimento do núcleo urbano
1
. Com a 

afirmação da produção cafeeira na região do Vale do Paraíba, a riqueza crescente no 

município decorrente do suporte para a área cafeeira advindo com a produção de 

gêneros alimentícios, fez com que o núcleo urbano se tornasse maior, crescendo 

rapidamente. No dia 31 de março de 1773, a povoação foi elevada à categoria de vila, 

que, com o progresso urbano posterior, foi transformada em cidade por lei provincial de 

30 de abril de 1857, recebendo mais tarde o título de Imperial Cidade de São Luiz do 

Paraitinga
2
.  

Com todo o ordenamento urbano definido para a cidade, o processo de 

construção de São Luiz do Paraitinga teve algumas peculiaridades. Com o objetivo de 

incorporar as novidades vindas da Europa em termos de construções, o centro urbano da 

cidade foi reconstruído no final do século XIX. Conforme o arquiteto Carlos Lemos 

(1999),  

São Luiz do Paraitinga foi realmente um caso à parte quanto à arquitetura do 

café porque, ao contrário de outras cidades velhas do Vale, como Lorena, 

Guaratinguetá, Taubaté ou Pindamonhangaba, não oferecia um mínimo de 

conforto ou infra-estrutura aos fazendeiros ali aportados por volta de 1840, e 

por isso seu pequeno centro histórico foi praticamente refeito (p. 184). 

A cafeicultura na região deu margem a um grande desenvolvimento 

econômico ao município, possibilitando a construção de casarões e sobrados na cidade e 

na zona rural, como o casarão que pertenceu ao Barão do Paraitinga (ver fotos 6 e 7). 

Assim, o casario pouco a pouco foi alinhado ao longo das novas ruas, largas, retas e 

planas, ou então em torno do grande largo da Matriz. Além da Igreja Matriz (ver foto 8), 

foram construídos outros dois templos religiosos: a Capela das Mercês (ver foto 9) e a 

Igreja de Nossa Senhora do Rosário (ver foto 10). Conforme o artigo 1° das Posturas 

                                                           
1
 A título de exemplo, no ano de 1774, o juiz medidor Manoel Antônio de Carvalho baixou um edital 

buscando o desenvolvimento urbano da Vila, onde definiu que “(...) a todas pessoas que tem tomados 

chãos de terra para fazer casas e as não tem levantadas dentro de três meses as ponham cobertas e do 

contrário se dará a quem as queira levantar, principalmente nas ruas principais e nos cantos da própria 

rua. A partir do momento em que o povoado é elevado à categoria de Vila, com o estabelecimento do 

pelourinho, em 31 de março de 1773, começam a surgir preocupações com os padrões de urbanização, 

segundo determinações de Governo da Capitania, notadamente no que diz respeito à conservação, 

embelezamento da Vila, padrão das construções e seu alinhamento (São Paulo, 1982, p.11).  
2
 “No dia 11 de junho de 1873, Dom Pedro II, Imperador do Brasil deu a São Luiz o título de Imperial 

Cidade de São Luiz do Paraitinga, título com que eram agraciadas as cidades que se destacavam no 

progresso do Império” (Azevedo, 1986, p.12). 
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Municipais de 1834, “os edifícios serão levantados de taipas, madeiras ou pedras, e as 

casas térreas terão dezoito palmos de altura para cima, e as de sobrado 34” (Saia & 

Trindade, 1977, p.22).  

Em razão das influências do Morgado de Matheus, pode-se apontar que 

sempre existiu uma consciência urbana na cidade. Nas Posturas Municipais de 1854, 

ficam claras as preocupações com a organização da cidade através da divulgação dos 

gabaritos padrões para as construções a serem feitas na cidade (Saia & Trindade, 1977, 

p.22).  

Com seguidas orientações e ordenações urbanísticas, foi sendo forjada a 

morfologia urbana de São Luiz do Paraitinga, assim como seu conjunto arquitetônico. O 

casarão do Barão do Paraitinga, atualmente, é umas das mais exuberantes construções 

da cidade, mesmo com sua fachada e sua estrutura externa totalmente reformadas por 

seu proprietário no final da década de 1990. Mesmo tendo passado por uma reforma 

(ver fotos 6 e 7), hoje o imóvel continua apresentando a fachada e a volumetria original, 

mantendo inclusive os mesmos usos do período em que foi construído, com comércio 

na parte inferior e residência na parte superior
3
. Contam os habitantes mais antigos que 

foi o primeiro casarão construído na cidade. A riqueza oriunda no período cafeeiro 

possibilitou o embelezamento da cidade, na qual foram construídos alguns ricos 

edifícios assobradados (ver fotos 11, 12 e 13), período em que a cidade adquiriu parte 

de sua fisionomia atual, circunscrita hoje ao centro histórico da cidade.  

As transformações nas relações econômico-sociais vindas durante a 

economia do café geraram profundas mudanças, tanto na produção agrícola como nas 

atividades urbanas do município. A inserção de São Luiz do Paraitinga no sistema 

econômico do Vale do Paraíba – como caminho obrigatório e produtor de gêneros 

básicos – garantiu um período de estabilidade para sua economia, embora de curta 

duração, na medida em que a lavoura cafeeira foi deslocada para o Oeste Paulista
4
 em 

meados do século XIX. Com a consequente decadência dos portos do litoral Norte de 

                                                           
3
 Apesar do imóvel estar localizado as margens do Rio Paraitinga, estando a menos de 10 metros do leito 

do rio, o imóvel não sofreu grandes avarias com a inundação de 2010, visto que sua parte interna e seus 

alicerces tinham sido reformados no final da década de 1990. 
4
 Vale lembrar também que a produção de café na região estava apoiada na mão de obra escrava, e “com a 

Abolição, numerosos fazendeiros do Vale do Paraíba viram-se definitivamente arruinados. Um sem 

número de propriedades ao longo do Vale foram abandonadas. Os ex-escravos, recém-libertados, 

negavam-se a continuar no mesmo local. E esta situação tornava-se ainda mais grave no Vale do Paraíba, 

pois, às vésperas da abolição, muitos fazendeiros arruinados possuíam como única riqueza os seus 

escravos que chegavam a representar 75% de seu patrimônio” (Cardoso, 1991, p.l07). 
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São Paulo, principalmente, o de Ubatuba, associada à construção da estrada de ferro D. 

Pedro II, a famosa Central do Brasil, em fins do século XIX, São Luiz do Paraitinga 

entrou num imobilismo econômico, pois ficou localizado fora do eixo de escoamento da 

produção do Vale.  

 

 
Foto 6 – Casa que pertenceu ao Barão do Paraitinga em 1928. 

Coleção Projeto Memória.  

 

 

 
Foto 7 – Casa que pertenceu ao Barão do Paraitinga após uma 

reforma realizada em 2010. Denota-se que ocorreram 

mudanças na sua fachada decorrente de reformas realizadas na 

década de 1940.  Foto Carlos Murilo Prado Santos, junho de 

2013.  
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Foto 8 – Igreja Matriz de São Luiz de Tolosa 

reconstruída. Foto: Danilo Pereira. Junho de 2014.  

 

 
Foto 9 – Igreja de Nossa Senhora das Mercês 

reconstruída em 2011. Foto Danilo Pereira. Junho de 

2014.  

 

 
Foto 10 – Igreja de Nossa Senhora do Rosário após a 

obra de restauro realizada entre 2011 e 2013. Foto 

Danilo Pereira. Junho de 2014.  
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Foto 11 – Casario do centro histórico de São Luiz do Paraitinga em junho de 2013. Foto 

Carlos Murilo Prado Santos, 2013.  
 

 
Foto 12 – Conjunto de casarões localizados na rua Cel. 

Domingues de Castro. Foto Carlos Murilo Prado Santos, 2013.  
 

 

 
Foto 13 – Casario localizado na rua Barão do Paraitinga. Foto 

Carlos Murilo Prado Santos, 2013. 
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O imobilismo econômico foi ruim para a cidade, porém, em função desta 

estagnação, o conjunto arquitetônico e o sítio urbano foram preservados, visto que “(...) 

a cidade ficou reduzida novamente as relações locais de subsistência, uma vez cortada 

sua principal função econômica e fator de crescimento, o que, por outro lado garantiu a 

sobrevivência do magnífico acervo arquitetônico de que hoje dispõe” (São Paulo, 1982, 

p.13).  

A cafeicultura deu um grande impulso no desenvolvimento das cidades 

brasileiras, em especial, nas cidades do Vale do Paraíba. No entanto, o declínio em sua 

produção acabou fazendo com que estas cidades caíssem no imobilismo econômico, 

ficando com poucas possibilidades de dinamizar sua economia novamente. A partir do 

segundo decênio do século XX, a região passou a apresentar uma terceira fase na 

econômica local, predominando a produção agrícola de subsistência. É importante 

enfatizar que a economia do café deixou muitas marcas na paisagem da região, 

modificando radicalmente os aspectos paisagísticos da zona rural com as plantações e as 

suntuosas fazendas (ver fotos 14 e 15), assim como nas cidades, com a construção de 

casas térreas e sobrados, além de grandes investimentos na infraestrutura urbana.  

Com a pequena produção das fazendas de subsistência, a maior parte do 

Vale passou a ser ocupado pelas pastagens necessárias à criação de gado, voltando-se 

para produção de leite. A produção leiteira no Vale do Paraíba em 1920 chegou a 21% 

de toda a produção do Estado de São Paulo (Cardoso, 1991). O desenvolvimento da 

pecuária leiteira possibilitou a chegada de migrantes vindos do Sul de Minas Gerais a 

partir de 1930, pessoas que se concentraram na zona rural para trabalhar com a pecuária. 

O depoimento de Antônio Nicolau de Toledo (in memorian)
5
, mineiro originário de 

Lambari, Sul de Minas, que viveu em São Luiz do Paraitinga desde 1940 até 2004, 

ajuda a confirmar a vinda do mineiro para a região. Segundo o depoente,  

“(...) o meu pai quando morava em Minas ele tinha um açougue, depois foi 

funcionário público mas queria ter um sítio. Ele combinou com um primo 

dele e veio para cá e arrendou um sítio lá no sertão do Campo Grande. O sítio 

não deu certo e nós voltamos para a cidade e meu pai ficou trabalhando de 

pedreiro e fazendo alguns negócios até poder voltar para a roça. (...) em 1941 

nós mudamos para a chácara da sua avó, que era 10 vezes maior do que a 

alugada e fomos tocar a roça (...)”.  

 

                                                           
5
 Entrevista realizada no dia 15 de março de 2004. No dia 22 de agosto de 2004, seu Toninho do Bar veio 

a falecer. 
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Entre 1950 e 1970 a pecuária passou por um processo de franca expansão 

com relação ao efetivo bovino e a produção de leite. Na área de São Luiz, operaram 

duas empresas de lacticínios: a S.A. Fábricas de Produtos Alimentícios Vigor, com sede 

no município, e a Embaré, com sede no município de Taubaté. Com a queda na 

produção leiteira e com o encerramento das atividades da Usina Vigor – empresa que 

adquiria toda a produção – em meados da década de 1980, ficou difícil a continuidade 

das atividades e grande parcela dos pequenos pecuaristas foi obrigada a vender suas 

terras e encerrar tais atividades.  

Com o declínio da produção de leite acompanhado de queda na produção 

agrícola municipal, grande parcela da terra disponível vem sendo adquirida por 

indústrias de papel e celulose para a produção de eucalipto. Em meados dos anos de 

1980, a Simão Papel e Celulose começou a comprar terras no município, visando à 

produção de eucalipto para a fabricação de papel e celulose. Com a boa ambientação 

desta cultura, o número de fazendas só tem aumentado, com o conseqüente aumento na 

área plantada. A Simão Papel e Celulose foi incorporada pelo grupo Votorantin 

Celulose e Papel (VCP) e em 2009, após a fusão com a Aracruz Celulose, passou a fazer 

parte do Grupo Fibria.  

Estimativas apontam que em 2010 as fazendas de eucalipto ocupavam 

aproximadamente 8% das terras agricultáveis do Município de São Luiz do Paraitinga, 

abrangendo uma área de 4.972 hectares plantados. Destaca-se que desde 2008, em 

função de uma ação do Ministério Público Estadual, está proibido aumentar a área 

plantada de eucalipto no município, embargo que não foi seguido visto que de 2008 

para 2010, ocorreu um aumento de 0,56% na área plantada, subindo de 4.626 hectares 

para 4.972 (Cantinho, Salgado & Batista, 2011). 

Foto 15 – Fazenda Boa Vista. Foto 

Marcelo Toledo, 2004.  

 

Foto 14 – Fazenda da Fábrica. Foto 

Marcelo Toledo, 2004.  
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Desse modo, com as transformações agrícolas que se seguiram, a economia 

do município entrou em uma fase de grande estagnação com forte redução na oferta de 

empregos. Destarte, o município de São Luiz do Paraitinga vem enfrentando sérias 

dificuldades quanto à geração de novos postos de trabalho e com a sucessiva diminuição 

da produção agrícola, essa situação se agrava ainda mais, levando seus habitantes a 

migrarem para as cidades vizinhas como Taubaté e São José dos Campos. Este fato vem 

provocando diminuição da população municipal, com fortes repercussões no setor 

comercial e prestador de serviços.  

Reflexo de uma economia urbana pouco diversificada e da falência das 

atividades produtivas do campo, a população do município passou por um processo de 

decréscimo acentuado entre os anos de 1950 e 1980, o que obrigou seus habitantes a 

deslocarem-se para cidades maiores em busca de novas oportunidades de trabalho. A 

população rural vem diminuindo gradativamente, demonstrando que o campo não tem 

condições de manter sua população trabalhando no mesmo, consequentemente, 

aumentando a taxa de urbanização. A título de exemplo, a taxa de urbanização de São 

Luiz do Paraitinga saltou de 40,52% em 1980, para 59,44% em 2013 (IBGE-2013).   

Com base nos dados da tabela 1, pode-se apontar que a população urbana do 

município cresceu de 1.395 habitantes em 1950, para 6.145 em 2000, atingindo 6.476 

habitantes em 2005, caindo para 6.180 em 2010. Já a população rural decresceu de 

13.152 em 1950 para 4.284 em 2000, para 4.251 habitantes em 2005, sendo composta 

atualmente por 4.217 pessoas (ver tabela 1). A população total do município também 

apresenta quedas em sua totalidade, caindo de 14.547 em 1950, para 10.727 em 2005, 

atingindo 10.397 em 2010 (IBGE, 2010)
6
.  

Destaca-se que mesmo apresentando um número populacional decrescente 

se comparar o ano de 1950 com os anos de 2005 e 2010, do início da década de 1980 

até o ano 2005 – um período de 15 anos – a população total apresentou crescimento, 

indo de 9.743 em 1980, para 10.727 habitantes em 2005 e caindo para 10.397, em 2010. 

A população rural por sua vez continua apresentando taxas decrescentes, processo que 

tende a ser acentuado com a tendência cada vez mais forte de mecanização das 

atividades agropecuárias predominantes, com destaque para as fazendas destinadas à 

plantação de eucalipto.   

                                                           
6
 Segundo estimativa do IBGE, a população de São Luiz do Paraitinga em 2014 é de 10.721 habitantes.  
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Tabela 1 - A evolução da população total urbana e rural de São Luiz do Paraitinga: 1950 

– 2010. 

ANO População total População urbana População rural 

1950 14.547 1.395 13.152 

1960 10.497 2.493 8.004 

1970 11.655 3.103 8.552 

1980 9.743 3.947 5.796 

1990 9.888 4.968 4.920 

2000 10.429 6.145 4.284 

2005 

2010 

10.727 

10.397 

6.476 

6.180 

4.251 

4.217 
Fonte: Censos IBGE, 1950 – 2010. Org. Carlos Murilo Prado Santos. 

 

Desde a década de 1970 até os dias atuais, apesar da queda nos anos 2000, a 

taxa de urbanização do município foi crescente (ver gráfico 1). Em 1970, a taxa de 

urbanização era de 26,50%, visto que existia uma concentração considerável da 

população na área rural, onde, num total de 11.655 habitantes, 3.103 viviam na cidade e 

8.552 vivam na zona rural. Após uma década, em 1980, a taxa de urbanização atingiu 

40,52%, para, em 1990, chegar a 51%, com um ligeiro predomínio da população urbana 

(IBGE, 2013). Em 1980, a taxa de urbanização local foi de 40,52%, para, em 1990, 

atingir 51% (IBGE-2013), apresentando um crescimento de 10,48% em 10 anos. Em 

2000, a taxa de urbanização do município atingiu a casa dos 58,92%, apresentando, num 

período de 10 anos, um crescimento de 7,92%. Em 2013, a taxa de urbanização local 

subiu para 59,44%, denotando queda, com uma expansão urbana bem menor do que as 

fases anteriores (IBGE, 2013). A partir da década de 1980, a taxa de expansão urbana 

começou a cair, crescendo 10,48% na década de 1980; 7,92% na década de 1990; para 

nos anos 2000, apresentar uma expansão urbana de apenas 0,52%, a menor taxa de 

expansão urbana dos últimos 40 anos.  

Com a queda na produção do campo, ocorreu um processo de aglutinação 

das terras na zona rural, antes parceladas, destinando estas fazendas para a produção de 

madeira para papel e celulose, o que obrigou muitas famílias a migrarem rumo à cidade. 

Famílias venderam suas terras e passaram a ser assalariadas na mesma terra, porém 

morando na área urbana. Foi uma mudança na estrutura produtiva do campo que refletiu 

na fisionomia do espaço urbano do lugar, já que acentuou a expansão urbana local com 

a ocupação das áreas periféricas, principalmente, o Morro do Cruzeiro, pois,  

“(...) as terras em torno da sede e em outras importantes partes do município, 

incluídas as situadas junto às áreas de preservação ambiental, foram sendo 

adquiridas por grandes grupos empresariais, formando imensas propriedades 
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para a plantação de eucalipto (...). Os antigos trabalhadores rurais, antes 

agregados nas fazendas leiteiras, vêm se transferindo para o núcleo urbano e 

exercendo atividades precárias como forma de sobrevivência. Em decorrência 

do aumento de população, agravam-se questões como de moradia e 

saneamento e a ocupação irregular da terra urbana (...)” (Iphan, 2010, p.11). 

 

        Gráfico 1 – Taxa de urbanização de São Luiz do Paraitinga - 1970-2013 

 

          Fonte: IBGE, 2013. Org.: Carlos Murilo Prado Santos, 2013 

 

Por meio da análise da evolução populacional do município, ficou claro que 

a dinâmica populacional está ligada ao seu desenvolvimento econômico. Com uma 

economia estagnada, o município vem passando por um período de estabilização no 

número de habitantes nos últimos anos, pois os mesmos são, normalmente, obrigados a 

deixar o município em busca de trabalhos nas cidades maiores. Mesmo com o 

decréscimo na população total do município apresentado no final do século XX e início 

do século XXI, o município apresenta um crescimento no número de sua população 

urbana, o que confirma um processo de expansão urbana em São Luiz do Paraitinga.  

O êxodo rural é um fator que merece maiores cuidados no momento de 

pensar a preservação das práticas culturais de São Luiz do Paraitinga, visto que grande 

parte destas práticas, mesmo manifestando na área urbana, tem suas raízes e rituais 

atreladas às atividades desenvolvidas no campo. Com o crescimento do agronegócio e o 

sufocamento dos pequenos e médios produtores, a população rural de São Luiz seguiu 

essa tendência, sendo esse esvaziamento, um fator decisivo na preservação dessas 

práticas.   
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Por estar intimamente relacionada às atividades agrárias, a preservação das 

práticas culturais que se materializam no espaço urbano de São Luiz do Paraitinga deve 

ser inserida em um contexto de mudança na política agrícola do município, dando uma 

atenção especial para a agricultura familiar (comercial e de subsistência), fato que 

poderá diminuir o êxodo rural e facilitará a fixação da população na zona rural. A 

preservação das práticas culturais está diretamente vinculada ao desenvolvimento da 

zona rural do município, sendo vital uma mudança na tendência onde predomina a 

implantação das fazendas voltadas à produção de eucalipto.    

Segundo Marcelo H. S. Toledo, 50 anos, historiador local, a ocupação da 

zona rural pelas propriedades que trabalham com o eucalipto tem sido um fator que 

dificulta a preservação do patrimônio cultural de São Luiz. Segundo o historiador: 

“(...) isso mata a comunidade da zona rural, o impacto da monocultura do 

eucalipto nas culturas tradicionais, o processo de cercamentos decorrente 

das grandes fazendas, impedindo as pessoas de chegar a determinadas 

capelas, veja bem, não existe um inventário, não existe um estudo 

antropológico, não interessa se aqui tem três ou dez famílias, mas teria que 

haver um trabalho, um estudo, ou seja, a falta de apoio para o homem do 

campo, principalmente para os pequenos agricultores (...) uma coisa que não 

tem mais na área rural é a questão do mutirão, que os pequenos pecuaristas 

faziam, isso é extremamente importante para a manutenção dos laços de 

comunidade, por exemplo, no bairro da Berta Grande, eu fui em uma festa de 

mutirão que as pessoas participaram, e hoje, coincidentemente, esse bairro 

está ocupado por eucalipto e está vazio de gente, então você não mantém a 

tradição no bairro, morreu porque não tem pessoas ali que davam 

sustentação, que vai passando de pai para filho. Na Cachoeirinha no Alto 

Grande, a capela existe desde 1908, a capela se mantém, é um andorzinho 

que sai, as imagens, a questão da cavalhada, os palhaços, mas agora tem um 

cara que comprou o terreno, a capela está no alto do morro, tem uma vista 

bonita, e ele alega que a capela é dele e não da comunidade. Que bonito, o 

patrimônio histórico de um centrinho preservado mas os morros ao redor 

cobertos por eucalipto”.  

A mesma posição é apontada por José Roberto da Silva, 52 anos, presidente 

da Associação Comercial da cidade, apontando que o desenvolvimento do turismo rural 

poderia ser uma saída para manter a população no campo. Segundo o comerciante:  

“(...) hoje se você vem para a cidade você tem chance de ter um salário um 

pouco melhor do que na zona rural (...) falta uma política, não conseguem 

criar uma política que apóiem realmente a área rural,que motive as pessoas 

a continuarem lá no campo. Então eu acho que o turismo rural, o lazer rural, 

que se investisse mais no turismo rural, que as pessoas viessem e fossem 

para a roça, isso seria importante, o turismo rural é leite no pé da vaca, 

realmente falta um investimento nisso, uma dedicação nisso”.  

Com exceção da produção de eucalipto, desde a década de 1980 a cidade 

vive basicamente de uma pequena produção agrícola e do setor de serviços, em especial, 

o comércio, a função econômica mais importante da cidade, setor que vem enfrentando 

sérias dificuldades devido à concorrência das cidades maiores e da inundação de 2010, 
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fato que ainda deixa seus reflexos no comércio local, pois muitos comerciantes 

encerraram suas atividades7. Com a melhoria nos transportes e com a redução do tempo 

para percorrer as distâncias, os habitantes locais passaram a realizar compras nas 

cidades vizinhas maiores. O pequeno comércio local acabou ficando com um volume 

reduzido de compradores e seu movimento financeiro diminuiu, já que os mesmos não 

conseguem fazer frente à concorrência do comércio das cidades maiores.  

No núcleo urbano, encontram-se os mais diversos estabelecimentos 

comerciais e com este pequeno rol de serviços e estabelecimentos comerciais na cidade, 

faz com que a oferta de produtos seja relativamente reduzida, com pouca variabilidade e 

baixa qualidade de produtos. Além da pequena oferta de produtos, destaca-se também a 

pequena oferta de trabalhos, fato alterado somente quando acontecem as grandes festas 

como o Carnaval e a Festa do Divino, quando são criados postos de trabalhos 

temporários.  

A tabela abaixo (ver tabela – 2) demonstra um número reduzido de 

estabelecimentos comerciais, 382, sendo a maior parte concentrada no setor de produtos 

alimentícios, bebidas, estimulantes e fumo, representado em grande parte por bares e 

botequins. Este gênero comercial emprega a maior parte da mão de obra da cidade, pois 

são postos de trabalhos que não exigem uma formação específica, facilitando a situação 

dos habitantes, que, em sua maioria, estudam somente até o final do ensino fundamental 

e médio, pois poucos possuem condições financeiras de fazer um curso técnico ou 

superior. Isso faz com que grande parte dos jovens da cidade migrem para outras 

cidades maiores da região em busca de trabalho e capacitação.  

Este pequeno comércio, com a queda da produção no campo, vem passando 

por sérias dificuldades, na medida em que grande parte de sua demanda era consumida 

pelos moradores da zona rural do município, já que os mesmos, pouco se dirigiam rumo 

às cidades vizinhas maiores. Com a diminuição desta população, o movimento do 

comércio local se restringiu a produtos de primeira necessidade e em pequena 

quantidade8. A título de exemplo, a cidade possui somente um posto de gasolina em seu 

                                                           
7
 Apesar de o comércio ser a atividade econômica mais importante do município, uma característica 

importante do comércio de São Luiz do Paraitinga é a presença do trabalho familiar, no qual encontram-

se o pai, a mãe, os filhos e os parentes mais próximos ocupando estes postos de trabalho. 
8
 Destaca-se que normalmente esse número de estabelecimentos comerciais sofre pequenas variações, 

sendo muito comum, fecharem alguns estabelecimentos e abrirem outros, mas nada que aumente o 

número de postos de trabalhos na cidade. 
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perímetro urbano, fora do centro histórico na saída da cidade para a Rodovia Oswaldo 

Cruz.  

 

Tabela 2: Número de Estabelecimentos Comerciais por Classe e Gênero de São Luiz do 

Paraitinga – 2013              
CLASSES E GÊNEROS COMERCIAIS Nº.ESTAB. 

Ferragens, Produtos Metalúrgicos, Ferramentas e Materiais de Construção..... 22 

Máquinas , aparelho e material elétrico e não elétrico....................................... 8 

Veículos e acessórios.........................................................................................  8 

Móveis e artigos de habitação............................................................................ 7 

Papel, impressos, artigos de escritório, artigos escolares, papelaria.................. 10 

Produtos químicos e farmacêuticos, odontológicos e perfumaria...................... 6 

Combustíveis e lubrificantes.............................................................................. 6 

Tecidos, artefato de tecidos, artigos do vestuário, armarinho............................ 53                               

Produtos alimentícios, bebidas, estimulante, fumo............................................ 178 

Mercadorias em geral sem produtos alimentícios.............................................. 25 

Artigos diversos.................................................................................................  45 

Artesanato .........................................................................................................   14 

NÚMERO TOTAL DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS..................... 382 

FONTE: Prefeitura Municipal de São Luiz do Paraitinga, 2013.  
 

  

Os demais serviços oferecidos – similar ao que ocorre no comércio – 

também sofrem muito com a concorrência das cidades vizinhas que são maiores. A 

função industrial é incipiente (ver tabela 3), existindo apenas pequenas oficinas de 

ferreiros, carpinteiros, seleiros e pequenas indústrias, entre elas, destacando-se uma 

indústria de molho de tomate (Bom Gustaio), duas de farinha de milho (Farinha 

Imperial e Farinha São Luiz) e alguns alambiques (Mato Dentro e Luizense) que 

produzem aguardente de cana-de-açúcar. No geral, as indústrias do município são 

pequenas e oferecem um número reduzido de empregos, sendo a maioria deles sem 

qualificação. Conforme apresentado na tabela abaixo, o número de estabelecimentos 

industriais na cidade perfaz um total de 19 estabelecimentos. 

 

Tabela 3: Número de Estabelecimentos Industriais por Gênero Industrial em São Luiz 

do Paraitinga – 2013  
GÊNEROS INDUSTRIAIS       Nº ESTAB. 

Extração mineral................................................................................... ........... 2 

Madeira................................................................................................ ............ 3 

Vestuário, calçados e tecidos.......................................................................... 2 

Produtos alimentares............................................................................. .......... 5 

Bebidas............................................................................................................ 2 

Diversos................................................................................................ ........... 5 

TOTAL 19 

FONTE: Prefeitura Municipal de São Luiz do Paraitinga, 2013  
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Os demais postos de trabalho do município são cargos públicos da Rede de 

Ensino Estadual, do Poder Judiciário e da Prefeitura Municipal, além das duas agências 

bancárias existentes na cidade. Apresentando um número de aproximadamente 560 

funcionários – entre professores da rede municipal, frente de trabalho, assessores etc. –, 

a prefeitura acaba sendo uma das principais fontes de empregos, sendo estes, objetos de 

intensas barganhas políticas e eleitorais. A maioria da população fica esperando mudar 

o partido político dominante para conseguir uma vaga na prefeitura, uma prática muito 

comum em cidades de pequeno porte. O clientelismo e o paternalismo – uma herança da 

época dos coronéis que por muito tempo dominaram a região – ainda estão presentes de 

forma muito forte no município
9
. 

De uma maneira geral, a cidade de São Luiz do Paraitinga apresenta certa 

multiplicidade de funções, porém, todas modestas. No conjunto, pode-se afirmar que a 

cidade é um pequeno centro regional, polarizando a área do município e pequenas áreas 

dos municípios vizinhos como Redenção da Serra, Natividade da Serra e Lagoinha. 

Alguns bairros da zona rural de Taubaté e Ubatuba também são influenciados por São 

Luiz do Paraitinga, pois são áreas que se encontram nos municípios citados, mas 

quotidianamente estabelecem suas relações com São Luiz do Paraitinga, onde são 

satisfeitas as necessidades básicas, inclusive, atividades escolares e de saúde.  

Após um período de significativo desenvolvimento socioeconômico nos 

séculos XIX e início do século XX decorrente do crescimento da economia do café na 

região, o município passou por pequenos surtos econômicos como a extração de lenha 

na década de 1960, e a produção de leite nas décadas de 1970 e 1980, quando então a 

economia da cidade entrou em decadência, o que perdura até os dias atuais (Dean, 

1997). Desde o início da década de 1990, o Poder Público de São Luiz do Paraitinga 

vem buscando o desenvolvimento da economia local por meio das atividades do 

turismo. De fato, isto se trata de uma atividade que pode trazer benefícios para a 

economia do município, porém, é importante um trabalho mais incisivo de capacitação e 

inserção da população local em sua totalidade nas atividades relacionadas ao turismo, 

para aí, sim, gerar desenvolvimento local de forma equânime.  

                                                           
9
 Por ser a maior fonte de empregos na cidade, existe um outro problema observado empiricamente, que é 

o grande nepotismo para a ocupação das vagas ofertadas na prefeitura municipal. É muito comum na 

mudança de prefeitos, ser trocado uma série de funcionários, geralmente os que fazem parte do grupo 

dominante no momento, por funcionários de outro grupo que irá assumir a administração municipal. Os 

membros do grupo dominante acabam ocupando os melhores cargos e recebem os melhores salários, 

sendo que muitos destes cargos deveriam ser ocupados por profissionais devidamente qualificados em 

concursos públicos. 
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Com uma população de 10.397 habitantes (IBGE–2010) e uma economia 

inexpressiva caracterizada por uma pequena produção agropecuária, restou em São Luiz 

do Paraitinga uma significativa riqueza cultural e um conjunto arquitetônico de 

aproximadamente 400 imóveis, composto por casas térreas e sobrados dos séculos XIX 

e início do XX, representativos da fase áurea do café na economia paulista.  

Com a valorização do turismo e do entretenimento, principalmente, a partir 

dos anos de 1990, a governança urbana de São Luiz do Paraitinga vem trabalhando para 

desenvolver tais atividades na cidade, onde sobressai um turismo cultural apoiado na 

memória da cafeicultura, expressa em seu patrimônio cultural, em especial, 

arquitetônico. Dessa forma, é fundamental que o desenvolvimento turístico nunca perca 

de vista que seu desenvolvimento é condicionado à preservação do núcleo urbano e das 

práticas culturais que se desenvolveram no lugar.  

Atualmente, este núcleo urbano está assumindo uma nova função, cuja 

paisagem vem sendo produzida para servir de suporte ao desenvolvimento turístico. 

Com o processo de patrimonialização e de turistificação do lugar oriundos do 

tombamento e da elevação da cidade à condição de estância turística, deu-se início a um 

processo de modernização e espetacularização das formas do passado e o centro urbano 

vem sendo refuncionalizado, passando por uma série de reformas e adaptações para a 

afirmação da sua nova função, ou seja, receber turistas.  
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2.1 A desconstrução do passado: a inundação do centro urbano de São Luiz do 

Paraitinga  

A partir de 2002 o núcleo urbano da cidade passou a ser produzido para a 

implantação e desenvolvimento das atividades do setor turístico, processo que passou 

por uma interrupção de aproximadamente dois anos devido a uma grande inundação do 

Rio Paraitinga que afetou a totalidade do núcleo urbano local, em especial, o centro 

histórico tombado (ver fotos 16 e 17). A conjunção de fatores antrópicos e naturais, 

decorrente da localização de grande parte do núcleo urbano na planície de inundação do 

rio, fez com que a cidade sofresse com a maior inundação da história registrada no 

município
10

. Quais os fatores naturais e antrópicos relacionados à inundação da cidade? 

A bacia do Rio Paraitinga está inserida na porção ocidental da Serra do Mar, 

uma região de relevo acidentado formada pelos “Mares de Morros” (Ab`Sáber, 2003), 

área que vem sendo explorada pelas atividades da agropecuária desde a fundação da 

cidade no século XVIII, o que fez com que a maior parte da vegetação de Mata 

Atlântica que cobria a área da bacia tenha sido devastada, deixando os solos da região 

bastante desprotegidos e com pouca capacidade de retenção das águas das chuvas de 

verão, aumentando o escoamento superficial, com o conseqüente aumento no volume e 

na intensidade das cheias do Rio Paraitinga.  

De acordo com os relatórios divulgados pelo Instituto Geológico (IG) de 

São Paulo, em 2010, ocorreu uma cheia de grande magnitude, agravada pelas 

intervenções antrópicas na Bacia do Paraitinga, com destaque à expansão urbana que se 

deu sobre as margens do rio. Estando no curso médio do Rio Paraitinga, o núcleo 

urbano foi todo formado nas planícies de inundação do rio, uma área com um número 

significativo de rios tributários, tratando-se de um ponto da bacia de grande vazão 

hidráulica.  

Com o grande volume de chuvas que caiu durante o verão de 2009-2010, 

em janeiro de 2010, ocorreu um aumento significativo nos índices pluviométricos na 

bacia do Paraitinga, fator que deu origem a um evento catastrófico com a inundação da 

cidade, cheia que atingiu mais de 90% do centro histórico. Com o aumento substancial 

nos índices de pluviosidade no mês de dezembro, no dia 01 de janeiro de 2010, o Rio 

                                                           
10

 Conforme depoimentos dos moradores locais, em fevereiro de 1996 a cidade também sofreu uma 

inundação de grande monta, com as águas do Rio Paraitinga alcançando as calçadas da Praça Oswaldo 

Cruz e a escadaria da Igreja da Matriz, não tendo um impacto muito forte nos imóveis mais 

representativos na cidade, exceto o Mercado Municipal que este localizado às margens do rio.   
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Paraitinga estava com um volume de água 11 metros acima do seu nível normal. De 

acordo com os dados pluviométricos divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais (INPE) relacionados ao período. No dia 4 de dezembro de 2009, o índice de 

chuvas acumulado em 72 horas na região foi de 232,7 mm, para, no dia 31 de dezembro, 

o índice acumulado no mês atingir 624,8 mm, um percentual 50% maior do que a média 

da região, visto que a média anual da bacia do Paraitinga gira em torno de 1200 mm.  

 

 
Foto 16 – Centro urbano de São Luiz inundado em 2010. Foto: vejasp.abril.com.br 

 

 
Foto 17 – Casarões localizados no centro histórico submersos nas águas do Rio Paraitinga. 

Foto: Carlos Murilo Prado Santos, 2010.  

 

Além dos problemas relacionados à inundação e à ação das águas do 

Paraitinga, o restante do centro urbano foi atingido por escorregamentos e desabamentos 

advindos com o deslizamento do solo das partes de topografia com maiores 
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declividades localizadas no Morro do Cruzeiro e nas demais elevações que contornam a 

cidade. É uma região onde as encostas possuem solos pouco desenvolvidos, 

favorecendo à instabilidade estrutural do terreno, um local propício para a ocorrência de 

cheias e desmoronamentos.  

Estando a altitudes que variam entre 800 e 1200 metros, é uma região 

incrustada no Cinturão Orogênico do Atlântico, um relevo formado por morros 

alongados de topos convexos com declividades que variam entre 20 e 30%, com vales 

entalhados entre estes morros, área com alta densidade de drenagem, é uma região 

sujeita a processos erosivos de forte intensidade, apresentando grande probabilidade de 

ocorrer movimentos de massa e erosão linear com voçorocas (Ross & Moroz, 1997).  

Todo o centro urbano (que não foi atingido pela inundação) foi afetado pela 

instabilidade das áreas de encostas, com a formação de vários pontos de instabilização, 

com desmoronamentos, abatimentos e trincas no terreno e nas edificações. O núcleo 

urbano foi fortemente atingido durante cinco dias e, no dia 05 de janeiro de 2010, com a 

vazão total das águas do Paraitinga, a cidade estava destruída, o que obrigou o poder 

público decretar estado de calamidade pública (ver fotos 18 e 19).  

Em decorrência desta inundação, 5.163 pessoas foram afetadas, ocorrendo 1 

óbito entre a população local. Segundo relatório do Instituto Geológico paulista, 800 

moradias foram consideradas localizadas em áreas de risco, onde 97 moradias foram 

destruídas totalmente, 134 moradias foram danificadas, com 6 edifícios públicos e 225 

estabelecimentos comerciais danificados. Foram identificados 31 pontos de risco na 

área urbana, com estimativas de um prejuízo de aproximadamente R$ 141 milhões, 

visto que foram danificados 220 Km de estradas e vias urbanas, 100 obras de 

infraestrutura (pontes, galerias de águas dentre outros), com 80 pontes totalmente 

destruídas. 

Dos 140 imóveis localizados no perímetro tombado pelo Condephaat/Iphan, 

18 imóveis tiveram perda total, com o arruinamento das edificações e 32 tiveram perda 

parcial, com danos nas paredes externas e internas, na cobertura e na fachada principal. 

Além destes imóveis que apresentaram perdas mais significativas para o patrimônio 

arquitetônico, a Defesa Civil interditou 49 imóveis, dos quais alguns podem ser 

enquadrados no grupo de perda parcial definido pelo Iphan.  
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Foto 18 – Centro Histórico de São Luiz do Paraitinga após a 

vazão do Rio Paraitinga. Foto: IPT, 2010. 

 

 

 
Foto 19 – Rua Cel. Domingues de Castro após a vazão do Rio 

Paraitinga em 2010. Foto: blogs.estadao.com.br. 

 

Entre os imóveis que desabaram no centro histórico, cinco deles – de 

destaque na paisagem urbana local – tiveram a destruição total. Entre os imóveis que 

caíram, destacavam-se na formação paisagística: a Igreja Matriz, a Capela de Nossa 

Senhora das Mercês, dois casarões na Praça Oswaldo Cruz e um casarão localizado na 

Rua Monsenhor Ignácio Gióia, o antigo Grupo Escolar. Destaca-se que uma fileira de 

casas localizadas na rua entre as margens do Rio Paraitinga e a Praça Oswaldo Cruz foi 

inteiramente destruída (ver figura 1).   
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Devido ao estado precário de conservação dos imóveis tombados e de 

algumas intervenções urbanas de critérios questionáveis realizadas na cidade ao longo 

de sua evolução urbana, alguns destes imóveis sucumbiram e não resistiram à ação das 

águas do Rio Paraitinga, alterando consideravelmente a paisagem do centro histórico. A 

falta de planejamento para a expansão urbana da cidade (associada às intervenções 

urbanas que foram feitas no núcleo urbano) dificultou a preservação do entorno centro 

histórico, visto que ocupou áreas de encostas e encurralou o Rio Paraitinga, afunilando 

seu leito, solapando suas margens e aumentando o assoreamento e as inundações
11

. 

A falta de planejamento urbano por parte do poder público municipal e de 

políticas e ações práticas para a preservação e conservação do centro histórico também 

podem ser considerados fatores decisivos quanto aos impactos da inundação no 

patrimônio arquitetônico tombado. Desde o tombamento, o órgão de preservação teve 

suas ações restritas às fiscalizações e aprovações de projetos de reformas e adaptações 

construtivas nos imóveis tombados, com poucas preocupações com as condições 

estruturais destes imóveis, visto que a preocupação recai somente sobre a fachada e a 

volumetria dos bens tombados.   

Os imóveis, que caíram na Praça Oswaldo Cruz, estavam com as fachadas 

bem preservadas, porém, apresentavam problemas estruturais como a Igreja Matriz – 

que apresentava rachaduras de aproximadamente 5 centímetros em suas paredes, as duas 

torres laterais estavam tortas em relação às paredes de sustentação – , situação levantada 

pela própria Igreja Católica que preparava a reforma do prédio em 2009, ação que não 

ocorreu porque o mesmo caiu. A Capela das Mercês também já tinha sofrido uma 

intervenção para reforma realizada pelo próprio Condephaat, na década de 1980, que 

refez algumas paredes com tijolos, fato que colocou um peso exagerado sobre as 

paredes de taipa de pilão, danificando o telhado da capela. São prédios que já 

apresentavam problemas estruturais antes de cair.     

Com a vazão do Rio Paraitinga, a cidade estava destruída, com seu núcleo 

urbano significativamente avariado, com a destruição de grande parte de sua 

infraestrutura de coleta e distribuição de água, de distribuição de energia e de 

transmissão de sinais e dados nas partes baixas da cidade. As materialidades presentes 

no centro urbano foram fortemente afetadas, deixando um grande prejuízo financeiro e 

                                                           
11

 O processo de expansão urbana local será melhor detalhado no capítulo “A produção do espaço urbano 

e os sentidos da refuncionalização da paisagem cultural de São Luiz do Paraitinga”.  
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social para o município, associados a uma grande destruição da paisagem da cidade, 

afetando fortemente o patrimônio arquitetônico que deveria ser preservado.  

Além da queda dos imóveis, foi perdido um grande arquivo iconográfico 

sobre a cidade e sobre as pessoas do lugar, pois muitos arquivos pessoais que continham 

fotos, vídeos, obras artísticas, composições musicais e coleções fonográficas, 

documentos históricos, mobiliários se perderam nas águas do Paraitinga, ocasionando 

em uma grande perda para a memória do lugar. Destaca-se que a biblioteca municipal – 

localizada na Praça Oswaldo Cruz – foi totalmente destruída e não sobrou praticamente 

nada de sua estrutura e coleção. Até o momento da pesquisa, a biblioteca municipal 

ainda não fora reconstruída. Ocorreu uma desconstrução do passado do lugar, com a 

destruição das suas materialidades e imaterialidades espaciais que sustentam e servem 

de base para a construção da identidade e da memória do lugar. 

A presença do conjunto arquitetônico transformado em patrimônio desde a 

década de 1980, atrelada às práticas culturais que se materializam a partir deste conjunto 

arquitetônico, foi fundamental para a recuperação e reconstrução do núcleo urbano de 

São Luiz, visto que se trata de um centro urbano que remete à memória da cafeicultura e 

do caipira na região do Vale do Paraíba paulista que deve ser preservado. A presença do 

patrimônio cultural foi fundamental para a reconstrução, pois outros municípios que 

estão localizados em áreas de risco ambiental como as cidades da região Serrana do Rio 

de Janeiro não receberam a mesma atenção e empenho em sua recuperação.  

 Imediatamente após a inundação, foram iniciadas as obras de reconstrução 

da cidade, transformando-a em um canteiro de obras, dando início um processo de 

modernização do passado
12

 com reconstrução da infraestrutura urbana do lugar. Com as 

obras de reconstrução sendo realizadas e a estrutura urbana sendo reconstruída, a cidade 

vem retomando seu ritmo cotidiano normal, entretanto, com mudanças na paisagem do 

centro urbano e um rearranjo nas sociabilidades que se davam no lugar, questões 

abordadas no capítulo “A produção do espaço urbano e os sentidos da 

refuncionalização da paisagem cultural de São Luiz do Paraitinga”.   

 

                                                           
12

 Considera-se que existe uma modernização do passado na medida em que são feitas intervenções, 

alterações e adaptações nos imóveis tombados e na própria infraestrutura urbana do município para 

satisfazer as necessidades do período atual, como por exemplo, a colocação de elevadores e sistemas de 

sonorização computadorizados na parte interna da Igreja Matriz de São Luiz de Tolosa, assim como, a 

construção de uma nova praça central adaptada para o recebimento de grandes eventos. Assim, o passado 

enquanto forma vai sendo modernizado, para assim, assumir novas funções.   



 

Figura 1 – Imóveis arruinados no centro histórico em pela inundação em 2010. CONDEPHAAT, 2010. 
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3.  

A produção do espaço urbano e os sentidos da refuncionalização da paisagem 

cultural de São Luiz do Paraitinga 

 

A discussão sobre o urbano no Brasil é um tema de grande interesse e ao 

mesmo tempo de grandes controvérsias na Geografia brasileira. A questão se torna mais 

complexa quando os estudos urbanos pairam sobre um pequeno núcleo urbano 

interiorano, visto que grande parte dos estudos de Geografia urbana está voltada às 

regiões metropolitanas e existe um pequeno interesse pelos estudos das pequenas 

cidades. É um fato latente na Geografia brasileira que dificulta, mas, ao mesmo tempo, 

instiga ponderações e reflexões teóricas no intuito de desvendar e entender a dinâmica 

de produção espacial de uma pequena cidade do interior do Brasil.  

Para entender a dinâmica urbana de uma pequena cidade brasileira, foram 

feitas as análises e ponderações a respeito do processo de produção do espaço urbano de 

São Luiz do Paraitinga, enfatizando os principais agentes produtores do mesmo ao 

longo de sua evolução urbana, para, assim, entender o contexto no qual foi produzido 

seu patrimônio arquitetônico e cultural, bem como a lógica que ordena o atual processo 

de reconstrução e de refuncionalização turística que se desenvolve na cidade para, a 

partir daí, apontar em quais bases vem se dando esta refuncionalização, assim como 

seus desdobramentos na dinâmica do socioespacial.  

Por se tratar de um país de proporções continentais, o território brasileiro é 

marcado por grandes desigualdades regionais, desigualdades que estão materializadas 

na formação urbana regional. Em função de diferentes processos de evolução urbana 

que se dão na escala regional, assim como nas relações e influências das escalas, 

nacional e global,  

“(...) os sistemas de cidades constituem uma espécie de geometria variável, 

levando em conta a maneira como as diferentes aglomerações participam do 

jogo entre o local e o global. É dessa forma que as cidades pequenas e médias 

acabam beneficiadas ou, ao contrário, são feridas ou mortas em virtude da 

resistência desigual dos seus produtos e de suas empresas face ao movimento 

de globalização” (Santos e Silveira, 2006, p. 281).         

A se tornarem eixos de articulação entre as escalas global e local no 

capitalismo atual, as pequenas cidades, em função de alguma vantagem locacional – que 

pode ser um recurso natural ou uma característica paisagística de destaque – podem se 
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tornar alvo da ação de agentes e vetores econômicos que atuam na escala global e que 

passam a interferir nos arranjos espaciais destes lugares, impondo suas próprias lógicas. 

Nas cidades que possuem um patrimônio cultural institucionalizado e são destinadas ao 

mercado turístico, seja ela pequena, média ou grande, predomina uma lógica global de 

produção espacial pautada na preservação e na refuncionalização turística, sempre 

pautada na valorização estética dos espaços destas cidades.  

Com a globalização da economia e a padronização nas técnicas de 

planejamento e gestão das cidades, um conjunto de verticalidades passou a atuar e 

influenciar na produção destes espaços, conforme chama a atenção o geógrafo Milton 

Santos,  

“nas atuais condições, os arranjos espaciais não se dão apenas através de 

figuras formadas de pontos contínuos e contíguos. (...) há também 

constelações de pontos descontínuos, mas interligados, que definem um 

espaço de fluxos reguladores. (...) De um lado, há extensões formadas de 

pontos que se agregam sem descontinuidade, como na definição tradicional 

de região. São as horizontalidades. De outro lado, há pontos no espaço que, 

separados uns dos outros, asseguram o funcionamento global da sociedade e 

da economia. São as verticalidades. (...) sendo o veículo de cooperação mais 

ampla, tanto econômica e politicamente, como geograficamente” (2002, p. 

284). 

Corroborando com as colocações de Milton Santos, Harvey (2006), aponta 

que com a globalização da economia, as cidades médias e pequenas podem ter destaque 

na reprodução do capital. Para a sua plena realização, foi criado e disseminado um 

modelo de planejamento e gestão urbana que passou a ser aplicado em escala global. 

Surgiu um padrão de gestão e uso do espaço urbano – o que o geógrafo classificou 

como empreendedorismo urbano –, pois, pautado na associação entre o capital privado, 

os poderes estatais e a sociedade civil organizada – geralmente ONGs –, desencadeando 

em uma “(...) padronização geograficamente articulada das atividades e das relações 

capitalistas globais” (Harvey, 2006, p.231).  

As propostas de gestão e preservação do conjunto arquitetônico – que vêm 

se dando por meio das ferramentas do planejamento urbano –, geralmente, são 

justificadas pela valorização estética da cidade, haja vista os modelos de planejamento 

estratégicos desenvolvidos por todo o mundo. Este processo de valorização que 

interessa, sobretudo, aos especuladores, vem acompanhado de uma forte segregação 

socioespacial.  

Em um contexto de globalização da economia, pensar o urbano no Brasil é 

uma reflexão de acaloradas discussões e contradições na ciência geográfica, tendo como 
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um ponto comum de discussões a classificação e a hierarquização urbanas, ou seja, 

como classificar uma cidade em pequena, média ou grande, pois sendo o Brasil um país 

de proporções continentais, a ocupação do território se deu de forma desigual, processo 

que desencadeou em grandes disparidades regionais que refletiram na produção do 

urbano, e as cidades se desenvolveram a partir de diferentes origens.  

A variedade de parâmetros e diretrizes para a definição e classificação de 

cidades se dá de acordo com o contexto em que o núcleo urbano está inserido. O Brasil 

possui atualmente 5.570 municípios, onde irão aparecer cidades como Borá em São 

Paulo com 805 habitantes; e Serra da Saudade em Minas Gerais, com 815 habitantes; 

mas também cidades com grandes adensamentos populacionais e de infraestrutura como 

São Paulo com seus 11.253.503 habitantes e Salvador, na Bahia, com 2.675.656 

habitantes (IBGE, 2010).  

Pautando-se em critérios demográficos, é evidente a discrepância entre as 

cidades brasileiras, pois uma população numerosa não é sinônimo de cidade 

desenvolvida e uma cidade com um pequena população não pode ser considerada uma 

cidade sem desenvolvimento, pois existem regiões predominantemente rurais com 

elevado grau de desenvolvimento e regiões predominantemente urbanas com baixo grau 

de desenvolvimento (Amorim Filho e Serra, 2001). O critério demográfico também é 

falho, pois, deixa de lado as relações e contradições que se dão na própria evolução das 

cidades.  Para Filho e Serra (2001), “(...) o critério demográfico (embora cômodo e não-

negligenciável) é capaz apenas de identificar o grupo ou a faixa que pode conter as 

cidades médias. Outros critérios deveriam ser também levados em consideração na 

definição dessas cidades” (p.2), colocação que é fundamental para se pensar na 

definição de cidade pequena, onde o critério demográfico é importante, mas não o único 

definidor, visto que suas populações absolutas são pequenas.  

Mesmo questionando o critério demográfico, pode existir uma cidade com 

poucos habitantes? No Brasil, sim, na medida em que a definição é pautada no critério 

político-administrativo, Decreto-Lei 3111, que foi promulgado em 1938, situação que 

                                                           
1
 “Art. 2° Os municípios compreenderão um ou mais distritos, formando área contínua. Quando se fizer 

necessário, os distritos se subdividirão em zonas cm seriação ordinal. Parágrafo único. Essas zonas 

poderão ter ainda denominações especiais. Art. 3°A sede do município tem a categoria de cidade e lhe dá 

o nome. Art. 4° O distrito se designará pelo nome da respectiva sede, a qual, enquanto não for erigida em 

cidade, terá, a categoria de vila. Parágrafo único. No mesmo distrito não haverá mais de uma vila” 

(Constituição Federal do Brasil, 1938)  
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permanece inalterada até os dias atuais, sendo a classificação pautada nos mesmos 

critérios da década de 1930. Conforme o economista José Eli da Veiga (2004),  

“(...) no Brasil – além de jabuticaba – também dá cidade que mais parece 

com presépio, ou com aquele grupo de edifícios rústicos chamado Le 

Hameau, que tanto divertia Maria Antonieta em seus passeios pelos jardins 

do castelo de Versailles. E o motivo é simples, mesmo que continue 

misteriosa a atitude geral de manter essa questão esquecida. A definição 

brasileira de cidade é estritamente administrativa. Toda sede de município é 

cidade, e pronto. Mesmo que só tenha 4 casas, nas quais residem 3 famílias 

de agricultores e uma de madeireiro (caso de União da Serra). Se for sede de 

município, é cidade e estamos conversados” (p.28).  

Diante desta indefinição, é extremamente questionável a utilização do 

critério político-administrativo vigente desde 1938 no Brasil. Esta metodologia se 

mostra defasada frente às dinâmicas sociais e econômicas atuais, pois não tem qualquer 

menção às características estruturais (localização, número de habitantes, moradias, 

aparelhos urbanos coletivos...) e às características funcionais, ou seja, apontar se estes 

pequenos núcleos urbanos conseguem cumprir as funções básicas de uma cidade, 

cabendo um papel especial à Geografia enquanto uma ciência do espaço captar 

mudanças e avançar nesta reflexão. 

Para estudar as cidades, alguns critérios e categorias geográficas foram 

definidos e chega-se facilmente à conclusão de que não existe uma idéia consensual 

entre os estudiosos do que pode ser tratado como uma pequena cidade. Com todas as 

contradições inerentes ao processo de produção espacial, para os geógrafos, uma 

situação já está esclarecida, ou seja, a cidade é produzida com base nas relações entre a 

sociedade e o espaço, porém, ainda pairam muitas discussões e questionamentos a 

respeito da hierarquia urbana brasileira. Ao produzir espaço, a sociedade produz um de 

seus fragmentos que é o espaço urbano. A partir do processo de produção espacial, se 

torna necessário pensar a posição de um pequeno núcleo urbano na estrutura urbana 

brasileira.  

Ao pensar a cidade em suas relações dialéticas, através do processo de 

evolução espacial,  

“(...) a cidade não pode, pois, ser concebida como uma forma que se produz 

simplesmente pela contigüidade das moradias ou pelo simples adensamento 

de população; ela é, antes de qualquer coisa, um tipo de associação entre 

pessoas, associação esta que é uma forma física e um conteúdo” (Gomes, 

2002, p.19).   

Pensando a cidade na dinâmica de produção espacial, entende-se a cidade 

enquanto um espaço socialmente produzido, um local de trocas materiais e imateriais 
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entre as pessoas e as instituições, correspondendo a idéia de aglomeração demográfica e 

funcional. Produzida pelas ações sociais e institucionais, possui um caráter dinâmico e 

mutável, onde as contradições sociais serão materializadas no território. É o centro do 

poder político e econômico da economia capitalista. No caso do Brasil, é também a sede 

administrativa do município.  

Com isso, é ponderável que não exista uma definição cristalizada de cidade, 

seja ela pequena ou média, situação mais confortável quando o estudo está relacionado 

às regiões metropolitanas (Amorim Filho e Serra, 2001), onde a definição de cidade vai 

depender dos interesses e objetivos do pesquisador, sendo fundamental entender a 

características regionais para poder realizar a classificação.  

O IBGE, ao realizar a hierarquização das cidades brasileiras, classificou as 

cidades com menos de 10 mil habitantes como “Centros Locais”, cujas “centralidade e 

atuação não extrapolam os limites do seu município, servindo apenas aos seus 

habitantes, têm população dominantemente inferior a 10 mil habitantes (mediana de 

8.133 habitantes)” (Bitoun, 2009, p. 37). Com base no critério demográfico, o IBGE 

identificou 4.473 municípios nesta categoria, o que demonstra que o número de 

pequenas cidades no Brasil é significativo, onde cabe novamente um questionamento à 

geografia brasileira, que, majoritariamente, volta seus estudos e pesquisas às regiões 

metropolitanas, negligenciando a dinâmica urbana destas cidades.  

Desta monta, a partir de São Luiz do Paraitinga, utilizando os critérios 

definidos pelo IBGE e apoiado nos preceitos da Geografia, foram definidos como 

“parâmetros” para classificar uma cidade como “cidade pequena”, com suas variáveis 

regionais, as seguintes características:  

- pequena concentração demográfica (menos de 20 mil habitantes); 

- ausência de funções especializadas, apresentando uma posição hierárquica 

subalterna na rede urbana regional, o que causa dependência das cidades 

médias/grandes vizinhas; 

- oferecimento de serviços de pequena importância, como o comércio de 

bens de consumo não-duráveis, ensino formal básico e tratamentos 

médicos de pouca complexidade; 

- economia pouco dinâmica, o que limita o desenvolvimento econômico e 

intelectual de seus habitantes; 

- pequeno espaço edificado, com médias insignificantes de expansão 

urbana; são cidades com pequenos problemas urbanos, apesar da carência 

de infraestrutura;  
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- posição geográfica com relativo isolamento, em geral, são cidades pouco 

inseridas na rede urbana regional e nacional;  

- ausência de centralidades, sendo compostas por um único centro, 

geralmente, formado por uma praça central e uma igreja, local onde estão 

os estabelecimentos do setor de serviços e a sede da administração pública 

municipal; 

- Pequena ou nenhuma capacidade de receber imigrantes da sua zona rural e 

das cidades vizinhas, sendo comum apresentar perdas populacionais, fato 

que estabiliza ou derruba o crescimento demográfico; 

- Maior importância econômica na zona rural, servindo de eixo de 

articulação do campo com as cidades maiores, uma ligação entre o rural e 

o urbano; 

- Ausência de capital internacional, com exceção das cidades que possuem 

uma produção agropecuária de larga escala ou possuem recursos minerais 

ou vegetais; 

Percebe-se que os critérios para a classificação de um núcleo urbano como 

uma pequena cidade são amplos, o que vai resultar em cidades do mesmo porte, porém, 

com características diferentes, dificultando a realização de uma caracterização mais 

plena deste tipo de cidade, que, por sua vez, vão apresentar perfis e tipologias urbanas 

bem diferentes, situação que depende da sua localização e articulação na rede urbana 

regional.   

Com base nestes critérios, pode-se afirmar que São Luiz do Paraitinga é 

uma pequena cidade, porém, em função de sua localização geográfica privilegiada, 

estando localizada entre as regiões metropolitanas de São Paulo e Rio de Janeiro, as 

margens da Rodovia Oswaldo Cruz (SP-125), é uma área de grande fluxo de veículos e 

pessoas que se dirigem para os litorais, norte de São Paulo, e sul, do Rio de Janeiro (Ver 

carta 1).   

Além da localização como fator de diferenciação, seu centro urbano foi 

tombado e transformado em patrimônio histórico arquitetônico, fato que faz com que a 

cidade receba um número significativo de visitantes nas grandes festas, o que dá uma 

dinâmica sazonal à sua economia, principalmente, durante as festas como o carnaval e 

do Divino Espírito Santo, comemorações em que o número de pessoas na cidade 

aumenta consideravelmente.  

Em função de particularidades geográficas, ou seja, a localização entre o 

interior e o litoral e a presença do patrimônio cultural, é uma pequena cidade com 

relevantes atividades urbanas (turismo) e com um espaço rural de média/baixa 
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densidade econômica, fato decorrente de estar inserida no meio da Serra do Mar, local 

com um relevo acidentado que dificulta o desenvolvimento de uma agropecuária 

moderna de larga escala. Com a dinamização do turismo e de um setor de serviços um 

pouco mais desenvolvido, a cidade conta com a presença de três bancos2, consultórios 

médicos e odontológicos, escritórios advocatícios e de engenharia, restaurantes, 

pousadas, um hospital de pequeno porte (Santa Casa de Misericórdia) e o Fórum da 

Comarca de São Luiz do Paraitinga (ver tabela 3) dentre outros equipamentos urbanos 

que possibilitam que a cidade exerça “polarização” e “influência” em relação às cidades 

vizinhas como Lagoinha e Redenção da Serra.  

É latente que os critérios mais usuais na classificação de cidades são os 

dados estatísticos, porém, o geógrafo não pode deixar no plano secundário a dinâmica 

de produção espacial do lugar, na medida em que a estatística representa um momento 

estático do urbano, fato que deve ser extremamente ponderado em trabalhos de 

geografia humana. Pelo exemplo de São Luiz, é fundamental pensar a cidade baseado 

em um conjunto de variáveis que ultrapassam os limites demográficos, dentre eles, as 

variáveis econômicas, de infraestrutura, de centralidade e de qualidade de vida, visto 

que mesmo se tratando de um pequeno núcleo urbano, o mesmo cumpre as funções 

básicas de uma cidade.  

Ao refletir sobre o processo de produção espacial de um pequeno centro 

urbano com a presença de um considerável conjunto arquitetônico, pode-se apontar que 

este assumiu uma posição e uma valorização ímpar na dinâmica espacial local, visto que 

sua produção passou a se dar a partir dos interesses e objetivos das instituições de 

preservação e do setor turístico, verticalidades que passaram a ter peso decisivo na 

produção do espaço local.  

Os estudos relacionados ao patrimônio arquitetônico e cultural do Brasil 

ainda são recentes na ciência geográfica, mas, nos últimos anos, com a mudança de 

sentidos dos espaços das cidades advindos com a valorização do turismo e do 

entretenimento, onde a presença de paisagens patrimonializadas dá a possibilidade da 

extração de “rendas monopolistas da terra3” (Harvey, 2006), o patrimônio arquitetônico 

                                                           
2
 Existe na cidade uma agencia do Banco Santander, uma agencia Banco do Brasil, um posto de 

atendimento do Banco Bradesco.  
3
 Rendas obtidas em função de singularidades e qualidades especiais existentes em determinadas 

mercadorias e lugares. Um importante suporte para a extração de rendas monopolistas é o discurso e a 

construção de uma imagem positiva pautada em certo grau de capital cultural, onde “(...) a busca por essa 
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e cultural passou a ter um peso considerável no processo de produção espacial das 

cidades com conjuntos arquitetônicos tombados, despertando um maior interesse dos 

geógrafos.  

Com a preservação do patrimônio cultural e o desenvolvimento do turismo, 

a cidade se tornou o objeto a ser consumido, dando origem a um processo de estetização 

de suas formas e de consumo de suas funções. Neste processo, a preservação do 

patrimônio arquitetônico e cultural, rendida aos interesses do capital (neste caso, 

turístico), possibilita transformar os espaços das cidades em mercadorias que se situam 

em um plano de criatividade superior em relação às mercadorias comuns do cotidiano. 

Amparado em Gottdiener (2010), pode-se afirmar que o espaço se tornou força de 

produção. O espaço foi transformado em mercadoria e a cidade tornou-se uma 

mercadoria. Mesmo o espaço sendo a mercadoria a ser consumida, é importante 

destacar que, ao ser comercializado como produto do setor turístico, o espaço em si não 

é vendido, mas, sim, seus símbolos e suas experiências estéticas, tratando-se de uma 

apropriação simbólica do espaço.  

Com a importância que o patrimônio arquitetônico e cultural assume na 

dinâmica urbana de cidades patrimonializadas, percebe-se que esta temática vem 

ganhando cada vez mais relevância no âmbito das discussões do urbano e das práticas 

de governança urbana, o que fez com que esta temática conquistasse espaço nas ciências 

geográficas e entre os demais estudiosos do urbano no Brasil. Isso posto, pondera-se a 

respeito da importância e da contribuição da Geografia na discussão e análise desta 

temática. Como a Geografia pode contribuir na análise e no desenvolvimento do 

turismo e da preservação do patrimônio cultural presente nas cidades brasileiras?  

Uma das possíveis contribuições da Geografia com relação ao 

desenvolvimento das políticas patrimoniais no Brasil está relacionada à organização 

territorial, onde, ao trabalhar com a preservação do patrimônio cultural inserida no 

processo de produção espacial – baseada nas relações processuais-relacionais –, se parte 

para uma análise do território em sua dinâmica de transformações, pensando as 

superações (mudanças), as contradições (conflito de interesses e ações) e a 

                                                                                                                                                                          
renda leva o capital global a avaliar as iniciativas locais distintivas, (e, em certos aspectos, quanto mais 

distintiva a iniciativa melhor). Também leva a avaliação da singularidade, da autenticidade, da 

particularidade, da originalidade, e de todos os tipos de outras dimensões da vida social incompatíveis 

com a homogeneidade pressuposta pela produção de mercadoria. (...) deverá permitir o desenvolvimento 

cultural local divergente e, em algum grau incontrolável, que possa ser antagônico ao seu próprio e suave 

funcionamento” (Harvey, 2006, p.238). 
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processualidade histórica. Ao pensar o patrimônio arquitetônico e cultural por um viés 

crítico socioespacial, tem-se a possibilidade de análises baseadas nos dados materiais e 

imateriais contidos na paisagem, classificando o patrimônio cultural como um conjunto 

de formas-conteúdo (Santos, 2002) das cidades.   

Entende-se que a paisagem revela uma dimensão da produção espacial, a 

dimensão em que se materializa por meio das formas materiais, onde,  

“(...) a paisagem geográfica revela assim os antagonismos e as contradições 

inerentes ao processo de produção do espaço num determinado momento 

histórico. É a inter-relação entre os fatores físicos e os sociais, será a 

expressão material da unidade contraditória de relações entre a sociedade e a 

natureza, seja esta natural ou já transformada. Esta unidade é definida por 

determinações gerais da realidade social e por determinações específicas do 

lugar, do jogo do poder local e entre as forças políticas que aí se defrontam” 

(Carlos, 2008, p.63).  

Atualmente, áreas com patrimônio arquitetônico estão sendo escolhidas e 

sobrevalorizadas enquanto paisagens turísticas, porém, é uma valorização às avessas, 

pois retira destas paisagens grande parte de sua essência enquanto fragmento da 

memória e da história da sociedade, atribuindo valores que tendem a desvirtuar a 

verdadeira história deste patrimônio em benefício de interesses particulares. 

Pautado em uma leitura da Geografia Crítica, foi feito um diálogo entre a 

produção do espaço geográfico e a preservação do patrimônio cultural, enfatizando o 

patrimônio de um pequeno centro urbano brasileiro. Com o intuito de fazer uma leitura 

espacial por um viés simbólico – o patrimônio cultural – atrelada ao materialismo 

dialético, conforme indicado na introdução da tese, foram utilizados nestas ponderações 

teóricas autores da geografia crítica, assim como estudos filosóficos, sociológicos e 

antropológicos relacionados ao espaço das cidades e suas configurações simbólicas e 

materiais.  

É importante apontar que grande parte do referencial teórico adotado tem 

origem em estudos realizados sobre as grandes cidades e suas regiões metropolitanas e, 

nesta pesquisa, trata-se de um pequeno núcleo urbano. Dessa forma, os fenômenos 

socioespaciais analisados podem ter as mesmas características das grandes cidades, 

porém, as origens e a forma de ação dos agentes que os produzem são diferentes.  

Nas cidades pequenas, grande parte das obras destinadas à preservação do 

patrimônio arquitetônico-cultural e de refuncionalização turística serão realizadas pelo 

Estado, visto que o setor econômico destas cidades é composto de pequenos 

comerciantes e pequenos empresários. A preservação do patrimônio nestas áreas 
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desperta pouco interesse nos grandes grupos industriais e empresariais, fato inverso do 

que ocorre com relação às cidades como o Rio de Janeiro, Salvador e Recife, por 

exemplo, pois nessas localidades, os projetos de preservação têm grande visibilidade, 

inclusive, sendo comum a divulgação dos resultados na mídia nacional4. O volume de 

capital investido na preservação das pequenas cidades é muito pequeno em comparação 

com as cidades, fato que faz com que seus bens estejam sempre em risco de 

deterioração em suas materialidades.    

Outra diferença está relacionada à sobrevalorização do solo urbano e a 

especulação imobiliária decorrente. Grande parte do patrimônio arquitetônico das 

grandes cidades está concentrado em suas áreas centrais, áreas que apresentam uma 

significativa presença de equipamentos urbanos de usos cotidiano como transporte 

coletivo e cabeamentos de transmissão de energia e dados, além de equipamentos 

culturais como museus, instituições de ensino e teatros, o que faz com que seja uma área 

da cidade atraente para o setor imobiliário revitalizar (refuncionalizar) e especular com 

o preço do solo.  

Em função da sobrevalorização do solo urbano decorrente da 

patrimonialização, o interesse dos agentes imobiliários é pequeno nas cidades menores, 

sendo maior nas cidades de médio e grande portes, pois o patrimônio possibilita uma 

significativa especulação em torno do valor dos imóveis localizados nestas áreas 

patrimonializadas, já que a presença do patrimônio gera um certo glamour para as 

classes sociais mais abastadas viverem nesses imóveis. Os investimentos são realizados 

em áreas rentáveis que dão a possibilidade de recuperação do capital investido por 

setores privados. 

Assim, para entender e pensar o patrimônio arquitetônico-cultural atrelado à 

dinâmica de produção do espaço de um pequeno centro urbano, foram feitas algumas 

ponderações sobre o espaço geográfico e sua dinâmica, para, assim, trabalhar o 

patrimônio cultural em sua totalidade enquanto formas-conteúdo das cidades. Partindo 

do princípio de que a sociedade produz espaço e que desta dinâmica emerge o 

patrimônio arquitetônico-cultural, o espaço é trabalhado enquanto um produto social, 

                                                           
4
 Para a revitalização do Bairro do Recife Antigo foi criada uma parceria entre os governos municipais, 

estaduais e a iniciativa privada, com a criação do Projeto Cores da Cidade. A empresa Akzo (tintas 

Ypiranga) doou as tintas para a realização as pinturas, os proprietários arcaram com a mão-de-obra, a 

prefeitura deu incentivos fiscais aos proprietários e fiscalizou a obra. Todo a divulgação nacional do 

projeto ficou a carga da Fundação Roberto Marinho por meio de seu conglomerado de comunicações que 

incluem a imprensa televisiva e escrita. O mesmo projeto foi desenvolvido na cidade do Rio de Janeiro 

(Leite, 2002).       
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dentro de uma leitura materialista dialética, composto por um sistema de objetos e um 

sistema de ações que lhes dão sentido.  

Por meio de sistemas de objetos e ações peculiares, a partir da produção 

espacial, a sociedade deixa suas marcas no espaço. Em decorrência da dinâmica 

espacial, cada lugar é definido pelas ações acumuladas no passado, em conjunto com as 

ações do presente. No bojo do processo de produção espacial, pode-se inferir que em 

função de diferentes divisões territoriais do trabalho e das relações sociais subsequentes, 

tem-se uma diferenciação entre os períodos da história, pensando o espaço em sua 

dinâmica de evolução (Santos, 2002).  

Para trabalhar o espaço como um espaço social, composto por um conjunto 

de materialidades e imaterialidades, o espaço geográfico é entendido enquanto um 

sistema de objetos e um sistema de ações, onde  

“(...) sistemas de objetos e sistemas de ações interagem. De um lado, os 

sistemas de objetos condicionam a forma como se dão as ações e, do outro 

lado, o sistema de ações leva à criação de objetos novos ou se realiza sobre 

objetos preexistentes. É assim que o espaço encontra sua dinâmica e se 

transforma” (Santos, 2002, p. 63).  

Não se deve perder de vista que no processo de produção do espaço os 

objetos e as ações se relacionam dialeticamente.  

Edward Soja (1993) aponta que o espaço natural pode ser visto enquanto o 

espaço dado, ou seja, o espaço como contexto físico, tratando-se de uma espécie de 

continente ambiental do ser humano, podendo ser considerado como algo externo ao 

Homem. Porém, ao partir para uma análise materialista dialética do processo de 

produção do espaço, este deve ser trabalhado enquanto uma construção inerente ao 

trabalho humano, visto que “(...) o espaço em si pode ser primordialmente dado, mas a 

organização e o sentido do espaço são produtos da translação, da transformação e da 

experiência sociais” (Soja, 1993, p. 101). Dessa forma, torna-se importante entender a 

relação entre o espaço criado e o espaço organizado, já que o espaço produzido é uma 

estrutura que nasce no bojo das relações sociais, onde as estruturas sociais e espaciais 

estão, dialeticamente, entrelaçadas, visto que a sociedade é espacial e temporal ao 

mesmo tempo.  

Mudou-se a sociedade, muda-se o conjunto de relações e teremos mudanças 

espaciais. O espaço é produzido e é um produto da sociedade, visto que é recriado e cria 

novas relações socioespaciais e é por estas recriado novamente, ou seja, “(...) é ao 
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mesmo tempo objeto material ou produto, o meio de relações sociais, é o reprodutor do 

objetos materiais e relações sociais” (Gottdiener, 2010, p.133).   

Neste processo de produção espacial, ao produzir espaço, a sociedade se 

reproduz e cria espaços próprios em uma evolução ininterrupta da vida, deixando claro 

o conteúdo social presente no espaço. O espaço é a sociedade em uma de suas 

dimensões e cada lugar atribui aos elementos do espaço um valor particular (Santos, 

2008).  

Em uma leitura espacial do patrimônio cultural urbano, o geógrafo não pode 

esquecer que a materialidade é um componente fundamental do espaço, porém, a 

mesma está sempre aberta para adquirir novas funções, processo no qual os objetos e as 

ações podem ser alterados ou refuncionalizados. De acordo com Santos (1994, p.103),  

“(...) a vida das coisas não é dada para todo o sempre. Se estas podem 

permanecer as mesmas na sua feição rígida, alteram-se ao longo do tempo, 

seu conteúdo, sua função, sua significação, sua obediência à ação. As 

determinações mudam, mudam os objetos. As ações revivificam as coisas e 

se transformam”.   

Em São Luiz do Paraitinga, associado ao conjunto arquitetônico, formou-se 

um rico repertório de práticas culturais que hoje vem sendo transformado em patrimônio 

cultural. Mas, o que classificar como patrimônio cultural? Ao escrever e pesquisar sobre 

o patrimônio cultural brasileiro5, logo de início somos levados a alguns questionamentos 

que a temática nos coloca. Como classificar um patrimônio cultural dentro dos espaços 

das cidades modernas, sendo que, o que é visto e tratado como patrimônio cultural, são 

as práticas e interações socioespaciais cotidianas. Esta questão se torna mais complexa, 

pois, com a valorização estética dos espaços das cidades (Harvey, 2006) e a sua rápida 

transformação em produtos voltados ao entretenimento na qual as formas espaciais 

passaram a ser espetacularizadas, o que classificar e como classificar um patrimônio 

cultural de uma cidade, já que estas formas passam a ser envolvidas em um novo 

repertório de relações e interações?  

                                                           
5
 O patrimônio cultural imaterial brasileiro, segundo a legislação brasileira (Decreto n° 3.551, de 4 de 

agosto) é compreendido como, “(...) os saberes, os ofícios, as festas, os rituais, as expressões artísticas e 

lúdicas, que, integrados à vida dos diferentes grupos sociais, configuram-se como referências identitárias 

na visão dos próprios grupos que as praticam” (Fonseca e Cavalcanti, p. 12, 2008). Com a evolução da 

política patrimonial no Brasil, em 2006 o Iphan incorpora o caráter processual na definição de patrimônio 

imaterial, complementando com a Resolução n° 1, de 3 de agosto de 2006, “as criações culturais de 

caráter dinâmico e processual, fundadas na tradição e manifestadas por indivíduos ou grupos de 

indivíduos como expressão de sua identidade cultural e social” (Fonseca e Cavalcanti, p.12, 2008). 
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Visto que atualmente o que vem sendo classificado como patrimônio 

cultural no Brasil são as práticas e as interações socioespaciais cotidianas, “(...) 

definimos o termo cultura em um sentido razoavelmente amplo de forma a incluir 

atitudes, mentalidades e valores, suas expressões, concretizações ou simbolizações em 

artefatos, práticas e representações” (Burke, 2003, pp. 16-17). Mas como pensar o 

patrimônio cultural por um viés espacial?  

Apesar de o patrimônio cultural apresentar uma gama considerável de 

formas imateriais e significações simbólicas, as mesmas estão associadas diretamente às 

formas materiais e aos espaços de vida dos Homens. A cultura tem sua significação e a 

sua definição com base no jogo de relações sociais, relações estas que são sempre 

espacializadas, amparadas e baseadas em um território (Paes, 2009). Este repertório de 

relações irá atribuir características peculiares ao lugar, com um sistema de objetos e 

ações específicos. Assim, 

“(...) interpretando desta maneira, o patrimônio não é só a expressão da 

sociedade, ele movimenta, aviva, põe em evidência as passagens, as vias de 

acesso entre o material e o simbólico, entre o sujeito e o seu meio, entre uma 

razão prática e uma razão simbólica. O patrimônio cultural torna-se um fato 

social” (Paes, 2009, p.163).  

Dessa forma, ao pensar o patrimônio cultural em suas interações com o 

território, pode-se considerar que se trata de uma expressão espacial que dará origem a 

uma determinada paisagem.  

Por tratar de um espaço que possui um patrimônio cultural destinado ao 

desenvolvimento turístico, a refuncionalização espacial que se dá no lugar está pautada 

na preservação das materialidades, atribuindo novas funções à sua paisagem, a partir 

daí, o atrativo para o turista. Pode-se apontar uma grande contradição no bojo da 

produção espacial nestes lugares turístico-culturais na medida em que as formas são 

antigas, mas suas funções são totalmente renovadas. Neste processo de produção de um 

espaço turístico, modernizam-se as formas-conteúdo do passado para satisfazer as 

necessidades do presente.  

Tomando o espaço geográfico como totalidade, a cidade é vista enquanto 

um local de relações entre materialidades e imaterialidades, formas-conteúdo em 

interação e ao mesmo tempo em contradição. Ao realizar uma leitura pelo viés espacial, 

não se deve analisar a cidade somente como uma forma e nem somente como um ponto 
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de junção de funções (circulação, trocas...), pois assim estaríamos sendo reducionistas. 

Conforme destacado por Lefebvre (1978),  

“(...) formas, estructuras, fonciones urbanas (em la ciudad, com el territorito 

por ella influído o dirigido, en las relaciones com la sociedad y al Estado) 

actuaron unas sobre otras y se modificaron: movimiento que el pensamiento 

puede hoy reconstruir y controlar” (p73).  

O filósofo destaca e afirma a relação entre os signos e símbolos na formação 

do espaço, numa relação dialética entre a produção do espaço e as ações da sociedade. 

Como bem define Isnard, “(...) a sociedade cria-se recriando seu espaço: os dois 

formam, em conjunto, um todo indissociável que sofre a mesma evolução. (...) 

sociedade e espaço reproduzem-se ao transformarem-se dialeticamente ao longo das 

gerações” (1982, pp. 85-93). 

Por se tratar de uma pesquisa que tem como objeto central uma área 

reconhecida como patrimônio cultural, procurou-se entender o papel do espaço na vida 

dos homens, inferindo sobre as relações entre a dinâmica espacial e as práticas culturais. 

Na medida em que a cultura é regida por códigos que dão base de sustentação temporal, 

pode-se ponderar que o espaço serve de substrato para a realização da cultura, assim, 

por meio dos marcos espaciais (conjunto arquitetônico), os homens garantem 

perenidade da cultura enquanto prática social. Estas marcas produzidas pela sociedade 

oferecem um suporte para a formação e a manutenção da identidade coletiva, pois  

“(...) as identidades se associam ao espaço: elas se baseiam nas lembranças 

divididas, nos lugares visitados por todos, nos monumentos que refrescam a 

memória dos grandes momentos do passado, nos símbolos gravados nas 

pedras das esculturas ou nas inscrições” (Claval, 2010, p.107).     

Assim, devido à presença do patrimônio cultural, o dado simbólico presente 

no espaço da cidade analisada é de grande importância para a dinâmica urbana do lugar, 

sendo fundamental entender a formação do seu conjunto arquitetônico e urbano, base 

para a materialização do patrimônio cultural.  

Considerando a cidade enquanto um espaço socialmente produzido, para 

entender o surgimento do conjunto arquitetônico urbano é necessário analisar a 

dinâmica do espaço urbano local, visto que o mesmo pode ser classificado como uma 

das dimensões da sociedade materializada nas formas espaciais em seu processo 

evolutivo (Corrêa, 1999). O espaço urbano é fragmentado e articulado, reflexo e 

condicionante social, um campo de lutas. Ele é a própria sociedade em uma de suas 

dimensões, aquela mais aparente, materializada nas formas espaciais (Corrêa, 1999).  
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Gerado no bojo do processo de produção espacial, o espaço urbano é o 

resultado de ações da sociedade acumuladas ao longo do tempo, produzido por uma 

relação dialética entre os agentes que produzem e consomem espaço, caracterizando a 

cidade como o lugar de vivência e da reprodução das classes sociais (Corrêa, 1999). 

Envolve o quotidiano e o futuro próximo da sociedade que tem suas crenças, mitos e 

valores sobrepostos e projetados nas formas espaciais.  

Ao partir destas premissas para a análise do urbano, o patrimônio de São 

Luiz do Paraitinga, uma rugosidade
6
 espacial, por meio de suas formas-conteúdo 

possibilita entender o processo de evolução de seus arranjos socioespaciais contidos na 

produção dos espaços da cidade e valorizá-los enquanto patrimônio cultural, seja por 

sua importância material ou imaterial.  

Analisando o espaço por meio das formas herdadas do passado, pode-se 

considerar as rugosidades espaciais como um importante elo de ligação com o pretérito, 

revelando combinações que exercem grande influência nos eventos atuais e futuros, 

principalmente, no que se refere ao processo de produção espacial. Amparado em 

Santos (1978), pode-se apontar que, quanto as rugosidades, tratam-se de uma herança de 

muitos momentos do passado, com adições e subtrações sucessivas. 

Visando refletir sobre a dinâmica destes pequenos centros urbanos, é 

fundamental conhecer e analisar os agentes determinantes que produzem e consomem 

espaço. Dessa forma, entende-se que, 

“(...) o espaço urbano capitalista – fragmentado, articulado, reflexo, 

condicionante social, cheio de símbolos e campo de lutas – é um produto 

social, resultado de ações acumuladas através do tempo, e engendradas por 

agentes que produzem e consomem espaço” (Corrêa, 1999, p.11).    

Conforme as colocações de Corrêa (1999), o espaço urbano pode ser 

classificado como uma das dimensões da sociedade materializada nas formas espaciais 

em seu processo evolutivo. Por ser social em sua essência, o espaço urbano é dinâmico, 

dinâmica esta que emerge das relações entre a sociedade e as formas espaciais. É um 

espaço de articulação e intermediação. É um lugar de mediação, de possibilidades, de 

trocas (materiais e imateriais) e de formas de vida.  

                                                           
6
 As rugosidades, segundo Santos (2002, p. 140), são formas, construídas, deixadas no território. “(...) 

chamemos rugosidade ao que fica do passado como forma, espaço construído, paisagem, o que resta do 

processo de supressão, acumulação, superposição, com que as coisas se substituem e acumulam em todos 

os lugares. (...) as rugosidades nos trazem os restos da divisão social do trabalho já passadas (...), os restos 

de tipos de capital utilizados e suas combinações técnicas e sociais com o trabalho”. 
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O conjunto arquitetônico de São Luiz do Paraitinga – uma forma espacial 

materializada no passado, preservada e refuncionalizada no presente para garantir a 

perenidade da identidade e da memória do lugar no futuro – vem assumindo um novo 

papel na dinâmica espacial, agora uma paisagem para atrair turistas. Por meio da 

mudança nas funções das suas formas-conteúdo, é perceptível o processo de evolução 

dos arranjos socioespaciais na produção dos espaços da cidade. Por meio de suas 

rugosidades, as formas do passado vêm refletindo diretamente na dinâmica espacial 

atual e toda a lógica de organização espacial se dá em função da preservação e da 

refuncionalização turística.  

 Ao estudar o espaço urbano, Corrêa (1999) definiu os agentes sociais – que 

atuam na organização e na reorganização do espaço urbano – como os agentes 

produtores do espaço urbano. Entre estes agentes, têm-se os proprietários dos meios de 

produção, os proprietários fundiários, os promotores imobiliários, o Estado e os grupos 

sociais excluídos, com estratégias diferentes, mas, atuando em conjunto, tratando-se de 

“(...) agentes sociais concretos, históricos, dotados de interesses, estratégias e práticas 

espaciais próprias, portadoras de contradições e geradoras de conflitos entre eles 

mesmos e com outros segmentos da sociedade” (Corrêa, 2012, p. 43).  Por se tratar de 

uma cidade fundada no século XVIII, é importante destacar a ação da Igreja Católica na 

conformação do espaço urbano local, visto que desde sua fundação, a igreja tem um 

papel de destaque na sua estruturação urbana, sendo um dos agentes estruturantes do 

espaço urbano.  

A partir do processo de produção espacial de um pequeno núcleo urbano e 

as contradições inerentes à sua evolução e desenvolvimento, quais as ações mais 

significativas dos agentes produtores do espaço urbano, em especial, da Igreja Católica 

e do Estado, na conformação do espaço urbano, materialidades que foram transformadas 

em patrimônio histórico arquitetônico do lugar? Atuando em conjunto, ou 

separadamente, quais os papéis desempenhados pelo Estado, pela Igreja Católica e pela 

sociedade em seus variados estratos na produção do espaço urbano de São Luiz do 

Paraitinga?      
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3.1 Os agentes produtores do espaço urbano de São Luiz do Paraitinga: as ações da 

Igreja Católica, do Estado, dos promotores imobiliários, dos proprietários 

fundiários e dos grupos sociais excluídos  

Conforme os estudos do geógrafo Pedro de Almeida Vasconcelos (2010), no 

contexto da colonização portuguesa, as cidades coloniais brasileiras estão inseridas em 

um processo de urbanização mais amplo realizado pelo Império Português. Foi um 

período em que ocorreu uma grande transposição de técnicas e ações para a formação 

das cidades e para a ocupação territorial. Transpondo técnicas de outras colônias e da 

própria metrópole, ao adaptá-las ao espaço brasileiro, foram desenvolvidos no Brasil, 

novos padrões de desenvolvimento urbano, os quais influenciaram de forma decisiva na 

produção espacial das cidades brasileiras que foram criadas posteriormente. 

Durante o período colonial, a cidade pode ser considerada o elo de ligação 

entre a Metrópole e a colônia, podendo ser considerada a base do sistema administrativo 

português, assim como uma base concreta de intervenção política e econômica na 

sociedade da colônia (Godoy, 2011). Vasconcelos (2010) destaca entre os agentes 

produtores do espaço urbano colonial brasileiro a Igreja Católica, o Estado, os 

proprietários rurais, os comerciantes e financistas, os artesãos e a população, com 

grande peso para as ações do Estado e da Igreja Católica.  

A ação da Igreja Católica é considerada um dos eixos estruturadores do 

espaço urbano neste período, visto que a instituição escolhia lugares de destaque no 

sítio urbano para a realização de seus rituais e de suas construções. Pode-se apontar que 

a igreja foi um importante agente indutor da expansão urbana ao ocupar as áreas 

periféricas com a construção de conventos, seminários e templos. O Estado, nada muito 

diferente do que ocorre atualmente, era responsável pela distribuição de terras e pelo 

ordenamento territorial, mas também ocupava grandes espaços com a construção de 

seus prédios (Vasconcelos, 2010). Assim, o Estado atua como agente regulador e 

produtor do espaço, enquanto a igreja produz e consome espaço a partir de suas obras e 

construções.  

Destaca-se, também neste período, a ação dos proprietários rurais, que 

realizavam importantes construções na área urbana, financiando construções da Igreja e 

do próprio Estado. Já os comerciantes e financistas, os artesãos e a população, tinham 

uma influência menor na produção do espaço urbano na medida em que dependiam das 

ações do Estado, da igreja e dos proprietários fundiários (Vasconcelos, 2010). É 
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importante apontar que os artesãos e comerciantes tiveram certo destaque nas cidades 

do período colonial, pois, em função de suas atividades, acabaram influenciando no 

arruamento dos núcleos urbanos, visto que se concentravam em determinados pontos da 

cidade.  

No caso da São Luiz do Paraitinga colonial, estes agentes atuaram em 

conjunto e, de fato, pelas propostas de urbanização realizadas pelo Morgado de Matheus 

no século XVIII, a Igreja Católica e o Estado se destacaram na produção do espaço 

urbano local. A cidade foi erigida a partir do prédio da igreja e dos prédios públicos 

(câmara e cadeia), todos assumindo a centralidade espacial no período, centralidade 

mantida até os dias atuais. Todo o arruamento de São Luiz tem origem na atual Praça 

Oswaldo Cruz, onde estão alguns prédios públicos e a Igreja Matriz, padrão de 

morfologia urbana originada do urbanismo português colonial. Conforme elucidado no 

capítulo 2 sobre a evolução urbana do lugar, ficou claro que as cidades fundadas no 

período colonial apresentavam uma ordenação urbana.  

Como nas cidades fundadas no século XVIII, as construções realizadas pela 

igreja tratavam de vetores estruturadores dos núcleos urbanos, e, em São Luiz do 

Paraitinga, não seria diferente. No espaço urbano, é importante a presença da Igreja 

Católica Apostólica Romana como um agente produtor do espaço de grande peso, visto 

que a igreja, geralmente, era confundida com o poder público e com a família, tendo 

uma forte influência na organização socioespacial por meio do uso dos espaços da 

cidade para materializar suas crenças, lendas e rituais. Sendo São Luiz do Paraitinga 

uma cidade, predominantemente, católica, a mesma tem grande ascensão sobre os 

rumos dados para os espaços locais.  

Conforme aponta o arquiteto Murillo Marx (1999), uma das principais 

referências dos núcleos urbanos portugueses fundados no Brasil durante o período 

colonial são os templos e claustros das ordens religiosas. A Igreja Católica – com suas 

construções – atua como uma indutora de ocupação urbana por meio de suas ações, 

onde, no período colonial, “(...) o poder religioso redimensiona o econômico, o público, 

e o social na vila, afetando consequentemente a sua organização espacial” 

(Rosendahl,1999, p. 74).  

Desde a fundação da cidade no século XVIII, a Igreja Católica atuou de 

forma direta na produção do espaço local, induzindo ações de urbanização por meio da 

construção de templos na área central e na periferia, influência que continuou 
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acontecendo ao longo da sua evolução urbana. Assim, desde a construção do núcleo 

inicial da cidade – com a presença da Igreja Matriz de São Luiz de Tolosa – ainda 

existem três igrejas localizadas em áreas que podem ser consideradas eixos de ocupação 

e desenvolvimento urbano. A partir do núcleo central, ao norte da Matriz, foi construída 

a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, fato que despertou a ocupação desta porção da 

cidade a partir de 1800. Destaca-se que a Igreja do Rosário foi reconstruída e 

reinaugurada pelo Monsenhor Ignácio Gióia em 1921, sendo finalizada por completa em 

1929, quando a igreja assume a forma atual.  

Localizada à Sudeste da Matriz, em direção ao Mercado Municipal e ao 

bairro da Várzea dos Passarinhos, foi construída a Capela de Nossa Senhora das Mercês 

na atual rua Coronel Domingues de Castro – antiga rota de passagem da estrada que 

ligava Taubaté à Ubatuba –, outro eixo estruturador do espaço urbano. Mais 

recentemente, foi construída – na saída para a cidade de Lagoinha – a Noroeste da Igreja 

Matriz, a Igreja de São Benedito. A partir da localização das igrejas católicas no espaço 

da cidade, as mesmas podem ser consideradas eixos estruturadores do espaço urbano.  

No final do século XX, quando da construção da Igreja de São Benedito, 

localizada no bairro de mesmo nome (ver imagem 1), esta área – que era vazia, ocupada 

por pequenas chácaras –, passou a ser ocupada por construções típicas de cidades. Esta 

área só foi, de fato, ocupada e começou a ser urbanizada pela prefeitura local após o 

término da construção da igreja, finalizada em meados da década de 1980, inaugurada 

no dia 26/08/1985. Hoje, o bairro do São Benedito está ocupado e urbanizado, com toda 

a infraestrutura urbana necessária para os afazeres cotidianos da população da área. 

Outro exemplo a ser citado são as melhorias realizadas no entorno da Igreja 

do Rosário na gestão do Prefeito Luis do Paulo Mariano (1993-1997), com a reforma do 

Largo do Rosário e a construção do Largo do Teatro. Melhorias feitas para a execução 

dos rituais litúrgicos da própria igreja. Para facilitar a realização de missas campais e 

outras celebrações religiosas próximas à Igreja do Rosário, principalmente, durante as 

celebrações da “Semana Santa”, esta área foi reformada e adaptada para tais atividades 

com a realização de obras de urbanismo e paisagismo.  

Além das influências nas materialidades do espaço urbano, a igreja constrói 

um espaço simbólico no lugar a partir de seus rituais litúrgicos na medida em que todas 

suas construções servem de suporte para a materialização de seus rituais, ocupando 

sempre que necessário, os espaços de sociabilidades da cidade como as praças, ruas e 
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áreas de lazer. A partir de suas procissões, missas campais e novenas, grande parte dos 

espaços da cidade adquiriram um simbolismo religioso, situação que varia de acordo 

com a celebração realizada. Em algumas celebrações, as janelas dos casarões e casas 

são transformadas em altares para a realização de novenas; o Largo do Rosário recebe 

missas campais e homenagens aos santos mais devotados na cidade e as ruas são 

transformadas em rotas de passagens para as procissões, construindo uma paisagem 

extremamente vinculada aos rituais litúrgicos da Igreja Católica.  

O papel simbólico da igreja na produção do espaço de São Luiz ficou 

marcado e mesmo acentuado durante o processo de reconstrução da cidade a partir de 

2010. Com a queda da Igreja Matriz, ficou um grande vazio no local onde a mesma se 

encontrava. Um vazio material, mas também, simbólico, decorrente de uma brusca 

alteração na paisagem da Praça Oswaldo Cruz. Com o objetivo de preservar as 

referências da paisagem da cidade e da memória das pessoas, foi levantada uma 

estrutura metálica com a forma (torres laterais e cobertura) e a volumetria da referida 

igreja, estrutura que ficou armada até a semana de inauguração do novo prédio em 2014. 

Para ratificar a influência simbólica na formação da identidade do povo luizense, o sino 

– que ficava em uma das torres da igreja e que caiu – foi restaurado e recolocado na 

estrutura metálica, ditando o ritmo do cotidiano na cidade
7
.   

A fundação e o desenvolvimento urbano da cidade estão vinculados às ações 

da Igreja Católica. A formação do núcleo urbano central, ao seguir o padrão de 

urbanismo português, tem a Igreja como um marco e um eixo de desenvolvimento, 

sendo a praça central defronte a igreja mais importante do lugar, a Igreja Matriz de São 

Luiz de Tolosa.  As marcas da ação da igreja católica na cidade são latentes, pois as ruas 

principais do centro histórico desembocam na Praça Oswaldo Cruz, um espaço utilizado 

para a realização de festas e rituais litúrgicos católicos. A arruação que foi desenvolvida 

na morfologia urbana da cidade tem a Igreja Matriz como uma de suas referências.  

Outro agente fundamental na estruturação do espaço urbano local é o 

Estado, agente que tem um grande protagonismo no processo de produção do espaço do 

lugar desde sua fundação, que ganhou importância no final do século XX e início do 

XXI com o tombamento do patrimônio arquitetônico e a reconstrução da cidade. A 

                                                           
7
 Todos os dias o sino da Igreja Matriz é tocado às seis horas da manhã, ao meio-dia e às seis horas da 

tarde. Muitas atividades que se dão na cidade têm seu tempo regido pelo som do sino da igreja, 

principalmente as badaladas do meio dia que controlam o horário de almoço das pessoas do lugar.  
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atuação do Estado na produção do espaço local remete à fundação da cidade e o 

planejamento de seu desenvolvimento urbano, assunto elucidado no capítulo “Do auge 

cafeeiro à condição de pequeno núcleo urbano: a evolução urbana de São Luiz do 

Paraitinga”.  

O Estado – como um agente de produção espacial – apresenta uma atuação 

variável no tempo e no espaço, dependendo do contexto em que este Estado está 

inserido. O Estado atua das mais variadas maneiras, podendo atuar diretamente como 

um agente imobiliário, como um grande industrial, como proprietário fundiário, 

consumindo e produzindo espaço (Corrêa, 1999). Atua também, de forma decisiva, na 

elaboração de leis e normas ligadas à regulação do uso do solo, ganhando destaque 

quando realiza a “(...) implantação de serviços públicos, como sistema viário, 

calçamento, água, esgoto, iluminação, parques, coleta de lixo etc...” (Corrêa, 1999, 

p.24), valorizando, ou não, os espaços das cidades. Lembrando que essa análise é feita 

em uma cidade capitalista latino-americana, especificamente, brasileira. 

O Estado é o grande construtor das/nas cidades, assumindo em muitos 

momentos o papel de agente imobiliário, visto que os principais imóveis e as principais 

obras realizadas serão estatais, pois é ele quem vai ser o principal provedor da 

infraestrutura urbana básica como a rede de coleta e distribuição de água, a rede de 

distribuição de energia, assim como da infraestrutura para o funcionamento dos serviços 

de saúde e educação e da burocracia estatal. Com suas obras de infraestrutura, o Estado 

definirá os rumos e os locais para novas ocupações, orientando a expansão urbana do 

lugar, pois ao “(...) ao Estado cabe criar fixos, precisamente a serviço da produção ou do 

homem. Mas os fixos atraem e criam fluxos. Desse modo, o subsetor governamental 

orienta os fluxos econômicos e humanos e determina a sua viabilidade e direção” 

(Santos, 1997, p. 102). 

É importante apontar que, nos países subdesenvolvidos, o Estado não atua 

de forma equilibrada na produção espacial, portando-se como um agente neutro e 

partindo de uma racionalidade planejada, tendo suas ações marcadas pelos conflitos de 

classes sociais assim como de suas alianças, sempre tendendo a privilegiar os grupos 

sociais dominantes (Corrêa, 1999, p.26).  

A partir da legislação e regulação do uso do solo, o Estado delimita os 

rumos de desenvolvimento de um núcleo urbano, pois essas leis irão definir as normas 

de zoneamento e o código de obras que valerão para aquele lugar. No desenrolar do 
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processo de produção espacial, o Estado atua nas escalas federal, estadual e municipal, 

destacando a esfera municipal, visto que é nesta escala que é confeccionada a legislação 

que irá nortear o desenvolvimento urbano diretamente, obviamente, obedecendo à 

legislação e aos parâmetros definidos nas escalas superiores (Corrêa, 1999).  

Por meio da normatização relativa ao uso e exploração do solo urbano, o 

Estado tem o poder de atribuir valores excepcionais a determinadas cidades. As ações 

do Estado podem, inclusive, dar novos rumos aos usos que se darão nestes espaços, 

influenciando as atividades do futuro, fato comprovado pelas ações do Estado em 

relação ao espaço urbano de São Luiz do Paraitinga. Em 1982, com o tombamento do 

conjunto arquitetônico, o espaço urbano foi inserido em novo contexto normativo 

quanto aos usos que se dariam nos espaços da cidade com o início do processo de 

patrimonialização e refuncionalização turística, atividades ancoradas na paisagem e na 

ocupação do centro urbano pelos visitantes. Com as normas de tombamento, o Estado 

passou a interferir diretamente na conservação dos imóveis, situação decorrente das 

regras e parâmetros destinados à preservação da volumetria e das fachadas das 

edificações, refletindo diretamente na morfologia urbana da cidade
8
. 

Com o processo de patrimonialização, foi aberto o caminho para a 

turistificação do lugar, fato ratificado com a elevação da cidade à condição de estância 

turística. A partir daí, deu-se início a um processo de refuncionalização turística da 

cidade, com a preparação da sua estrutura urbana e da sua paisagem para o recebimento 

de tais atividades. O núcleo urbano passou a ser pensado em função do turismo e da 

preservação do patrimônio arquitetônico, dando origem a uma nova dinâmica de 

produção espacial, materializando a ação do Estado no cotidiano da cidade e de seus 

moradores. 

Por se tratar de uma pequena cidade, desde sua fundação, o Estado é o 

principal agente na produção do espaço de São Luiz. Os promotores imobiliários e os 

proprietários dos meios de produção possuem poucas margens para a sua atuação na 

medida em que é um núcleo urbano distante do principal eixo econômico regional 

(Rodovia Presidente Dutra), despertando pouco interesse para os proprietários dos 

                                                           
8
 A normativa de preservação definida no processo de tombamento será melhor detalhada no sub-capítulo 

4.2 A primeira etapa da patrimonialização do núcleo urbano de São Luiz do Paraitinga: o tombamento 

do Condephaat. 
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meios de produção, pois a situação locacional não apresenta grandes vantagens para o 

grande capital.  

Em função do êxodo rural, a periferia da cidade passou por uma ocupação 

mais intensa nos últimos 40 anos, fato desencadeado pela ação do próprio Estado, 

ratificando seu papel no processo de produção do espaço local por meio da execução de 

obras de infraestrutura que induzem à urbanização das áreas mais periféricas. Além dos 

residenciais, o Estado abriu caminho para a ocupação de algumas áreas na cidade após a 

construção de alguns prédios, onde destacam-se a construção da Escola Municipal de 

Ensino Fundamental Coronel Domingues de Castro em 1991 (ver imagem 2), ocupando 

o antigo campo da ponte, a construção da Escola Estadual Monsenhor Ignácio Gióia, 

inaugurada em maio de 2012, na via de acesso João Roman, saída para a Rodovia 

Oswaldo Cruz (SP-125) e o Fórum de Justiça construído na avenida vereador José Pinto 

de Souza, na Várzea dos Passarinhos.  

Como parte do processo de produção do espaço, no início de 2003, o Estado 

direcionou a ocupação urbana para o Bairro do Benfica, com a construção de um 

Conjunto Habitacional João Batista Cardoso, inaugurado no dia 30/09/2003 (ver 

imagem 2), um residencial para famílias de baixa renda, por sua vez, localizado em uma 

área, imprópria, às margens do Rio Paraitinga e no entorno do centro histórico. A partir 

da construção do residencial, a região teve um aumento na área construída e induziu a 

ocupação das áreas localizadas no entorno do residencial. São ações fragmentadas, mas 

que interferem diretamente no processo de produção do espaço urbano local, já que 

funcionam como agentes indutores da expansão urbana no município.  

Com a reconstrução da cidade, o Estado manteve e ratificou o protagonismo 

no processo de produção do espaço urbano, visto que atuou diretamente na reconstrução 

da cidade com o financiamento direto das principais obras de infraestrutura urbana, 

principalmente, com as ações da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e 

Urbano do Estado de São Paulo (CDHU/SP), do DADE e das instituições de 

preservação do patrimônio, definindo as prioridades e ações empreendidas nas áreas e 

imóveis tombados
9
. Destaca-se que com o tombamento do conjunto arquitetônico local 

pelo Iphan, as três esferas do Estado brasileiro passaram a atuar em conjunto na cidade, 

fato que em determinados momentos gera contradições na ação do próprio Estado, 

                                                           
9
 É importante apontar que o Estado atuou em toda a cidade e não somente no centro histórico, visto que 

grande parte do núcleo urbano de São Luiz foi afetada pelas fortes chuvas do período.  
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principalmente, no que se refere às obras de reconstrução e restauração dos bens 

tombados.   

Na reconstrução da cidade, a administração pública municipal assumiu um 

papel secundário na execução e gestão das obras realizadas na medida em que quem 

definiu e continua definindo o que será feito – quais imóveis serão restaurados e 

recuperados, quais obras de infraestrutura serão realizadas – são as escalas superiores da 

administração pública, os governos estadual e federal. O poder público local teve um 

papel fundamental ao atuar como um agente facilitador para a implantação e 

desenvolvimento das ações das esferas superiores de governo, sendo inclusive para isso 

criado o CERESTA, órgão municipal que atuou na cidade até o ano de 2013. 

De acordo com o depoimento da arquiteta e urbanista Natália Santos 

Moradei, 30 anos, luizense, que atuou como Diretora de Planejamento municipal entre 

2009 e 2014, num primeiro momento da reconstrução houve uma significativa 

colaboração entre as três escalas de governo (municipal, estadual e federal) onde o 

poder público municipal ficou à mercê das escalas superiores. Segundo a arquiteta,  

“(...) foi um trabalho difícil, pois recursos próprios nós não tínhamos, 

dependíamos de recursos externos e para conseguir esse recurso precisamos 

ter organização, articulação para saber o que iríamos pedir para cada 

órgão, tínhamos que montar os projetos, pois tem a burocracia, tudo tinha 

que ser montado, um trabalho muito árduo para ver quais eram as 

demandas. (...) o nosso papel era organizar e fazer essa junção, até por isso 

foi criado o CERESTA para reunir todo mundo que estava trabalhando e não 

ficar batendo a cabeça”, pondera Natália Moradei.     
Conforme depoimento da Diretora de Planejamento municipal, atualmente 

os órgãos de preservação estão ficando distantes das decisões e ações que estão sendo 

tomadas na cidade, voltando à rotina de aprovações/reprovações de projetos 

relacionados à intervenção nos imóveis tombados. Segundo a diretora, hoje, a prefeitura 

apresenta grandes dificuldades na aprovação de projetos perante os órgãos de 

preservação, pois, os mesmos têm apresentado posições diferentes com relação às ações 

que podem ser realizadas na cidade. 

“(...) hoje a gente já tem dificuldades na aprovação de projetos, pois um 

órgão fala uma coisa e o outro órgão fala outra. O Iphan tinha uma proposta 

de montar uma ETELF, um escritório técnico para a três estâncias 

funcionarem juntas, não deu certo, o Governo do Estado não aderiu a essa 

ideia. Vem ocorrendo um grande descompasso entre as instituições, em 

alguns momentos ocorreram disputas entre eles para a execução das obras, 

todo mundo queria fazer a matriz, mas chegou-se ao consenso que o 

Governo do Estado faria a Matriz e o Iphan a Capela das Mercês e mais 

alguns imóveis como a Casa de Oswaldo Cruz, a Igreja do Rosário” afirma 

Natália. 
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Por meio da CDHU/SP, o Estado atuou fortemente como um agente 

imobiliário no lugar ao construir novas moradias para a população afetada pela cheia, 

com a construção do Conjunto Residencial Monsenhor Tarcísio de Castro Moura
10

 na 

periferia do centro histórico (ver imagem 2). Além do conjunto habitacional, destacam-

se obras e equipamentos destinados ao lazer nas áreas urbanas, como a área de Lazer 

João António César (João Boy) e o Parque Linear do Rio Paraitinga.  

Além dos conjuntos habitacionais, o Estado realizou uma série de obras de 

contenção de encostas no entorno do centro histórico, destacando as encostas do Morro 

do Cruzeiro e das margens do Rio Paraitinga. As ruas afetadas foram reconstruídas, os 

equipamentos urbanos coletivos como as praças, largos e prédios municipais foram 

reformados e reconstruídos bem como os trabalhos de limpeza do leito e das margens 

do Rio Paraitinga.  

Dentre as obras de contenção de encostas, destacam-se as obras realizadas 

pelo DER/SP (Departamento Estradas e Rodagens) para a recuperação da encosta que 

margeia a Via de Acesso João Roman, que liga a rodoviária ao centro histórico e o 

escoramento das encostas que margeiam a Via de Acesso José Pinto de Souza, que liga 

o centro histórico à Várzea dos Passarinhos – as duas vias de saída e chegada no núcleo 

urbano. Outra obra de encosta de grande envergadura vem sendo realizada pela 

SABESP (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) à margem 

esquerda do Rio Paraitinga, aos fundos da Rua do Carvalho.    

Com a reconstrução de grande parte da cidade, o Estado está reafirmando 

seu papel enquanto agente regulador do uso do solo urbano. É importante salientar que 

grande parte dos imóveis localizados no centro histórico e em seu entorno imediato 

apresentam problemas em sua documentação de posse, sendo comum, em São Luiz do 

Paraitinga, os proprietários possuírem somente o recibo de compra e venda do imóvel. 

Poucos possuem a escritura de posse de seu imóvel.  

Com o objetivo de preservar o conjunto arquitetônico, as escalas superiores 

de governo realizaram e continuam realizando a reconstrução e a reforma de imóveis 

privados na cidade, com destaque para a reforma de grande parte das casas localizadas 

na Rua de Carvalho, uma rua fundamental para a preservação da morfologia urbana 

                                                           
10

 Localizado na Avenida Celestino Campos Coelho, foi construído pela Companhia de Desenvolvimento 

Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU/SP), um conjunto de 150 casas, sendo 45 casas 

térreas e 106 sobrados geminados. Este residencial já está completamente ocupado pelos moradores, 

sendo suas casas entregues entre janeiro e junho de 2011, um investimento de R$ 16.982.013,00. 
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local. Alguns casarões localizados no centro histórico continuam deteriorados e 

interditados enquanto outros, já foram reformados; observou-se que as pessoas com 

poucos rendimentos financeiros, vêm sendo ajudadas com financiamento estatal (ver 

carta 2).  

Como parte do processo de reconstrução da cidade, em parceria com a 

Fundação ITESP (Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo) e com o FID 

(Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos), a gestão municipal está realizando o 

cadastro imobiliário urbano na cidade e irá disponibilizar a escritura de posse dos 

imóveis aos seus proprietários
11

. O Estado atua de forma mais incisiva na regulação do 

uso do solo urbano local, já que esta nova medição irá influenciar nos valores do IPTU12 

pago na cidade.  

Nesta nova fase da dinâmica urbana, a relação entre os agentes produtores 

do espaço está sendo desigual, visto que todos os demais têm dependido do Estado, em 

especial, a Igreja Católica que teve as suas igrejas principais restauradas e reconstruídas 

com verbas estatais. A relação entre a Igreja Católica e o Estado remonta ao processo de 

colonização do Brasil, relações que estão sendo sempre reafirmadas, haja vista o volume 

de recursos financeiros destinados para as obras em São Luiz do Paraitinga, atingindo 

aproximadamente R$ 20,8 milhões somente nas obras de reconstrução da Igreja Matriz, 

da Capela das Mercês e do restauro da Igreja do Rosário. Destaca-se que a obra de 

reconstrução da Igreja Matriz foi orçada inicialmente em R$13,1 milhões, tendo um 

acréscimo de aproximadamente 30% e sendo finalizada com um custo total de R$ 17 

milhões (PMSLP, 2014). A Igreja Matriz foi reinaugurada no dia 17 de maio de 2014, 

quatro anos após a sua queda, compondo a paisagem urbana do núcleo urbano central da 

cidade.   

 

 

 

 

                                                           
11

 O processo de regularização de imóveis na cidade ainda se encontra em aberto até o fechamento desta 

pesquisa, já sendo finalizado em algumas ruas da cidade, como a Rua do Carvalho. Destaca-se que já foi 

realizada a medição da área construída de praticamente todos os imóveis localizados no centro urbano 

local, um indício de que esta ação será executada na cidade em sua totalidade.  
12

 Imposto Predial Territorial Urbano 



 

Imagem 2 – Vista parcial do núcleo urbano de São Luiz do Paraitinga com as áreas ocupadas em função das ações do Estado e da Igreja 

Católica. São Luiz do Paraitinga/Imagem – Google Earth®, 2014. 

. 
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Ainda existem obras de reconstrução sendo realizadas na cidade, em 

especial, de alguns casarões localizados no centro histórico, visto que o financiamento 

feito pelo Governo Federal a partir do Iphan foi liberado há menos de um ano. Outros 

imóveis estão em fase de aprovação de projetos pelos órgãos de preservação, situação 

que fica à mercê das referidas instituições. Como ponto negativo, pode ser destacada 

uma fachada na lateral da Praça Oswaldo Cruz, à direita da Igreja Matriz e à margem 

esquerda do Rio Paraitinga, que ainda encontra sem uma definição do que vai ser feito 

no lugar. Alguns proprietários esperam a aprovação dos projetos de reconstrução, 

enquanto outros tentam vender os terrenos, já que não possuem recursos e nem interesse 

em reconstruir seus imóveis (ver carta 2).  

De uma maneira geral, o núcleo urbano do município foi reconstruído, os 

principais imóveis – que caíram – foram refeitos, as encostas foram contidas, áreas de 

risco foram desocupadas, ações que deixaram a cidade melhor preparada para futuras 

inundações. Além das igrejas e dos prédios mais representativos, é de se destacar as 

obras realizadas para a contenção de encostas, pois são obras de valores financeiros 

elevados para um município do porte de São Luiz do Paraitinga.   

No espaço urbano de São Luiz do Paraitinga, o Estado – em suas diversas 

escalas – é o principal vetor de mudanças, sejam elas do ponto de vista material ou 

imaterial, já que atua na evolução urbana local desde sua fundação no século XVIII, 

ação amplificada nos dias de hoje, normatizando e incentivando os diversos usos que se 

darão no seu solo urbano. Nos últimos trinta anos, a atuação do Estado foi acentuada 

com o tombamento do patrimônio arquitetônico, a elevação da cidade à condição de 

estância turística e a reconstrução do centro urbano, associando medidas burocráticas 

normativas e obras de infraestrutura urbana que tem repercutido diretamente no 

processo de produção espacial do lugar. 

Como destaca Milton Santos (1997), mesmo sendo formado por escalas 

diferentes, as ações do Estado se materializam localmente. Conforme o geógrafo, 

ressaltando a ação do Estado na produção do espaço urbano,  

“(...) ao Estado cabe criar fixos, precipuamente a serviço da produção ou do 

homem. Mas os fixos atraem e criam fluxos. Desse modo, o subsetor do 

governamental orienta os fluxos econômicos e humanos e determina a sua 

viabilidade e direção. (...) a ação governamental não se limita, porém, ao 

domínio das formas, mas inclui também as funções (...)” (pp. 102-103).     
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De fato, as mudanças que vêm sendo gestadas pelo Estado na produção do 

espaço de São Luiz confirmam as colocações de Milton Santos, pois a partir de 

mudanças com relação à normatização de uso do solo decorrentes da patrimonialização 

e da turistificação, novos fixos e fluxos foram criados no lugar, com destaque para o 

fluxo de turistas nas grandes festas e eventos da cidade.  

A partir das ações do Estado na produção do espaço local, pode-se 

confirmar a tese da pesquisa, visto que o tombamento deu um novo status simbólico 

para os espaços do lugar e acabou viabilizando a implantação do turismo na cidade. 

Novos fixos e fluxos estão sendo criados na cidade, muitas vezes, alterando 

materialidades e imaterialidades que deveriam ser preservadas, colocando o 

tombamento como uma ação questionável no momento de afirmar a preservação do 

patrimônio cultural urbano, já que altera o valor de uso do espaço urbano nestas áreas. 

Sustenta-se que a preservação não se efetiva de fato, pois fica submetida à lógica dos 

interesses turísticos
1
. 

Já os promotores imobiliários, por se tratar de uma pequena cidade, têm 

uma atuação mais discreta na cidade se comparada com cidades médias e grandes, 

porém, de forma pontual, executam algumas ações atreladas ao Estado, principalmente, 

o poder público municipal. O mercado imobiliário é de pequeno porte e grande parte do 

núcleo urbano está no perímetro tombado, fatores que dificultam e geram certo 

desinteresse desse setor para atuar no município. Com exceção dos conjuntos 

habitacionais construídos na cidade, os promotores imobiliários têm uma atuação 

reduzida à construção de pequenos imóveis nas áreas periféricas, sendo caracterizados 

por Corrêa (1999) como “(...) o proprietário-construtor do terreno, um agente clássico e 

que ainda persiste produzindo poucos e pequenos imóveis (...)” (p.20). Dificilmente os 

promotores imobiliários irão atuar sem o auxílio do Estado, o agente que comanda a 

ocupação e a expansão urbana do lugar, podendo ser considerado o principal agente 

imobiliário na cidade.   

 

 

                                                           
1
 Os dados relacionados ao fluxo turístico local, assim como as intervenções nas materialidades do lugar 

serão trabalhados no sub-capítulo “5.1 O antigo e o moderno: a reconstrução e a refuncionalização 

turística da paisagem cultural de São Luiz do Paraitinga e seus desdobramentos na preservação do 

patrimônio do lugar”.  





99 
 

Pelo fato de se tratar de um núcleo urbano tombado pelos órgãos de 

preservação do patrimônio, sua atuação é dificultada nas áreas centrais, sendo mais 

expressiva nas periferias do centro histórico, fora do perímetro atingido pelo 

tombamento. Destaca-se que atuação dos promotores imobiliários, mesmo na periferia, 

é extremamente vinculada à ação estatal, que abre caminho por meio das obras de 

infraestrutura para a ação destes agentes.  

É destacável – no processo de produção do espaço urbano de São Luiz do 

Paraitinga – a ação dos promotores imobiliários quando da construção de dois 

loteamentos privados na periferia da área tombada. Em meados da década de 1990, 

foram construídos dois loteamentos na cidade: o Residencial VerdePerto (ver imagem 

2), ocupando a margem esquerda do Rio Paraitinga, e o Residencial Santa Terezinha 

(ver imagem 2), às margens da Rodovia Oswaldo Cruz. Pelas poucas ações, fica claro 

que em uma pequena cidade, os promotores imobiliários têm uma atuação muito mais 

discreta que o Estado, participando de forma secundária do processo de expansão 

urbana.  

A partir de 2002, com o desenvolvimento do turismo, a atuação dos 

promotores imobiliários vem sendo acentuada e já demonstra alguns sinais que estes 

agentes poderão ter uma atuação mais importante, fato que já é perceptível com a alta 

constante do preço dos aluguéis na cidade, no preço dos imóveis e propriedades locais. 

Pondera-se que os agentes imobiliários não irão atuar somente na produção de novos 

imóveis, mas também na “(...) comercialização ou transformação do capital-mercadoria 

em capital-dinheiro, agora acrescidos de lucros (...)” (Corrêa, 1999, p.20).  

Um indicador que é um sinal desta tendência de aumento da importância do 

agente imobiliário no município é o crescimento do número de imobiliárias na cidade. 

Até o final da década de 1980, a cidade possuía apenas uma imobiliária, de propriedade 

do senhor Pedro Bilard
1
. De 1990 para cá, pode-se apontar um crescimento no número 

de imobiliárias na cidade, com a abertura de seis novos estabelecimentos: a Almeida & 

Cia imobiliária S/C, Imobiliária Danelli Ltda., a Herculano Imóveis, a Imóveis São 

Luiz, a Paraitinga Imóveis e a Casarão Imóveis.       

Outro ponto que possibilita justificar este aumento de importância dos 

agentes imobiliários, intimamente relacionado ao aumento da demanda turística, é o 

                                                           
1
 Imobiliária que foi fechada no final da década de 1980 com o falecimento de seu proprietário. 
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aluguel das residências para curtas temporadas, geralmente durante as festas mais 

populares, quando se tornou comum os moradores se retirarem de suas moradias com o 

objetivo de conseguir um dinheiro extra nessas datas. A título de exemplo, uma casa 

com garagem, três quartos, uma sala, uma cozinha e dois banheiros, onde ficam 

aproximadamente doze pessoas, no Carnaval de 2014 foi alugada para os cinco dias de 

festa por R$8.000,00 (US$ 3.560,00). Segundo o proprietário Claudio Elias Kayat
2
, é 

muito rentável alugar para turistas, pois o valor alcançado é equivalente a 

aproximadamente seis meses de aluguel.  

Em pesquisa anterior, Prado-Santos (2006) levantou que o aluguel de uma 

casa com três quartos, uma sala, uma cozinha e um banheiro – onde ficam 

aproximadamente 8 pessoas – foi alugada para os quatro dias de festa por R$1.200,00 

(US$ 537,72) durante o Carnaval. Isso demonstra que o valor do aluguel na cidade está 

passando por um processo considerável de valorização, despertando um movimento na 

cidade para a construção de pequenos quartos e kitnets para o recebimento de turistas.   

De acordo com os dados do CRECI (Conselho Regional de Corretores de 

Imóveis), regional de São Paulo, em 2013, o valor do aluguel de imóveis durante o 

carnaval em São Luiz do Paraitinga ficou entre os três mais elevados do Estado de São 

Paulo, pois atingiu o valor de R$11.500,00 (US$ 5.750,00) para uma casa de 4 quartos 

pelos cinco dias de carnaval. Segundo o órgão referido, durante o carnaval, a diária 

média mínima atingiu o valor de R$580,00 (US$ 290,00). No Carnaval de 2014, o valor 

do aluguel dos imóveis apresentou uma queda no preço médio. 

Pela situação de São Luiz, percebe-se que a atuação dos agentes 

imobiliários nos lugares turísticos pode se dar pela incorporação imobiliária ou pela 

exploração do imóvel propriamente dito, por meio de sua locação/venda ou 

transformando esse imóvel em espaços destinados às atividades de serviços como 

hotéis, pousadas, cafés, restaurantes etc. Segundo Rodrigues (1996, p.59),  

“(...) estão entre os agentes os moradores nativos que alugam suas casas em 

temporadas, que mudam suas atividades e passam a ser, como já dito, guias 

turísticos ou trabalham em embarcações ou como serventes de pedreiros nas 

novas edificações ou ainda na prestação de serviços nos hotéis ou como 

caseiros em casas de segunda residência (...)“.  

Atualmente a cidade possui 24 estabelecimentos destinados à hospedagem, 

sendo 21 pousadas e 3 campings. Comparando com uma cidade turística do porte de 

                                                           
2
 Preço conseguido com uma consulta realizada diretamente com o proprietário durante o Carnaval de 

2014. 
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Campos do Jordão ou Ubatuba, ambas em São Paulo, estes números são pequenos, mas 

para uma cidade que em 2001 possuía apenas três pousadas e ressentia da carência de 

acomodações, esse número passa a ter uma grande importância, pois aumentou 

consideravelmente a capacidade de hospedagem no lugar. Além das pousadas, foram 

abertos três campings na cidade, todos no entorno do centro histórico.  

Em uma reportagem publicada na Folha de São Paulo em 2001, intitulada, 

“Festa do Divino leva o povo às ruas de São L. do Paraitinga”, foi ressaltada a 

carência de leitos para a hospedagem de turistas na cidade, visto que, em 2001, a cidade 

tinha passado por melhoras na hospedagem, com a inauguração de duas pousadas. De 

acordo com a reportagem, estão sendo inauguradas pousadas na cidade, visando atender 

a demanda que para lá se dirige nas festas religiosas, “(...) este ano, a cidade livrou-se 

de um inconveniente que afastava o turista: a penúria da acomodação. Além do hotel 

que já existia, inaugurou ao menos duas pousadas confortáveis (...)” (Folha de São 

Paulo, maio de 2001, p. F10).  

Os promotores imobiliários realmente ganham importância no lugar, porém, 

se trata de uma importância relativa na medida em que vão interferir de forma mais 

sucinta na produção do espaço do lugar, o que não elimina suas ações. Com a 

reconstrução da cidade, novas áreas foram ocupadas e áreas antigas, desocupadas, ações 

que poderiam desestruturar o mercado imobiliário local, pois a reconstrução poderia 

gerar um déficit de moradias significativo na cidade, fato que foi evitado com a 

construção do Residencial Monsenhor Tarcísio de Castro Moura. Com essa ação estatal, 

não ocorreu uma disparada nos preços dos imóveis e nem nos preços dos aluguéis e, 

indiretamente, o poder público ajudou a manter o equilíbrio entre a oferta e a procura 

por imóveis, seja para a locação, seja para a compra.  

O desenvolvimento do turismo na cidade deu a possibilidade da população 

auferir lucros nas festas mais movimentadas com o aluguel de suas residências para 

turistas, porém, não desencadeou uma invasão de pessoas de outras cidades para 

adquirir imóveis em São Luiz, principalmente no centro histórico, para aproveitar tal 

movimento e explorar os imóveis com o aluguel para veraneio.  

Assim como a Igreja Católica, os proprietários fundiários tiveram uma 

atuação de maior destaque na produção do espaço urbano local durante os séculos 

XVIII, XIX e início do XX, já que construíram grande parte dos imóveis localizados na 

área tombada da cidade. Os casarões localizados no entorno da Praça Oswaldo Cruz, o 
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Mercado Municipal e as três principais igrejas da cidade foram financiados e 

construídos por fazendeiros locais, imóveis que compõem os eixos estruturantes que 

nortearam a evolução urbana de São Luiz do Paraitinga.  

Grande parte do núcleo urbano que hoje forma o centro histórico da cidade 

foi construído pelos fazendeiros como casas de segunda residência para os períodos de 

festas e finais de semana, dias em que os fazendeiros iam para a cidade para vender sua 

produção e comprar os mantimentos de que necessitavam na zona rural. Assim, os 

fazendeiros construíram grande parte dos casarões tombados que estão no núcleo 

urbano, mesmo mantendo suas atividades econômicas na zona rural.    

A partir da década de 1970, os proprietários fundiários passaram a 

influenciar indiretamente na produção do espaço urbano local – agora não mais 

consumindo e produzindo espaço – mas gerando elementos que desencadearam na 

expansão urbana que passou a ocorrer no município. Ao analisar a evolução urbana 

local no capítulo “Do auge cafeeiro à condição de pequeno núcleo urbano: a evolução 

urbana de São Luiz do Paraitinga”, ficou claro que o êxodo rural no município refletiu 

diretamente na expansão urbana, no entorno do centro histórico local.  

Nos últimos anos, os proprietários fundiários têm uma atuação cada vez 

mais discreta na produção do espaço urbano local. Grande parte das terras, atualmente, é 

de propriedade de grupos empresariais e o êxodo rural no município está estabilizado, 

visto que o núcleo urbano oferece poucas condições para receber novos moradores. Os 

moradores que vivem na zona rural – quando vão migrar para as áreas urbanas – 

acabam rumando às cidades maiores da região, local onde encontram maiores 

oportunidades para se estabelecer e melhorar sua qualidade de vida.  

Qual a ação dos grupos sociais excluídos na produção do espaço urbano de 

São Luiz? Em uma cidade pequena, onde a maioria da população possui baixos 

rendimentos, é muito complexo definir quais seriam os grupos sociais excluídos, na 

medida em que a maioria das pessoas são trabalhadores assalariados. De uma maneira 

geral, os grupos sociais excluídos não têm protagonismo na produção do espaço local, 

pois sempre estão na dependência de outros agentes, estando submetidos à lógica do 

Estado, dos proprietários dos imóveis e dos proprietários fundiários das terras das 

periferias.  
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Porém, quando estes grupos ocupam áreas consideradas inadequadas para os 

outros agentes, os mesmos passam a atuar de forma mais incisiva na produção espacial, 

pois  

“(...) é na produção da favela, em terrenos públicos ou privados invadidos, 

que os grupos sociais excluídos tornam-se, efetivamente, agentes 

modeladores, produzindo seu próprio espaço, na maioria dos casos 

independentemente e a despeito dos outros agentes. A produção deste espaço 

é, antes de mais nada, uma forma de resistência e, ao mesmo tempo, uma 

estratégia de sobrevivência (...)” (Corrêa, 1999, p. 30).       

Seguindo a tendência predominante nas cidades capitalistas, os grupos 

sociais excluídos ocuparam áreas periféricas da cidade, em sua maior parte, impróprias 

para a moradia, principalmente no Morro do Cruzeiro (ver imagem 2) e nas margens do 

Rio Paraitinga, transformando a paisagem urbana local. Com esta expansão urbana no 

entorno do Centro Histórico, a fisionomia da cidade vem sendo transformada, já que a 

vegetação natural – antes composta por pastagens – vem perdendo espaço para as 

construções.  O Estado por sua vez auxilia neste processo com a construção da 

infraestrutura básica necessária como: calçamento, iluminação e rede de coleta e 

distribuição de água nestas áreas ocupadas.  

Com base na produção do espaço, afirma-se que, no espaço urbano de São 

Luiz do Paraitinga, a atuação destes agentes se dá de forma muito desigual, sendo o 

Estado, em suas diversas escalas, o principal vetor de mudanças, atuando desde a 

fundação da cidade até os dias de hoje, normatizando e incentivando os diversos usos de 

seu solo urbano. Ao longo do processo histórico, os agentes atuaram e o espaço urbano 

foi se transformando, porém, formas-conteúdo da cidade produzidas no passado foram 

preservadas, e a partir de suas refuncionalização e reconstrução, estão inseridas em um 

processo de modernização do passado com a finalidade de afirmação da atividade 

turística.     

Com todo o destaque dado ao Estado, a partir da totalidade das ações dos 

agentes produtores do espaço urbano, foi produzida uma série de formas-conteúdo que 

marcam a cidade e que ao longo do processo histórico foram metamorfoseadas e 

transformadas em patrimônio cultural. Servindo como eixos estruturadores do espaço 

urbano local, os imóveis tombados compõem uma paisagem que serve de substrato para 

a materialização das práticas culturais da cidade, compondo uma paisagem-cultural que 

remete a memória da cafeicultura e do caipira no lugar. No bojo desse processo de 
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produção espacial, emerge o conjunto arquitetônico e as práticas culturais do lugar São 

Luiz do Paraitinga, bases e referências da identidade do povo luizense.   
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3.2 Encruzilhadas e cruzamentos: a arquitetura de São Luiz do Paraitinga  

Vale do Paraíba é umas das áreas mais antigas de ocupação do Estado de 

São Paulo, visto que os portugueses circularam pela região desde o século XVI. Devido 

a sua localização geográfica, próxima ao litoral, sempre se tratou de uma área de grande 

circulação de pessoas, fato que fez surgir na região um conjunto de práticas e 

manifestações culturais decorrentes do encontro de diferentes tendências e técnicas 

oriundas de diferentes regiões do Brasil, que refletiu na arquitetura regional.  

Essa fusão de técnicas e saberes reverberou na organização espacial das 

cidades da região, dando origem a uma paisagem urbana bastante peculiar, com uma 

arquitetura que se desenvolveu da fusão de elementos paulistas, mineiros (reinóis3) e 

fluminenses. A arquitetura desenvolvida no Vale do Paraíba deu origem a elementos e 

técnicas singulares, criando um padrão arquitetônico de cunho regional, fato 

comprovado por sua composição paisagística. Os construtores usavam, sempre que 

possível, os mesmos sistemas construtivos e as mesmas características estéticas. 

Lembrando que conforme apontado no capítulo “Do auge cafeeiro à condição de 

pequeno núcleo urbano: a evolução urbana de São Luiz do Paraitinga”, os portugueses 

adaptavam suas cidades de acordo com o sitio urbano escolhido, porém, buscavam 

manter um padrão urbanístico, adotando como elementos estruturantes principais: as 

praças, o tamanho dos lotes e dos quarteirões e a arquitetura (Reis-Filho, 2001).  

O conjunto arquitetônico regional – em função das técnicas de construção 

utilizadas – apresenta uma estrutura sensível e muitos imóveis – que poderiam ser 

valorizados enquanto patrimônio e, consequêntemente tombados – estão deteriorados. 

Em função da expansão urbana das cidades da região, atualmente, restaram poucos 

exemplares arquitetônicos conservados do período do café, os quais destacam-se os 

centros urbanos das cidades de Bananal e São Luiz do Paraitinga. 

Ao estudar a composição de exemplares mineiros, fluminenses e de algumas 

fazendas e casas localizadas em São Luiz do Paraitinga, Saia e Trindade (1977, p. 26) 

afirmam a influência mineira e fluminense nas construções do Vale do Paraíba. Para os 

arquitetos, “(...) a região do vale do Paraíba representa na arquitetura paulista a área de 

encontro dessa influência mineira aliada, especialmente na arquitetura do café, com a 

experiência dos engenhos na baixada fluminense, e a taipa de pilão”.  

                                                           
3
 Portugueses nascidos em Portugal que viviam no Brasil.  
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A região do Vale já estava ocupada pelos paulistas desde o século XVI, 

destacando a presença dos bandeirantes e dos caipiras, grupos sociais que buscavam na 

natureza a satisfação de suas necessidades. Assim, predominava – enquanto técnicas 

construtivas – a taipa de pilão e o pau-a-pique, tratando-se de construções com poucas 

preocupações com a decoração e ornamentação. De acordo com o arquiteto Carlos 

Lemos, ao estudar a arquitetura paulista,  

(...) a taipa de pilão passou a caracterizar a arquitetura paulista, 

singularizando-a até a segunda metade do século XIX. Todos sabiam que a 

taipa era especialidade paulista. (...) a característica da taipa paulista é, sem 

dúvida, o fato de a parede nascer de dentro da própria terra, sem providências 

para combater a umidade natural do solo e a erosão, coisa que nenhum 

construtor ibérico ousaria fazer (...) (Lemos, 1999, pp.40-41).  

Segundo Nice Lecoq Muller (1969), devido a uma relação cronológica com 

a economia da mineração ocorrida em Minas Gerais, a colonização do Vale e a 

mineração em Minas, trataram de processos paralelos e, bem ou mal, articulados entre si 

(Muller, 1969, p. 15). Assim, à medida que a mineração foi se desenvolvendo em Minas 

Gerais, o Vale foi sendo ocupado no momento em que era rota de tropas do litoral para 

a região aurífera. Em função da proximidade com o Rio de Janeiro e do intenso 

movimento comercial, além dos mineiros, também transitavam pelo Vale do Paraíba 

desde os primórdios de sua ocupação pessoas da região fluminense. No processo de 

produção espacial regional, partindo do espaço enquanto um sistema de objetos e um 

sistema de ações (Santos, 2002), o encontro de um sistema de ações de regiões distintas 

criou um sistema de objetos que vai dar particularidade à paisagem regional.  

Os mineiros começaram a chegar em maior volume à região no início do 

século XIX, processo decorrente da queda na produção mineral em Minas Gerais e da 

expansão das lavouras de cana-de-açúcar e de café na região, vindo pecuaristas, mas 

também mestres de obras e operários da construção civil. Com os rendimentos obtidos 

com a cafeicultura, a arquitetura regional passou por grandes alterações.  

Um dos sinais que permite apontar esta relação está no padrão construtivo 

encontrado nas cidades do Vale e nas cidades da região aurífera e fluminense. Pelas 

suas características formais – composta por sobrados com embasamento de taipa de 

pilão e com paredes e travas internas de pau-a-pique –, fica claro que os padrões 

construtivos predominantes no Vale do Paraíba foram influenciados pelos modelos da 

região aurífera de Minas Gerais e da região dos engenhos fluminenses.  
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Com a chegada dos mineiros, as construções bandeiristas passaram por 

consideráveis alterações em sua estrutura interna e também externa. Como aponta 

Vladimir Benincasa (2007) ao estudar a arquitetura do período do café no Vale do 

Paraíba, muitas técnicas utilizadas nas cidades do Vale foram transpostas de Minas 

Gerais, as quais o arquiteto destaca 

(...) a anexação da área de serviço ao corpo da casa; o fechamento do 

alpendre fronteiro; a construção de casas em declive de terreno, não mais em 

terraplanos, aproveitando para ganhar um espaço inferior utilizado como 

porão; a adoção mais freqüente da taipa de mão; o uso de ensambladuras 

mais elaboradas nos encaixes de madeira. Ou o surgimento de detalhes mais 

refinados no acabamento das edificações, como o uso recortado de madeiras 

recortadas nos balaústres de guarde-corpos de escadarias e nas bandeiras das 

portas e janelas; uso de guarda-pós nos beirais; melhor elaboração nos 

detalhes das cantarias. A presença, nas casas paulistas, de prolongos na 

cobertura, cachorros e frechais ensamblados e arrematados em peito de 

pomba e os balaústres de madeira recortada denunciam uma transposição de 

padrões de arquitetura difundidos em Minas Gerais por construtores 

originários de Portugal, vindos principalmente da região do Minho, Douro e 

Trás-os-Montes (p.74).  

A influência mineira e fluminense nas construções do Vale do Paraíba, em 

particular de São Luiz do Paraitinga, é facilmente notada pelas semelhanças dos imóveis 

encontrados nas referidas regiões, características que vão desde a adoção de cores a 

soluções construtivas. Conforme aponta o arquiteto Luis Saia, nos estudos contidos no 

processo de tombamento de São Luiz realizado pelo Condephaat em 1982,  

(...) a forte presença mineira, seja em relação aos elementos formais, seja na 

acomodação das edificações à topografia irregular, juntavam-se vestígios do 

neo-clássico, em largo uso no rio de Janeiro, reflexo da presença da Corte, da 

experiência dos engenhos da baixada fluminense e da taipa de pilão, 

característica marcante da região paulista (São Paulo, 1982, p.14). 

Outra solução construtiva utilizada em São Luiz do Paraitinga também 

encontra suas origens em Minas Gerais, como, por exemplo, a utilização da topografia 

para o embasamento dos sobrados, construídos encostados aos barrancos, o partido de 

meia encosta, o partido mineiro (D’Elboux, 2004). A adoção do partido de meia encosta 

representou um avanço nas construções paulistas, na medida em que a edificação perde 

contato direto com o solo, não sendo mais necessária a colocação de um baldrame4 para 

a fixação da trama do pau-a-pique nas paredes. Em São Luiz do Paraitinga, ainda estão 

preservados imóveis que foram feitos com o uso do partido de meia encosta (ver fotos 

20 e 21), com a utilização da encosta como base de sustentação da estrutura do imóvel.  
                                                           

4
 Segundo o Manual de Conservação Preventiva para Edificações do IPHAN (Klüppel & Santana, 2005): 

“Baldrame. Designação geral para alicerces de alvenaria ou as vigas de concreto armado que correm em 

qualquer tipo de fundações. Também é chamada, a peça de madeira deitada ao longo dos alicerces de 

alvenaria que recebe o vigamento dos soalhos. Viga de madeira ensamblada nos esteiros sobre a qual se 

apóia uma parede de vedação de qualquer tipo” (p.230).  
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Foto 20 – Casarão localizado entre as ruas do Carvalho 

e Monsenhor Ignácio Gióia, no Largo do Rosário. Foto 

Carlos Murilo Prado Santos, junho de 2013.  

 

  
Foto 21 – Casarão localizado no cruzamento da rua 

Monsenhor Ignácio Gióia com a rua do Cruzeiro. Foto 

Carlos Murilo Prado Santos, junho de 2013.  

 

O prolongamento do telhado também é uma indicação da presença mineira 

na região. O prolongamento do telhado era feito devido à necessidade de proteger as 

paredes de terra da ação das chuvas já que o Sul de Minas assim como o Vale do 

Paraíba apresentam altos índices pluviométricos durante o verão. Pode-se apontar 

também que se trata de uma solução para a diminuição nos custos, pois a cobertura 

seguia o traçado da planta, utilizando das estruturas das paredes e do pavimento 

superior, além da intenção decorativa dada às fachadas. Assim,  

(...) como detalhes construtivos, os sobrados apresentavam, em geral, 

pavimento térreo em taipa de pilão ou pedra entaipada, uma parede interna de 

travamento igualmente em taipa e paredes divisórias de pau-a-pique. (...) O 

piso do andar superior era de tabuado sobre barrotes de madeira de lei 
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engastado nas paredes estruturais e os forros em tábuas com junção tipo saia 

e camisa ou com mata-junta (...) (São Paulo, 1982, p.15) 

Outra técnica transposta de Minas Gerais para a região do Vale do Paraíba 

foi a construção do embasamento de pedra para os imóveis. Os paulistas já tinham 

conhecimento desta técnica, mas a vinda dos mineiros consolidou seu uso em São 

Paulo. Devido aos elevados índices de pluviosidade apresentado na região, ao fazer o 

embasamento dos imóveis de pedra, estava-se evitando o processo erosivo e que a 

umidade do solo atingisse as paredes.  

No caso de São Luiz do Paraitinga, já existia certa preocupação com as 

cheias de verão do Rio Paraitinga, visto que a maior parte dos casarões está muito 

próxima das margens do rio, sendo rotina os imóveis serem atingidos pelas cheias. 

Destaca-se que os pisos inferiores dos casarões da cidade sempre foram utilizados como 

depósitos, sendo transformados em pontos comerciais a partir do início do século XX. O 

andar térreo dos sobrados tinha a função de acesso e depósito, sendo rara, a função 

comercial. Conforme ressaltam Saia e Trindade (1977), a 

(...) influencia da longínqua Côrte, que faz os mais abastados optarem pelo 

partido de sobrado em construções cujo andar térreo era relegado às funções 

de acesso e depósito, desprezo este ao qual não seria estranho o perigo das 

enchentes, como aquela que inutilizou a cidade em 1863 (...) (p.26).        

Antônio Nicolau de Toledo, um mineiro que migrou para São Luiz na 

primeira metade do século XX, chegou a participar, quando criança, da realização de 

algumas construções na cidade. Segundo seu Toninho do Bar, como é conhecido,  

“(...) primeiro eles faziam a parte de baixo da casa, a parte térrea, quando não 

era de taipa pilão, eles faziam uma coluna de pedra, uma caixa de pedra que 

era cheia de pedra e barro, depois de feita a parte de baixo eles faziam o 

assoalho para em seguida fazer as divisões e a parte de cima. Eles faziam 

toda a estrutura com madeira e bambu e depois vinham barreando a parede, 

para em seguida dar o acabamento com pau-a-pique. Aqui em São Paulo era 

usada a taipa pilão, em Minas era usado o “Adobo” (sic), que se trata de um 

tijolo que não é queimado, é um barro misturado com capim, isso não foi 

usado em São Luiz, já em Ouro Preto tem bastante. O pau-a-pique eles 

faziam a estrutura de madeira e bambu, lembrando uma teia de aranha, e 

cobriam com barro. Algumas casas ficavam com a parte de baixo de taipa e a 

de cima de pau-a-pique, a minha tem um pedaço de pedra e o resto é de pau-

a-pique, hoje na parte de baixo está toda de tijolo (...)”.  

Em paralelo às influências mineiras nas construções do Vale do Paraíba, 

destaca-se também a influência da arquitetura fluminense. Com a chegada da Missão 

Francesa no século XIX, em 1816, a arquitetura do Rio de Janeiro passou a utilizar 

elementos do estilo neoclássico em suas construções, enfatizando o apuramento estético. 

Com isso, influenciado por construtores fluminenses e financiados pelos rendimentos da 

cafeicultura, surgiram preocupações estéticas com as construções realizadas, 
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principalmente, com a ornamentação das fachadas e das partes internas dos imóveis. É 

um período de significativo embelezamento das cidades da região. 

Benincasa (2007), ao estudar as fazendas de café do Vale do Paraíba, aponta 

que os padrões construtivos das fazendas também são encontrados nas construções das 

áreas urbanas da região, com 

(...) a adoção do classicismo como arquitetura oficial da corte deixou marcas, 

mesmo que tênues, na execução dessas casas rurais do café. Podemos 

perceber uma maior preocupação com a elaboração do desenho da fachada, 

uma busca pela simetria, uma maior harmonia na distribuição dos vãos, a 

adoção do porão (mesmo quando em casas térreas, para evitar o contato 

direto dos pisos assoalhados com o solo), e o conseqüente aparecimento de 

óculos de ventilação. (...) Em algumas surgem mesmo o uso de cimalhas, de 

cunhais imitando pilastras, molduras nas janelas, folhas de portas e janelas 

almofadadas, e o emprego do arco pleno encimando as portas principais 

(p74).   

Dentre as preocupações estéticas dos construtores e proprietários, foram 

introduzidos também o emprego de revestimentos e ornamentos nas paredes internas e 

externas. Passou-se a utilizar janelas e portas de vergas curvas, sobretudo, as de arco 

pleno (ver fotos 22 e 23). Abaixo das vergas situam-se as bandeiras ornamentadas, 

fechadas com vidro, que permitem a entrada de iluminação natural nos cômodos 

voltados para a rua. Como revestimentos, passam a utilizar azulejos, pedras ou 

argamassa a base de cal. 

Nos andares superiores foram utilizadas as portas balcões com bandeiras 

artísticas de madeira e fechamento de vidro e guarda corpos entalados ou, nos balcões, 

de ferro fundido ornamentado, contendo as iniciais do proprietário ou o ano de 

construção do edifício (ver foto 24). A sequência de portas e janelas dá ritmo à fachada, 

outra característica também oriunda do neoclássico. Nas portas utilizadas como entrada 

principal, também se tornou padrão utilizar portas com bandeiras artísticas, geralmente, 

contendo as iniciais do proprietário e o ano de construção do edifício. A porta da 

entrada principal situava-se no centro do edifício, enfatizando o eixo de simetria das 

fachadas (Iphan, 2010). Do ponto de vista arquitetônico, os imóveis de São Luiz do 

Paraitinga apresentam as características básicas típicas da arquitetura colonial brasileira, 

com forte influência portuguesa. As fachadas apresentam janelas e portas com vergas 

curvas ou em arco pleno, cuja sequência dá ritmo à fachada.  

Conforme aponta o arquiteto Carlos Lemos (1999), do ponto de vista 

estético, 
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(...) o neoclássico se manifestou na taipa paulista na providência de dividir os 

frontispícios em painéis, agrupando cada um deles três ou quatro janelas ou 

portas-balcão. (...) passaram a produzir ornamentação ingênua nas almofadas 

das portas, nas bandeiras das janelas e, sobretudo, nos forros de saia ou 

camisa (p.198).   

Grande parte dos imóveis tombados em São Luiz do Paraitinga foram 

construídos durante o auge da economia cafeeira no Vale do Paraíba, tratando-se de 

construções que apresentam os elementos utilizados nas edificações mineiras e do 

neoclássico carioca. É interessante salientar que o tipo de construção preservado na 

região é decorrente das limitações urbanísticas características dos séculos XVIII, XIX e 

início do XX, utilizando lotes com pequenas dimensões de frente e grandes dimensões 

de comprimento, ou seja, lotes estreitos e compridos, com casas implantadas sem 

alinhamento frontal e lateral, com uma ocupação denominada de testada, evidenciando 

características do urbanismo português.  

A organização interna dos sobrados seguiu os padrões predominantes no 

século XIX, utilizando o pavimento térreo somente para depósitos, pontos comerciais e 

acesso ao pavimento superior, exclusivo para a moradia. As plantas das residências, em 

sua maioria, compreendem duas salas, na frente e no fundo, que aproveitavam as 

possibilidades de iluminação das fachadas. Entre estas salas estão as alcovas, cujo 

arejamento é indireto. A circulação realiza-se por um corredor longitudinal que vai da 

rua até os fundos.   

 

 
Foto 22 – Janelas com verga curva ou arco pleno encontradas nos imóveis do centro 

histórico de São Luiz do Paraitinga. Foto: Hélio Parahytinga, 2013. 
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Dessa maneira, no interior dos casarões, podem ser distinguidas três partes 

diferentes: na parte da frente, em contato com a rua, têm-se a área nobre e social da 

residência, local onde eram realizadas as festas e saraus, representando o status social 

do morador; na parte intermediária, têm-se os quartos ou as alcovas, todos sem janelas, 

a parte íntima da casa; na parte dos fundos, têm-se a cozinha feita no quintal com um 

puxado coberto, inexistindo banheiros (São Paulo, 1982). As casas térreas também 

foram organizadas internamente de acordo com a forma e o tamanho do lote, de pouca 

largura. Nessas casas menores (de porta e janela), geralmente o corredor é lateral, onde 

a organização patriarcal reservava o fundo para a família e as salas da frente para o 

contato com o mundo exterior.   

Nas portas principais de acesso a casa conectadas ao corredor que acessa a 

escada para o segundo pavimento, foram utilizadas portas com bandeiras artísticas de 

ferro, sem vidros, para permitir a ventilação e iluminação natural dos corredores (ver 

foto 24). Porém, nas janelas dos andares inferiores, foram utilizadas bandeiras artísticas 

de madeira com fechamento em vidro para permitir somente a entrada de iluminação 

natural. Tanto as portas principais quanto as portas balcões possuem folhas de madeira 

almofadadas.  

As fachadas são simétricas com a porta principal marcando o eixo de 

simetria no centro da fachada. Abaixo do beiral, são colocados frisos de estuques 

coloridos para ornamentar a fachada. Para delimitar o primeiro pavimento do segundo, 

também verifica-se a presença de frisos ornamentais abaixo dos balcões. 

Encontram-se nos sobrados, em São Luiz do Paraitinga, diferentes materiais 

e técnicas construtivas como o pau a pique, a taipa de pilão, o adobe, a pedra entaipada, 

o uso do partido mineiro e das gaiolas autônomas. São encontrados, também, elementos 

do neoclássico fluminense como: fachadas simétricas, ritmo, as janelas e portas de 

vergas curvas ou em arco pleno, a presença de revestimentos e ornamentos externos, as 

portas balcões com guarda corpo entalado e as bandeiras trabalhadas em ferro ou 

madeira (ver fotos 25 e 26).  

Com todas estas influências, pode-se afirmar que dessa mistura se 

configurou um sistema construtivo característico no Vale do Paraíba, com uma 

arquitetura singular pautada na mescla das diferentes soluções construtivas disponíveis 

(ver tabela 4). Essa fusão resultou em soluções construtivas típicas para o Vale, com o 
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uso da taipa de pilão associada a outras técnicas e elementos como os acabamentos 

classicizantes típicos da região fluminense, feitos com alvenaria e tijolos.  

 

 
Foto 23 - Portas balcões com bandeiras de ferro trabalhadas encontradas nos andares 

superiores dos casarões do centro histórico de São Luiz do Paraitinga. Fotos: Hélio 

Parahytinga, 2013.  
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Foto 24 - Portas das entradas principais encontradas nos casarões do centro histórico de São 

Luiz do Paraitinga. Fotos: Hélio Parahytinga, 2013.  
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Foto 25 – Casarão localizado na rua Barão de Paraitinga com suas fachadas simétricas, 

com as portas balcões dando ritmo arquitetônica às fachadas. Foto: Carlos Murilo 

Prado Santos, 2013.  

 

 

 
Foto 26 – Casa térrea localizada no cruzamento da rua Barão de Paraitinga com a rua 

Cel. Domingues de Castro. Como os casarões, as fachadas das casas térreas também 

seguiam os padrões arquitetônicos vigentes, com uma fachada simétrica onde as portas e 

janelas dão ritmo à fachada. Foto Jerry Rodrigues, 2013. 
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Apesar do grande patrimônio arquitetônico existente, a arquitetura 

encontrada na região de São Luiz do Paraitinga, do ponto de vista formal, pode ser 

considerada muito simples, não apresentando muita riqueza na quantidade e variedade 

de ornamentos, diferentemente das casas mineiras e fluminenses, carregadas em 

detalhes. Os novos ricos surgidos com a cafeicultura eram pessoas que viviam de uma 

maneira muito simples e isto pode ter refletido na simplicidade adotada nas construções 

encontradas no município. Mesmo os sobrados maiores são poucos ornamentados. Essa 

peculiaridade na arquitetura encontrada no Vale deve ser preservada, sobretudo porque 

restam poucos exemplares em boas condições materiais e que passaram por poucas 

modificações.  

 

Tabela 4 – Quadro da Arquitetura de São Luiz do Paraitinga 

Influências Paulistas Influências Mineiras Influências Fluminenses 

Taipa de pilão Gaiola 

(estrutura autônoma) 

Janelas e portas de vergas 

curvas ou em arco pleno  

Embasamento de pedra e o 

prolongamento dos 

telhados 

Embasamento de pedra e o 

prolongamento dos 

telhados 

Revestimentos e 

ornamentos nas paredes 

externas 

__________ Partido mineiro 

(implantação em meia 

encosta) 

Portas balcões (portas de 

madeira com folhas 

almofadadas) 

__________ Pau a pique  Uso do ferro (bandeiras e 

guarda-corpos) 

__________ __________ Simetria e ritmo 

(ornamentação na fachada) 
Org.: Carlos Murilo Prado Santos, 2013.   

 

Desse modo, buscando compreender a dinâmica territorial local e a sua 

relação com a dinâmica territorial da região do Paraíba do Sul, é importante para essa 

pesquisa entender a evolução urbana de São Luiz do Paraitinga, destacando a influência 

da primeira fase da economia do café, em meados do século XIX, quando foi forjada a 

maior parte de seu patrimônio cultural. As cidades localizadas no Alto Vale do Paraíba 

que tiveram seu apogeu econômico com a cafeicultura e em seguida foram excluídas do 

circuito econômico regional, com diferentes níveis e escalas de intervenções, hoje, vêm 

passando por um processo de refuncionalização turística pautada na memória da 

cafeicultura. Atrelado à emersão do patrimônio arquitetônico do lugar, pensando o 

patrimônio enquanto um conjunto de formas-conteúdo das cidades, surgiu uma série de 

práticas culturais que se materializam a partir deste patrimônio, forjando uma paisagem 

cultural no lugar que marca a paisagem e a identidade da população do lugar.    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE II 

Memórias e formas urbanas: a patrimonialização e a refuncionalização turística 

da paisagem cultural de São Luiz do Paraitinga 
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4.  

Um olhar geográfico sobre a preservação do patrimônio no Brasil e o processo de 

patrimonialização de São Luiz do Paraitinga  

Pensar a preservação do patrimônio cultural das cidades brasileiras é uma 

tarefa complexa para o geógrafo, na medida em que grande parte das práticas e bens 

considerados patrimônios são fragmentos das cidades que estão inseridos na dinâmica 

urbana destes lugares. Ao realizar uma leitura da preservação do patrimônio cultural por 

um viés espacial, o patrimônio é pensado no contexto de produção do espaço destes 

lugares, inserido na totalidade espacial da cidade. Como as práticas e ações de 

preservação são pontuais e fragmentadas, se faz necessário pensar na totalidade 

espacial, para assim, a preservação do patrimônio urbano se efetivar de forma plena, 

conforme já apontado por Costa (2011a) ao estudar as cidades históricas mineiras.  

Com o intuito de operacionalizar as análises do patrimônio cultural no bojo 

do processo de produção espacial, foram utilizadas como régua mestra as categorias de 

norma e técnica, sempre levando em conta que o espaço geográfico é formado por um 

conjunto indissolúvel de sistemas de objetos e sistemas de ações (Santos, 2002), tendo 

como objetivo central operacionalizar geograficamente os sistemas técnicos – aqui 

entendidos como objetos – e os sistemas normativos – aqui entendidos enquanto ações – 

na interpretação do patrimônio cultural.  

A partir das categorias norma e técnica, foram feitas as ponderações sobre 

as consequências do tombamento de centros urbanos na medida em que ao tombar e 

valorizar um bem enquanto patrimônio cultural recai sobre esta área uma série de 

normas e técnicas destinadas à preservação e gestão das áreas tombadas que coloca as 

mesmas em uma nova posição no processo de produção espacial destes lugares, dando 

origem a uma nova lógica de organização do território destas cidades (Costa, 2011). Ao 

transformar a existência jurídica destas áreas, os usos destes lugares passam a ser 

condicionados pelas políticas e práticas preservacionistas, onde o Estado, em uma 

relação dialética com o capital privado, se torna agente fundamental na produção do 

espaço dos lugares patrimonializados. 

A partir da criação de um centro histórico surge uma área diferenciada na 

cidade revestida de um grande valor simbólico decorrente do rótulo do tombamento, o 

que dá origem a uma nova hierarquização do espaço urbano local, já que todas as 
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políticas e ações desenvolvidas no âmbito da cidade passam a se dar a partir deste 

centro. São práticas comuns – em cidades patrimonializadas no Brasil – as ações e 

políticas urbanas se darem apenas no centro histórico, relegando ao plano secundário as 

áreas do entorno deste centro. Nestes lugares, a lógica de produção espacial assim como 

a hierarquia resultante passa a se dar a partir do centro tombado. Após o tombamento, 

este centro passa a ser refuncionalizado para o desenvolvimento do turismo cultural.    

Visto que o tombamento dessas áreas implica mudanças materiais e 

imateriais no território decorrentes de uma nova normatização nos possíveis usos que 

serão atribuídos a esse território, pode-se dizer que a norma e a técnica são categorias 

integrantes do espaço geográfico, dando a possibilidade de analisar o patrimônio 

cultural enquanto um conjunto de formas-conteúdo das cidades (Santos, 1997) e 

confirmar que a transformação de uma área em patrimônio e o desenvolvimento do 

processo de preservação é um bom caminho para o entendimento das mudanças 

socioespaciais de uma cidade patrimonializada.  

Considera-se a técnica enquanto sistemas técnicos, não apenas como objetos 

técnicos ou a tecnologia pura. A técnica é pensada enquanto um sistema técnico, com 

suas formas técnicas recheadas de ciência e informação, uma “técnica informacional” 

(Santos e Silveira, 2006, p20). Com suas normas e técnicas de ação, o tombamento e a 

futura exploração turística, por exemplo, permitem confirmar a norma e a técnica como 

instâncias territoriais. 

Partindo de um viés espacial, a técnica se mostrou uma categoria 

significativa para pensar o patrimônio cultural, na medida em que o próprio patrimônio 

vem sendo forjado no bojo da evolução técnica. No processo de produção espacial, tem-

se uma mistura de sistemas técnicos, dos quais alguns sobressaem sobre os sistemas 

técnicos preexistentes. Alguns sistemas e objetos técnicos, que são substituídos pela 

sociedade e passam a correr o risco de desaparecimento, podem ser transformados em 

patrimônio cultural e a partir daí passam a ser preservados, principalmente, se o sistema 

técnico e os objetos técnicos apresentarem atributos estéticos e significativos 

simbolismos religiosos e/ou nacionalistas.  

Milton Santos (2002) chama a atenção para o uso da técnica enquanto 

categoria espacial. Segundo o geógrafo, as técnicas só podem ser entendidas através de 

suas relações, ou seja, quando formam um sistema técnico, onde as técnicas se integram 
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funcionalmente. Dessa forma, cada período da história é marcado por um conjunto de 

técnicas e suas respectivas normas de funcionamento e uso.  

Ao longo do seu processo de desenvolvimento e evolução, o homem vem 

passando por uma série de evoluções e transformações técnicas, modificando cada vez 

mais suas condições de vida, mudanças que abrangem as dimensões sociais e espaciais. 

A partir da sua evolução, o homem deu origem ao meio técnico (Friedmann, 1968), um 

espaço originado da utilização de uma série de procedimentos e esquemas, mecânicos 

ou não, para obter o que não está à disposição no meio natural. Diferentemente dos 

animais – que só dispõem do meio natural para satisfazer suas necessidades –, o homem 

possui o intelecto. Se não consegue se satisfazer com as matérias naturais, ele as 

transforma. 

 As técnicas tratam da base e do suporte de relações entre o homem e o 

meio, onde sua evolução produz espaço. O conjunto de atos técnicos desenvolvidos 

permitirá que o homem controle a natureza, criando uma sobrenatureza (Ortega y 

Gasset, p 17, 1963). Nessa relação entre o homem, o meio e a técnica, a cidade é sua 

maior expressão. 

Ao analisar o conjunto arquitetônico urbano de São Luiz, é perceptível que 

as técnicas utilizadas nas construções no século XIX serviram como uma possibilidade 

de adaptação do sujeito ao meio na produção do espaço urbano naquele momento. Foi 

desenvolvido um modelo de arquitetura, mesclando influências mineiras, fluminenses e 

portuguesas, necessário à adaptação destes imóveis às características do sítio urbano 

local. Técnicas construtivas empregadas na construção do patrimônio arquitetônico de 

São Luiz do Paraitinga – como a taipa de pilão e a taipa de barro – são exemplos de 

sistemas técnicos pretéritos que devem ser preservados como exemplares da arquitetura 

regional. Conforme analisado no capítulo “Encruzilhadas e cruzamentos: a arquitetura 

de São Luiz do Paraitinga”, na produção do espaço urbano luizense, foi desenvolvido 

um sistema técnico que deu origem a uma arquitetura peculiar baseada em sistemas 

técnicos diferentes. Atualmente, os imóveis – que foram construídos com a taipa de 

pilão – são tombados e devem ser preservados na cidade como forma de conservar um 

sistema técnico e normativo que marcou o passado regional.  

Neste sentido, são pertinentes as colocações de Santos (2002, p. 217), para 

quem: “(...) cada objeto é também localizado de forma adequada a que produza os 

resultados que dele se espera. (...) Há uma relação entre objetos e necessidades”. No 
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mesmo sentido de Santos (2002), Marx (1964) – ao estudar o trabalho – coloca que por 

meio do trabalho o homem busca se apropriar da natureza e ampliar seus horizontes. 

Para se apropriar da natureza, o homem passa a desenvolver técnicas e tecnologias, o 

que acabou transformando a própria natureza do homem.  

Estando assentada na evolução técnica, a civilização tecnicista pode ser 

caracterizada pela produção em série, pelo consumo, pelos meios de comunicação e pela 

cultura de massa. Para Friedmann (1968), o desenvolvimento tecnológico levou a 

civilização a ser dirigida pela mídia, dando a possibilidade de uma suposta 

homogeneização socioespacial, fato questionado por Milton Santos (1994, p.33), o qual 

aponta que com o desenvolvimento tecnológico podemos ter o processo inverso, já que, 

“(...) graças aos progressos técnicos e à aceleração contemporânea, os espaços nacionais 

podem, também, grosseiramente, dividir-se... é evidente que, como sempre, situações 

intermediárias são muito numerosas (...)”.  

Com o desenvolvimento técnico, o homem deu origem a um grande número 

de objetos, o que mudou a sua própria visão de mundo, alterando sua forma de perceber 

e pensar o mundo. Com a evolução técnica, o homem artesão foi substituído pelas 

máquinas – o que desencadeou em uma grande mudança intelectual no homem –, 

transformando o meio e sua percepção, mudando, assim, o sentimento com relação a 

este meio. “Não se trata apenas das transformações do meio orgânico, mas daquelas do 

meio técnico-econômico e do meio social, evoluções contínuas, e hiatos das revoluções” 

(Friedmann, 1968, p. 73). O homem age para melhor viver, criando e recriando – 

sempre que necessário – novos objetos e novos comportamentos.  

Corroborando e ampliando as colocações de Friedmann (1968), Ribeiro 

(2008) aponta que a evolução técnica está alterando o sentido do urbano e da 

urbanidade, já que as formas urbanas passaram a ser tratadas enquanto mercadoria. 

Neste sentido, a patrimonialização e a refuncionalização turística decorrem das técnicas 

de organização e exploração das paisagens das cidades, atribuindo novos valores a estes 

espaços através das práticas e políticas de preservação, gestão e uso destas áreas 

patrimonializadas.  

Conforme Santos e Silveira (2006), os sistemas técnicos atuais incluem as 

materialidades e seus modos de organização e regulação, sendo que “(...) é a ciência 

que, dominada por uma técnica marcadamente informacional, aparece como um 

complexo de variáveis que comanda o desenvolvimento do período atual” (p.21).  O 



122 
 

planejamento urbano também é um bom exemplo da imaterialidade das técnicas e das 

normas refletindo nas materialidades do território, pois se trata de um trabalho 

intelectual que irá transparecer nas materialidades dos objetos, decorrentes de 

intervenções urbanísticas que se darão com vistas a organizar e regular o uso dos 

espaços das cidades.  

Visto que o homem, cotidianamente, desenvolve novas técnicas e se 

desenvolve intelectualmente, pode-se considerar as técnicas como um conjunto de 

meios instrumentais e sociais que possibilita ao homem produzir e reproduzir o espaço, 

sendo as técnicas partes integrantes do meio. O fenômeno técnico atual vem sendo 

caracterizado pela racionalidade e artificialidade, lógicas que são muito perceptíveis nos 

processos de planejamento urbano e também nas políticas de preservação do patrimônio 

cultural. Nas cidades obedecem-se, cada vez mais, a racionalidades globais que vêm 

desencadeando na produção de espaços artificializados nos centros urbanos, onde “(...) a 

racionalidade que estamos testemunhando no mundo atual não é apenas social e 

econômica, ela reside também, no território” (Santos, 2002, p.187).  

Assim, ao definir as técnicas como parte integrante do espaço, por meio de 

sua história, elas nos auxiliarão a empiricizar o tempo e qualificar as materialidades 

sobre as quais a sociedade trabalha. Por meio das técnicas, o homem consegue unir 

espaço e tempo. Em cada lugar, em cada momento, temos um conjunto de técnicas e de 

ações (Santos, 2002), fato manifestado e confirmado com a arquitetura singular da 

região de São Luiz do Paraitinga. 

Uma área composta por um patrimônio arquitetônico pode ser vista como 

um conjunto de técnicas pretéritas, datáveis, vivendo em relação, ou não, com técnicas 

atuais. Na análise de um território patrimonializado, pode-se visualizar claramente a 

transposição de tempos pretéritos e presentes. O patrimônio – enquanto materialidade e 

imaterialidade – condiciona e é condicionado pelas técnicas e ações do passado e do 

presente. Quando este sítio urbano passa a ser direcionado às atividades turísticas, 

exigindo um processo de refuncionalização espacial, tem-se a presença de técnicas e 

normas do contexto presente, atuando em um território construído no passado. 

Esta transposição de técnicas pretéritas e contemporâneas – no momento de 

pensar o patrimônio em relação com a organização territorial – evidencia a 

transformação técnica que vem se dando na forma de trabalhar com este patrimônio, 

agora, imbuído de um forte caráter econômico; muito diferente do passado, quando o 
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mesmo era tratado como sinônimo de identidade e memória. Esta mudança de caráter 

com relação ao sentido e ao valor patrimonial no período contemporâneo pode ser vista 

com uma manifestação técnica e normativa se concretizando no território por meio de 

constantes intervenções urbanas destinadas ao uso turístico. Na medida em que as 

técnicas possuem uma inter-relação com os objetos, ao ocorrer uma mudança nos 

objetos, teremos mudanças nas ações e vice-versa (Santos, 2002, p.96). Devido a essa 

inter-relação entre objetos e ações, teremos um novo padrão espacial. 

Ao criar um patrimônio cultural em uma cidade e, depois, voltar este 

território para o desenvolvimento turístico por meio de intervenções urbanas, ocorrerão 

alterações na organização territorial, já que este território patrimonializado entra em 

evidência e passa a ser trabalhado enquanto um recurso econômico propriamente dito. 

Por meio de uma ação abstrata, a normatização do sítio urbano enquanto patrimônio 

arquitetônico dá-se origem a um novo vetor econômico neste sítio, que, em seguida, 

passa a ser direcionado ao desenvolvimento do turismo.  

Devido a esta mudança no sentido do patrimônio cultural, muitas cidades 

têm procurado criar e normatizar seu patrimônio – mesmo cidades relativamente novas 

–, visto que o fato de possuir um conjunto arquitetônico tombado lhes possibilita 

conseguir benefícios financeiros e políticos oriundos de projetos e ações para o 

desenvolvimento do turismo. Apesar da fase de valorização mercadológica do 

patrimônio ter se iniciado nas décadas 1970/1980, em São Luiz do Paraitinga, o 

tombamento do conjunto arquitetônico era visto como um sinal de imobilismo para as 

áreas urbanas, o que, com a possibilidade do desenvolvimento turístico – a partir da 

década de 1990 – deixou de acontecer.  

Ao pensar a paisagem do núcleo urbano de São Luiz do Paraitinga sendo 

transformado em uma mercadoria voltada ao mercado do entretenimento – por meio de 

um processo de refuncionalização paisagística de seu centro histórico –, existem poucas 

mudanças nas materialidades dos objetos, sobretudo naquelas que compõem os cenários 

representativos de estilos arquitetônicos valorizados como memória, já que a 

preservação é uma das palavras que comandam e dão legitimidade a estas mudanças. 

Destaca-se, entretanto, que tem-se uma mudança funcional que atribui um novo sentido 

a este patrimônio, agora, um novo conjunto de formas-conteúdo, dando origem a uma 

paisagem destinada a atrair turistas.  
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Neste contexto de reorganização territorial, o planejamento urbano emerge 

como uma necessidade. Com o objetivo de preservar o patrimônio, o planejamento 

torna-se um importante instrumento não só de preservação das formas, como também de 

atribuições de novos usos a estas, o que implica não comprometer a preservação do sítio 

urbano e também os significados deste para a população local. Sendo assim, é 

importante destacar, com relação a refuncionalização, que as transformações nas 

materialidades implicam mudanças nas suas funções, mesmo que estas estejam muito 

próximas das anteriores. 

É sempre importante estar atento para a relação entre a preservação do 

patrimônio cultural urbano e o planejamento urbano na medida em que as ações e 

práticas de preservação podem levar à despolitização das políticas urbanas por meio da 

realização de intervenções estéticas, funcionais, econômicas e sociais. A necessidade da 

preservação mascara os problemas urbanos cotidianos e centraliza as decisões de 

interesse social nas propostas dos órgãos de preservação já que “(...) a proteção cria uma 

representação idealizada do passado urbano em que as violências de toda a natureza são 

excluídas” (Monnet, 1996, p.222).  

O planejamento urbano – enquanto prática de organização e gestão do 

território das cidades – é um interessante caminho para a preservação de um patrimônio 

cultural urbano, em especial, o conjunto arquitetônico, tarefa que tem se mostrado 

complexa e de difícil solução, pois, geralmente, as práticas e ações de preservação são 

fragmentadas e pautadas, pura e exclusivamente, pelos interesses do capital privado, 

com destaque para o setor de entretenimento. Esta tendência acaba esvaziando o caráter 

social da política de preservação.      

Ao procurar enquadrar estas áreas nas tendências atuais do marketing 

urbano – por meio de um processo de planejamento e gestão –, as cidades têm seu 

patrimônio cultural espetacularizado e refuncionalizado, iniciando-se um processo de 

descaracterização deste patrimônio, visto que variadas intervenções passam a ser 

realizadas. As intervenções que passam a ser realizadas nestas áreas servem para abrir 

caminho para uma apropriação cultural dirigida, geralmente, para as classes sociais mais 

favorecidas.  

Por estarem amplamente amparadas na criação de imagens positivas, muitas 

mudanças são realizadas independentemente de seus resultados e o patrimônio é 

constantemente descaracterizado em sua essência enquanto estrutura básica do território 
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e da identidade do lugar. Desse modo, pode-se afirmar que a preservação do conjunto 

arquitetônico é um importante caminho para a discussão do planejamento urbano de 

uma cidade patrimonializada, já que a falta ou sua ineficiência, enquanto norma de 

organização do território, poderá gerar problemas à preservação e à gestão dos mesmos. 

Esta ótica vem sendo muito prejudicial para a preservação do patrimônio 

urbano brasileiro, sempre enquadrado em políticas de intervenções físicas pontuais que 

procuram ocultar a realidade em que este se encontra. O caso da refuncionalização
1
 do 

Bairro do Recife (Leite, 2004) é um bom exemplo de uma intervenção pontual e de 

exclusão socioespacial, transformando uma série de pontos de sociabilidade cotidiana 

da comunidade local em amplos espaços vazios destinados ao recebimento de eventos, 

geralmente, produzidos pelo próprio poder público. Os cidadãos participaram somente 

como receptores destas políticas patrimoniais.  

Em função do desgaste provocado pelo tempo, dificilmente um conjunto 

arquitetônico será mantido sem projetos de intervenções em suas materialidades, sendo 

fundamental evitar intervenções pontuais. Os projetos de preservação devem ser 

pautados na manutenção das características da cidade, suas informações e seus 

significados enquanto herança cultural, mas sempre abrindo caminho para a inserção do 

patrimônio na teia de relações atuais. Neste sentido, o planejamento urbano pode se 

tornar um bom caminho para a elaboração destas intervenções. Conforme destaca Silva 

(1996, p.173): “(...) a intenção é regular – não impedir o novo para garantir o lugar do 

antigo nas transformações presentes”. A cidade moderna, por meio de técnicas 

urbanísticas, deve ser agregada, cada vez mais, à cidade antiga. As áreas compostas por 

patrimônios podem ser refuncionalizadas, mas não excluídas da dinâmica cotidiana.  

Para o estudioso das cidades Giulio Argan, para efetivar a preservação do 

patrimônio arquitetônico, a cidade deve ser pensada e organizada em seu conjunto, pois,   

“(...) ao revitalizar os centros históricos não se pode contar apenas com as 

possibilidades técnicas de recuperação. Se a reanimação deve traduzir-se em 

uma refuncionalização mais orgânica, é claro que a intervenção dos técnicos 

em patrimônio cultural é necessário desde a primeira fase do estudo do 

projeto e tal intervenção não deverá ser limitada aos centros históricos 

propriamente ditos, mas estendida a toda a área da cidade na medida em que 

influa no centro histórico e o condicione (...)”(Argan, 1993, p. 80).  

                                                           
1
 O antropólogo Rogério P. Leite (2004) não utiliza o termo refuncionalização mas sim enobrecimento. 

Neste trabalho, em sua essência, pode-se considerar os termos como sinônimos, pois ambos tratam das 

novas formas de utilização do patrimônio arquitetônico, por meio da sua transformação em produto 

voltado ao desenvolvimento do turismo. 
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Pelos exemplos existentes até o momento em termos de planejamento e 

gestão do patrimônio no Brasil, a tendência à valorização econômica dos espaços das 

cidades – principalmente das áreas compostas por patrimônios arquitetônicos – se 

afirma cada vez mais, amparando-se na retórica do desenvolvimento econômico local e 

da diminuição das desigualdades sociais.  

Ao estudar as cidades mineiras, Everaldo Costa (2011) apontou que existe 

uma lógica global para a universalização e consagração do patrimônio cultural das 

cidades, com práticas e lógicas semelhantes de organização territorial influenciando 

diferentes realidades urbanas. Esta lógica é pautada em uma relação dialética entre o 

Estado – que chancela o patrimônio –  e o mercado – que realiza a gestão –, 

influenciando de maneira decisiva no processo de preservação e refuncionalização do 

patrimônio.  

Ratificando as colocações de Costa (2011), Canclini (1994) afirma que o 

setor privado, pautado na acumulação econômica e na reprodução da força de trabalho, 

parte para a exploração indiscriminada do patrimônio. Já, o Estado, apresenta uma 

relação ambígua com o patrimônio, na medida em que ao valorizá-lo enquanto elemento 

da memória nacional, sacraliza o patrimônio e abre caminho à sua exploração 

econômica, sobrando para os movimentos sociais e para a população, posteriormente, 

brigar pelos usos que serão dados a estes patrimônios.   

Criou-se um padrão de valorização e utilização dos centros históricos que 

vem dando origem em lugares cada vez mais homogêneos e a uma “ideologia universal 

do patrimônio” (Monnet, 1996), onde predomina uma “(...) homogeneização dos 

processos de organização espacial e de reprodução social” (p. 222). Esse processo de 

padronização retira o patrimônio de seu cotidiano e o mesmo passa a perder o sentido 

para as populações que vivem este patrimônio. Tem-se tornado prática comum a 

privatização da preservação.   

Costa e Scarlato (2012) apontaram que a “patrimonialização global” segue 

os padrões e normas criados na Europa, com destaque para as práticas francesas e 

italianas. Este conjunto de práticas e normas de criação e preservação do patrimônio é 

promulgado pela UNESCO, com a confecção da sua “Lista do Patrimônio Mundial”.  

A partir das características apresentadas, o modelo globalizado de 

preservação do patrimônio cultural apresenta as seguintes etapas:  
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- Tombamento (sacralização do patrimônio) 

- Intervenções urbanas (espetacularização) 

- Homogeneização das paisagens e práticas culturais  

- Marketing urbano e cultural (criação de imagens positivas do lugar) 

- Desenvolvimento do turismo cultural e sobrevalorização imobiliária 

(privatização da preservação e da gestão) 

- Esvaziamento dos centros históricos (segregação da população do lugar). 

Destaca-se que estas etapas podem acontecer concomitantemente ou de 

forma desordenada, não se tratando de uma sequencia definida e engessada, mas, sim, 

uma tendência nas políticas e práticas de preservação patrimonial, onde as etapas 

poderão ocorrer de forma aleatória. 

 Com relação ao processo de esvaziamento dos centros históricos, é 

importante apontar que isso é mais intenso nas grandes cidades, visto que geralmente 

estas áreas – transformadas em patrimônio – estão nas regiões centrais das cidades, 

locais onde o setor imobiliário tem grande interesse em decorrência de uma 

sobrevalorização no preço do solo urbano. Assim, grande parte dos bens tombados será 

utilizada pelo setor de serviços, sobrando poucos imóveis para o uso residencial para 

famílias de rendas mais baixas.  

Em uma pequena cidade, esse esvaziamento é mais lento e difuso, porém, 

dependendo do nível de interesse do mercado turístico e imobiliário com relação à área 

patrimonializada, o esvaziamento vai ocorrer, sendo os bens tombados, gradativamente, 

ocupados pelas atividades do setor de serviços, com destaque para o setor de 

hospedagem (pousadas e hotéis) e de alimentação (bares, cafés, lanchonetes e 

restaurantes), além destes imóveis serem comprados por forasteiros como casas para 

veraneio.     

Os núcleos urbanos tombados no Brasil, devido à falta de planejamento para 

a gestão urbana e a ausência de uma ação mais prática dos órgãos de preservação, vêm 

sendo consideravelmente afetados por intervenções pontuais e, muitas vezes, descoladas 

de realidade do lugar. Os exemplos se espalham pelo Brasil. Os órgãos de preservação 

realizam o tombamento e, na sequência, dependendo dos interesses do mercado turístico 

e do volume de recursos financeiros, os poderes públicos – municipal, estadual e federal 

–  dão início a uma série de intervenções urbanas nestas áreas, sempre ancoradas na 

retórica da valorização e do resgate da cultura (material e imaterial) para o possível 

desenvolvimento da atividade turística.   
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As intervenções desencadeiam em um processo de modernização do 

passado e a partir do processo de patrimonialização partem para a refuncionalização 

turística do lugar. Produz-se um novo padrão de organização espacial para o 

recebimento da atividade turística nestes lugares, o que passa a expressar novos 

símbolos e signos que serão materializados em sua paisagem e servirão de atrativos para 

a refuncionalização turística. Conforme o capítulo “A produção do espaço urbano e os 

sentidos da refuncionalização da paisagem cultural de São Luiz do Paraitinga”, neste 

processo de produção espacial, ao produzir espaço, a sociedade se reproduz e cria 

espaços próprios, espaços que adquirem novas funções e os objetos e as ações podem 

ser alterados ou refuncionalizados (Santos, 1994). 

Em conjunto com a técnica, pode-se apontar que a normatização do 

patrimônio arquitetônico – tendo como ponto central o processo de tombamento – vai 

incidir diretamente na produção espacial de um núcleo urbano na medida em que 

interfere na regulamentação de uso do solo urbano. A partir da institucionalização do 

patrimônio arquitetônico, a produção espacial passa a ser normatizada pelos parâmetros 

e práticas de preservação implantadas pelos órgãos oficiais de preservação, que, a partir 

daí, passam a atuar enquanto um agente produtor do espaço urbano. A norma atua 

diretamente no processo de produção do espaço, materializando-se a partir do 

tombamento e da criação do centro histórico, tendo como reflexo imediato a criação de 

uma hierarquia espacial no lugar a partir da área tombada. Grande parte das ações que 

serão realizadas se dará a partir deste centro histórico, o que faz com que o restante do 

núcleo urbano seja relegado ao plano secundário na definição das políticas urbanas.    

O desenvolvimento de um modelo globalizado de preservação e gestão do 

patrimônio cultural deu origem a um conjunto de normas para viabilizar e 

institucionalizar os processos de patrimonialização nas escalas global e local. Como 

exemplo de sistemas normativos (que deliberam sobre a definição, caracterização e 

preservação do patrimônio cultural, em especial, o arquitetônico) que funcionam em 

escala global destacam-se as cartas patrimoniais como a Carta de Atenas (1933), a Carta 

de Veneza (1964), as Normas de Quito (1967), a Declaração de Amsterdã (1975), a 

Carta de Burra (1980), a Carta de Florença (1981), a Carta de Washington (1987), a 

Carta de Lausanne (1990), a Carta de Nara (1994), a Carta de México-Xochimilco 

(2007), a Declaração de Foz do Iguaçu (2008) e a Carta dos Itinerários Culturais (2008) 

dentre outras publicações.  
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Na escala do lugar, a partir do momento em que se cria um patrimônio, 

principalmente, arquitetônico, os órgãos de preservação passam a influenciar de forma 

decisiva na definição de políticas públicas urbanas e se tornam agentes de regulação 

urbana nestas cidades patrimonializadas. Na cidade pequena, as interferências do 

Estado, a partir das instituições de preservação, se tornam mais incisivas, muitas vezes, 

definindo os rumos que serão dados à evolução urbana local. 

Com a globalização da economia e a afirmação do meio técnico-científico-

informacional, a logística e a organização espacial se tornaram fundamentais para o 

processo de reprodução do capital, já que, neste contexto, a organização dos objetos e 

das ações passou a se dar em escala global, porém, influindo decisivamente no processo 

de produção espacial na ordem local. A ordem mundial passou a ser cada vez mais 

normativa e também normada (Santos, 1994). As normas funcionam em sistemas, 

existindo as de origem na escala local e as de origem na escala global, pois “(...) se 

criam normas formais a até mesmo ordens informais, onde as normas são recriadas ao 

sabor das conjunturas localmente definidas” (Santos, 2002, p.232). 

Concordando com Santos (1994) e (2002), Antas Jr. (2003) aponta que a 

norma pode ser vista como parte integrante do espaço geográfico, servindo para que o 

homem organize coerentemente seu espaço cotidiano. Pensando a norma em relação ao 

processo de produção espacial, o planejamento urbano pode ser considerado um grande 

conjunto de normas destinadas à organização ou reorganização do território, 

independentemente da escala e de seus objetivos. O tombamento do patrimônio 

arquitetônico também pode ser considerado um conjunto de normas que influenciam no 

processo de produção do espaço urbano.  

Com o aumento na velocidade das transformações, muitas normas vêm 

sendo criadas e recriadas e, nos dias de hoje, é importante salientar que elas acabaram 

escapando das mãos do Estado, sendo criadas também pelas instituições privadas. Além 

de uma série de normas jurídicas – geralmente criadas pelo Estado e pela sociedade – 

hoje, existem as normas de gestão, da tecnologia, do consumo, de modos de vida e da 

política urbana (Antas Jr, 2003), aspectos presentes na preservação e valorização do 

patrimônio arquitetônico.  

Portanto, para compreender a dinâmica socioespacial atual, é fundamental 

compreender as normas jurídicas, morais e as normas do trato social existentes no lugar 

e fora dele, visto que este conjunto de normas irá definir as regras das ações e 
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comportamentos sociais (Antas Jr, 2003). A organização territorial depende da 

harmonia entre as normas e técnicas existentes – no caso das cidades patrimonializadas 

–, um equilíbrio entre o processo de preservação e de refuncionalização turística.  

As normas são criadas intencionalmente para organizar os sistemas técnicos 

e sociais, assim, definindo regras de ações e comportamentos, tanto dos homens quanto 

dos objetos, o que leva o geógrafo Milton Santos (2002, p. 232) afirmar que “(...) 

através das ações normadas e de objetos técnicos, a regulação da economia e a 

regulação do território vão agora impor-se com ainda mais força”. Os equipamentos 

coletivos existentes no meio urbano tratam de um bom exemplo da normatização nos 

usos que se darão no território a partir dos mesmos.  

Um patrimônio cultural é a mais pura atuação da norma enquanto parte do 

espaço geográfico, já que só vai existir um patrimônio no momento em que estes bens – 

sejam eles móveis ou imóveis, materiais ou imateriais – são normatizados enquanto tais 

pelo Estado, o que acaba repercutindo nas futuras ações destinadas ao processo de 

reorganização territorial do lugar.  

Ao ser criado pelo Estado por meio do tombamento, uma norma geralmente 

imposta de forma vertical, fica delimitado o que deve ser tratado enquanto patrimônio, 

mas não necessariamente o que será visto e tratado pela sociedade enquanto tal. Estas 

normatizações do patrimônio podem não corresponder com as aspirações da sociedade e 

da comunidade que vivem seu cotidiano, fazendo com que o patrimônio cultural não 

adquira importância para a população deste lugar.     

Dentre as normas que vão interferir diretamente no processo de produção do 

espaço e da paisagem dos lugares patrimonializados, destaca-se o tombamento do 

conjunto urbanístico com o do arquitetônico e das áreas de seu entorno. Atualmente, o 

tombamento foi estendido para o patrimônio imaterial, um conjunto de práticas 

culturais, geralmente, entrelaçadas às materialidades espaciais, que devem ser 

preservadas, sendo necessário preservar as imaterialidades para garantir a perenidade 

das materialidades, agora, sobrevalorizadas enquanto patrimônio cultural. 

Durante a reconstrução do centro histórico local, num primeiro momento, 

ocorreu uma participação significativa da população que auxiliou as instituições de 

preservação e as empresas que atuaram na reconstrução, disponibilizando detalhes e 

características arquitetônicas que serviram de suporte para os projetos e obras que foram 
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realizados nos imóveis avariados. Muitos detalhes construtivos e de ornamentação 

recuperados na Igreja Matriz e na Capela das Mercês, por exemplo, foram passados aos 

arquitetos e engenheiros por pessoas da comunidade, fator que facilitou o trabalho das 

instituições de preservação e das construtoras.  

Foi aventada a possibilidade de se construir um novo prédio, com uma 

arquitetura diferente no local da Igreja Matriz, situação que foi rechaçada de forma 

suntuosa pela população local, pois, na memória da comunidade, a igreja deveria ser a 

mesma, o que nos possibilita afirmar que o prédio da igreja desabou, mas, a igreja 

enquanto símbolo da religiosidade nunca deixou de existir, deixando claro que o 

patrimônio cultural da cidade está incorporado na memória das pessoas. A memória está 

nos sujeitos, estando aí o caminho para a preservação das materialidades, aqui tratadas 

enquanto um conjunto de formas-conteúdo da cidade.   

O tombamento irá transformar a existência jurídica e social dos bens, pois o 

bem torna-se alienável e o mesmo passa a ser submetido ao interesse coletivo, podendo 

mesmo sofrer uma intervenção estatal, transformando bens comuns em bens especiais. 

O ritual de tombamento sacraliza o bem tombado ao transformá-lo em um elo com o 

passado e retira o patrimônio de seu cotidiano (Kersten, 2000). Com o tombamento, 

tem-se início a um processo de sobrevalorização socioeconômico e espacial dos bens e 

áreas patrimonializados, na medida em que surgirão novos usos e novas vivências nas 

relações com esses bens patrimonializados (Nigro, 2001). Ao ser fragmentado, o 

tombamento e as práticas de preservação constroem uma narrativa atemporal da história 

destes lugares.   

Em função de alterar a existência jurídica e social dos bens tombados, 

muitas vezes, conjuntos urbanos, o tombamento é uma prática que ainda gera 

contradições. As contradições começam pelo próprio termo tombar, que, na língua 

portuguesa, significa deitar no chão; derribar; cair no chão; ressoar; retumbar 

(Pequeno Dicionário da Língua Portuguesa, 1971). Além dessas definições, significa 

também arrolamento, inventário, registro, o sentido que é utilizado nas práticas e ações 

relacionadas às políticas patrimoniais. Os bens são arrolados, inventariados e 

registrados nos livros dos tombos.  

Com base na definição etimológica do termo tombar, percebe-se que é um 

termo que possibilita interpretações variadas e contraditórias, dependendo do contexto 

em que ele for utilizado. A partir desta contradição semântica, é comum no Brasil os 
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proprietários de imóveis tombados desdenharem da política de preservação utilizando o 

seguinte trocadilho, “se o Estado tombou, deixa a casa tombar”, confirmando a tese da 

pesquisa que tombar e institucionalizar o patrimônio cultural não significa, 

necessariamente, que este patrimônio será preservado e legitimado, tratando-se de fato 

de uma medida normativa questionável. 

A preservação do patrimônio arquitetônico pode se dar por meio de uma 

série de ações que abrangem desde atos administrativos até a tutela da obra pelo poder 

público, regimentados por atos legislativos, normalmente, cerceando o uso dos bens. O 

tombamento pode ser solicitado por qualquer cidadão, porém, deve obedecer a uma 

série de atos legislativos que irão garantir a homologação do processo. Assim, a obra 

tem a sua existência jurídica e social transformada, sendo enquadrada em uma série de 

restrições, obrigações e direitos (Lemos, 1981). No Brasil, o tombamento foi 

regularizado pelo Decreto-lei n.º 25, de 30 de novembro de 1937. O tombamento só 

ganha validade após a homologação do processo por um conselho consultivo.  

A partir da Constituição Federal do Brasil de 1988, considera-se passível de 

tombamento,   

“(...) os bens móveis ou imóveis, privados públicos, ou eclesiásticos, que 

estejam vinculados a fatos memoráveis da história, ou por seu excepcional 

valor arqueológico, etnográfico, bibliográfico ou artístico, ou por serem 

considerados monumentos naturais, tais como sítios e paisagens particulares 

dotados pela natureza (Decreto-lei n.º 25/37)” (BRASIL, 1988). 

No caso do Brasil, os conselhos consultivos podem ser constituídos nas três 

escalas da administração pública e o tombamento pode se dar nas esferas federal, 

estadual e municipal, dependendo do grau de importância do bem e do grau de interesse 

da população para com o bem patrimonializado, podendo ocorrer do patrimônio ser 

tombado na esfera municipal, estadual e federal. No caso de São Luiz, seu patrimônio é 

tombado nas esferas estadual e federal, já que o Conselho Municipal de Patrimônio foi 

fundado em 2010 sob as recomendações do Iphan durante a reconstrução da cidade.   

Juristas brasileiros afirmam que o tombamento só pode ser homologado 

com a anuência do proprietário do imóvel. Caso isso não ocorra, passa a ser classificado 

como desapropriação, pois   

“(...) se o Estado não cumprir com o dever de preservar e conservar o bem 

tombado, medidas que devem ser executadas no prazo de seis meses após o 

tombamento, o proprietário poderá requerer o cancelamento do ato, 

possibilidade prevista pelo Decreto-lei n.º 3.365/41” (Kersten, 2000, p.54). 
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Com uma contradição semântica, a afirmação do tombamento enquanto 

norma de preservação, geralmente, se dá sobre uma série de conflitos em torno do uso 

do solo, já que o mesmo é enquadrado em um novo status normativo e, a partir daí, se 

torna um patrimônio tombado. Como se percebe, pelas possibilidades de interpretações 

jurídicas, trata-se de uma questão de difícil definição. 

Uma contradição existente nos tombamentos realizados no Brasil tem sua 

origem na definição dos direitos e dos deveres em torno da manutenção/preservação e 

do uso deste bem. Esse conflito tende a ser cada vez mais complexo, pois, ao ser 

homologado o patrimônio, em áreas valorizadas pelo capital imobiliário e pelo setor de 

entretenimento, abre-se caminho para sua exploração econômica, possibilitando a 

extração de rendas monopolistas (Harvey, 2006) com a comercialização desses imóveis 

ou a exploração estética do conjunto arquitetônico tombado para o desenvolvimento do 

turismo
2
.  

Ao estudar a produção do capital simbólico para a valorização dos vinhos na 

União Européia, Harvey (2006, p. 233) apontou que, ao desenvolver características e 

símbolos especiais para a distinção dos vinhos europeus, foi possível sobrevalorizar este 

produto e conseguir uma renda elevada com sua comercialização. Pautados em símbolos 

e características peculiares no momento de agregar valor na sua comercialização, 

aponta-se que o tombamento desencadeia o mesmo processo nos espaços das cidades 

patrimonializadas, pois,  

“(...) o que está em jogo é o poder do capital simbólico coletivo, isto é, o 

poder dos marcos especiais de distinção vinculados a um lugar, dotados de 

um poder de atração importante em relação aos fluxos de capital de modo 

mais geral. (...) o capital simbólico coletivo vinculado a nomes e lugares (...) 

é de grande importância, conferindo a tais lugares grandes vantagens 

econômicas (...)”.   

Por isso, a preservação no Brasil, como nas demais partes do mundo, tem 

sido repleta de contradições. Mesmo com a crescente importância que vem adquirindo, 

o jogo de interesses escusos no momento de escolha do que será patrimônio, tem dado 

origem a uma política de preservação com parâmetros pouco claros, principalmente, 

sobre o que realmente deve ser preservado e para quem deve ser preservado. A ausência 

de Conselhos de Patrimônio Municipais dispostos a participarem de forma direta nos 

                                                           
2
 É importante apontar que nas médias e grandes cidades brasileiras, o setor imobiliário, dificilmente, vê 

com bons olhos o tombamento de imóveis, na medida em o tombamento irá dificultar a reprodução do 

capital imobiliário a partir realização de novas construções e da verticalização destas áreas. Devido às 

normas de preservação que recaem sobre os bens tombados, tem lugares em que o tombamento deprecia o 

valor econômico dos imóveis e os mesmos adquirem preços inferiores aos imóveis que não são tombados.   
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processos de tombamentos acentua estas contradições, onde os interesses econômicos e 

políticos vêm se sobrepondo aos interesses sociais e culturais. 

São Luiz do Paraitinga, por sua vez, não foge à regra, sendo o tombamento 

uma ação que gerou e, continua gerando, alguns conflitos entre a sociedade e o Estado 

na manutenção do bem tombado. Ao ser criado pelo Estado, por meio de uma norma 

imposta de cima para baixo na década de 1980, a população local questionou o 

tombamento, alegando que o mesmo poderia gerar a perda da posse dos imóveis. Pela 

falta de informação da população como um todo, num primeiro momento, a ação foi 

bastante questionada na cidade. A partir da década de 1990, com a implantação do 

turismo, o tombamento passou a ser elogiado e apoiado pela população local. 

As contradições inerentes aos tombamentos no Brasil ajudam confirmar a 

tese da pesquisa, ou seja, o tombamento é uma ação de preservação questionável, pois 

além de interferir na regulação e uso dos espaços da cidade, abre caminho para a 

implantação das atividades do turismo, colocando em risco a própria preservação da 

história e da memória do lugar. Com o desenvolvimento do turismo, as práticas 

culturais e o próprio conjunto arquitetônico tombado passam a ficar sob risco de 

descaracterização e desaparecimento, processo que está acontecendo com as práticas 

culturais do lugar analisado, submetendo à preservação aos interesses do mercado 

turístico. 

Com todos os problemas colocados a respeito de seus resultados, o 

tombamento ainda é considerado um dos melhores instrumentos de salvaguarda e 

preservação do patrimônio cultural, tanto que, hoje ele atinge os bens materiais e 

imateriais. No caso do conjunto arquitetônico, o tombamento pode ser utilizado como 

uma ferramenta de gestão e de planejamento urbano. Destarte, ele se tornou uma 

ferramenta utilizada somente em caso de extrema necessidade, pois acaba esbarrando no 

direito de propriedade na medida em que restringe as intervenções que poderão ser 

feitas nos bens tombados.  

Visto que o tombamento dessas áreas implica em mudanças socioespaciais, 

decorrentes de uma nova normatização nos possíveis usos que serão atribuídos a esse 

território, pode-se afirmar que a norma e a técnica são categorias inerentes ao espaço 

geográfico. Com suas normas e técnicas de funcionamento, o tombamento e a 

refuncionalização turística permitem confirmar a norma e a técnica como instâncias 
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territoriais e dá a possibilidade de pensar o patrimônio cultural enquanto um conjunto de 

formas-conteúdo das cidades.   

Após adquirir um novo status normativo com o tombamento, abriu-se 

caminho para a atribuição de um novo uso para esse território. As intervenções urbanas 

decorrentes destas mudanças, inicialmente de caráter imaterial, tratam de bons exemplos 

das imaterialidades das técnicas e das normas repercutindo diretamente no território, 

concretizadas e materializadas nas intervenções urbanas. Assim, em São Luiz do 

Paraitinga, o tombamento é a etapa principal da refuncionalização turística, uma ação 

que agrega valor simbólico e econômico ao território e irá inspirar o desenvolvimento 

deste novo uso. Ao pensar no processo de criação, preservação e uso do patrimônio por 

meio do método geográfico proposto, fica clara a presença da esfera simbólica no 

território na medida em que as mudanças territoriais vêm desencadeando mudanças nas 

práticas sociais que se dão no lugar São Luiz do Paraitinga.  
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4.1 A institucionalização do patrimônio arquitetônico no Brasil e as influências na 

gestão do espaço urbano  

Com o intuito de entender a dialética entre a preservação e a 

refuncionalização do patrimônio arquitetônico e da paisagem cultural de São Luiz do 

Paraitinga, foram feitas as ponderações a respeito das políticas de preservação do 

patrimônio brasileiro e suas influências no território da cidade, assim como seus 

desdobramentos espaciais em um pequeno núcleo urbano. Para tanto, de início, torna-se 

fundamental entender e analisar as políticas patrimoniais num contexto de evolução e 

mudanças, para, assim, conhecer as origens da patrimonialização brasileira. A partir do 

entendimento da institucionalização da preservação do patrimônio no Brasil, 

correlacionar e analisar a patrimonialização inserida no processo de produção espacial 

do lugar São Luiz do Paraitinga. 

Ao longo da evolução da preservação do patrimônio no Brasil, por se tratar 

de uma pesquisa de cunho geográfico, foram focados os aspectos das políticas e práticas 

de preservação com influências diretas na organização do espacial de um pequeno 

núcleo urbano com poucos recursos técnicos e financeiros, onde o Estado é o 

protagonista nestas ações. Com grande parte de seu centro urbano tombado desde 1982, 

após 33 anos do tombamento, foram analisadas as ações desenvolvidas pelos órgãos de 

preservação e do poder público municipal para a preservação e a refuncionalização do 

patrimônio arquitetônico do lugar. 

Entre os séculos XVI e XIX, o Brasil pouco se preocupou com seu 

patrimônio cultural, já que as artes brasileiras não eram consideradas dignas de 

preservação na medida em que eram inferiorizadas em relação às expressões e 

manifestações artísticas européias. Muito pouco da arquitetura e das artes brasileiras foi 

preservado durante os primeiros anos de formação do país e uma série de imóveis foram 

derrubados ou refeitos; objetos e obras de arte foram levadas para fora do país e os 

poucos objetos e obras preservados ficaram a cargo de colecionadores particulares.  

Com o intuito de construir uma nação e uma memória nacional, inspirados 

nas ideias e ações europeias, no Brasil, a partir do primeiro quartel do século XX, 

passou-se a formular e a desenvolver uma política de preservação patrimonial.  Baseado 

nas experiências europeias, desde seu início, a política de preservação do Brasil foi 

gestada e desenvolvida pelo Estado, que institucionalizou a preservação do patrimônio 

por meio do tombamento (Fonseca, 2005).  
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Por valorizar a brasilianidade, as práticas culturais consideradas tipicamente 

brasileiras, a política de preservação foi fortemente influenciada pelos intelectuais do 

Movimento Modernista brasileiro – oriundos da Semana de Arte Moderna de 19223 – 

dentre os quais destacou-se a figura do escritor Mário de Andrade, importante 

incentivador e idealizador das políticas de preservação (Kersten, 2000). Dentro deste 

contexto de contestação e valorização do Brasil, foi criado o Museu Histórico Nacional 

–  homologado pelo Congresso Nacional em 1922 –, museu que sob a direção de 

Gustavo Dodt Barroso4, se tornou um marco no desenvolvimento da política patrimonial 

brasileira. Em decorrência das ações iniciais, em 1923 foi criada a Inspetoria de 

Monumentos Históricos, tendo como foco principal a conservação dos prédios púbicos 

e privados de interesse nacional (Kersten, 2000).  

Os primeiros passos – dados pelos intelectuais modernistas – culminaram 

com a promulgação do Decreto-lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, que criou o 

Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), órgão que ficou 

responsável pela política de preservação dos monumentos e obras relevantes à memória 

nacional, desde seu início, instituindo o tombamento como ferramenta principal de 

preservação (Kersten, 2000). Desde seu nascimento, o Estado foi considerado o 

responsável pela preservação do patrimônio nacional, definindo e chancelando o que 

seria tombado e tratado enquanto patrimônio.  

O órgão de preservação – apesar da falta de recursos financeiros e técnicos –

, por meio do tombamento, nasceu como um agente de regulação do espaço urbano das 

cidades brasileiras com patrimônio tombado, podendo ser considerado um dos agentes 

produtores do espaço urbano (Corrêa, 1998) nestes lugares, na medida em que o 

tombamento per se vai gerar uma nova legislação referente às ações e intervenções que 

poderão ser executadas nos bens tombados e também em seu entorno.  

 Está aí a origem da preservação no Brasil, porém, sempre ressaltando que, 

inicialmente, se tratou de um movimento de cunho simbólico e restrito à elite intelectual 

brasileira que, consequentemente, valorizou a história das classes dominantes e deixou 

patrimônio vernacular no plano secundário (Fonseca, 1996, p. 155). Existiram algumas 

                                                           
3
 Semana de arte organizada por intelectuais paulistas com o intuito de exaltar a brasilianidade e 

questionar o papel do intelectual e do artista enquanto um cidadão e um agente transformador. 

Participaram da semana artistas como os músicos Heitor Villa-Lobos e Guiomar Novaes, artistas plásticos 

como Brecheret, Anita Malfatti e Di Cavalcanti, além dos poetas Oswald de Andrade, Mário de Andrade, 

Tácito de Almeida, Sérgio Milliet, dentre outros (Sevcenko, 1992).     
4
 Gustavo Barroso dirigiu o Museu Nacional de 1922 a 1959. 
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ações organizadas por Mario de Andrade para o registro das artes vernaculares, porém, 

a preservação foi direcionada para os bens arquitetônicos das classes mais abastadas, da 

Igreja Católica e prédios públicos5.  

Foi um período marcado por ações burocráticas e institucionais, pois não 

foram previstos recursos financeiros e técnicos para a afirmação de uma instituição de 

preservação no Brasil. Foram realizadas algumas ações pontuais, principalmente, nos 

Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco para a preservação de 

determinados bens imóveis, já que a criação de uma legislação de salvaguarda esbarrava 

no direito de propriedade e não encontrava respaldo jurídico no Código Civil brasileiro 

(Fonseca, 2005).  

Apesar das críticas e dos equívocos, deve-se reconhecer que foi um período 

importante para o desenvolvimento das instituições e políticas de preservação brasileira, 

pois foram realizados inventários e tombamentos que garantiram a manutenção de um 

razoável conjunto de obras relevantes à história do Brasil, tomando como símbolo 

emblemático o tombamento da cidade de Ouro Preto em 1933
6
. Dessa forma, os 

primeiros anos do SPHAN ficaram marcados como o “período da mineiridade” 

(Kersten, 2000, p.85), pois se priorizou a preservação dos bens de pedra e cal, tratando 

as cidades enquanto documentos históricos. 

Com o foco do Iphan direcionado para as cidades mineiras, principalmente, 

após as expedições realizadas pelo grupo de Mario de Andrade7, muitas obras e bens 

que não pertenciam a este universo foram abandonados e relegados ao plano secundário 

no momento de definir o que seria tombado e preservado. Os bens localizados no Vale 

do Paraíba podem ser considerados exemplos desse abandono, pois somente nove 

imóveis na região foram declarados patrimônio arquitetônico na esfera federal8 durante 

os primeiros anos do Iphan.  

                                                           
5
 Desde as primeiras idéias a respeito da preservação no Brasil, Mario da Andrade já estava preocupado 

com a preservação do patrimônio cultural das classes menos favorecidas, o que fez com que “(...) 

superasse o conceito de patrimônio com a inclusão de bens intangíveis, vocábulos, lendas e cantos, 

culinário, magia, cultos religiosos e expressões artísticas de negros e índios” (Kersten, 2000, p.73) em 

seus estudos e inventários.   
6
 Em 1933, mediante o Decreto-lei nº 22.928, a cidade de Ouro Preto foi transformada em monumento 

nacional.  
7
 O grupo que percorreu Minas Gerais com Mario de Andrade era formado pelos escritores Blaise 

Cendrars e Oswald de Andrade e pela pintora Tarsila do Amaral.   
8
 Foram tombados pelo IPHAN no Vale do Paraíba paulista os seguintes bens: Igreja de Nossa Senhora da 

Escada (Guararema – 1941); Capela de Nossa Senhora do Pilar (Taubaté – 1944); Casa de Oswaldo Cruz 

(São Luiz do Paraitinga – 1956); Casa do escritor Monteiro Lobato (Taubaté – 1962); Sede da Fazenda 
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Atualmente, o Iphan possui 97 núcleos históricos tombados no Brasil e três 

estão no Estado de São Paulo, sendo apenas um no Vale do Paraíba: o centro histórico 

de São Luiz do Paraitinga, tombado somente em 20109. Do total de 910 edificações, 

apenas 9 são tombadas pelo Iphan na região paulista, um número muito pequeno se 

comparado com os imóveis tombados pelo Condephaat na região, que somam um total 

de 59 (ver tabela 5).  

 

Tabela 5 – Bens tombados pelo IPHAN e pelo CONDEPHAAT no 

Vale do Paraíba do Sul paulista. 
  

Bens tombados pelo 

IPHAN 

 

Bens Tombados pelo 

Condephaat 

 

Vale do Paraíba 10 59 

RMSP* 35 183 

Litoral e interior 36 275 

Total 80 518 

* Região Metropolitana de São Paulo. 

Fonte: Iphan/Condephaat, 2013. Org. Carlos Murilo Prado Santos. 

  

A mesma situação se repete com relação ao Estado de São Paulo, onde a 

diferença entre o número de bens tombados pelo Iphan em relação ao número de bens 

tombados pelo Condephaat é significativa. O Iphan tombou apenas 80 bens em São 

Paulo, enquanto o Condephaat tombou um total de 518 bens. É importante enfatizar que 

até o final da década de 1960 ainda não existia o Condephaat em São Paulo e uma série 

de bens foram se deteriorando, pois faltaram recursos técnicos e financeiros para a 

proteção e manutenção. Mesmo com o tombamento do Condephaat, devido à falta de 

recursos financeiros, muitos imóveis sucumbiram e tombaram no Estado de São Paulo.  

Com a promulgação da Constituição de 1946, o SPHAN foi transformado 

em diretoria, passando a se chamar DPHAN (Departamento do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional). A partir de 1969, o DPHAN passou por uma reestruturação 

                                                                                                                                                                          
Pau D`Alho (São José do Barreiro – 1968); Sede da Fazenda Resgate (Bananal – 1969); Casa do Ex-

Presidente Rodrigues Alves (Guaratinguetá – 1969); Sede da Fazenda Conceição (Paraibuna – 1974); 

Sede da Fazenda Ponte Alta (Redenção da Serra – 1976) (IPHAN, 2013) .         
9
 Além de São Luiz do Paraitinga, em São Paulo o IPHAN tombou o Conjunto Arquitetônico e Urbano da 

Aldeia de Carapicuíba (processo n° 0218-T-39) e o Centro Histórico e Paisagístico da Cidade de Iguape 

(processo n° 1584-T-09) (IPHAN, 2013).  
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administrativa e foi transformado em Iphan, sigla que sofreu mudanças durante o 

tempo, mas que voltou a ser a mesma em 1994, permanecendo até os dias atuais 

(Kersten, 2000).  

Nas décadas de 1950 e 1960, o grande problema enfrentado para a 

preservação do patrimônio arquitetônico foi a manutenção e a utilização dos bens 

tombados. Com o crescimento dos centros urbanos10 e a crescente especulação 

imobiliária, surgiram sérios problemas à preservação do patrimônio localizados em 

áreas urbanas em processo crescente de valorização do solo. A pressão do setor 

imobiliário, atrelada à ausência de uma política de desenvolvimento urbano foi muito 

ruim para a preservação do patrimônio urbano e, em nome da modernização das 

cidades, muitos imóveis foram derrubados e substituídos por ruas, praças, prédios, 

dentre outros equipamentos urbanos (Kersten, 2000). 

Em finais dos anos 1960, a política adotada pelo Iphan foi considerada 

ineficiente aos novos tempos, pois, além de não conseguir preservar os bens tombados 

de forma satisfatória, suas práticas estavam distantes dos imperativos econômicos, 

dificultando a geração de recursos para a preservação patrimonial (Fonseca, 1996). 

Procurando enquadrar-se nas aspirações do momento, o órgão passou a tomar algumas 

medidas neste sentido, recorrendo ao apoio da Unesco para modernizar suas ações
11

. 

Em 1973, foi criado o Programa Cidades Históricas (PCH) junto a Secretaria do 

Planejamento (SEPLAN), projeto que visava dar rentabilidade econômica à 

preservação, assim como garantir seus benefícios sociais (Fonseca, 1996).  

Nas décadas de 1960 e 1970, destaca-se a realização de quatro encontros 

entre técnicos e políticos para normatizar a criação e a preservação do patrimônio 

(Arantes, 1987). Em 1967, foram publicadas as “Normas de Quito”, documento que 

destacou a importância de auferir rendas por meio da utilização do patrimônio, já 

indicando o turismo como atividade principal neste sentido. Influenciado pelas 

tendências internacionais, em 1970, o Iphan, após um encontro entre técnicos e 

governadores, publicou o “Compromisso de Brasília”, cobrando a participação dos 

                                                           
10

 Em 1940, a taxa de urbanização do Brasil era de 31,23%, para em 1960 atingir a taxa de 45,08%. A 

partir daí, a taxa de urbanização sobe significativamente e, em 1980, a taxa de urbanização brasileira 

atingiu 67,59%, chegando a 81,25% em 2000. Em 2013, a taxa de urbanização brasileira é de 84,8% 

(IBGE, 2013). Desde a década de 1980, o Brasil pode ser considerado um país urbano.  
11

 Essa perspectiva modernizadora foi também a que inspirou a criação, em 1975, do Centro Nacional de 

Referencia Cultural (CNRC), que deveria fazer uma revisão crítica conceitual dos trabalhos de 

preservação do patrimônio (Fonseca, 1996, p.156). Em 1979 o CNRC foi integrado à Fundação Nacional 

Pró-Memória.  
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estados e municípios na preservação para descentralizar suas ações. Em 1972, foi 

publicado o “Compromisso de Salvador”, ratificando o “Compromisso de Brasília” e 

atrelando a preservação do patrimônio ao desenvolvimento da atividade turística 

(Arantes, 1987).   

Pensando nas relações entre a preservação do patrimônio e o processo de 

produção espacial das cidades, em 1975, com a “Declaração de Amsterdã”, ocorreu uma 

mudança fundamental na política patrimonial com a ampliação da definição de conjunto 

arquitetônico. Segundo o arquiteto Carlos Lemos (1981), a partir daí, a preservação do 

patrimônio arquitetônico passou a ser citada como parte integrante do processo de 

planejamento urbano e de organização do território das cidades, não colocando as ações 

de preservação em um plano secundário.  

Para uma instituição que atuava de forma fragmentada e, muitas vezes, 

descolada da realidade da área tombada, a utilização do conceito conjunto arquitetônico 

melhorou a preservação dos bens tombados, pois os imóveis deixam de ser protegidos 

isoladamente para serem protegidos em conjunto com os imóveis vizinhos. Pode-se 

apontar que, mesmo indiretamente, passou-se a preservar a paisagem urbana.  

No final da década de 1960, num contexto de descentralização, criação, 

regulamentação e institucionalização da preservação do patrimônio brasileiro, em 1968 

sob o governo de Abreu Sodré, foi criado no Estado de São Paulo o Condephaat, 

regulamentado pela Lei nº 10.247. Para a historiadora Marly Rodrigues (2000), o 

Condephaat foi criado com algumas contradições em relação aos seus objetivos e metas 

de preservação do patrimônio. Segundo a historiadora: 

“(...) as práticas do Condephaat foram circunstanciais e definiram políticas a 

partir da composição dos conselhos deliberativos, das pressões externas 

resultantes da vontade política do poder público, de interesses do setor 

privado, em especial os relativos à especulação imobiliária intensificada a 

partir da década de 1970, e de referências teóricas e conceituais assumidas 

por conselheiros e técnicos (Rodrigues, 2000, p.40)”. 

É interessante salientar que o Condephaat foi criado dentro de um contexto 

de descentralização da política de preservação por qual passava o Iphan, criando órgãos 

de preservação estaduais para auxiliar os trabalhos desenvolvidos pelo Iphan. Seguindo 

as tendências predominantes no período, o Condephaat desde seu início trabalhou a 

preservação baseado nos pressupostos do mercado de entretenimento, trabalhando o 

patrimônio arquitetônico enquanto um produto de consumo, sendo valorizado a partir da 



142 
 

possibilidade das valorizações do solo urbano e do desenvolvimento da atividade 

turística nas cidades patrimonializadas.  

No Condephaat, também foram desenvolvidas ações e políticas 

fragmentadas para a preservação, trabalho restrito aos morosos e árduos processos de 

tombamento. A participação popular era considerada secundária e a preservação uma 

questão puramente técnica, oferecendo poucos benefícios e compensações técnicas e 

financeiras para áreas e imóveis atingidos pelos tombamentos. Conforme ressalta 

Rodrigues (1999), era uma preservação de acordo com as aspirações e pontos de vistas 

da elite paulista, pautando-se na preservação dos bens referentes ao bandeirismo e ao 

período da cafeicultura em terras paulistas.  

A título de exemplo, o processo de tombamento do conjunto arquitetônico 

de São Luiz do Paraitinga foi iniciado em 1969, sendo concluído 13 anos depois, em 

1982. Durante esse período, ocorreram mudanças importantes nas fachadas, na 

volumetria e na composição interna dos imóveis tombados. Algumas portas de imóveis 

localizados no centro histórico eram de madeira e como os pisos inferiores são 

utilizados para as atividades do setor de serviços, principalmente, o comércio, as portas 

de madeira foram substituídas por portas de enrolar de aço (ver fotos 27, 28 e 29), pois 

tinham uma manutenção mais fácil e de menor custo, além de estar atrelada à sensação 

de modernidade.   

Outro problema comum encontrado na cidade – que teve início durante o 

processo de tombamento – foi a utilização da fachada dos imóveis para a publicidade 

por meio de toldos e luminosos, um problema que ainda persiste na cidade. No final da 

década de 1990, algumas fachadas foram melhoradas e recuperadas com a compreensão 

e ajuda dos comerciantes que passaram a retirar os toldos e luminosos, mas ainda nota-

se que muitas fachadas servem para este propósito. É uma discussão que passou a 

ocorrer na cidade, pois os comerciantes alegam que o toldo é importante para proteger 

as mercadorias que ficam expostas e são atingidas pela radiação solar.  

O Condephaat e o Iphan recomendam que a organização da publicidade e da 

propaganda nas áreas e imóveis tombados deve ficar a cargo do município e não 

deliberam sobre o assunto, inclusive, nos processos de tombamento, não existe qualquer 

menção a esta questão. Ao ficar a cargo da prefeitura municipal, os interesses político-

eleitorais acabam dificultando o cumprimento da lei e até o presente momento a 

regulamentação existente não é cumprida na cidade.  
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Foto 27 – Casarão localizado na rua 31 de Março que apresenta o uso de 

portas de madeira e o uso de portas de aço. Foto Carlos Murilo Prado 

Santos, 2013. 

 

A regulamentação a respeito do uso de publicidade está definida no código 

de obras da cidade desde 1994
12

. Conforme o capítulo XVII, artigo 57, parágrafo 

segundo do código de obras municipal,  

“fica proibida a colocação e a manutenção de anúncios, letreiros, luminosos 

ou qualquer meio de publicidade nos prédios tombados pelo órgão 

competente. Os já existentes deverão ser retirados no prazo de 6 (seis) meses 

a partir da publicação desta lei” (Prefeitura Municipal de São Luiz do 

Paraitinga, 1994, p.12).  

Segundo Marcelo Henrique dos Santos Toledo, 51 anos, historiador e 

vereador na cidade, a questão da poluição visual é muito complicada na cidade. 

Segundo o historiador,  

“(...) em 2000 elaboramos um projeto de lei para resolver esta questão, mas 

a Câmara Municipal não aprovou para defender interesses particulares. 

Fizemos uma representação ao Promotor Público e ele não pode fazer nada 

a esse respeito, pois não existe uma lei regulamentando a publicidade nas 

fachadas dos casarões. Então, estamos tentando fazer uma lei que vá tratar 

desta questão de forma mais clara e eficiente, regulamentando e 

padronizando a publicidade existente nas fachadas dos imóveis e 

estabelecimentos comerciais. Os toldos deverão ser sem barras de ferro, 

tendo que ser engastado na parede com materiais mais leves, com cores mais 

                                                           
12

 Lei n°815/95 de 12 de dezembro de 1994 – Dispõe sobre o Código de Obras Municipal.  
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suaves, sem inscrições e letreiros. Com relação as portas de ferro fica mais 

complicado ainda, pois algumas portas foram instaladas muito antes da 

cidade ser tombada (...)”.   

Alem das mudanças nas fachadas, foi um período em que os moradores 

construíram cômodos acoplados aos casarões para serem utilizados como cozinha, 

banheiro e quarto, alterando a volumetria do imóvel. Alguns imóveis mantêm as portas 

de aço e os órgãos de preservação não podem forçar os proprietários a substituí-los, pois 

quando foram realizadas as mudanças, não existia fiscalização e o tombamento se 

encontrava em estudo. Com o medo das consequências do tombamento, muitos 

proprietários dos casarões – que faziam parte da área em estudo – fizeram mudanças e 

adaptações em seus imóveis antes da homologação do tombamento.  

 

 

 

Foto 28 – Imóveis do início do século XX localizados no centro histórico com as portas de aço 

de enrolar. Foto Carlos Murilo Prado Santos, 2013. 

 

Segundo depoimento de Benito Euclides da Cunha Campos, ocorreram 

muitas mudanças nos casarões tombados.  
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“(...) a maioria dos imóveis sofreu intervenções, você conta no dedo hoje o 

casarão que não sofreu nenhum tipo de intervenção, eu não consigo citar 

para você qual é o casarão que preserve fisicamente como um todo, mas é 

uma coisa muito difícil a própria situação econômica levou a esse tipo de 

coisa, eu estou vendo que o que está acontecendo aqui já aconteceu com 

Paraty, as intervenções urbanas só deixam a fachada. (...) de 1950 pra cá a 

intervenção vem ocorrendo, até 1960 foi duro, destruíram muita coisa, tinha 

um casarão super representativo, foi derrubado em 1959 (ver foto 31), 

aquele do lado do cinema, no calçadão, até a esquina, era um casarão só, 

lindo, no estilo mouristico, um sobradão maravilhoso, colocaram no chão, a 

Câmara (ver foto 30), foi na década de 1950, tinha outro prédio ali onde é o 

Pedro Minga, naquele fundo era um casarão lindo, um dos mais bonitos que 

tinha aqui, foi para o chão”, ressalta Benito Campos. 

Após a demolição do casarão localizado no cruzamento da rua 31 de Março 

com a rua Cel. Domingues de Castro, o antigo Hotel Central, foi construído um novo 

imóvel no lugar, um edifício assobradado de tijolos com características arquitetônicas 

da década de 1960, apresentando portas e janelas sem vergas curvas, sobretudo, as de 

arco pleno. Não foram utilizadas as bandeiras ornamentadas e, como revestimento, 

passou-se a utilizar argamassa à base de cimento (ver foto 32). 

É um sobrado pouco ornamentado em relação aos mais antigos, visto que 

suas portas e janelas dos andares superiores não possuem as portas balcões com 

bandeiras artísticas e guarda corpos, apresentando uma mudança estética significativa 

com a falta de sequência de portas e janelas dando ritmo à fachada. A porta da entrada 

principal situava-se no centro do edifício derrubado, enfatizando o eixo de simetria das 

fachadas, característica que este sobrado não possui, pois é difícil definir uma porta 

principal. A reconstrução deste imóvel faz parte da modernização do passado do lugar, 

pois é um imóvel inspirado na arquitetura colonial da cidade, porém, alterado e 

adaptado aos materiais contemporâneos.    

Com relação às posições do Condephaat, atualmente não se pode apontar 

muitas mudanças em suas posturas, visto que diferentemente do Iphan, tem poucos 

recursos financeiros para as ações necessárias para a preservação do patrimônio 

estadual, haja vista o abandono do patrimônio arquitetônico do Vale do Paraíba, com 

destaque para o estado precário de preservação do mesmo.  
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Foto 29 – Casarões localizados no cruzamento da rua 31 de Março com a Praça 

Oswaldo Cruz, o calçadão, que tiveram suas portas de madeira substituídas pelas 

portas de aço na década de 1980. Foto Carlos Murilo Prado Santos, 2013. 

 

 

 

Foto 30 – Casarão da Câmara Municipal de São Luiz do Paraitinga, prédio que 

tombou na década de 1950 devido à problemas estruturais. Foto de 1929. Coleção 

Jerry Rodrigues da Silva.  
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Foto 31 – Casarão que estava localizado no cruzamento da rua Cel. Domingues de Castro com 

a rua 31 de Março, o antigo Hotel Central, imóvel que foi derrubado entre os anos de 

1960/1961. Foto de 1931. Coleção Projeto Memória, 2006. 

 

 

Foto 32 – Casarão localizado no cruzamento da rua 31 de Março com 

a rua Cel. Domingues de Castro, construído na década de 1960 no 

lugar da antigo Hotel Central, derrubado no final da década de 1950. 

Foto Carlos Murilo Prado Santos, 2013. 

 

A partir da década de 1980, juntamente com a ideia de descentralizar a 

preservação do patrimônio, o conceito foi ampliado pelos órgãos de preservação e 

passou a ser utilizado o termo patrimônio cultural
13

. Deu-se início às significativas 

discussões a respeito do tombamento e da preservação dos bens imateriais em conjunto 

com os bens materiais. Ao analisar o desenvolvimento da política de preservação 

brasileira neste período, percebe-se que,  

                                                           
13

 Em 1972 a Unesco publicou a “Recomendação de Paris – Proteção do patrimônio Mundial, Cultural e 

Natural”, trabalhando os conceitos de patrimônio cultural e patrimônio natural (Unesco, 1972). 
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“(...) o novo conceito adotado acompanhou a tendência internacional de 

valorização da cultura e da arquitetura vernacular. Passou-se a admitir o 

pluralismo ideológico na determinação das políticas de preservação. Iniciou-

se uma descentralização da preservação e do reconhecimento da diversidade 

e historicidade dos bens culturais” (Melo, 1998, p. 30). 

Para a arquiteta Lia Motta (2000), o período entre 1937 e o final da década 

de 1970 foi fundamental para a preservação no Brasil, sendo marcado pela 

institucionalização da política de preservação, desde seu início, pautada no patrimônio 

arquitetônico. Por estar focado no patrimônio material, foram definidos os parâmetros e 

normas técnicas para a preservação dos bens, prevalecendo o critério estético-estilístico. 

A cidade passou a ser vista como uma obra de arte pronta e acabada, devendo ter sua 

paisagem preservada, dando origem a uma preservação fachadista, pois ficou definida a 

obrigatoriedade na preservação da volumetria e das fachadas dos bens tombados.    

A partir da década de 1980, em um clima de democratização social do país 

com o final do regime militar, iniciou-se uma discussão acerca da inclusão da população 

nas políticas preservacionistas brasileiras (Melo, 1998). Passou-se a ser questionado 

para quem eram tombados, para que eram tombados os monumentos, edifícios e obras 

de arte existentes na cidade e fora dela. Passou-se a discutir a função social do 

patrimônio, mesmo que de uma forma tímida e discreta, pois os imperativos 

econômicos e mercadológicos também passaram a ser questões presentes e se tornaram 

primordiais nestas discussões.  

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, o poder de controle 

do patrimônio começou a ser descentralizado de fato. O texto publicado na Constituição 

Federal de 1988 – referente à preservação do patrimônio histórico arquitetônico 

brasileiro – estabeleceu que os municípios têm a responsabilidade de proteger o 

patrimônio histórico local, observada a legislação e a ação fiscalizadora estadual e 

federal
14

. Legalmente, a partir de 1988, a preservação recai sobre os municípios. Essa 

mudança deveria incentivar e agilizar a criação de conselhos de patrimônio municipais, 

fato que não ocorreu na prática, continuando a preservação a cargo dos órgãos de 

preservação estaduais e federal.    

Positivamente, na década de 1980, ganha força entre técnicos, acadêmicos e 

instituições de preservação o termo patrimônio cultural e este passou ser visto sob uma 

perspectiva antropológica, rompendo com as antigas posições adotadas pelos órgãos 

                                                           
14

 Artigo 30 – Inciso IX – Compete aos municípios promover a proteção do patrimônio histórico-cultural 

local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual (Brasil, 1988).  
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pautados somente na valorização dos bens arquitetônicos das classes mais abastadas 

(Motta, 2000). A partir de então, o patrimônio passou a ser valorizado como fonte 

documental
15

, e procurou-se dar ênfase à pluralidade cultural brasileira. A arquitetura 

vernacular ganhou importância e passou a ser valorizada, incluindo no conjunto de bens 

passíveis de tombamento as obras dos imigrantes estrangeiros e as obras das camadas 

menos favorecidas da população (Motta, 2000). Dentro desta tendência de valorização 

da arquitetura vernacular, São Luiz do Paraitinga teve seu conjunto arquitetônico 

tombado na esfera estadual em 1982.  

No final dos anos de 1980, o Iphan construiu um conjunto de parâmetros 

urbanísticos que iriam nortear as práticas de preservação e valorização do patrimônio 

daí em diante, e para isso, “(...) formulou o conceito de „cidade-documento‟, 

considerando valor de patrimônio aquilo que as cidades podiam propiciar de 

conhecimentos sobre a história, a partir da leitura da morfologia urbana” (Motta, 2012, 

p.250). O Iphan ampliou sua perspectiva a respeito do patrimônio e passou a trabalhar 

com a idéia de ambiência para a definição de tombamentos. Com isso, passou-se a 

valorizar a forma urbana e o órgão de preservação assumiu um papel importante de 

agente de regulação urbana nas cidades que possuem bens tombados. Dentro desta 

tendência de valorização da arquitetura vernacular, São Luiz do Paraitinga teve seu 

conjunto arquitetônico tombado na esfera estadual pelo Condephaat, sendo tombado na 

esfera federal somente em 2012.  

A partir da inclusão do entorno nos tombamentos, os órgãos de preservação 

passaram a atuar em uma escala maior nas cidades, tornando-se cada vez mais 

importantes no processo de produção espacial destes lugares, na medida em que as 

normas de regulação e uso do solo passam a se dar a partir da legislação de 

tombamento, interferindo diretamente nas intervenções e usos que se darão nestes 

espaços e bens.     

Além da valorização enquanto referência da história e da memória, a 

preservação e a gestão do patrimônio assumiram uma forte conotação econômica, 

vinculando a preservação às aspirações do mercado imobiliário e do desenvolvimento 

do turismo, uma tendência que pode ser apontada desde a década de 1960, posição 

                                                           
15

 “Essa abordagem usava concepções da nova historiografia, tendo referência autores como Marc Bloch 

e Jacques Le Goff, e exemplos de leitura do território e do tecido urbano, desenvolvidos na Itália. 

Aproximavam-se, também, do entendimento tradicionalmente usado pela arqueologia e pela 

antropologia” (Motta, 2000, p.267). 



150 
 

ratificada por Nigro (2001), que afirma que “(...) desde a década de 60, a exploração 

turística do patrimônio cultural vem ganhando destaque como instrumento de 

salvaguarda, viabilizando intervenções de restauro e conservação de bens culturais” (p. 

55).  

Na década de 1990, o neoliberalismo se impõe enquanto ideologia 

econômica no Brasil, tendência afirmada pelos governos de Fernando Collor de Mello 

(1990-1992), Itamar Franco (1992-1995) e Fernando Henrique Cardoso (1996-2003), 

governos ligados aos interesses de capitais externos e à privatização das funções do 

Estado. Neste contexto ideológico e econômico, o patrimônio cultural passou a ser 

definitivamente valorizado e apropriado sob a ótica do capital mercantil, sendo 

transformado em um importante objeto de consumo das cidades patrimonializadas. 

Visando à comercialização destas áreas, a preservação passou a ser suprimida pelos 

interesses do capital, sobrepujando os interesses sociais e as próprias instituições de 

preservação.  

Com a chegada do Partido dos Trabalhadores (PT) no poder, com a eleição 

de Luis Inácio Lula da Silva em 2002, não ocorreram mudanças mais significativas na 

estrutura do órgão de preservação brasileiro e nos conceitos e técnicas utilizadas, porém, 

é destacável o aumento significativo do número de funcionários e do volume de 

recursos financeiros para a preservação do patrimônio brasileiro com a criação do “PAC 

– Cidades Históricas: Patrimônio, Desenvolvimento e Cidadania”
16

, programa que já 

beneficiou 44 cidades brasileiras desde seu início em 2009
17

. Com a eleição de Dilma 

Vana Roussef, em 2010, pelo Partido dos Trabalhadores (PT), as políticas 

desenvolvidas pelo governo Lula tiveram continuidade com a criação do “PAC2 – 

                                                           
16

 O PAC Cidades Históricas é uma ação intergovernamental articulada com a sociedade para preservar o 

patrimônio brasileiro, valorizar a cultura e promover o desenvolvi mento econômico e social das cidades 

com patrimônio. O programa é uma importante fonte de renda para as cidades que precisam preservar sua 

estrutura urbana e seu patrimônio arquitetônico, assim como, auxilia na preservação do patrimônio 

imaterial. O PAC Cidades Históricas tem como meta central ampliar a abrangência dessa estratégia de 

desenvolvimento, para posicionar o patrimônio cultural como eixo indutor e estruturante. O PAC Cidades 

Históricas esta atingindo, inicialmente, 44 cidades, de 20 estados da federação, com a disponibilização 

total de R$ 1,9 bilhões até 2015, sendo R$ 1,6 bilhão para obras públicas. Alem das obras públicas, existe 

uma verba destinada a uma linha de crédito para proprietários de imóveis de cidades tombadas pelo 

IPHAN, onde já foram investidos aproximadamente R$ 300 milhões (www.iphan.gov.br).  
17

 De 1995 até 2004, o Governo Federal gastou menos de R$ 50 milhões por ano com ações de 

preservação. A partir de 2006 os recursos destinados à preservação aumentam substancialmente, sendo 

direcionados aproximadamente R$ 150 milhões por ano, para em 2010 atingir um gasto anual de R$ 250 

milhões, valor que o IPHAN espera poder utilizar por ano, visto que se tornou uma verba prevista na Lei 

de Diretrizes Orçamentárias do Brasil (www.iphan.gov.br).  
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Cidades Históricas”, mantendo a tendência de capacitação técnica e financeira para o 

Iphan, que passou a ter um orçamento anual de aproximadamente R$ 200 milhões.  

Com a abertura de concursos para o corpo técnico e administrativo do 

órgão, o Iphan passou a executar com mais acuidade e regularidade suas funções 

enquanto instituição responsável pela preservação, aumentando significativamente as 

ações de rotina como a fiscalização, as vistorias e visitas técnicas, análises de processos 

e aprovação de projetos, emissão de autorizações dentre outras ações práticas e 

normativas (Pereira, 2012). É destacável – nesta nova fase do Iphan –  um aumento no 

diálogo com a sociedade no momento de definir o que será transformado em patrimônio 

e nas ações de conservação, para, assim, garantir uma maior representatividade do 

patrimônio nacional, diálogo que ainda precisa ser ampliado para atingir um número 

maior de pessoas, participação que foi questionada, em São Luiz do Paraitinga, durante 

as ações de reconstrução da cidade.     

Mesmo com as melhoras técnicas e financeiras que podem ser apontadas 

durante os governos do Partido dos Trabalhadores (PT), o modelo globalizado de 

preservação refletiu nas instituições de preservação brasileiras e desde a década de 1980 

o patrimônio vem sendo preparado para o consumo visual, tendência predominante no 

quadro técnico do Iphan e nos órgãos estaduais. Mesmo com as melhoras apresentadas, 

prevaleceu o critério estético-estilístico nas ações de preservação, que, associadas a 

significativos trabalhos de marketing e intervenções urbanas, inserem o patrimônio no 

circuito das comunicações, do consumo de massas e da indústria cultural. Nas regiões 

metropolitanas e nas grandes cidades, o patrimônio está ficando cada vez mais aos 

cuidados da iniciativa privada e se presencia um processo de privatização da 

preservação.  

No caso de São Luiz do Paraitinga, não é viável afirmar que a iniciativa 

privada tem peso decisivo na preservação do patrimônio cultural na medida em que os 

imóveis tombados são prédios institucionais ou residenciais, sendo mantidos pelo poder 

público municipal ou pelos próprios proprietários, que, normalmente, residem nestes 

imóveis. Porém, as ações e práticas de preservação seguem as tendências predominantes 

nas instituições de preservação, prevalecendo uma preservação estético-fachadista, 

tendência confirmada no processo de reconstrução da cidade a partir de 2010.  

Em agosto de 2000, a visão antropológica do patrimônio cultural é ratificada 

no Brasil com a implementação de uma política específica para os bens de natureza 
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imaterial, o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial. Por meio do Decreto nº 3.551, 

de 04 de agosto de 2000, foi instituído o “Registro de Bens Culturais de Natureza 

Imaterial”, com o início dos trabalhos e pesquisas de identificação e produção de 

conhecimento sobre os bens culturais brasileiros, visando garantir a sua valorização 

enquanto prática cultural e efetivar a sua preservação (Pelegrini, 2008).  

Com o objetivo de inventariar e registrar os bens imateriais, foram criados 

quatro livros para o registro e a inscrição do bem tombado. Os livros estabelecidos são:  

“Livro de Registro dos Saberes, para os conhecimentos e modos de fazer 

enraizados no cotidiano das comunidades; Livro de Registro de Festas, 

Celebrações e Folguedos que marcam ritualmente a vivência do trabalho, da 

religiosidade e do entretenimento; Livro de Registro de Linguagens verbais, 

musicais, iconográficas e performáticas; Livro de Registro dos Lugares 

(espaços), destinado a inscrição de espaços comunitários, como mercados, 

feiras, praças e santuários, onde se concentram e reproduzem práticas 

culturais coletivas” (Pelegrini, 2008, p. 153). 

A partir dos anos 2000, mesmo sobressaindo os imperativos econômicos e o 

fachadismo no momento de definir e proteger o patrimônio, a preservação avançou de 

forma significativa no Brasil, com melhoras nas técnicas de preservação do patrimônio 

arquitetônico e o tombamento dos bens de natureza imaterial, que tem como marco, o 

tombamento do “Ofício das Paneleiras de Goiabeiras”
 18

, em 2002, pelo Iphan.  

Atualmente, existem 28 bens brasileiros elevados à condição de patrimônio 

imaterial registrados nos livros do Iphan. Além do patrimônio imaterial já tombado, até 

2013, o Iphan concluiu 58 inventários e existem 21 inventários em andamento no 

momento, apontando que, no curto e médio prazo, o patrimônio imaterial brasileiro vai 

apresentar um crescimento significativo. São relevantes os esforços empreendidos pelos 

órgãos de preservação para a salvaguarda do patrimônio imaterial brasileiro, porém, 

antes de realizar o tombamento do bem, é importante viabilizar os auxílios técnicos e 

financeiros para efetivar a preservação e a perenidade do bem patrimonializado, seja ele 

material ou imaterial.  

A partir de 2011, dentre os projetos desenvolvidos durante a reconstrução da 

cidade, o Iphan viabilizou a realização do Inventário de Referências Culturais de São 

Luiz do Paraitinga, estudo já concluído e entregue para prefeitura municipal em junho 

de 2012. Dando continuidade ao processo de desenvolvimento da política de 

                                                           
18

 Fabricação artesanal de panelas de barro no Bairro de Goiabeiras Velhas, na cidade de Vitória, no 

Espírito Santo. Sendo uma atividade tipicamente feminina, o saber envolvido na fabricação artesanal de 

panelas de barro foi registrado pelo Iphan como Patrimônio Imaterial no Livro de Registro dos Saberes 

em 2002 (www.iphan.gov.br).  
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preservação, após um incentivo e auxilio do Iphan, em 2011 foi criado o Conselho do 

Patrimônio Histórico e Cultural de São Luiz do Paraitinga
19

.  

O Brasil iniciou o século XXI com uma política de preservação que pode ser 

considerada madura do ponto de vista legislativo, visto que já está institucionalizada a 

preservação dos bens de natureza material e imaterial. Destarte, as ações de preservação 

seguem as tendências globais e, principalmente nos grandes centros urbanos, está 

extremamente vinculada aos interesses do capital privado. É interessante salientar que o 

capital privado tem pouco interesse para com os bens de natureza imaterial, estando 

sempre interessados no patrimônio histórico arquitetônico e paisagístico das áreas 

urbanas.  

As ações de preservação brasileira – concentradas nas mãos dos órgãos 

técnicos como o Iphan e o Condephaat em São Paulo – ainda excluem a população das 

decisões, principalmente, a população de baixa renda. Com a criação de áreas de 

preservação pela chancela do tombamento, ocorre uma sobrevalorização no preço do 

solo urbano e o esvaziamento dos centros urbanos tombados, pois, gradativamente, os 

imóveis nestas áreas passam a ser ocupados por atividades do setor de serviços. O 

patrimônio, apesar dos avanços, muitas vezes é trabalhado como uma obra à parte da 

sociedade, o que despolitiza as questões urbanas e a própria preservação.  

A historiadora Marly Rodrigues (2010) – atenta às práticas da preservação 

do patrimônio arquitetônico no Brasil – faz uma advertência quanto às ações das 

instituições de preservação. Segundo a pesquisadora, as instituições têm como regra a 

“dinâmica do pronto socorro” (Rodrigues, 2010, p.32), esperando o problema surgir, 

para depois tomar uma atitude com relação à preservação do bem tombado, dificultando 

demasiadamente esta empreitada.  

Com a expansão da indústria cultural, as políticas direcionadas à 

preservação vêm sendo muito criticadas por técnicos e estudiosos da questão 

patrimonial, pois o patrimônio cultural passou a ser exaltado enquanto recurso 

econômico, sendo convertido em mercadoria por meio da publicidade e da visitação. 

Para a historiadora francesa Françoise Choay (2001), pode-se apontar que existe um 

padrão de valorização e utilização dos centros históricos e “(...) a indústria patrimonial 
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 Lei 1.466 de 31 de agosto de 2011 – Dispõe sobre a criação do Conselho do Patrimônio Histórico e 

Cultural de São Luiz do Paraitinga e dá outras providências (Prefeitura Municipal de São Luiz do 

Paraitinga, 2011).  
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desenvolveu os recursos da embalagem que também permitem oferecer os centros e os 

bairros antigos como produtos para o consumo cultural” (p. 224). Nestas ações, são 

deixadas de lado as suas funções pedagógica, educativa, de ferramenta de inclusão 

social e de estrutura básica do território e a preservação do patrimônio não é trabalhada 

enquanto prática de cidadania.  

A fragmentação e a centralização que acompanham a prática da preservação 

no Brasil é um problema de difícil solução no momento de delimitar o que e o porque 

deve ser preservado. O próprio ato do tombamento, uma norma jurídica e simbólica, 

ratifica esta segmentação, valorizando o patrimônio de forma fragmentada. Portanto, a 

preservação deve ir além do conjunto de objetos existentes e, sim, pensar no processo 

produção espacial em que emergiu e está inserido este patrimônio.  

Lia Motta (2000), Antonio Augusto Arantes (1987) e (1997), Carlos Fortuna 

(1997), Sharon Zukin (2000), Nestor Garcia Canclini (1994), dentre outros 

pesquisadores da temática patrimonial, levantam sérias objeções quanto a esta tendência 

de utilização e preservação do patrimônio. Para os estudiosos, ao tratar o patrimônio por 

um viés mercadológico, estas áreas passam a ser carregadas de novos símbolos e 

significados, sendo enobrecidas e refuncionalizadas, já que, “(...) através de acréscimos 

de significados e transformações simbólicas, esses bens são como que recriados 

culturalmente (...)” (Arantes, 1987, p.52).  

Com este processo de recriação cultural sempre em aberto, a definição do 

que será o patrimônio de uma cidade ganhou uma complexidade assustadora nos dias 

atuais, colocando em discussão alguns conceitos de sustentação deste patrimônio como 

a tradição, a autenticidade, a memória, a identidade, agora, todos enquadrados no rótulo 

patrimônio cultural. 

Ao adquirir um novo valor simbólico capitalizado pelo mercado de 

consumo, o patrimônio passou a ser vulgarizado em sua dimensão simbólica (Motta, 

2000, p.263). Passou a ser trabalhado, construído e preservado apenas do ponto de vista 

estético de apelo visual, sacralizado como um cenário, afastando-o do cotidiano do 

lugar. Como aponta Zukin (1996), a fetichização do patrimônio e a sua 

refuncionalização dão origem a sítios de fantasias que substituem a realidade, 

despertando um processo que a autora chama de disneyficação do lugar, a partir de 

então, um produto destinado à indústria cultural. A partir de um conjunto de efeitos que 
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incluem sons, cores e luzes, o passado é modernizado, produz-se uma nova paisagem e 

suas formas materiais assumem novas funções. 

Canclini (1994, p.96) destaca a preservação como uma prática que gera 

conflitos e contradições na sociedade atual, e o patrimônio vem sendo utilizado como 

um recurso para produzir (ou reproduzir) as diferenças entre os grupos sociais e manter 

a hegemonia das classes dominantes. As diferenças socioeconômicas dificultam muito a 

valorização dos bens culturais populares e a cultura popular acaba ocupando um lugar 

subalterno e subordinado no momento de sua preservação.  

Uma saída para evitar este problema é integrar a preservação na dinâmica 

urbana da cidade de uma maneira que os signos e símbolos – reconhecidos como 

patrimônio cultural – não percam sentido para a população que nela vive, ou, a partir 

dela, se reconhece. Procurando pautar-se na memória do lugar para a construção de 

projetos de preservação, é fundamental encarar a cidade como um bem cultural coletivo. 

Segundo Jeudy (2005), para evitar a criação de simulacros urbanos nas áreas 

patrimonializadas, a cidade deve ser vista como um espaço do cidadão e da prática da 

cidadania, onde, 

“(...) uma cidade não serve apenas de cenário (...), ela é um território de 

confronto de olhares, um campo de batalhas de percepções e sensações, 

mesmo que sua conservação patrimonial tenha trazido todos os signos de 

uma pacificação mórbida” (p. 115).    

Destaca-se que a governança urbana atual vem cumprindo um papel de 

destaque na descaracterização das cidades brasileiras. Com uma lógica 

empreendedorista prevalecendo, os planejadores vem implantando uma gestão 

empresarial nas cidades, estabelecendo a eficiência econômica e a sua realização 

enquanto negócio (Carlos, 2009). Pautado nas aspirações mercadológicas, as práticas 

que se dão na cidade – aqui consideradas seus verdadeiros patrimônios culturais – são 

suprimidas, onde  

“(...) as renovações urbanas apontam, por exemplo, uma forma de se cooptar 

a cultura, subsumindo-a ao mundo da mercadoria para alavancar o processo 

de transformação espacial como momento da acumulação. (...) O que se 

vende é a cidade, bem como, um modo de gestão da cidade como uma 

empresa” (Carlos, 2009, pp. 296-298).   

Com o discurso da preservação e do desenvolvimento econômico, a 

governança urbana cria e recria os lugares onde o simbólico se funde e é fundido pelo 

concreto. A partir da tentativa de preservação, as instituições acabam criando o efeito 
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inverso, muitas vezes, descaracterizando as áreas que deveriam ser preservadas, uma 

contradição ainda não resolvida pelas instituições de preservação brasileiras.   

O tombamento é uma ação que coloca determinados lugares e bens em 

evidência e abre caminho para a implantação do turismo, que toma estas áreas de assalto 

e coloca as práticas culturais do lugar no rumo da descaracterização, confirmando a tese 

central da pesquisa, pois se inicia um processo de refuncionalização turística e dá-se 

origem a um novo patrimônio, obviamente, sustentado em velhas formas. Com o 

processo de refuncionalização turística, intervenções urbanas são realizadas, 

modernizando o passado para atender as demandas do presente, sem se preocupar com a 

preservação destas formas-conteúdo para o futuro, processo presente em São Luiz do 

Paraitinga.  

Pelas práticas e ações desenvolvidas, pode-se inferir que, no Brasil, a 

preservação do patrimônio arquitetônico é fachadista e superficial. As políticas 

destinadas à preservação dos bens de natureza imaterial são muito recentes e carecem de 

mais tempo para auferir seus resultados. A política de preservação não está pautada na 

preservação enquanto exercício da cidadania, muito menos enquanto uma questão de 

interesse popular, predominando uma valorização estética e econômica do patrimônio. 

A política de preservação desenvolvida no Brasil é contraditória e excludente desde seu 

nascimento, não incluindo a sociedade em sua totalidade, mas, intelectuais, técnicos, o 

capital privado e o Estado, cenário que vem apresentando mudanças nas últimas 

décadas com a crescente valorização das obras vernaculares, porém, predominando a 

segregação.  

Outro fator é que, mesmo com toda a evolução das ciências e da própria 

sociedade, a ferramenta mais utilizada à preservação do patrimônio no Brasil ainda é o 

tombamento dos bens que devem ser preservados, deixando muito a desejar com relação 

aos recursos técnicos e financeiros necessários a tal empreitada. É comum as 

instituições de preservação tombarem os bens e observar sua conservação com certa 

distância.   

Como toda política em estágio de evolução e desenvolvimento, a 

preservação do patrimônio no Brasil merece uma série de críticas, dos quais pode se 

destacar a simbiose entre a preservação do patrimônio e os interesses de mercado 

turístico, assim como o excesso de centralização na tomada de decisões. O arquiteto 

Nestor Goulart Reis Filho (1995), em uma análise do quadro da arquitetura no Brasil, 



157 
 

chama a atenção para centralização da política de preservação nas esferas do governo 

federal, visto que as instituições municipais e estaduais têm o poder normativo, mas 

contam com poucos recursos financeiros e técnicos para arcar com o ônus da 

preservação de determinados bens. 

Dessa forma, bens de menor interesse, geralmente, obras e práticas de 

interesse regional e local, são abandonados. Em função desta centralização, grande parte 

do patrimônio cultural atrelado à economia do café no Vale do Paraíba do Sul 

apresenta-se em estado precário de preservação e muito já foi perdido. Devido à maior 

parte dos bens do período estar localizada em pequenos municípios e ser tombado 

apenas pelos órgãos estaduais de preservação, o volume de recursos financeiros para a 

preservação é muito pequeno, o que coloca grande parte deste patrimônio em estágio 

avançado de deterioração. 

Os tombamentos realizados pelo Iphan, desde seu início, foram 

concentrados em três estados principais, ou seja, os Estados de Minas Gerais, Rio de 

Janeiro e Bahia, no caso destes dois últimos, com um grande volume de bens tombados 

nas regiões metropolitanas de Salvador e do Rio de Janeiro (ver tabela 6). No caso de 

Minas Gerais, o interior tem um volume significativo de bens tombados, estando a 

maior parte do patrimônio mineiro concentrado nas cidades interioranas fundadas 

durante os séculos XVII, XVIII e XIX. Com base nos dados da tabela 5, percebe-se que 

a política do Iphan privilegiou os Estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro, pois grande 

parte dos tombamentos realizados até a década de 1990 foi nestes dois estados.  

Bananal, cidade paulista localizada no Vale do Paraíba – uma porção 

conhecida como Vale Histórico –, possui um significativo conjunto arquitetônico 

urbano e rural do período do café na região, porém, padece do abandono20. A situação 

dos imóveis tombados na cidade é crítica, com os principais bens tombados 

apresentando problemas estruturais devido à falta de conservação. Outro exemplo 

significativo do abandono foi o fechamento da Pharmácia Popular de Bananal. Fundada 

em 1830, com mais de 180 anos de funcionamento e bem preservada pelo proprietário, a 

farmácia teve suas atividades encerradas no final de 2011. Como a farmácia não foi 

tombada pelo Condephaat ou pelo Iphan, segundo informações levantadas in loco com a 

                                                           
20

 São bens tombados pelo Condephaat em Bananal: Centro Histórico (processo 17256/70); Estação 

Ferroviária – Ramal Barra Mansa-Praça D. Domiciana (processo 15465/69); Sede da Fazenda Resgate 

(processo 22050/82); Sobrado Vallim (processo 17261/70).  
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população local, todo o material preservado na farmácia já foi retirado da cidade, 

restando apenas o antigo prédio no centro de Bananal.     

 

Tabela 6 – Bens tombados pelo IPHAN no período 1937–2013. 

 Total de Bens 

Tombados 

Capitais e Regiões 

Metropolitanas 

Interior e 

Litoral 

São Paulo 80 35 45 

Pernambuco 81 64 17 

Bahia 186 112 74 

Minas Gerais* 205 36 169 

Rio de Janeiro 227 168 59 

* Em Minas Gerais existe um número significativo de bens tombados no interior, 

com destaque para as cidades de Diamantina, Tiradentes, Mariana e Ouro Preto que 

possuem o centro histórico tombado e em conjunto perfazem um total de 94 bens 

protegidos.  

Fonte: IPHAN, 2013. Org. Carlos Murilo Prado Santos. 

 

Visto que o patrimônio cultural transformou-se em um recurso econômico 

para as cidades que o possuem, a sua valorização passou a ser incentivada pelo Estado e 

pela indústria cultural, consequentemente, muitas cidades estão tombando os seus 

patrimônios. Vem ocorrendo certa banalização do próprio patrimônio, que passou a ser 

concebido como um rótulo, uma grife que possibilita a extração de uma renda 

monopolista da terra no lugar patrimonializado. Em lugares turísticos, vem se tornando 

regra a expropriação dos produtos e práticas populares por empresas turísticas e de 

comunicação.  

Tentando valorizar uma série de lugares para o desenvolvimento do turismo 

por meio da patrimonialização, torna-se cada vez mais comum a criação de patrimônios. 

Todo o universo simbólico atrelado ao espaço urbano é transformado em função de uma 

suposta modernização e preservação, e sociabilidades acabam sendo suprimidas em prol 

dos interesses do mercado turístico. Em função de atrair turistas, estas cidades vêm 

alterando seus referenciais espaço-temporais, pois passaram a ser recheadas de 

simulacros urbanos compostos de símbolos que fazem pouco sentido para a população 

destes lugares, com sensível perda de identidades, que, em função do desenvolvimento 

turístico, podem estar matando “a galinha dos ovos de ouro”, ou seja, o patrimônio 

cultural destes lugares, agora, lugares turísticos. 
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Após as ponderações a respeito da evolução das políticas de preservação do 

patrimônio no Brasil assim como suas influências na configuração espacial das cidades, 

no próximo capítulo, será analisado a processo de tombamento do patrimônio 

arquitetônico de São Luiz do Paraitinga, seus problemas e suas representações, para, 

assim, apontar as fragilidades das políticas do patrimônio no Brasil.   
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4.2 A primeira etapa da patrimonialização do núcleo urbano de São Luiz do 

Paraitinga: as ações do Condephaat 

O processo de patrimonialização de São Luiz do Paraitinga é uma ação 

direta do Estado que tem seu início a partir do tombamento de seu conjunto 

arquitetônico, podendo apontar duas fases distintas nesta patrimonialização. Num 

primeiro momento, o conjunto urbano foi tombado pelo Condephaat; um tombamento 

de cunho normativo e de regulação do uso do solo urbano, que não dificultou a alteração 

dos imóveis tombados, conforme apontado no capítulo “A institucionalização do 

patrimônio arquitetônico no Brasil e as influências na gestão do espaço urbano”, onde 

foi analisada a evolução da política patrimonial no Brasil.  

Após o tombamento do conjunto arquitetônico pelo Condephaat, a partir de 

2010, o processo de patrimonialização entra em uma segunda fase com o tombamento 

do conjunto arquitetônico pelo Iphan. Com o tombamento do Iphan, o processo de 

patrimonialização vai sofrer uma brusca mudança com a chegada de recursos técnicos e 

financeiros devido à necessidade da reconstrução e da recuperação de imóveis afetados 

pela cheia, o que desencadeou em um grande volume de projetos e ações para a 

preservação do patrimônio arquitetônico da cidade.   

É destacável, neste segundo momento o início dos trabalhos para a 

preservação das práticas culturais e de melhoras na normatização de preservação com a 

criação do conselho municipal de patrimônio, ação que pode gerar melhoras no 

cumprimento da legislação de tombamento e preservação vigente.
21

        

Os trabalhos para o tombamento do conjunto arquitetônico tiveram início há 

53 anos. Com o objetivo de preservar este acervo arquitetônico, o núcleo urbano local 

começou a ser estudado no início da década de 1960 pelo Iphan, com destaque para as 

figuras do arquiteto Luís Saia e do historiador Jaelson Bitran Trindade, que realizaram 

pesquisas significativas sobre a arquitetura e a evolução urbana local. Com a publicação 

do ensaio “Quadro Geral dos Monumentos Paulistas (1971)”, o arquiteto do Iphan 

ratificou a posição de destaque da cidade na história urbana e arquitetônica regional, 

propondo a preservação do núcleo urbano central da cidade. Com o falecimento do 

arquiteto em 1975, o Iphan paralisou as pesquisas sobre a cidade – retomadas somente 

                                                           
21

 Destaca-se que os tombamentos dos dois órgãos são restritos aos imóveis da área urbana, pois os 

imóveis localizados na zona rural não foram tombados em nenhuma das duas esferas, a estadual e a 

federal.  
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em 2006
22

 –, denotando certo descaso com relação à preservação do patrimônio cultural 

de uma pequena cidade interiorana. 

  Com base nos estudos iniciais do Iphan, o Condephaat aproveitou as 

pesquisas realizadas e aprofundou-as para, em 1982, tombar o conjunto arquitetônico 

urbano da cidade. Após o tombamento, em função do estado precário de preservação 

dos bens tombados, em São Luiz do Paraitinga, vêm persistindo algumas contradições a 

respeito do tombamento e da função dos órgãos de preservação e do Estado com relação 

à conservação dos imóveis, visto que o setor de serviços da cidade depende desta 

paisagem cultural para o desenvolvimento turístico. Quem, de fato, é o responsável pela 

manutenção dos imóveis e da paisagem urbana: o governo municipal, o Condephaat, o 

Iphan ou os proprietários particulares?  

Essa responsabilidade é questionada constantemente nas conversas a 

respeito do tema na cidade, pois a maioria dos proprietários particulares não tem 

condições financeiras para manter preservados, principalmente, os grandes casarões. 

Enquadrado um novo contexto normativo com relação à conservação e uso desses 

imóveis, os donos dos grandes casarões estão sendo obrigados a vendê-los ou a realizar 

apenas reformas de caráter emergencial. Com a inundação ocorrida em 2010, grande 

parte dos imóveis tombados foi afetada, sendo alguns deles recuperados e reformados, 

mas existindo ainda um número significativo de imóveis avariados no centro histórico. 

Com o tombamento do conjunto arquitetônico da cidade, o Condephaat 

ficou com a responsabilidade de estudar, analisar e propor alternativas voltadas à 

proteção do patrimônio arquitetônico local, tendo como meta principal desenvolver um 

processo de Planejamento Urbano Integrado para a preservação do centro histórico (São 

Paulo, 1982, p.169). A partir destes estudos, cidade passou a fazer parte do Programa 

Cidades Históricas (São Paulo, 1982). Ao incluir a cidade neste programa do 

Condephaat, o mesmo ficou responsável por elaborar um Plano Integrado de 

Preservação e Desenvolvimento para a cidade, contemplando os seguintes objetivos:  

“a) preservar, salvaguardar e revitalizar o conjunto de edificações de valor 

histórico existentes na cidade, mediante sua adequada incorporação e 

integração às atividades decorrentes de uma utilização contemporânea;  

                                                           
22

 Conforme consta no processo de tombamento do Iphan, “(...) no final de 2006, por estímulo da 

DEPAM-IPHAN, foi possível, retomar, no âmbito da 9° SR/IPHAN-SP, ações no sentido da proteção 

daquele conjunto, de importância não apenas regional, e não apenas histórico-arquitetônico, mas também 

urbanístico” (Iphan, 2010, p.17).  
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b) promover o desenvolvimento do município através de uma utilização 

efetiva dos recursos naturais e culturais existentes. Os eventos culturais e as 

riquezas regionais de São Luiz do Paraitinga poderão ser capitalizados em 

função da dinamização da atividade turística, como vocação natural;  

c) sensibilizar o Poder Executivo e a Câmara Municipal locais no sentido de 

tornarem eficazes a linha de ação que institucionalmente são conferidas à 

esfera de competência municipal, objetivando operacionalizar, mediante 

processo de desconcentração administrativa, atos próprios e de peculiar 

interesse do Município. Como exemplo poderia ser criada uma secretaria de 

turismo e do patrimônio, ou mesmo, inicialmente, um departamento, ou setor 

dentro da atual estrutura administrativa;  

d) procurar criar condições reais e necessárias ao fortalecimento dos vínculos 

da população à cidade – tendo em vista, inclusive, a ativação do turismo – 

alcançando-se formas de fixidez desejadas com reflexos positivos nas 

múltiplas atividades desenvolvidas no município” (São Paulo, 1982, p.8). 

Este plano não foi desenvolvido e colocado em prática pelo órgão 

proponente, sequer, confeccionado. A cidade ficou dependendo apenas do tombamento 

e das fiscalizações do órgão de preservação para a conservação de seu centro histórico, 

ação que não se mostrou eficiente conforme já analisado no sub-capítulo 4.1.  

Nas suas ações para a preservação, o Condephaat dividiu o centro urbano 

local em duas zonas de preservação. Foi delimitado o Centro Histórico I (ver carta 3), 

uma área com alto grau de preservação e com maior concentração de imóveis tombados, 

onde 

“(...) o Centro Histórico I, ou Z-1, envolve a área compreendida pelas ruas 

Coronel Domingues de Castro, Barão do Paraitinga, trecho da rua do 

Carvalho, fechando com  a rua Monsenhor Gióia, envolvendo o pátio da 

Matriz, que no passado repartia com a rua da ponte, hoje Coronel Domingues 

de Castro, a preferência pelas melhores habitações da cidade. Por este motivo 

esta área caracteriza-se pela presença de grandes sobrados, 

predominantemente do século XIX, quase todos construídos no alinhamento 

das ruas com influências claras da Corte e da arquitetura urbana de Minas 

Gerais” (São Paulo, 1982, p.26). 

Já o Centro Histórico II (ver carta 3), trata-se de uma área com menor grau 

de preservação e com menor número de bens tombados, com imóveis menos 

representativos do ponto de vista arquitetônico, sendo uma área importante para a 

preservação da paisagem e do Centro Histórico I. Essa área é caracterizada pela 

presença de casas térreas mais simples pertencentes às camadas mais baixas da 

população. São casas de um ou dois pavimentos, com maior simplicidade no partido 

arquitetônico, na organização dos espaços e na técnica construtiva, passando por 

algumas adaptações com reformas nem sempre criteriosas, tratando-se de uma área com 

maior descaracterização. Conforme ficou definido pelo Condephaat,  

“(...) o Centro Histórico II, ou Z-2, se constitui do prolongamento das ruas 

Cel. Domingues de Castro, do Carvalho, Cel. Manoel Bento, Capitão 

Antônio Castro, Oswaldo Cruz e do Cruzeiro que envolvem o setor Z-1 e é 
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caracterizado por construções de menor porte e de alguns edifícios isolados” 

(São Paulo 1982, p. 27). 

As construções que mais se destacam nesta área são as que sofreram menos 

interferências como: a Casa de Oswaldo Cruz, a Capela das Mercês, a Igreja do Rosário 

e o Mercado Municipal. O Centro histórico II se caracteriza por ser uma área com 

predomínio residencial, sendo comum a função de moradia ser integrada com a função 

comercial.   

Estabeleceu-se uma área com uma legislação mais rigorosa e uma área com 

uma legislação mais flexível quanto à preservação e uso dos imóveis. O Centro 

Histórico I – a área mais conservada em sua forma original – recebeu o grau de proteção 

1 (GP-1), tratamento reservado às áreas de grande valor arquitetônico, onde a 

preservação deve ser proeminente, com uma legislação mais rigorosa. Para a 

preservação do centro histórico l, o Condephaat propôs as seguintes medidas:  

“Assim, recomendamos, para o Centro Histórico I, as seguintes medidas 

prioritárias: 

a) Adoção de ruas de pedestres para os logradouros que contornam a praça 

Oswaldo Cruz e para a Rua Barão do Paraitinga. Neste sentido, o Plano 

reestrutura o tráfego na cidade. Assim, os carros deverão circular conforme 

indicado pelo CONDEPHAAT; 

b) Evitar-se a (sic) construção de garagens nas edificações do Centro 

Histórico I. Em contrapartida, o Plano prevê a construção de 

estacionamentos em locais estratégicos, com vaga permitida para cada 

morador da cidade; 

c) Recomendar-se a (sic) não construção de obras ou atividades capazes de 

destruir, ou por em risco, danificar ou mudar o aspecto do casario do século 

XIX, existente na Praça Oswaldo Cruz e demais ruas da área; 

d) Manutenção da visibilidade e da ambiência do conjunto. Qualquer forma 

de publicidade, iluminação pública, sinalização da cidade, letreiros 

indicadores de ruas e casas comerciais deverão estar de acordo com as 

normas estabelecidas pelo CONDEPHAAT; 

e) Fixação do gabarito máximo de dois pavimentos, tanto para as novas 

edificações que venham a ocupar terrenos vagos existentes, como para as 

construções do século XX sujeita a reformas; 

f) Promoção de campanhas visando manter-se em bom estado de 

conservação as fachadas e coberturas das edificações; 

g) Utilização, nas edificações de cores recomendadas pelo CONDEPHAAT; 

h) Tornar-se a (sic) utilização do rio Paraitinga objeto de estudos, sobretudo 

no seu trecho citadino. Embora não esteja situado dentro dos limites do 

Centro Histórico I, é um componente significativo na ambiência do conjunto 

arquitetônico da cidade” (São Paulo, 1982, p. 29-30). 
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Dentre as recomendações para a preservação do Centro Histórico I, umas 

foram seguidas e outras, não. A utilização das ruas do centro histórico somente por 

pedestres (proposta a) foi seguida parcialmente, com a interdição de circulação de 

veículos apenas na Rua 31 de Março. As demais ruas continuam sendo utilizadas para a 

circulação de veículos automotores, sendo interditadas somente nas festas mais 

movimentadas. Destaca-se que, desde 1998, está proibida a circulação de caminhões 

com mais de três eixos pelo centro histórico, proibição realizada na esfera municipal
1
.   

As propostas b e c – relacionadas às fachadas no centro histórico – foram 

seguidas parcialmente, pois algumas obras foram realizadas para a construção de 

garagens e cômodos nos imóveis. De uma maneira geral, é uma intervenção pequena, 

pois a própria característica das construções, com a porta principal estando em contato 

direto com a rua, dificulta este tipo de obra. Os estacionamentos construídos estão 

localizados fora do centro histórico, ou nos fundos de alguns casarões localizados na 

Praça Oswaldo Cruz, situação que só foi possível após a construção da Rua Raul Alceu 

Prezotto margeando o Rio Paraitinga, em meados da década de 1990.  

Com relação à questão da publicidade acoplada nos bens tombados contida 

na proposta d, conforme exposto no sub-capítulo “A institucionalização do patrimônio 

arquitetônico no Brasil e as influências na gestão do espaço urbano”, ainda é uma 

situação não resolvida na cidade. Quanto à fixação de gabaritos para as construções 

novas, proposta e, a prefeitura municipal seguiu recomendações, sendo proibida a 

construção de imóveis com mais de dois pavimentos. A promoção de campanhas de 

educação patrimonial para a conservação dos imóveis e para a utilização de cores 

recomendadas contidos nas propostas f e g pouco foi feita, realizando apenas ações 

pontuais, com poucos resultados práticos na cidade. Os imóveis são pintados de acordo 

com o gosto do proprietário, sem qualquer fiscalização e preocupação do poder público. 

Quanto a proposta h, relacionada à utilização e conservação do Rio Paraitinga, nada foi 

feito, na medida em que o rio encontra-se fora do perímetro definido pelo Condephaat 

como centro histórico. O Rio Paraitinga só passou a fazer parte do centro histórico com 

o tombamento realizado pelo Iphan em 2010.  

                                                           
1
Projeto de Lei n° 13/97 – Dispõe sobre limitação de circulação de veículos pesados no perímetro urbano 

do município de São Luiz do Paraitinga – Artigo 1° - Fica proibido, sob qualquer forma, o tráfego de 

caminhões acima de 3 (três) eixos  nas ruas em que existam prédios tombados pelo CONDEPHAAT, no 

perímetro urbano sede de São Luiz do Paraitinga. 
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Já no Centro Histórico II, a preservação é direcionada à manutenção das 

edificações que emolduram e valorizam o Centro Histórico I. Este setor recebeu o grau 

de proteção 2 (GP-2), uma área onde deve ser preservado o arranjo volumétrico e 

paisagístico. Mesmo com as diferenças na preservação, as intervenções nestas áreas 

poderão ser feitas somente com a aprovação do Condephaat e da Prefeitura Municipal. 

Conforme as recomendações do órgão de preservação, para manter o Centro Histórico 

II,          

“São os seguintes cuidados mais importantes que devem ser observados: 

a) Embora seja admitida uma maior flexibilidade nas adaptações dos imóveis 

não representativos de uma determinada época histórica, as intervenções 

deverão observar os limites de altura e volumetria determinados pelo 

CONDEPHAAT; 

b) Os imóveis do século XIX, a Casa de Oswaldo Cruz e o Mercado 

Municipal, estarão sujeitos as mesmas restrições determinadas para o setor I; 

c) Deverá ser evitada qualquer obra que destrua ou ponha em risco a 

vegetação existente no terreno da Casa de Oswaldo Cruz, significativo 

pinheiral que se constitui na única reserva verde da cidade;  

d) Transformar para uso de pedestres as ruas do Cruzeiro e da Floresta, 

como forma de se conservar a pavimentação remanescente de pedra 

irregular; 

e) Disciplinar as diversas formas de publicidade visual afim de que não 

ocorra interferência visual na ambiência da área”  (São Paulo, 1982, p. 31). 

Com relação às recomendações para a preservação do centro histórico II, 

com a expansão urbana porque passou a cidade nos últimos 30 anos, fica claro que 

pouco foi seguido. Com exceção dos imóveis mais representativos, ocorreram 

significativas alterações na paisagem desta área (proposta a). Alguns imóveis foram 

derrubados, outros foram construídos, mas na maior parte, os projetos não seguiram as 

recomendações contidas no processo de tombamento, não apresentando preocupação 

com a volumetria e a altura dos imóveis.   

A proposta b foi seguida na íntegra, pois se trata de dois prédios públicos 

que são mantidos pelo poder público local. A mata de pinheiros que existia nos fundos 

da Casa de Oswaldo Cruz – e deveria ser preservada (proposta c) – foi derrubada em 

meados da década de 1980, sendo reflorestada recentemente. A proposta d, relacionada 

ao uso exclusivo de pedestres nas ruas da Floresta e do Cruzeiro, também foi seguida, 

visto que se trata de duas ruas com grande declividade, fator que dificulta a circulação 

de veículos pelas vias. Já a proposta d, relativa à publicidade acoplada nos imóveis 

tombados, não existe qualquer ação para regulamentar esta atividade, visto que é um 

problema que também existe no centro histórico I e não foi resolvido, ficando a critério 

do dono do imóvel.   
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Além da preservação na escala da paisagem, foi definida uma escala de 

proteção de caráter individual de acordo com as especificidades de cada imóvel. Com 

este propósito, foram definidos 4 graus de proteção para os imóveis tombados. O grau 

de proteção 1 (GP-1) refere-se às edificações de alto interesse arquitetônico que não 

passaram por descaracterizações significativas, devendo ser uma proteção integral, 

inclusive, de suas funções originais, e, se possível, conservando a parte interna do 

imóvel; o grau de proteção 2 (GP-2) refere-se aos edifícios que sofreram 

descaracterizações e intervenções impróprias, conservando sua fachada e a cobertura, 

admitindo a reforma das demais partes desde que dentro das normas estabelecidas pelo 

Condephaat (São Paulo, 1982). 

Já o grau de proteção 3 (GP-3) refere-se aos edifícios de valor meramente 

ambiental e que devem ser conservados no conjunto da ambiência do centro histórico, 

evitando reparos que conduzam à imitação do antigo; o grau de proteção 4 (GP-4) 

refere-se as edificações destoantes do conjunto central, onde a proteção visará eventuais 

reformas para inseri-las no contexto do ambiente (São Paulo, 1982). Nesta função de 

proteção, a reforma e a manutenção que forem feitas ficam sob a responsabilidade do 

Condephaat, dentro das normas preestabelecidas pelo órgão citado a respeito do assunto 

(São Paulo, 1982).  

De acordo com o tombamento, aproximadamente 90 edifícios – construídos 

nos séculos XIX e XX – deveriam receber atenções especiais do órgão e da prefeitura 

local (São Paulo, 1982). O tombamento previu a conservação da paisagem que cercava 

a cidade, o que não aconteceu, devido à ausência de um plano diretor municipal 

contemplando as ações de preservação. A principal ação realizada pelo órgão com 

relação a estes imóveis foi a fiscalização e a apreciação de projetos de reformas.  

Com o objetivo de ter uma preservação mais eficaz, além dos Centros I e II, 

ficou delimitada a preservação da paisagem do entorno do centro urbano, orientação que 

nunca foi seguida pelo poder público e pela população local. Foi delimitada uma Zona 

Envoltória de Proteção Paisagística, área com menores rigores quanto às escalas e 

gabaritos das construções a serem realizadas (São Paulo, 1982). Devido à expansão 

urbana dos últimos 30 anos, o entorno do centro histórico foi ocupado 

desordenadamente, inclusive, a partir de obras realizadas pelo poder público local que 

induziu a ocupação pela população.  



168 
 

Quanto à preservação do entorno da área central, trata-se de uma proteção 

relativa à escala e aos gabaritos gerais das construções, pois, em termos de 

características, deverão seguir os padrões e técnicas construtivas contemporâneas, não 

guardando maiores correlações com as edificações do centro histórico, devendo apenas 

ser enquadrado no conjunto da ambientação das áreas de preservação (São Paulo, 1982). 

Para a proteção da paisagem que envolve o centro histórico e seu entorno, as normas 

procurarão garantir a permanência das formas e da massa vegetal existentes, tomando 

cuidados especiais com relação aos movimentos de terra, formação e tratamento de 

taludes artificiais e em relação às instalações de equipamentos da infraestrutura urbana 

(São Paulo, 1982), ações que não foram efetivadas e foram decisivas para aumentar a 

força das águas sobre os imóveis em 2010, conforme já elucidado no capítulo “A 

desconstrução do passado: a inundação do centro urbano de São Luiz do Paraitinga”.  

O que ficou delimitado para a preservação em 1982 não se mostrou 

eficiente, pois não previu a dinâmica urbana do lugar. Mesmo com uma pequena 

evolução em sua população, a cidade expandiu sua área construída e o que ficou 

delimitado como entorno não correspondeu às necessidades da realidade local. O centro 

histórico com grau de proteção I (GP-I) foi razoavelmente preservado, porém, o restante 

do sítio urbano passou por sensíveis alterações em sua paisagem. O entorno dos centros 

históricos I e II – uma área que deveria ser preservada enquanto estrutura básica do 

território, fundamental para a preservação do centro – foi intensamente ocupado, 

ocasionando em uma sensível descaracterização da paisagem bucólica que caracterizava 

o lugar.  

Conforme explicitado no capítulo “A produção do espaço urbano e os 

sentidos da refuncionalização da paisagem cultural de São Luiz do Paraitinga” sobre a 

produção do espaço, onde foram elencados e analisados os agentes produtores do 

espaço urbano do lugar, pode-se afirmar que o período de maior crescimento urbano em 

São Luiz do Paraitinga se deu durante as décadas de 1980, 1990 e 2000, quando foi 

ocupada praticamente toda a margem do Rio Paraitinga
2
. Destaca-se também a 

                                                           
2
 A base para a confecção do mapa de expansão urbana de São Luiz do Paraitinga foi a delimitação do 

centro histórico feita pelo Condephaat no processo de tombamento, o que corresponde a porção mais 

antiga da cidade. Desse modo, baseando-se na análise de fotos, documentos, croquis, mapas e cartas 

antigas, referentes ao crescimento da cidade, foi construído o referido mapa. Vale salientar que, por ser 

baseado na delimitação do Condephaat, surgiram pequenas diferenças com relação à área mais antiga, 

pois a cidade não foi tombada por inteira. Por exemplo, a casa de Oswaldo Cruz fica no limite do centro 

histórico delimitado pelo Condephaat, o que não aborda o imóvel por completo, deixando o terreno do 

quintal para fora deste limite. No mapa de expansão urbana confeccionado, esse quintal aparece como 
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construção do Residencial Verdeperto, do Bairro do São Benedito, a ocupação do 

Morro do Cruzeiro, da Várzea dos Passarinhos, das margens da Avenida Celestino 

Campos Coelho e das proximidades do Estádio Municipal – conhecido como Benfica
3
 

(Ver ÁREA 2 – carta 4). A elevação da taxa de urbanização do município permite 

afirmar que a cidade cresceu de forma significativa nos últimos 40 anos, aumentando 

consideravelmente a área construída.  

Nos anos 1990 e 2000, ocorreu um crescimento considerável da área urbana 

construída e a vertente do Morro do Cruzeiro – voltada para o Rio Paraitinga – foi 

ocupada quase por completa, uma ocupação realizada de forma desordenada.  As 

margens do Paraitinga estão, também, totalmente ocupadas em 2014. É importante 

salientar que este processo de expansão urbana não alcançou o limite do perímetro 

urbano municipal, já que o mesmo cobre uma área de aproximadamente 617,1 Km², 

muito longe de ser ultrapassado pela área urbana construída. 

O centro histórico local (Ver ÁREA 1 – carta 4), não sofreu muitas 

alterações em sua área, ficando praticamente o mesmo que foi construído no final do 

século XIX e início do XX. O centro histórico permaneceu razoavelmente conservado, 

porém a sua periferia foi bastante alterada (Ver ÁREA 2 e ÁREA 3 – carta 4), com um 

aumento na densidade ocupacional do entorno do centro histórico, mas também das 

áreas mais afastadas, onde o poder público local induz a expansão urbana em direção à 

Rodovia Nelson Ferreira Pinto (SP-153), saída para a cidade de Lagoinha. Pode-se 

apontar que, hoje, esta área é a de maior expansão urbana na cidade (Ver AREA 4 – 

carta 4), com um aumento substancial na área construída. Permanece a mesma 

segregação socioeconômica do século XIX, com os mais abastados vivendo no centro e 

os de menores rendas vivendo na periferia, momento em que os grupos sociais 

excluídos atuam enquanto agentes produtores do espaço urbano, situação explicitada no 

capítulo 3.   

                                                                                                                                                                          
parte da área mais antiga da cidade. Com o Morro do Cruzeiro tem-se o mesmo problema, pois existe 

uma planta de urbanização datada de 1840, mas o mesmo se encontra fora do limite do Condephaat. 

Assim, algumas áreas mais antigas que não possuem imóveis representativos para o tombamento, foram 

colocadas dentro deste limite e pequenas diferenças vão aparecer na comparação com a delimitação do 

Condephaat.  
3
 Em São Luiz do Paraitinga, oficialmente, não existem bairros delimitados pela Prefeitura Municipal, 

aonde todos os endereços aprecem como Centro. Porém para os moradores locais existe uma divisão 

simbólica e algumas ruas são tomadas como bairros, mas não correspondem a tal, como o caso da rua do 

Benfica, que hoje ficou conhecido como o Benfica, mas não chega a ser um bairro propriamente dito. 

Tem também a rua Nova, dentre outras, que assumiu o mesmo caráter, mas que não pode ser definido 

como um bairro, pois também está localizada no centro da cidade.  
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Por se tratar de um pequeno núcleo urbano, a expansão urbana local é um 

processo mais lento se comparado com cidades maiores. Durante as décadas de 1970, 

1980 e 1990, a cidade apresentou um crescimento constante, mantendo certa 

regularidade nas suas médias anuais. Já a partir de 2000, a taxa de expansão urbana caiu 

drasticamente, conseqüência da fraca dinâmica da economia local e da falta de opção 

para a população de jovens e adultos que migram às cidades vizinhas para trabalhar em 

setores secundário e terciário. A partir de 2000, pode-se apontar uma estabilidade na 

divisão entre a população urbana e rural do município, ficando a população rural 

oscilando na faixa de 4.000 pessoas e a urbana, oscilando na faixa de 6.000 pessoas.   

Algumas áreas ocupadas na cidade durante as décadas de 1980 e 1990 

foram significativas para desequilibrar a relação entre o núcleo urbano e o regime de 

cheia do Rio Paraitinga. As construções realizadas no entorno dos Centros Históricos I e 

II, inseridas no processo de produção espacial a partir dos agentes produtores do espaço 

urbano, foram muito impactantes e prejudiciais à estrutura urbana da cidade. Deve ser 

enfatizado que com a construção do Residencial Verdeperto, ocorreu uma elevação de 

aproximadamente 4 metros das margens direitas do Rio Paraitinga e criou-se um 

obstáculo para as águas durante as cheias, drenando-as de volta para o centro histórico 

(ver imagem 1) – uma ação empreendida pelos agentes imobiliários em conjunto com o 

Estado na produção do espaço local.  

A ocupação desordenada às margens do Rio Paraitinga deu origem a outro 

problema de grande relevância à preservação do centro histórico, pois a medida que o 

rio foi sendo afunilado em sua calha principal, ocorreu um aumento no volume e na 

intensidade das cheias. Devido à ocupação e à impermeabilização das margens do rio 

Paraitinga, uma série de pontos – que, antes, serviam como área de vazão durante as 

cheias – foram eliminados. Outro fator que merece ponderações em relação à ocupação 

desordenada do Morro do Cruzeiro é que áreas de risco foram ocupadas e uma grande 

área foi impermeabilizada, com sensíveis aumentos no escoamento superficial e no 

volume de águas pluviais direcionadas para o centro histórico (ver carta 4), alterando os 

sistemas naturais de escoamento pluvial do lugar.  

 

 

 

 
 





172 
 

Com a ocupação destas áreas, o Rio Paraitinga vem sendo cada vez mais 

afunilado em seu leito e, nos períodos de maior intensidade de chuvas (verão), as cheias 

estão mais fortes, e mais frequentes e, regularmente, a água do Paraitinga atinge os 

imóveis do centro histórico1. Durante a reconstrução da cidade, uma série de obras de 

contenção de encostas foram realizadas, assim como trabalhos relacionados ao 

desassoreamento e desobstrução do rio Paraitinga, amenizando momentaneamente estes 

problemas, mas não eliminando-os conforme exposto no “Os agentes produtores do 

espaço urbano de São Luiz do Paraitinga: as ações da Igreja Católica, do Estado, dos 

promotores imobiliários, dos proprietários fundiários e dos grupos sociais excluídos”, 

sobre a produção espacial do lugar.  

Pelo exposto acima, o tombamento do patrimônio arquitetônico de São Luiz 

do Paraitinga – pelo Condephaat – não foi eficiente para a preservação do patrimônio 

local. Os imóveis tombados passaram por alterações em sua composição estética e 

volumétrica; outros imóveis caíram e alguns foram derrubados pelos próprios 

proprietários. Além dos problemas relacionados aos bens arquitetônicos, a expansão 

urbana desordenada alterou a composição paisagística do lugar.  

Devido à falta de atuação e fiscalização do Condephaat, assim como da 

prefeitura municipal, as mudanças na área urbana ocorreram indiscriminadamente, fato 

que poderia ter sido amenizado com a confecção de um plano diretor para ordenar a 

expansão urbana e a preservação, bem como com a confecção e implantação de um 

plano para o desenvolvimento socioeconômico local. O Estado apenas tombou o centro 

histórico da cidade e parou por aí, não executando qualquer ação prática para viabilizar 

a preservação deste patrimônio.   

Após 32 anos de seu tombamento, exceto as obras relacionadas à 

reconstrução da cidade que vem sendo planejadas e fiscalizadas pelo Condephaat, pode-

se fazer uma avaliação de sua atuação. Em termos práticos para a preservação do 

conjunto arquitetônico, foi uma atuação pífia, onde destaca-se: 

a) Confecção e exposição de painéis com imagens antigas do cotidiano do 

lugar, um trabalho voltado à educação patrimonial; 

                                                           
1
 É importante destacar que a cheia do Paraitinga é um problema que deveria merecer uma maior atenção 

dos órgãos responsáveis pelo patrimônio e pela gestão na bacia hidrográfica, visto que o material 

construtivo predominante na maior parte dos imóveis do centro histórico é a taipa de pilão, um material 

muito sensível ao contato com a água.  
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b) Estudos sobre a história e a evolução urbana da cidade, com destaque 

para a publicação do livro São Luiz do Paraitnga2; 

c) O levantamento métrico-arquitetônico de aproximadamente 300 imóveis 

localizados no centro histórico, contido no processo de tombamento da 

cidade; 

d) Fiscalização e execução de pequenas obras para evitar que os imóveis em 

estado precário de preservação caíssem; 

Com todos os equívocos e falhas do órgão apontados, do ponto de vista 

urbano, foi importante a criação do Centro Histórico I, área que passou a ser melhor 

cuidada e sofrer uma maior fiscalização, fato que ocasionou em eventuais multas 

aplicadas aos proprietários que realizaram obras que descaracterizaram alguns pontos na 

cidade. Se com o tombamento e a criação do centro histórico existem muitas lacunas em 

relação à conservação dos imóveis do centro histórico, sem esta iniciativa, atualmente, a 

situação estaria muito mais complicada, possivelmente, com um estágio bem avançado 

de degradação dos imóveis. 

De uma maneira geral, mesmo com a fiscalização e algumas autuações, 

poucas recomendações realizadas pelo Condephaat foram seguidas pela população local 

e pelo poder público municipal, visto que as delimitações urbanísticas e arquitetônicas 

contidas no processo de tombamento não são claras quanto às responsabilidades acerca 

da preservação, recaindo o ônus do tombamento sobre os proprietários dos imóveis 

tombados. Grande parte da zona envoltória foi ocupada e o centro histórico ficou mais 

exposto às cheias do Rio Paraitinga e aos desmoronamentos das encostas que 

serpenteiam o núcleo urbano de São Luiz do Paraitinga.  

O processo de expansão urbana desordenada que ocorreu na cidade e a 

pouca atuação dos órgãos de preservação confirmam a tese central da pesquisa, ou seja, 

o tombamento do conjunto arquitetônico contribuiu pouco para a preservação das 

materialidades do lugar, já que foi uma ação que não foi integrada ao processo de 

planejamento urbano e do planejamento turístico, ações que estão recomendadas no 

próprio processo de tombamento. Foi uma ação normativa imposta verticalmente pelo 

Estado, com o ônus da preservação recaindo sobre a população local.  

Faltou desenvolver uma política integrada que trabalhasse com a 

conservação do conjunto arquitetônico e das práticas culturais integrada ao 

planejamento urbano, para, assim, integrar a preservação do centro histórico ao restante 

                                                           
2
 SAIA, L. & TRINDADE, J. B. São Luiz do Paraitinga. São Paulo: Condephaat, nº 2, 1977. 
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da cidade, pois, com a ocupação desordenada do entorno da área delimitada para a 

preservação, o conjunto arquitetônico ficou desprotegido, culminando com a 

descaracterização das formas-conteúdo da cidade analisada, processo intensificado com 

o movimento turístico que começou a aumentar a partir de 2002.    

Com a criação de duas áreas de proteção, uma prática de preservação que 

não pensou o espaço urbano de São Luiz do Paraitinga em sua totalidade e deu-se 

origem a uma hierarquia urbana na cidade a partir do seu centro histórico. Com a 

elevação da cidade à condição de estância turística, essa hierarquização ficou evidente, 

com a concentração de obras de urbanização turística na área definida como centro 

histórico I. Em função da valorização e da preservação, as obras de melhorias na 

infraestrutura urbana passaram a ser concentradas nas áreas de maior valor estético-

paisagístico, ou seja, o centro histórico com grau de proteção 1, sendo as áreas 

periféricas colocadas no plano secundário. Assim, o próprio tombamento desencadeou 

em uma fragmentação e uma hierarquização nos espaços da cidade agora 

patrimonializada. 

Ao definir diferentes graus de proteção para as diversas áreas da cidade em 

função da presença de imóveis tombados, nestes lugares, a lógica de organização 

espacial, assim como a hierarquia resultante, refletiu as contradições socioterritoriais 

que estão sendo produzidas no seio do processo de uso do solo urbano e de preservação 

do centro histórico.  
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4.3 A segunda etapa da patrimonialização do núcleo urbano de São Luiz do 

Paraitinga: as ações do Iphan 

Após o tombamento realizado pelo Condephaat, em 2010, o conjunto 

arquitetônico de São Luiz do Paraitinga foi tombado pelo Iphan – inicialmente, um 

tombamento emergencial –, para, em 2012, o tombamento ser efetivado, com a 

inscrição da cidade no livro do tombo do Iphan. Devido à cidade estar passando por um 

momento adverso decorrente da inundação do seu núcleo urbano, obras de extrema 

urgência foram realizadas e entre as ações iniciais destacam-se: o escoramento de 

imóveis que corriam o risco de desabar; o Inventário de Referências Culturais de São 

Luiz do Paraitinga; oficinas de educação patrimonial; ações de licenciamento e 

fiscalização do conjunto tombado; oficinas de capacitação para atividades de restauro, 

conservação e reconstrução; reconstrução da Capela das Mercês; restauro da Igreja do 

Rosário e a reconstrução de casarões tombados no centro histórico que ainda se 

encontram em andamento, conforme levantado no capítulo “A produção do espaço 

urbano e os sentidos da refuncionalização da paisagem cultural de São Luiz do 

Paraitinga”, elementos que tratam-se de eixos estruturadores da morfologia urbana 

local.   

  Os estudos a respeito do conjunto arquitetônico local foram iniciados no 

Iphan pelo arquiteto Luis Saia no início da década de 1960, estudos que não avançaram 

e ficaram em aberto até o ano de 2007 – quando o Condephaat, em função do 

desenvolvimento avançado do processo de urbanização turística na cidade e a eventual 

degradação do conjunto arquitetônico – solicitou o tombamento do centro histórico da 

cidade como patrimônio nacional, fato consumado no ano de 2010. Possivelmente, sem 

a inundação ocorrida e a urgência para evitar maiores perdas arquitetônicas, o processo 

do Iphan ainda estaria em aberto e São Luiz não seria transformado em patrimônio na 

esfera nacional.  

Com o objetivo de aumentar o nível de preservação do conjunto 

arquitetônico de São Luiz do Paraitinga e poder disponibilizar recursos técnicos, além 

de auxiliar e normatizar no processo de recuperação e a reconstrução do patrimônio 

arquitetônico, logo de início, a cidade foi inserida no Programa Cidades Históricas, para 

assim, viabilizar o mais rápido possível, o deslocamento de recursos financeiros para tal 

empreitada, fato que realmente aconteceu conforme abordado no capítulo sobre a ação 

do Estado enquanto um agente produtor do espaço urbano.   
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De acordo com as diretrizes expostas no processo de tombamento, a 

preservação do conjunto arquitetônico deverá ser pautada na elaboração de um plano 

conjunto entre a municipalidade, o Estado e a população local. Com estas diretrizes, 

espera-se que ocorra uma valorização da cidade e  

“(...) têm como objetivo principal municiar a municipalidade de instrumentos 

reguladores que valorizem o conjunto arquitetônico urbanístico e propiciem o 

necessário desenvolvimento socioeconômico. Também se deve levar em 

conta tanto o fato de que o município tem o estatuto de Estância Turística do 

Estado de São Paulo e de que é um dos municípios integrantes do Consórcio 

de Desenvolvimento Integrado do Vale do Paraíba (CODIVAP)” (Iphan, 

2010, p. 35).  

Conforme apontado no capítulo “Do auge cafeeiro à condição de pequeno 

núcleo urbano: a evolução urbana de São Luiz do Paraitinga”, o tombamento do 

núcleo urbano luizense é fundamental para preservar os resquícios da arquitetura 

iluminista no Brasil, pois  

“(...) são raros no Brasil os conjuntos de casas nas praças centrais, geradoras, 

especialmente casas de sobrados, compondo fachadas corridas, mantendo a 

simetria da linha do telhado e da cumeeira como resultado de normas e 

princípios das luzes, tal como ocorre em São Luiz do Paraitinga” (p.33). No 

mesmo sentido, para o IPHAN, “(...) não há no Brasil, nenhum tombamento 

federal que incida sobre uma cidade iluminista, sobre o urbanismo ilustrado 

do século XVIII” (Iphan, 2010, p.33).   

Destaca-se que o Iphan enfatiza de forma bem clara no dossiê de 

tombamento da cidade que todas as medidas e normas destinadas à preservação do 

conjunto arquitetônico local devem estar atreladas ao planejamento urbano, já que “(...) 

as questões que envolvem a preservação devem ser tratadas juntamente aos vetores de 

desenvolvimento urbano” (Iphan, 2010, p.33), pois caso contrário, corre-se o risco das 

medidas de preservação tornarem-se meras formalidades administrativas. De fato, após 

o tombamento e orientações do Iphan, foi aprovado o Plano Diretor Municipal em 2010.  

O envolvimento do Iphan para melhorar a gestão do núcleo urbano – 

auxiliando tecnicamente o poder público municipal – coloca em cheque a atuação do 

Condephaat, que tombou o patrimônio arquitetônico na cidade e se ausentou, conforme 

já apontado no capítulo “A primeira etapa da patrimonialização do núcleo urbano de 

São Luiz do Paraitinga: o tombamento do Condephaat”, um tombamento que não foi 

suficiente para preservar de uma forma mais efetiva o núcleo urbano local e os bens 

arquitetônicos.  

Seguindo a normativa de preservação do conjunto arquitetônico contida no 

tombamento do Condephaat – já discutido no sub-capítulo 4.2 –, o Iphan aumentou o 
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perímetro do centro histórico, atingindo uma área que não estava contemplada no 

tombamento anterior, localizada às margens direita do Rio Paraitinga, área importante 

para a preservação da estrutura do sítio urbano local. Conforme pode ser analisado na 

área abarcada pelo tombamento do Iphan (ver figura 2), em comparação com o 

tombamento feito pelo Condephaat, houve um pequeno, mas, importante aumento na 

área do centro histórico, pois se trata de uma área fundamental para a preservação da 

paisagem o entorno do centro histórico, área bastante alterada com a sua ocupação.  

 

 

Figura 2 – Centro histórico definido pelo Iphan no tombamento de 2010. Dossiê de 

Tombamento, Iphan, 2010  

 

Como foi tombado com base em seus valores paisagísticos, arquitetônicos, 

históricos e urbanísticos, o tombamento realizado pelo Iphan abarca toda a área urbana e 

natural localizada nas partes mais baixas da cidade, representando o que foi o centro 

urbano até as primeiras décadas do século XX
3
. Merece destaque, pois no tombamento 

                                                           
3
 O georreferenciamento do centro histórico definido pelo Iphan está na notificação de tombamento, 

documento que está em ANEXO na pesquisa.  
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realizado pelo Iphan não existem diferenças com relação ao grau de proteção entre as 

áreas do centro histórico, consequentemente, diferenças normativas com relação aos 

critérios e normas de preservação dos imóveis tombados ou inseridos no centro 

histórico. Assim, não existem diferenças com relação ao rigor para as futuras 

intervenções físicas na cidade, um avanço normativo que trata a preservação inserida na 

totalidade urbana do lugar, uma tendência que vem se afirmando no órgão federal.   

O Iphan ainda não definiu e divulgou uma normativa específica para as 

intervenções a se realizarem no centro histórico de São Luiz, seguindo, até o momento, 

as especificações relativas ao grau de proteção dos imóveis contempladas nas 

resoluções do tombamento do Condephaat. Conforme aponta Pereira (2012),  

“(...) no que se refere ao tombamento do IPHAN, este ainda não possui uma 

normativa específica, está sendo construída em parceria com a população 

local, porém, trata-se de um tombamento paisagístico, cujos limites 

extrapolam as estabelecidos pelo CONDEPHAAT” (p.91).  

Até o fechamento desta pesquisa a normativa ainda não tinha sido 

divulgada, fato que já vem gerando questionamentos dos responsáveis do poder público 

municipal pela aprovação de obras e projetos de intervenções construtivas na cidade.  

Com relação à preservação da paisagem que circunda e compõe o centro 

histórico, no tombamento – realizado pelo Iphan – houve um grande avanço neste 

sentido. O centro histórico deverá atingir as duas margens do Rio Paraitinga no centro 

urbano, indo do fundo do Mercado Municipal – a jusante – até a Rua do Benfica (Beco 

da Muxaxa), a montante do centro urbano. Além das margens do Rio Paraitinga, estão 

contempladas como área de proteção ambiental as encostas do “mar-de-morros” 

(Ab´Sáber, 2006) do entorno imediato do centro urbano, ainda cobertas pela vegetação. 

Destaca-se também no tombamento realizado pelo Iphan a criação de uma área de 

preservação visual bastante ampla destinada à proteção paisagística da zona envoltória 

do centro histórico, dada,   

 “(...) a importância da paisagem natural que circunda a cidade de São Luiz 

do Paraitinga, a preservação visual da área urbana proposta para o 

tombamento pelo IPHAN compreende o “mar de morros” que envolve São 

Luiz, formando assim uma moldura verde que valoriza o patrimônio 

arquitetônico” (Iphan, 2010, p.39).  

Com a definição de um perímetro de preservação visual
4
 (ver figura 3), o 

Iphan aumentou substancialmente a proteção do entorno do núcleo urbano, sendo uma 

                                                           
4
 O perímetro de tombamento “inicia-se no ponto 01 (cota 962 - 23°13’50”S e 45°17’59”O) seguindo em 

direção norte até o ponto 02 (cota 841 - 23°13’24”S e 45°18’3”O), seguindo em direção noroeste até o 
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ação que pode ser considerada fundamental na diminuição de ocupação das encostas e 

das margens do Rio Paraitinga, podendo ser um vetor que, no médio e longo prazo, 

auxilie na diminuição do processo erosivo e de assoreamento do Rio Paraitinga e seus 

afluentes. Nesse perímetro, a preservação abrange a escala da paisagem, onde o Iphan 

tem pouco poder de normatização e influência com relação aos usos do solo que serão 

dados a esta área. Pelo processo de tombamento, não ficou claro quais são as regras e 

normas para a preservação do perímetro de preservação paisagístico, podendo surgir 

conflitos e atritos entre os proprietários particulares e o poder público em função da 

falta de clareza na definição de como essa área será preservada, situação que será 

esclarecida com a publicação da normativa de preservação a ser publicada pelo Iphan. 

No tombamento do Iphan, a preservação do centro urbano local se dará em 

uma escala mais ampla de ação, denotando preocupações com o sítio urbano mas 

também com sua área envoltória. Espera-se que o novo Código Florestal, ainda em 

discussão no Legislativo brasileiro, venha contribuir com a preservação das áreas de 

mananciais assim como das áreas consideradas topos de morros, fato que diminuirá a 

pressão sobre o meio natural do entorno do centro urbano, ajudando a manter a estrutura 

básica de seu sítio urbano. Denota-se uma preocupação com a preservação da paisagem 

natural na zona envoltória ao perímetro de tombamento, uma tendência que vem se 

afirmando nos estudos recentes para tombamentos realizados pela instituição, situação 

que não ocorreu com os processos de tombamentos mais antigos.      

Ao ter o conjunto arquitetônico tombado pelo Iphan, a cidade de São Luiz 

do Paraitinga passou a fazer parte do Plano de Ação das Cidades Históricas (PAC-CH), 

projeto vinculado ao Ministério da Cultura. Com esse programa, o Iphan vem 

desenvolvendo ações para o planejamento urbano local, além de disponibilizar auxílio 

técnico e recursos financeiros para a cidade reconstruir e conservar o conjunto 

arquitetônico.  

Dando continuidade à reconstrução da cidade e ao desenvolvimento da 

política de preservação, com o auxilio do Iphan, o Conselho do Patrimônio Histórico e 

                                                                                                                                                                          
ponto 03 (cota 824 - 23°13’12”S e 45°18’14”O), seguindo em direção noroeste, cruzando o rio Paraitinga, 

até o ponto 04 (cota 809 - 23°12’34”S e 45°18’40”O), seguindo em direção sudoeste até o ponto 05 (cota 

864 - 23°13’7”S e 45°18’57”O), seguindo em direção noroeste até o ponto 06 (cota 862 - 23°12’55”S e 

45°19’11”O), seguindo em direção sudoeste até o ponto 07 (cota 857 - 23°13’15”S e 45°19’17”O), 

seguindo em direção sudeste até o ponto 08 (cota 847 - 23°13’36”S e 45°19’4”O), seguindo em direção 

leste até o ponto 09 (cota 812 - 23°13’38”S e 45°18’43”O), cruzando o rio Paraitinga novamente em 

direção sudeste e fechando assim o perímetro no encontro com o ponto 01” (Iphan, 2010, p.39).  
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Cultural de São Luiz do Paraitinga deu início a um trabalho de estudos e de tombamento 

dos bens localizados na zona rural do município, tendo como marco o tombamento da 

Capela de São Vicente de Paula, localizada no Bairro do Alvarenga, fato ocorrido no 

final de 2013
5
.  

 

 

Figura 3 – Perímetro de preservação visual definido pelo Iphan em 2010. Dossiê de 

Tombamento, Iphan, 2010  

 

Apesar do tombamento desta capela, muitos imóveis já foram perdidos na 

zona rural do município, visto que os proprietários possuem pouca renda para sua 

manutenção e não existe qualquer auxílio do poder público e dos órgãos de preservação 

                                                           
5
 Lei 1.651 de 29 de novembro de 2013 – Declara patrimônio material cultural a capela que tem como 

orago a capela de São Vicente de Paula, localizada na comunidade do Bairro do Alvarenga e dá outras 

providências (Prefeitura Municipal de São Luiz do Paraitinga, 2013).  
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para tal empreitada. Com isso, muitas sedes das antigas fazendas do século XIX caíram 

ou estão em estado precário de conservação.  

Devido ao conjunto arquitetônico localizado no perímetro urbano ser 

tombado em duas esferas de governo, o conselho municipal, inicialmente, ratificou os 

tombamentos anteriores e passou a se preocupar com os bens que estão presentes na 

zona rural do município, onde se tem a presença de inúmeras capelas e casarões que 

merecem uma atenção especial para a sua preservação.  

O conselho criado em São Luiz do Paraitinga segue o padrão de todos os 

conselhos existentes no Brasil, tratando-se de um órgão consultivo e normativo, estando 

em uma hierarquia inferior em relação aos órgãos estadual e federal. Com a formação 

do conselho, além dos bens que estão na zona rural do município, é destacável a 

preocupação com bens de natureza imaterial visto que não existe nenhum tombamento 

de bens imateriais feito pelo Iphan ou pelo Condephaat na cidade.  

Os órgãos – estadual e federal – tombaram apenas o conjunto arquitetônico, 

deixando os bens imateriais no plano secundário, ação que vem sendo desenvolvida na 

escala municipal. O conselho municipal já realizou o tombamento de bens imateriais, 

tombando o Canto de Brão e a Cavalhada do Distrito de São Pedro de Catuçaba
6
 no 

final de 2012. 

O tombamento do conjunto arquitetônico de São Luiz – nas esferas estadual 

e federal – deu origem à patrimonialização do centro urbano local, ação que vem 

alterando a dinâmica de produção espacial, assim como a relação da população para 

com esse espaço patrimonializado. Com a criação do centro histórico, foi forjada uma 

hierarquia urbana na cidade, onde tudo passou a ser dar a partir deste centro, colocando 

as demais áreas da cidade no plano secundário.  

Do ponto de vista da produção do espaço urbano, pode-se apontar que o 

Estado assumiu um papel determinante enquanto um agente produtor do espaço urbano 

local, interferindo diretamente no cotidiano do lugar, na medida em que “(...) ele é 

inimigo da própria vida cotidiana – pois produz espaço abstrato que nega o espaço 

social que suporta a vida cotidiana e a reprodução de suas relações sociais” (Lefebvre, 

1974, apud Gottidiener, 2010, p.360).  

                                                           
6
 Lei 1059 de 13 de dezembro de 2012 – Dispõe sobre o tombamento da Cavalhada de São Pedro de 

Catuçaba e dá outras providências.  
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As posturas adotadas pelos órgãos de preservação ajudam a confirmar a tese 

da pesquisa, ou seja, seguindo a lógica de patrimonialização global (Costa, 2011a), 

tombou-se o conjunto arquitetônico e deu-se início ao processo de patrimonialização, 

abrindo-se caminho para o desenvolvimento do turismo. Devido à falta de recursos 

financeiros e técnicos, o turismo vem sendo implantado de forma pouco planejada e já 

coloca em risco a preservação dos bens arquitetônicos e das práticas culturais da cidade, 

que formam a paisagem cultural de São Luiz do Paraitinga. A partir de intervenções 

arquitetônicas e simbólicas, o patrimônio local vem sendo espetacularizado e colocado 

em evidência para atrair turistas, um processo de modernização do passado acentuado 

com a reconstrução do centro urbano local, uma reconstrução fachadista e superficial.  
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5. 

As práticas culturais e o espaço urbano de São Luiz do Paraitinga: a formação de 

uma paisagem cultural 

 

Com um significativo conjunto arquitetônico, São Luiz do Paraitinga 

também se destaca por suas práticas culturais que compõem o seu patrimônio imaterial, 

manifestações que ajudaram a cidade a se transformar em um ponto de atração cada vez 

mais procurado por turistas, sobretudo, durante as maiores festas, como a Festa do 

Divino Espírito Santo e o Carnaval, eventos em que o número de visitantes na cidade 

atinge seu ápice. Desse modo, ao trabalhar a cidade enquanto um conjunto de formas-

conteúdo, a associação entre as materialidades e as imaterialidades vai compor a 

paisagem cultural que dá suporte para a refuncionalização turística da cidade, uma 

paisagem que materializa a memória urbana do lugar, espacializando suas 

representações, símbolos e discursos.  

Por trabalhar o patrimônio cultural no bojo do processo de produção 

espacial, é necessário considerar o dado concreto, as materialidades presentes no 

território, mas também os dados simbólicos, as imaterialidades, pois o espaço é social e 

cultural. Para Bonnemaison (2012), o espaço pode ser trabalhado como um emaranhado 

de territórios vivos, carregados de cultura, símbolos e efetividade, ou seja, o espaço é 

social e cultural, formando um “(...) espaço cultural que se determina tanto por sua 

dimensão territorial como por sua dimensão histórica” (p.290). Almeida (2012) 

complementa as posições de Bonnemaison (2012), afirmando que os simbolismos 

culturais qualificam e identificam os lugares, os monumentos, uma capela ou uma 

cidade. Por meio das práticas culturais, o espaço é revestido de uma dimensão mítica e, 

nesse caso, o patrimônio cultural adquiri uma expressão espacial.  

Para ter perenidade, as práticas culturais são regidas e ordenadas por 

códigos que servem para organizá-las e lhes dar sustentação. Estes códigos, na maior 

parte das vezes, têm caráter espacial, substrato que irá dar conteúdo e substância para as 

mesmas. Como aponta Soja (1993, p.101), o espaço também é composto por suas 

essências fenomenológicas, pois a vida social tem uma espacialidade. 

O geógrafo Roberto Lobato Corrêa (2010), ao fazer uma análise da relação 

entre a cultura e o espaço urbano, aponta que a cidade pode ser vista como uma marca, 



184 
 

ou mesmo, uma matriz cultural, pois através das suas formas materiais e imateriais, a 

cidade expressa uma dada cultura. Essas formas simbólicas podem ser redefinidas 

(refuncionalizadas) ao longo do tempo, onde, “(...) as formas simbólicas são redefinidas 

tanto em termos de formas e funções, como de significados” (p.178). Pode-se afirmar 

que a cidade é um produto do trabalho social, impregnada de relações e conflitos que, 

por meio de suas formas-conteúdo, realiza sua transformação.  

As cidades, pequenas ou grandes, podem ser consideradas o centro de 

criação e recriação cultural, pois suas formas materiais e imateriais induzem as práticas 

culturais que irão ser perenizadas nestes lugares, situação fortemente influenciada pelo 

processo de acumulação do capital (Corrêa, 2010a). Com o avanço do capitalismo, é 

cada vez mais imbricada a relação entre a economia e a cultura, com a significativa 

mercantilização da cultura que passa a servir aos interesses do mercado de publicidade e 

turístico.  

Tendo o espaço geográfico enquanto um sistema de objetos e um sistema de 

ações em suas relações (Santos, 2002), é no espaço que ocorre a realização da cultura na 

medida em que através de demarcações na paisagem são construídos os marcos que 

poderão garantir a perpetuação das práticas culturais enquanto prática social. Estas 

marcas produzidas pela sociedade, materializadas nas paisagens, servirão de suporte 

para a formação e a conservação da identidade coletiva do lugar (Claval, 2010, p.107). 

A partir das práticas culturais, é possível apontar que o espaço é composto por 

sensações e representações que irão influir na modelagem da paisagem, esfera na qual 

as práticas culturais irão se materializar.  

A partir de uma leitura geográfica, pode-se apontar que a paisagem revela 

uma dimensão da produção espacial, representando relações sociais de determinados 

períodos e contextos históricos, armazenando momentos e diversas ações produzidos de 

acordo com as necessidades humanas. Segundo Carlos (2008), a paisagem é produto e 

reproduz a história,  

“(...) revela assim os antagonismos e as contradições inerentes ao processo de 

produção do espaço num determinado momento histórico. (....) a inter-relação 

entre os fatores físicos e os sociais será a expressão material da unidade 

contraditória de relações entre a sociedade e a natureza, seja esta natural ou 

transformada. Esta unidade é definida por determinações gerais da realidade 

social e por determinações específicas do lugar, do jogo do poder social local 

e entre as forças políticas que aí se defrontam” (p.52).  
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Estando atrelada às mudanças sociais, a paisagem não é estática, portanto, 

expressa movimento.  

Por ser produzida no bojo do processo de produção espacial, a paisagem 

apresenta unidade com uma concepção racional do mundo, trazendo a ideia de 

intervenção humana (Crosgrove, 2012). Partindo da leitura da morfologia da paisagem, 

Sauer (2012) considera que toda paisagem tem uma individualidade, mas também, 

relação com outras paisagens, é uma expressão cultural composta por formas 

materializadas, também simbólicas. É uma ordem social imposta ao meio ambiente. 

Toda intervenção humana na natureza envolve cultura, dando significados humanos às 

formas naturais, na medida em que são produtos da apropriação e da transformação do 

meio natural pelo homem. A junção das materialidades e das imaterialidades irá dar 

origem a uma paisagem cultural. Destaca-se que muitos símbolos não são aparentes, 

dependendo do olhar e das intenções do observador.  

A paisagem – materializada no bojo do processo de produção espacial – é 

formada por um conjunto de objetos do passado e do presente, por isso, transtemporal, 

sendo assim, só existe através de suas formas criadas em momentos históricos distintos, 

coexistindo no período atual. Conforme coloca Milton Santos (2002), a “(...) paisagem é 

história congelada, mas participa da história viva. São as suas formas que realizam, no 

espaço, as funções sociais” (p.107).  

A paisagem cultural é composta por uma associação distinta de formas 

físicas e formas culturais, sendo sua estrutura e sua função determinadas por formas que 

se integram e interagem dialeticamente, é uma expressão cultural (Sauer, 2012). Para 

Crosgrove (2012), a paisagem traz a ideia de modelagem e remodelagem espacial. Na 

medida em que toda intervenção humana na natureza envolve cultura, na qual os objetos 

naturais são envolvidos por símbolos e significados humanos, “(...) a paisagem 

contemporânea é uma concepção híbrida, carregada de natureza e cultura, de processos 

naturais e sociais (...)” (Paes, 2001, p.21). As formas culturais encontram uma expressão 

na paisagem.  

Desde a década de 1990, os órgãos de preservação vêm fazendo um esforço 

para ampliar a definição e o entendimento do patrimônio cultural, estendendo para 

certas áreas a utilização do conceito de paisagem cultural, tendo como objetivo central 

abarcar o dado material e imaterial em conjunto no desenvolvimento e na ampliação das 
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suas políticas e ações de preservação. Em 1992, na Convenção do Patrimônio Mundial, 

a Unesco definiu e conceituou a paisagem cultural. Segundo o referido órgão,  

“(...) as paisagens culturais representam o trabalho combinado da natureza e 

do homem (...). Elas são ilustrativas da evolução da sociedade e dos 

assentamentos humanos ao longo do tempo, sob a influência das 

determinantes físicas e/ou oportunidades apresentadas por seu ambiente 

natural e das sucessivas forças sociais, econômicas e culturais, tanto internas, 

quanto externas” (Castriota, 2013, p.1). 

Em São Luiz do Paraitinga, a paisagem cultural produzida cria uma imagem 

que remete ao passado e a memória do lugar, porém, inserida em um processo de 

modernização deste passado para torná-lo palatável ao consumo do turismo. As formas-

conteúdo estão sendo modernizadas e adaptadas para receber os visitantes, tanto as 

formas materiais quanto as formas imateriais. O conjunto arquitetônico assim como as 

manifestações culturais têm suas estéticas carregadas de cores e brilhos, visando, com 

isso, colocá-las em evidência. As formas-conteúdo da cidade passaram a ser 

espetacularizadas para serem elevadas à condição de atrativo turístico. 

Com o grande interesse no desenvolvimento do turismo, muitas cidades 

estão tentando realçar suas formas culturais, muitas vezes, práticas cotidianas, que 

passam a ser espetacularizadas para se tornarem palatáveis ao consumo do turista. As 

práticas culturais passam a ser carregadas de cores, luzes e sons para servir ao 

entretenimento e “(...) a cerimônia é, em grande parte, espetáculo. Porém, ela é, em 

quase sua totalidade, ultrapassada pelo divertimento (...)” (Almeida, 2012, p.159). São 

Luiz vem caminhando neste rumo, espetacularizando suas práticas culturais que, a partir 

da década de 1990, passaram a ser valorizadas e consideradas atrativas para o turista, 

escolhendo determinadas práticas em detrimento das demais de menor apelo estético. 

Grande parte do que é atrativo na cidade, para o morador local, são práticas cotidianas e 

rotineiras.  

 Com base nas mudanças que vêm se dando na cidade após o tombamento 

de seu conjunto arquitetônico e o desenvolvimento turístico, com a refuncionalização de 

sua paisagem, fica clara a dinâmica das formas-conteúdo da cidade. Durante o século 

XX, com a criação de uma imagem estigmatizada do caipira do interior paulista, as 

práticas culturais locais eram pouco valorizadas. Em uma pesquisa realizada por 

Pasquale Petrone no final da década de 1950, o geógrafo classificou a cultura local 

como uma cultura marginalizada, pouco representativa, uma cidade que “(...) possui 

uma função cultural sem nenhum realce (...)” (1959, p. 88). 
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Atualmente, São Luiz é destaque no mercado turístico nacional devido ao 

seu conjunto arquitetônico e suas práticas culturais estarem razoavelmente conservados, 

e com a valorização do pitoresco e do singular pela sociedade atual, a cultura local 

passou a ter grande destaque, sendo transformada em um atrativo turístico. Uma cultura 

– que foi tratada de forma pejorativa, um estilo de vida tido como inferior – passou a ser 

exaltada e vista como um verdadeiro modus vivendi, que deve ser mantido. Agora, todos 

devem ter orgulho de ser caipira, já que a cultura do mesmo foi envolvida em uma aura 

de positividades e adquiriu um novo sentido perante a sociedade e uma nova função na 

cidade. O que está imperando nesta transformação – pelo que se percebe em São Luiz – 

é o paradigma do consumo em detrimento dos hábitos e costumes do povo local.  

A cultura é dinâmica; evolui e se transforma, mas são os novos conteúdos 

sociais que irão incorporar novos sentidos às práticas culturais. Até o momento – exceto 

o Carnaval que já está em estágio avançado de descaracterização –, as práticas culturais 

que subsistem na cidade apresentam pequenas alterações em suas formas de 

representação. Por outro lado, vem ocorrendo uma mudança na função destas práticas 

culturais, que, espetacularizadas e refuncionalizadas, estão sendo utilizadas também 

para o entretenimento do turista. O cênico não sofreu muitas alterações, porém, o seu 

sentido ritual, mítico, vem se perdendo no tempo e no espaço. Os ritos, agora, são 

realizados independentemente da ocasião, e se há turista na cidade, tem que haver 

moçambique, bonecões gigantes, enfim, ter uma prática da cultura local, mesmo que 

sejam grupos culturais e eventos formados apenas para o recebimento do turista.  

No conjunto de práticas da cultura local, destaca-se o grande volume de 

festas religiosas, festas nas quais serão encenadas e ritualizadas grande parte das 

manifestações culturais da cidade, como: as procissões, os bonecões gigantes, o pau de 

sebo, as barracas de comida servindo pratos típicos da culinária local, a musicalidade 

com as apresentações de bandas musicais (banda de coreto) e as danças folclóricas. 

Dentre as festas religiosas da cidade, destacam-se: a celebração de Corpus Christie, a 

Festa de São Luiz de Tolosa, a Festa de Nossa Senhora das Mercês, a Festa de Nossa 

Senhora do Rosário, a Festa de São Benedito, as celebrações da Semana Santa e as 

Festas de Reis. Quanto às festas profanas, destacam-se: o Carnaval, o Festival de 

Marchinhas Carnavalescas e as festas juninas. No conjunto de festas realizadas na 

cidade, são de grande impacto e atração turística o Carnaval e a Festa do Divino.  
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Contam os moradores mais antigos que o carnaval foi proibido na cidade 

pelo Monsenhor Ignácio Gióia, pároco local, na década de 1950, alegando que a 

comemoração de carnaval iria profanar a alma dos cidadãos católicos que participassem 

da festa, que, por um desígnio de Deus, ganhariam um rabo e um chifre, uma proibição 

que não encontra provas documentais para ser confirmada. Virou uma lenda na cidade a 

proibição. Em função disso, com a realização do carnaval no início dos anos 1980, o 

Carnaval luizense ficou conhecido como o “Carnaval do Rabo e Chifre”, sendo famoso 

por suas marchinhas carnavalescas e por ser um legítimo carnaval de rua (ver foto 33).  

Diferentemente dos carnavais de outras cidades, as fontes de inspiração para 

os blocos e demais atrações são as lendas e mitos da cultura luizense, resgatando a 

imagem de personagens e histórias marcantes na cidade. Assim, destaca-se um conjunto 

de blocos que homenageiam fatos da história local, bem como personagens marcantes 

na região do Paraitinga como o Juca Teles dos Sertões das Cotias – bloco carnavalesco 

que homenageia um antigo promotor da cidade e que era um agitador cultural – ou do 

extinto Bloco do Encuca a Cuca, que é baseado nos mitos e lendas da cultura caipira 

como a Cuca
7
, a Porca dos Sete Leitões, a Cobra Grande, o Cabrá, dentre outros.  

A Porca dos Sete Leitões é uma lenda nacional, mas que, em São Luiz, 

assume feições particulares. Consta que a porca era uma mulher adúltera, amante dos 

coronéis da cidade, que ficou grávidas sete vezes e tendo a gravidez abortada durante o 

sétimo mês de gestação. Castigada por Deus, a mulher se transformou em uma porca 

gigante que perambulava a noite pelas ruas da cidade.  

Já, a lenda da Cobra Grande conta que uma filha de mãe solteira foi atirada 

no Rio Paraitinga e transformou-se em uma cobra gigante que amaldiçoou a cidade. 

Devido a uma grande inundação, a cobra foi enterrada embaixo da rua do Carvalho, 

tendo sua cabeça enterrada no local onde está localizada a Igreja Matriz e sua cauda 

enterrada onde está a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, podendo acordar a qualquer 

momento e destruir a cidade. Percebe-se que a lenda da Cobra Grande faz uma analogia 

à morfologia do canal do Rio Paraitinga, podendo considerar as cheias como resultado 

da maldição que caiu sobre a cidade de São Luiz. O Cabrá é um advogado do diabo que 

vivia na cidade para usurpar os bens da Igreja Católica. Consta que ele batia na mãe e 

pegava as crianças – que não obedeciam a seus pais e não respeitavam a igreja – e as 

fumava em seu cachimbo.  

                                                           
7
 Personagem do Sítio do Pica Pau Amarelo de Monteiro Lobato. 
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De uma maneira geral, são lendas que, possivelmente, existam em outras 

regiões do Brasil, porém, guardadas suas características regionais e do lugar. Existem 

versões controversas quanto a estas lendas, mas todas têm o mesmo objetivo: serem 

utilizadas na educação das crianças da cidade com vistas a amedrontá-las quando 

desobedeciam às ordens de seus pais e da Igreja Católica. São lendas transmitidas 

oralmente e não fatos históricos.  

 

 
Foto 33 – Carnaval no Centro Histórico de São Luiz do Paraitinga 

em 2012. Foto Hélio Parahytinga, 2012. 

 

Outra atração no carnaval local são os bonecões gigantes que circulam com 

os blocos pelas ruas do Centro Histórico, ironizando personagens e eventos marcantes 

da cidade. Entre os blocos de destaque podem ser citados os blocos do Juca Teles dos 

Sertões das Cotias, o Bloco do Lençol, o Pé na Cova, o Pique das Traias, o do Caipira, o 

Espanta Vaca, o da Maricota, dentre outros. Segundo o Comitê Pró-Associação para o 

Desenvolvimento Cultural e Ambiental de São Luiz do Paraitinga (1997, p. 62), “(...) 

São Luiz do Paraitinga possui fama de terra de músicos e espírito vivo das festas, povo 

ordeiro e contente e de forte tradição histórica cultural, cujo cenário de fundo são 

importantes casarões coloniais que dão tempero na folia d’outro mundo”.   

Eventos sociais, políticos, artísticos, culturais e ambientais que ocorreram e, 

ocorrem, na cidade viram músicas e temas para blocos de carnaval. A título de exemplo, 

no ano de 1983, na gestão do prefeito Adélio José Cardoso (1982-1986), foi cortada 

uma mata de pinheiros que existia na cidade, o popular pinheirinho, que existia nos 

fundos do Museu Oswaldo Cruz. Alegando que o bosque mantinha uma grande 
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umidade nas casas localizadas na Rua Coronel Domingues de Castro e que as pessoas 

só se dirigiam para este bosque para usar entorpecentes e realizar atos sexuais, a 

prefeitura municipal derrubou o bosque8. Este fato acabou desagradando a comunidade 

local e um grupo de jovens protestou, resultando em uma marchinha carnavalesca, por 

sinal, umas das mais cantadas pelas ruas da cidade quando ocorrem eventos de 

protestos. A letra da referida marcha diz o seguinte:  

Puta que bosta se a cidade fosse nossa nada disso acontecia. 

Puta que bosta se a cidade fosse nossa o pinheirinho existiria. 

A natureza com certeza não seria machucada. 

A nossa festa que beleza iria até a madrugada, ai, ai, ai, ai.... 

(Puta que Bosta – Turma do Break, 1984) 

O carnaval luizense é uma festa de grande riqueza cultural, sendo uma 

expressão significativa da cultura local na medida em que, durante as festividades de 

momo, são utilizados diversos elementos da cultura local. As técnicas e práticas do 

artesanato, como o papel machê e os bonecos gigantes, são utilizadas para a confecção 

das fantasias e decorações da cidade. Escritores e letristas – até mesmo cidadãos 

comuns – compõem as marchinhas carnavalescas cantadas, enquanto os músicos – 

grande parte oriunda da Corporação Musical São Luiz de Tolosa – fazem as 

composições musicais.  

A musicalidade do carnaval de São Luiz é um bom exemplo da riqueza e da 

singularidade da cultura local, caracterizando-se por uma mistura dos mais variados 

ritmos e melodias brasileiros, destacando a significativa influência das congadas, 

moçambiques e folias de reis nas marchinhas carnavalescas. Os elementos culturais 

marcantes no carnaval da cidade são os blocos, as marchinhas carnavalescas e as 

fantasias, geralmente, compostas por panos de chitão e retalhos.  

Famoso por suas marchinhas carnavalescas, o Carnaval de São Luiz tem 

sido uma das manifestações culturais que se enquadra perfeitamente na dinâmica do 

turismo, sendo uma festa que superlota os espaços da cidade. Apesar de ser uma festa 

relativamente nova, sendo realizada desde 1982, é tratada como um dos carnavais mais 

tradicionais do Brasil. Devido ao grande volume de visitantes, o carnaval está em um 

                                                           
8
 Fato curioso é que atualmente este bosque está sendo reconstituído, sendo inclusive importante para a 

preservação do entorno do centro histórico, sendo que sua reconstituição faz parte do processo de 

reconstrução da cidade, uma ação coordenada pelo Iphan.  
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processo sistemático de transformação, podendo apontar que é uma manifestação 

cultural significativamente alterada nos dias de hoje
9
.  

A Festa do Divino Espírito Santo de São Luiz do Paraitinga está entre as 

festas religiosas mais antigas e tradicionais do Brasil, sendo celebrada na cidade há mais 

de duzentos anos. Segundo Santos (2008), a documentação mais antiga referente à 

realização da Festa do Divino na cidade remonta ao ano de 1803, num documento que 

“(...) cita-se nitidamente um local estabelecido para o Império e, de forma ainda mais 

clara, uma tradição das comemorações, pois, afinal, era um local onde se tinha o 

costume de festejar o Divino (...)” (p.97).   

Tratando-se de uma festa secular, durante os festejos, tem-se a apresentação 

de grande parte das manifestações culturais locais. Destacam-se como elementos 

culturais nas festas religiosas da cidade, principalmente, da Festa do Divino, as 

procissões religiosas, as bandas musicais, os bonecões, a Folia do Divino, a presença de 

moçambiques e congadas, apresentações de danças folclóricas e da Cavalhada, além de 

farta distribuição de comidas, com destaque para a distribuição do Afogado.    

Durante os dias de festa ocorrerão todos os rituais litúrgicos da Igreja 

Católica como as missas, procissões, congadas, moçambiques e folias do Divino 

Espírito Santo, mas também ocorrerão as manifestações de cunho profano como: o pau 

de sebo, os bonecões gigantes, as barracas com comidas típicas, as apresentações de 

danças típicas e os shows musicais (geralmente, de viola caipira).  

 Tem grande destaque, na festa, a Folia do Divino (ver foto 34). A folia é 

um grupo musical que tem por característica principal esmolar para o Divino Espírito 

Santo entre uma festa e outra, num período de aproximadamente um ano. A Folia tem 

um caráter religioso, mas trata-se de um trabalho de profissionais contratados para suas 

tarefas. A Folia do Divino é composta por 

(...) Alferes da bandeira, pessoa idônea e bem trajada que, a falta de quem o 

faça em cumprimento de promessa, vai à frente do grupo conduzindo o 

estandarte; Mestre, o que dá o tom e o início das cantigas; Contra-mestre, o 

que entoa como segunda voz; Contralto, aquele que marca o ritmo; Tiple, 

geralmente um menino, que sustenta a voz por tempo maior que o das 

firmatas; o Tiple é o tocador do triângulo, enquanto o contralto toca a caixa; 

vem, finalmente, o Cargueiro, encarregado da condução das roupas, 

instrumentos e mais objetos pertencentes ao bando (Aguiar, 1949, p. 29).  

                                                           
9
 As mudanças que vem ocorrendo nas manifestações culturais da cidade, em especial do carnaval,  

apontadas com maiores detalhes no capítulo “A refuncionalização turística, a preservação do patrimônio 

cultural e a Geografia: um diálogo necessário”. 
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Por ser muito rica do ponto de vista musical, entoando cantigas louvando ao 

Divino em duetos e tercetos, acompanhados dos instrumentos de cordas e da percussão, 

a Folia tem sido uma manifestação utilizada pelo poder público local como atrativo 

turístico, o que possibilita que eles realizem uma série de apresentações fora de seu 

itinerário religioso. Uma manifestação que também pode desaparecer da região, já que, 

atualmente, tem-se apenas um agrupamento na cidade, a Folia do Divino de São Luiz, 

além de mais duas companhias da zona rural, mas que são Folias de Reis: a Folia de 

Reis do Bairro do Bom Retiro e a Folia de Reis de Catuçaba. 

 

 
Fotos 34 – Folia do Divino Espírito Santo em um momento de devoção. 

www.paraitinga.com.br 

 

Nos últimos anos, alegando custos elevados com a manutenção dos músicos 

e ajudantes, a Folia do Divino tem atuado somente durante os dez dias de festa. Todo o 

trabalho de esmolar vem sendo feito pelo festeiro que carrega somente a bandeira do 

Divino para rezar e benzer as casas visitadas. Uma tradição secular foi colocada em um 

plano secundário, fato que aumenta o risco de extinção das folias em São Luiz.    

Além das manifestações citadas, destacam-se, na cidade, outras formas de 

expressão da cultura local que perfazem o roteiro das festas no município, como a 

Catira, o Jongo, o Caiapó, a Dança do Sabão, a Dança do Balaio, a Dança do 

Caranguejo, além de duas atrações musicais com presenças marcadas nas festas da 

cidade com seus shows e retretas no coreto da Praça Oswaldo Cruz: a Banda Musical 

São Luiz de Tolosa, fundada em 1949, e a Fanfarra Monsenhor Ignácio Gióia (FAMIG), 

fundada em 1987, corporações musicais de muita tradição na região e grandes 

responsáveis pela formação de músicos na cidade. Alguns personagens locais de 

destaque também fazem parte deste universo cultural da cidade, como o compositor 

http://www.paraitinga.com.br/
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musical Elpídio dos Santos – responsável por grande parte das trilhas sonoras dos filmes 

do Mazzaroppi e de músicas que perfazem o universo musical da cidade.  

Uma grande atração cultural do município é o “Afogado”, comida servida 

durante a Festa do Divino, que vem tendo sua confecção e seu consumo 

espetacularizados para atrair turistas. O Afogado é uma comida típica da culinária 

caipira local. Trata-se de um cozido composto basicamente de carne bovina e farinha de 

mandioca acompanhado de aguardente de cana. Este prato é servido gratuitamente 

durante a Festa do Divino Espírito Santo para os peregrinos que frequentam a festa (ver 

foto 35). Muitos acreditam que esta comida servida durante a festa é benta, que vem 

com a graça do Divino. Um prato comum no município, porém, exótico e atrativo para 

o turista.   

 

 
Foto 35 – Tachos de afogado que será distribuído durante a 

Festa do Divino de 2012. Foto Carlos Murilo Prado Santos, 

2012.  

 

O Moçambique (ver foto 36) é uma atração com presença marcante em 

todas as festas religiosas da cidade e, também, da zona rural. O Moçambique é uma 

dança típica popular em regiões onde há a presença do caipira, sendo comum nas áreas 

de ocupação mais antiga como o Vale do Paraíba. Originada de antigas danças 

africanas, o Moçambique foi incentivado e desenvolvido no Brasil pelos Coronéis e pela 

Igreja Católica no intuito de diminuir as desavenças entre os negros, já que os estes 

oriundos de Moçambique, eram vistos como inferiores pelos negros oriundos do Congo, 

motivo de constantes lutas entre eles dentro das senzalas (Araújo, 1964). Esta dança foi 

incentivada com vistas a controlar os passos dos escravos, já que uma outra 
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manifestação muito popular nas senzalas naquele período era a capoeira, uma prática de 

contestação da ordem vigente apoiada em movimentos de luta, o que não era nada bom 

para os proprietários de escravos
10

.  

(...) o moçambique atual é um bailado onde há várias danças. Neste bailado 

a parte dramática é insignificante, não é a parte central da exibição como 

acontece na Congada. (...) é um conjunto enorme de variações de temas 

coreográficos, cujas danças recebem nomes figurações que nada mais são do 

que o característico de uma das variações da coreografia. Denominações em 

geral de cunho religioso: escada de São Benedito, Estrela da Guia, etc. A 

parte coreográfica em geral é muito rica (...) (Araújo, 1964, p. 351).  

Apesar das mudanças decorrentes de sua evolução natural, a sua prática 

ainda existe na cidade e na zona rural. Por se tornar um atrativo turístico valorizado, o 

poder público, pontualmente auxilia na sua manutenção como uma forma de mantê-los 

a sua disposição para apresentações em festas e eventos. Pensam os administradores 

locais que somente o financiamento destes grupos pode significar sua perpetuação 

enquanto manifestação local, porém a inexistência de uma política voltada à sua 

manutenção enquanto memória do lugar pode ser um equívoco que dificulta a sua 

preservação.   

 

 
Foto 36 – Moçambique em plena evolução na Rua Barão do 

Paraitinga.  www.paraitinga.com.br 

 

                                                           
10

 A capoeira também é praticada na cidade, apesar de grande parte da população de negros que viviam na 

mesma ter se dirigido rumo às cidades mais próximas da região fluminense, como Bananal por exemplo. 

Apesar da capoeira não ser muito apreciada como manifestação da cultura local pelos administradores 

locais, ela já vem sendo utilizada com um atrativo turístico local, pois o casario em estilo colonial 

favorece sua espetacularização, criando uma imagem que remete ao pelourinho de Salvador-BA. 

http://www.paraitinga.com.br/
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Como as demais manifestações da cultura local, o Moçambique é muito 

utilizado como atrativo turístico, chegando a se apresentar inclusive no Carnaval, uma 

festa de caráter profano. Como as demais manifestações, é sempre enviado – pelo poder 

público – local às feiras e eventos relacionados às atividades do turismo, com vistas a 

divulgar a cidade.  

Outra manifestação de destaque na cultural local, a Cavalhada (ver foto 37), 

é um teatro equestre que representa a luta travada entre Mouros e Cristãos que se deu na 

Península Ibérica, representada na cidade há mais de 90 anos. A Cavalhada sempre foi 

apresentada nas festas religiosas, sendo presença constante nas ruas da cidade em dias 

de festa.  

(..) houve época, em que a cavalhada era arroz de festa, isto é, todos os 

programas das festas religiosas traziam, à tarde, a famosa cavalhada. (...) na 

década de 20, São Luiz era indissociável da cavalhada, tão vulgarizada 

estava. Não havia festa, se não houvesse a cavalhada (Azevedo, 1986, p. 

71).   

Como as demais manifestações culturais do município, a Cavalhada vem 

fazendo parte da paisagem cultural que se espera construir: uma paisagem que remonta 

ao período colonial. Por ser uma encenação que exige uma estrutura maior para se 

apresentar, pois são, aproximadamente trinta cavaleiros, ela é menos divulgada fora da 

cidade, mas também já foi envidada pela prefeitura municipal para eventos relacionados 

ao turismo. Como é uma atividade de caráter religioso e agrícola, e, atualmente tem-se 

apenas uma companhia na cidade, sediada no Distrito de Catuçaba
11

, a Cavalhada de 

São Pedro de Catuçaba, com sérios riscos de ser uma manifestação que deixará de 

existir, pois com a vinda dos roceiros para a cidade não temos muitos candidatos aptos a 

encenarem tal peça.   

Os bonecões gigantes também são tratados como uma manifestação cultural 

de grande destaque na cidade. São feitos de materiais artificiais e naturais encontrados 

na região como a taquara poca
12

 (usa-se o jacá, cestos encaixados no lombo dos burros 

utilizados para transportar produtos da roça). A cabeça é feita de arame, fitas adesivas e 

pano e o corpo de taquara coberto com uma roupa, geralmente, terno para os bonecos 

masculinos e vestidos de chitão para os bonecos femininos. Os bonecões têm presença 

                                                           
11

 No tupi-guarani quer dizer “buraco do mundo”. Distrito com características rurais que se localiza a 22 

Km da sede municipal de São Luiz do Paraitinga (PMSLP – 2005).   
12

 Taquara muito popular, usada para trabalhos de artesanato como cestos, baús, caxixi, ganzá, peneiras, 

balaios, dentre outros. É uma taquara de forte incidência na região, sendo utilizada inclusive nas 

construções de pau-a-pique e de taipa de barro ou pilão.  
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marcante em todas as festas e eventos que acontecem na cidade, sejam festas religiosas, 

sejam festas profanas como o carnaval.  

Até meados de 1990, todos os bonecões tinham suas cabeças feitas de papel 

machê13 e o corpo confeccionado de bambu. Ao utilizar estes materiais nos bonecos, as 

peças ficam muito pesadas e têm uma durabilidade menor, sendo facilmente 

degradáveis no contato com a água. Com o tempo, os artesãos locais – que 

confeccionavam os bonecos – começaram a pesquisar novos materiais e alteraram a 

matéria prima utilizado nos bonecos.  

 

 
Foto 37 – Cavalhada se apresentando na Festa do Divino em São Luiz do Paraitinga em 2013. 

Foto Hélio Parahytinga, 2013. 
 

O papel machê foi substituído por materiais sintéticos como o arame e as 

fitas plásticas adesivas, materiais que garantiram maiores facilidades na modelagem das 

peças confeccionadas. Para o acabamento, passou-se a utilizar tecidos de algodão 

coberto por selador acrílico de parede, para, assim, adquirir uma aparência próxima ao 

papel machê, resultado obtido com a pintura final das peças. O corpo do boneco passou 

a ser feito de madeira compensada ou de metal, materiais mais leves e mais resistentes 

do que o bambu.  

Conforme os artesãos da cidade, realmente essa mudança nas técnicas e nos 

materiais utilizados para a confecção de suas peças foi positiva e deu maiores liberdades 

no momento de criar. Benito Campos, 62 anos, luizense, um dos artesãos mais antigos 

da cidade, afirma que as mudanças foram naturais, porém, fruto de pesquisas e estudos 

realizados durante o processo de criação. Conforme o artesão,  

                                                           
13

 Massa feita da mistura de papel, água, cola branca e gesso. 
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“na década de 1980 comecei a fazer bonecos, já pensando em resgatar as 

técnicas da cidade, aí nas nossas conversas sempre pensamos em deixar os 

bonecos mais leves, porque o machê da muito trabalho, pois é uma técnica 

que depende muito do clima e da temperatura ambiente para a secagem. 

Como funciona, você trabalha com o barro, você tem que fazer uma forma, 

você cobre com papel, depois você termina com o próprio papel, que ficava 

muito grosso e ficava muito pesado, qualquer chuva acabava derretendo 

tudo, até que eu comecei mexer com a fita adesiva usada para embalagem de 

papelão. Eu percebi que essa fita dava uma amarração legal, aí eu pensei em 

colocar uma estrutura de arame para usar isso, eu posso fazer o acabamento 

com uma espuma e o trabalho vai ficar muito mais resistente, vai ficar leve e 

vai durar muito mais, porque posso cobrir com tecido, pode tomar chuva que 

não tem problema nenhum. Aí eu comecei fazer o João Paulino e Maria 

Angú, com a intenção de afirmar essa idéia, eu lembro que eu fazia um 

boneco de papel machê, demorava e durava muito pouco, durava uma festa e 

olha lá, chegava na festa seguinte e não tinha João Paulino. Comecei a 

aprimorar, com uma técnica moderna, com os materiais modernos que foram 

surgindo, essa fita, o próprio arame de várias bitolas, conduites, o sizal, o 

pano, a gente foi costurando e tirou o papel machê, fazemos coisas 

fantásticas com o papel machê, mas para isso não dá mais, eu tenho bonecos 

aqui em casa que já tem 12, 15 anos, eu uso até hoje, de vez em quando eu 

dou uma restaurada, arrumo pouca coisa e o boneco está aí, com isso, nós 

acabamos aprimorando, com essa finalidade das peças durarem mais”.  

Frederico Ozanan, 33 anos, luizense e artesão, aponta que ao buscar dar 

leveza e durabilidade para os bonecos, novas técnicas foram surgindo e novos materiais 

mais modernos foram sendo incorporados, sem alterar a essência dos trabalhos. 

Segundo Frederico,  

“o papel machê vai jornal triturado, deixa ele de molho de um dia para o 

outro, torce ele no pano, ou tritura no liquidificador, mistura cola de 

polvilho, ou cola branca, tem um tempo muito longo de secagem, se estiver 

com tempo ruim ela umedece, se tive calor ela seca, se chover ela umedece 

de novo, vai uns 15 ou 20 dias para a peça ficar pronta. Hoje é o arame, fita 

adesiva, saco alvejado, pano de prato, o tempo de uma peça pronta é de 4 ou 

5 dias, dá para melhorar a pintura, a arte final, agora eu estou partindo 

para a espuma e o tecido. O tempo de duração da peça é muito maior, você 

pode molhar, coloca para secar novamente e fica bom. O papel não pode 

molhar e nem pegar umidade que embolora, tem que cuidar senão junta 

cupim. Antes era tudo pesado, machucava as pessoas que carregavam os 

bonecos. Hoje é mais fácil dar forma, tem muitos tipos de tinta, tem tinta 

acrílica a base de água, esmalte, tem verniz acrílico. Sempre procuro um 

material bom para trabalhar. Quando eu entrei para trabalhar e conheci 

esse universo, eles já estavam fazendo essa transição do papel, começaram 

utilizando a juta, o saco de estopa, depois tiraram de vez o papel, deixaram 

só a juta. A partir daí foi todo mundo procurando novos materiais, a gente 

vive de pesquisar material, isso é da alma da evolução, quando começaram a 

utilizar fita adesiva, pano, essa fita plástica. Esse processo de mudanças 

começou ha mais de 10 anos, começou em 1996, e a partir do ano 2000, 

ficou a fita adesiva, arame, saco alvejado que dá essa aparência final que 

lembra o papel machê, porém, é muito mais leve, mais confortável, muito 

mais fácil de trabalhar, porque o é complicado de trabalhar, eu mesmo 

peguei micose nos dedos da mão por usar o papel machê. Agora estou vindo 

com um novo material que é a espuma, já não uso mais arame para nada, 

estou sempre procurando material, isso é uma linha pra evoluir, o artista 

procura o material ideal para determinado trabalho. A introdução da cola 
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quente
14

, foi uma mudança importante, porque depois dessa descoberta ficou 

muito mais fácil de você agregar um material na peça, você colar um cabelo, 

fazer um bigode, uma barba” completa Frederico. 

Amarildo Ribeiro, 51 anos, morador da cidade desde 1996, artesão, aponta 

que as mudanças aconteceram naturalmente, quando alguns materiais foram trazidos por 

pessoas que visitavam a cidade e, a partir daí, esses novos recursos são agregados na 

produção local. Para o artesão, a grande mudança foi a introdução da cola quente de 

silicone,  

“eu me lembro de uma moça que era uma estilista que trouxe a cola quente. 

Na verdade, a grande mudança foi a cola quente, porque mesmo a utilização 

do pano que o João Boy já vinha usando e ele fazia isso com o uso da cola de 

sapateiro e a cola de sapateiro também é pesada, além de tóxica. Lembro de 

uma conversa com uma moça que era estilista, eu não sei em que ocasião 

que ela estava aqui, não sei se era de alguma filmagem, algum trabalho com 

banda, não sei, mas ela estava por aqui e deu essa dica e foi a partir de uma 

conversa dela com o pessoal ali na praça que todos passaram a utilizar a 

cola quente e então realmente a fantasia ficou mais leve, ela resolveu muitos 

arremates, aplicação do rabo de rato, sabe, ela pode ser apontada como a 

grande transformação”. 

Destaca-se que essas mudanças se deram de forma natural e lenta, fator que 

garantiu a perenidade deste tipo de artesanato e não alterou suas características estéticas 

e ritualísticas. Surgiu um novo sistema técnico, porém, com um resultado semelhante 

das técnicas utilizadas anteriormente. 

Dentre os bonecões, existem dois personagens que são marcantes: o João 

Paulino e a Maria Angu (ver foto 38). São bonecos gigantes muito populares, pois se 

apresentam em praticamente todas as festas locais e representam uma sátira aos famosos 

Barões do Café do século XX, os ditos homens grandes do período. É uma prática 

trazida da Península Ibérica para o Brasil, mas, em São Luiz do Paraitinga, ninguém 

sabe ao certo quem e em que data ela foi introduzida nas festas da região, porém, já 

virou tradição.  

O fato é que estes bonecos fazem parte do roteiro cultural da cidade e 

passaram a ser comuns no dia a dia. Como as demais manifestações, é uma atração que 

está sendo sempre levada para feiras e eventos ligados ao turismo para divulgar a 

cultura local.  

Quanto à Dança de Fitas (ver foto 39) ninguém sabe ao certo a suas origens 

no município, mas ela é praticada nas festas religiosas há, no mínimo, 80 anos. Segundo 

Azevedo (1986, p.76-77), esta dança  

                                                           
14

 Cola de silicone aquecida.  
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(...) é um folguedo, provavelmente europeu, oriundo, talvez, da Espanha ou 

da Áustria e trasladada (sic) ao Brasil por algum estrangeiro loiro, como 

soem acontecer os europeus. (...) a Dança de Fitas não se interpreta como 

uma história do passado, quer da igreja, quer da civilização, em geral. É a 

arte pela arte de cantar, dançar e trançar fitas. Conseqüentemente, não tem 

nenhum significado, a não ser a beleza do espetáculo em si.   
      

   

 
Fotos 38 – João Paulino e Maria Angu pelas ruas do Centro Histórico da cidade. 

www.paraitinga.com.br 

 

 
Foto 39 – Dança de Fitas se apresentando na Praça Oswaldo Cruz. www.paraitinga.com.br 

 

Como todas as demais manifestações, a Dança de Fitas não fica de fora dos 

atrativos locais destinados aos turistas. Por não possuir um ritual de caráter litúrgico, ou 

outro qualquer, e contar apenas com crianças, esta dança tem presença marcada nas 

feiras e eventos destinados a divulgar a cidade e suas atrações turísticas. Diferente das 

demais manifestações, ela não possui relação nenhuma com a zona rural, tratando-se de 

uma manifestação puramente urbana. Tem grande importância na manutenção desta 

dança, Benedita Antunes de Andrade, a Dona Didi, uma grande incentivadora desta 

prática na cidade, folclorista que se encontra em idade avançada. 

http://www.paraitinga.com.br/
http://www.paraitinga.com.br/
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É importante destacar que estas festas são efêmeras, sazonais, porém, 

deixam suas marcas nos espaços da cidade, como é o caso da Casa do Império – 

utilizada na Festa do Divino – que funciona ao longo do ano, assim como a reforma do 

Largo do Rosário, um local utilizado para a celebração de missas em campo aberto, 

tradição durante a celebração de Corpus Christie na cidade. Para Almeida (2012),  

“(...) a festa testemunha as crenças coletivas, as representações do sagrado 

próprias de uma comunidade ou da maioria de seus membros. A festa possui, 

de fato, a capacidade de produzir símbolos territoriais nos quais o uso social 

se prolonga além de seu acontecimento” (p.162).    

Além de atrativo turístico, em São Luiz do Paraitinga, o seu patrimônio 

material e imaterial é muito relevante para a formação cultural de sua população, 

servindo de fonte de conhecimento e de inspiração no desenvolvimento de suas tarefas 

cotidianas, principalmente, as relacionadas à criação cultural. A cultura local é muito 

ligada ao patrimônio arquitetônico, um fragmento do espaço sempre cantado, 

desenhado, pintado, esculpido e materializado nas mais diversas formas de 

manifestações culturais que lá se desenvolvem.  

Em um trecho extraído da poesia “Gregos e Parahytinganos”, contida no 

ensaio Parahytinga SLD de autoria de Marco Rio Branco, é clara a preocupação com a 

preservação da arquitetura da cidade e também a influência destas obras na formação 

cultural da comunidade local.  

“(...) Nunca faz que vai, mas não vai.  

Vai mesmo. Para nunca mais.  

Eu te quero tudo e o mais.  

Poesias arquitetônicas de uma nau cidade. Uma nave cidade?”. 

Por meio de uma quadra escrita por Seu Toninho do Bar (In Memorian), 

folclorista local, a influência da arquitetura é latente, pois o escritor exalta os materiais 

utilizados (o barro), a metodologia construtiva (barreado), as benesses da formação 

natural (quaricanga) e a devoção com a igreja. O material e o imaterial são exaltados 

“Tamém fizemo uma capela 

De pau fincado no chão 

Cobriro com quaricanga 

Pranta da região 

Barriaro as parede 

Não dexaram nem um vão (...) ”. 

Maria Campos da Silva Velho, Dona Cidoca como é carinhosamente 

conhecida na cidade, também deixa sinais que nos permitem apontar a influência da 

arquitetura na sua produção literária local, relembrando e exaltando as qualidades de 
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uma praça que não é mais a mesma, mas continuou presente em sua memória. A autora 

já coloca a praça em seus sonhos, meio que prevendo a sua transformação pelas 

mudanças que já vinham ocorrendo na cidade em meados da década de 1980. 

“Jardim da minha cidade, 

De encontros termos, tristonhos... 

És o abrigo da saudade 

Na passagem do meu sonho (...)” 

 (Trecho extraído de Azevedo, 1986, p.150) 

Ao pesquisar documentos e jornais antigos da cidade, foi encontrada uma 

poesia exaltando as características arquitetônicas da Igreja de Nossa Senhora do 

Rosário. A poesia – publicada no jornal O Luizense, em 1903, para saudar a 

inauguração do prédio reformado da Igreja – é bastante elucidativa e denota a relação 

entre a criação artística e a arquitetura da cidade. 

“Igreja da Virgem Immaculada do Rosário, 

hymno de fé, de gratidão, de confiança e amor dos luizenses. 

Poema granítico cujas pedras são vozes que dizem á Rainha do Rosário: Louvada sejas, ó 

Maria! 

Entre as rosas e os lyrios de nossa devoção, construindo o monumental e deslumbrante templo” 

(Autor desconhecido – Trecho extraído do jornal O Luizense, 1903) 

A cidade e seu conjunto arquitetônico sempre são lembrados nas músicas 

compostas na cidade, com destaque para a Rua Barão do Paraitinga, um local de 

efervescência cultural, visto que a mesma desemboca na Praça Oswaldo Cruz, sendo 

uma das principais ruas da cidade. A marchinha de carnaval de Pedro Moradei – 

chamada Barão – exalta a rua e a arquitetura da cidade. 

Foi naquela rua, quantos foliões 

Que triste cena percebi você 

Parecia quarta-feira quaresmeira 

Nada mais que cinzas e você e eu 

Levante os olhos e veja só os casarões 

Das janelas, confetes para o chão. 

(Trecho extraído da música Barão – Festival de Marchinhas de 1989) 

Cantada e descrita em poesias, o patrimônio cultural também serve de 

inspiração para os artesãos da cidade no momento de sua criação. Inspirados no 

conjunto arquitetônico, o artesanato local remete às formas urbanas e a paisagem da 

cidade, principalmente, de seu centro histórico. A título de exemplo, os porta-chaves 

confeccionados por Frederico Ozanan (Jú Preto) são inspirados nas portas e janelas dos 

casarões do centro histórico (ver foto 40). 

O patrimônio cultural também é sempre pintado na cidade, seja por turistas 

ou pelos artistas locais. Dentre os pintores da cidade que apresentam forte inspiração e 
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influência do patrimônio local, destaca-se o pintor primitivista José Carlos Monteiro. 

Sempre retratando as festas, as manifestações culturais e a arquitetura, as telas do 

referido pintor remetem à paisagem cultural da cidade (ver foto 41).  

 

 
Foto 40 – Artesanato de madeira pautado na memória da arquitetura do lugar São Luiz do 

Paraitinga. Foto: Carlos Murilo Prado Santos, 2013.  

 

Apesar da importância enquanto fonte de documental e atrativo para o 

turismo na cidade, conservando uma série de práticas culturais que representa um modo 

de vida da região do Vale do Paraíba, devido à falta de ações mais efetivas para sua 

preservação, as práticas culturais de São Luiz do Paraitinga estão desaparecendo ou 

sendo alteradas por interesses mercadológicos. Os problemas que podem ser elencados 

para a preservação das práticas culturais são: a falta de apoio às referências culturais, as 

políticas fragmentadas e pouco articuladas desenvolvidas pelo poder público e as 

mudanças que vêm se dando na zona rural, com a concentração fundiária e a introdução 

da monocultura do eucalipto na região.  

Grande parte das manifestações culturais corre sérios riscos de desaparecer 

na cidade, visto que poucos grupos folclóricos e culturais têm uma prática mais 

consistente. A título de exemplo, existem 3 grupos de Moçambique na cidade, 1 grupo 

de Congada, 3 grupos de Folia de Reis, 1 grupo de Cavalhada, 1 grupo de Danças 

Tradicionais, com destaque para a Dança de Fitas e a Corporação Musical de São Luiz 

de Tolosa. Estes grupos de manifestações culturais locais vivem de doações da própria 

comunidade e de seus participantes, esporadicamente, recebendo ajudas do poder 

público.   

Em uma entrevista, Benito Campos, artesão luizense, aponta grande 

preocupação com a preservação do patrimônio cultural local. Para o artesão, faltam 

políticas e ações mais claras à preservação do patrimônio local. Segundo Benito,  
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“(...) falta política cultural, porque na verdade o que existe é uma política de 

evento, existe a cultura, está aí, faz um monte de festa aqui, muita gente se 

orgulha, mas não tem consciência, vão mais pelo modismo, é mais modismo 

do que uma consciência efetiva cultural mesmo, então eu acho que precisava 

ser feito um trabalho junto à população para criar uma efetiva política 

cultural na cidade (...)”.  

 

 

 

Da mesma forma que o estado de preservação do patrimônio material é 

precário, a preservação do imaterial também não possui uma ação política definida, 

sendo pautada em ações pontuais e fragmentadas em momentos de crises. O 

Condephaat pouco se preocupou com o dado imaterial, apenas tombou o patrimônio 

arquitetônico, prática que por enquanto não apresentou uma mudança com o Iphan, que 

também tombou apenas o patrimônio arquitetônico. Porém, é de se destacar que o Iphan 

começa a desenvolver algumas ações para a preservação do imaterial na cidade e, quem 

sabe, no futuro, tombar o patrimônio imaterial também. Os poucos tombamentos 

relacionados ao imaterial foram realizados pelo conselho de patrimônio municipal 

recentemente, tratando-se apenas, de medidas normativas.   

Foto 41 – Telas do pintor José 

Carlos Monteiro que retratam o 

cotidiano de São Luiz do Paraitinga, 

com ênfase às festas e símbolos 

religioso como a Igreja Matriz. Foto: 

Carlos Murilo Prado Santos, 2013. 
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A partir de 2011, dentre os projetos desenvolvidos durante a reconstrução da 

cidade, o Iphan viabilizou a realização do Inventário de Referências Culturais de São 

Luiz do Paraitinga, trabalho realizado pela empresa Memórias Assessorias e Projetos, 

estudo já concluído e entregue para Prefeitura Municipal em junho de 2012
15

. Após este 

estudo, em 2013, o conselho municipal de patrimônio de São Luiz do Paraitinga já 

realizou o tombamento de bens imateriais, tombando o Canto de Brão
16

. Destaca-se que, 

mesmo antes da criação do conselho municipal de patrimônio, a prefeitura Municipal de 

São Luiz do Paraitinga já tinha tombado a Cavalhada do Distrito de São Pedro de 

Catuçaba
17

. 

Após o tombamento do conjunto arquitetônico, o Iphan vem realizando 

algumas ações com vistas ao inventariamento e à preservação das práticas culturais na 

cidade. Realizou um levantamento do patrimônio imaterial e vem executando algumas 

ações pontuais na cidade como o trabalho que começou a ser desenvolvido com a 

aplicação do Programa de Apoio e Folguedos do Centro Nacional de Folclore e Cultura 

Popular (CNFCP), entidade ligada ao Iphan a respeito da preservação das congadas e 

moçambiques. Até o momento, a única ação realizada pelo CNFCP na cidade foi o 

Encontro de Moçambiques e Congadas de São Luiz do Paraitinga, em novembro de 

2010.  

Dentre as ações desenvolvidas pela prefeitura municipal, pode ser citada a 

criação do conselho municipal de patrimônio e também o tombamento de duas práticas 

da cultura local: o canto de brão18 e a cavalhada. Do ponto de vista legal, a cidade está 

bem servida, tendo sido criado um conjunto de leis e decretos que servem para a 

preservação do patrimônio local, porém, como em muitas cidades brasileiras, algumas 

leis sequer são conhecidas pela população local.  

Além da legislação pertinente à preservação, as demais ações são 

relacionadas ao fomento financeiro de atividades que possuem maior visibilidade na 

cidade, como os blocos e as bandas que se apresentam no carnaval, as ajudas para a 

                                                           
15

 Inventário Nacional de Referências Culturais do patrimônio imaterial financiado pelo IPHAN, com um 

custo de R$ 78.900,00 (Ascom/Iphan-SP-2013) 
16

 Lei 10.652 de 29 de novembro de 2013 – Dispõe sobre o tombamento imaterial do Canto de Brão e dá 

outras providências.  
17

 Lei 1059 de 13 de dezembro de 2002 – Dispõe sobre o tombamento da Cavalhada de São Pedro de 

Catuçaba e dá outras providências.  
18

 Cantigas entoadas quando ocorre a realização de um mutirão para a execução de alguma tarefa na zona 

rural. Cantado em duplas, as cantigas são feitas por uma linguagem improvisada e cheia de metáforas, 

onde é cantado um enigma que deve ser decifrado ao longo do dia de trabalho. É uma espécie de jogo 

cantado de adivinhação.  
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realização das festas do Divino e de São Luiz de Tolosa e a celebração da Semana 

Santa. Também são auxiliadas financeiramente pela prefeitura municipal a Banda de 

São Luiz de Tolosa e a Fanfarra Monsenhor Ignácio Gióia, mas, de uma maneira geral, 

o fomento é de pequeno valor e esses grupos culturais sempre têm que realizar 

campanhas na cidade para a arrecadação de mais recursos materiais e financeiros.   

A sociedade civil está se organizando na cidade por meio de ONGs 

(organização não governamental), mas ainda é um trabalho de pequena dimensão e 

restrito a determinados grupos sociais, tratando-se de ações de pequeno alcance em 

termos de preservação do patrimônio, pois a participação da população é restrita. As 

ações destas ONGS são, muitas vezes, questionadas pela população que alega se tratar 

de grupos compostos por pessoas da elite local ou por pessoas de fora da cidade, que 

não abrem a uma participação mais efetiva de toda a população.  

Dentre as ONGs que executam algumas ações relacionadas à preservação do 

patrimônio na cidade, destacam-se: a AMI/São Luiz (Associação dos Amigos para a 

Reconstrução e Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural de São Luiz do 

Paraitinga), voltada à preservação do conjunto arquitetônico; a AKARUI-Associação 

para a Cultura, Meio Ambiente e Cidadania, que desenvolve projetos destinados à 

preservação ambiental e a manutenção da população rural no campo, com o 

desenvolvimento de projetos de geração de renda para essas populações.  

Uma ONG de grande visibilidade na cidade é a SOSACI (Sociedade dos 

Observadores de Saci), ONG que foi fundada em 2003 com o intuito de recuperar a 

memória do Saci e, paralelamente, da cultura caipira. É uma ONG de grande alcance, 

inclusive na mídia nacional, porém, não conta com uma participação efetiva da 

população de São Luiz do Paraitinga, sendo composta basicamente por pessoas de 

outras cidades. A maioria de seus diretores e colaboradores são pessoas oriundas de 

outras cidades e São Luiz é utilizada como um ponto de encontro. Assim, algumas de 

suas ações têm pouca adesão da população local, o que é questionável na medida em 

que é uma organização para preservar a cultura na cidade.   

Com o aumento no volume de visitação na cidade e a possibilidade das 

práticas culturais serem vendidas e consumidas pelo turista, a cultura do lugar foi 

envolvida em uma aura de positividades e adquiriu um novo sentido perante a 

sociedade. Destarte, o que está imperando nesta transformação em São Luiz do 

Paraitinga, é o paradigma do consumo em detrimento dos hábitos e costumes do povo 
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local. A prática cultural enquanto memória e base da identidade está perdendo espaço 

para o entretenimento. Mesmo admitindo a natureza dinâmica da cultura, é importante 

salientar que a refuncionalização turística contemporânea do patrimônio vem se 

sobrepondo aos modos de vida do lugar, aos calendários festivos, aos rituais e a vida no 

campo. O patrimônio cultural está ficando à mercê do tempo do entretenimento.  

Estudiosos consideram que a cultura não pode ser reduzida a um objeto, já 

que ela é a sociedade em suas atividades rotineiras; porém, quando estas atividades 

passam a ser o atrativo, ela fica descolada da realidade do lugar, sendo transformada em 

produto, sendo reduzida a um bem passível de ser vendido. Enquanto a Folia de Reis se 

apresenta nas festas litúrgicas, dentro de seu sentido religioso ela não deve ser vista 

como um objeto, mas, a partir do momento em que esta mesma Folia de Reis se 

apresenta nos programas de auditório das redes de televisão regionais, seu sentido passa 

a ser outro: divulgar a cidade e seus produtos. A apresentação em programas de rádio e 

televisão não é um problema em si, sendo problemático quando as manifestações são 

colocadas num plano secundário para destacar o trade turístico, o município, utilizando 

as práticas culturais como pano de fundo para divulgar os produtos ofertados pelas 

agências que operam o turismo na cidade.    

Como coloca Leite (2003, p. 233): “(...) essas apresentações ocorrem, 

obviamente, na forma alterada de espetáculo, bem diferente das demoradas festas 

populares que caracterizam essas manifestações (...)”. A Folia do Divino Espírito Santo 

se apresenta em qualquer dia e horário, e não somente nos atos relacionados aos dias de 

festa. A encenação continua a mesma, mas o seu sentido mítico e ritualístico vem sendo 

desfigurado.  

Apesar das tentativas de preservar as práticas culturais da cidade, ao impor 

verticalmente uma nova função às práticas culturais, o poder público vem sendo um 

vetor que está acelerando a descaracterização da cultura, desvirtuando-a em função de 

resultados econômicos de curto prazo. Ao longo prazo, com problemas socioambientais 

que podem ocorrer pela ausência de planejamento turístico e urbano, a cidade pode cair 

no esquecimento novamente, fato que já ocorreu no passado da cidade.  

A descaracterização das práticas culturais denota que as ações de 

preservação foram fragmentadas e ficaram restritas aos bens materiais, ao arquitetônico, 

processo que deixou o imaterial num plano secundário. Com a patrimonialização e a 

refuncionalização turística, as práticas culturais selecionadas estão sendo 
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espetacularizadas em seus rituais e encenações, e pode-se confirmar a tese da pesquisa 

de que o tombamento somente do conjunto arquitetônico é uma medida questionável de 

preservação, já que abriu caminho para a turistificação e coloca o imaterial em risco de 

desaparecimento. Com isso, sustenta-se que a patrimonialização vem servindo para a 

sobrevalorização dos espaços que se tornarão turísticos. À medida que o movimento 

turístico cresce, as práticas culturais – que deveriam ser preservadas em conjunto com a 

arquitetura – , passam a ficar sob risco de transformação, pois as práticas culturais que 

são pouco atrativas para o turista, ficam esquecidas, processo que está acontecendo com 

as práticas culturais do lugar analisado.  

Para que ocorra uma preservação mais efetiva das manifestações culturais 

do município, é importante desenvolver políticas e ações que entrelacem a preservação 

à refuncionalização turística, ações que permitam um uso compartilhado e consciente 

destas práticas, utilizando-as como vetor de resistência para preservação da memória do 

lugar. Para tanto, é de vital importância que este patrimônio cultural passe a ser 

estudado e divulgado a partir da educação básica na cidade, para que, assim, estas 

práticas culturais ganhem perenidade.  

São Luiz do Paraitinga, uma pequena cidade, possui poucas possibilidades 

para seu desenvolvimento socioeconômico, e o turismo pode ser um excelente vetor de 

dinamização da economia e inclusão, ao mesmo tempo, de valorização da cultura local, 

porém, pelos rumos que estão sendo adotados, a cidade caminha no mesmo sentido de 

outras cidades que tentaram implantar o turismo sem um estudo e um planejamento 

prévios. Com o processo de descaracterização de suas práticas culturais, o município 

passa a oferecer as mesmas atividades que são encontradas em todas as cidades que 

vivem do turismo, com shows e espetáculos que pouco fazem sentido para a população 

local. Caso o município continue seguindo esta tendência, o turismo trará poucos 

benefícios socioeconômicos para a sua população e, ao mesmo tempo, irá acelerar a 

descaracterização de suas práticas culturais, confirmando a tese proposta na pesquisa de 

que a patrimonialização impulsionou o turismo e o mesmo está dificultando a própria 

preservação. Um desenvolvimento turístico pouco planejado em áreas patrimoniais 

impulsiona a descaracterização das materialidades e das imaterialidades do lugar.  
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5.1 A refuncionalização turística e a preservação do patrimônio cultural: usos e 

sentidos 

A origem da prática do turismo é um assunto de controvérsias, sendo uma 

questão longe de uma definição, visto que o homem sempre se deslocou pela superfície 

da Terra para as mais variadas finalidades, como: a alimentação, a realização de 

negócios, a busca por amenidades climáticas, a conquista de novos territórios, dentre 

outros fatores. Pode-se afirmar que os caçadores e coletores que viviam perambulando 

pelos continentes praticavam turismo? Os gregos e romanos, ao partir para a conquista 

de novos territórios, estavam praticando turismo? Os mascates que circulavam pelo 

interior do Brasil praticavam turismo? Obviamente que não, visto que em todas as 

definições e classificações a respeito do turismo, está implícita a busca pelo lazer e pelo 

ócio, categorias que se tornam fundamentais para entender o turismo19.   

A historiadora Marly Rodrigues (2003) aponta que a origem do turismo 

moderno pode estar na Europa do século XVII, período em que as famílias das classes 

dominantes mandavam seus filhos estudar em outros países para complementar sua 

educação, conhecendo novas culturas e aprendendo novos idiomas. Ainda não se pode 

falar de atividade turística, o que não nega o fato destes estudantes estarem praticando, 

até certo ponto, um tipo de turismo. Já no século XIX, o turismo começou a ser 

organizado e pensado enquanto uma atividade econômica, ou seja, aos poucos foi 

assumindo as características de um negócio econômico, com a criação de viagens 

organizadas para o ócio e o lazer, com destaque para o inglês Thomas Cook, um 

explorador que começou a organizar viagens da elite londrina para o interior da 

Inglaterra, podendo ser considerada a origem das primeiras viagens agenciadas.  

Brusadin (2012) considera que o turismo é uma atividade decorrente da I 

Revolução Industrial, pois a partir do momento que surgiram as máquinas, aumentou-se 

a produção e o homem começou a ter períodos de ócio, o que possibilitou o 

desenvolvimento das atividades de lazer, dentre elas, o turismo. Rodrigues (2003) 

corrobora das colocações de Brusadin (2012), afirmando que “(...) a atividade turística 

é, portanto, produto da sociedade capitalista industrial e se desenvolveu sob o impulso 

de motivações diversas, que incluem o consumo de bens culturais” (Rodrigues, 2003, 

                                                           
19

 Hoje existem diferentes tipos de turismo, como o turismo de eventos, o turismo de negócios, o turismo 

ecológico, o turismo de aventura, o turismo de montanha dentre outros, porém, em qualquer um destes 

tipos de turismo, o lazer e o ócio estão presentes.  
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p.15). Assim, o turismo é um fenômeno econômico-cultural moderno, que com o 

intenso desenvolvimento do setor de transportes e de telecomunicações, vem ganhando 

cada vez mais importância enquanto atividade econômica.  

O que é aceito por todas as áreas de pesquisas relacionadas ao turismo, é 

que esta atividade está relacionada ao deslocamento de pessoas ao lazer, seja um 

deslocamento que percorre grandes distâncias, seja deslocamento das periferias das 

grandes cidades para as áreas centrais, geralmente, o local em que estão concentrados os 

equipamentos culturais e de lazer das grandes cidades.  

A definição da Organização Mundial do Turismo (OMT) corrobora esta 

posição, pois define o turismo como sendo “(...) o deslocamento de pessoas de seu 

domicílio cotidiano, por no mínimo 24 horas, com a finalidade de retorno” (Funari e 

Pinsky, 2003, p.5). É ponto comum entre todas as ciências que o turismo é baseado no 

deslocamento do turista de seu lugar de vida para o lugar do outro, “(...) o que distingue 

esta modalidade das demais é o fato de o turista se deslocar visando seu lazer e 

recreação para locais onde outras pessoas têm o trabalho e a vivência” (Almeida, 2006, 

p.110).   

Não existe uma definição exata do que é turismo, porém, é consenso entre 

geógrafos que se trata de um fenômeno social e econômico de grande importância na 

contemporaneidade. Partindo de uma leitura espacial, com base nos pressupostos da 

Geografia Crítica, o geógrafo deve pensar o turismo enquanto uma prática social (Cruz, 

2000) como outra qualquer, com suas particularidades e características de 

funcionamento. Ao considerar o turismo enquanto prática social, ele se torna uma 

prática socioespacial, sendo papel da Geografia apontar qual a relação do turismo com o 

processo de produção do espaço geográfico.   

Entendendo o turismo enquanto prática social, enquadrado no processo de 

produção do espaço, o desenvolvimento do turismo segue a lógica de reprodução do 

capital, apropriando dos lugares que serão refuncionalizados para o recebimento de 

turistas, transformando o próprio lugar na mercadoria a ser consumida. Através de sua 

dinâmica de implantação e funcionamento, é uma atividade que produz e consome 

espaço (Cruz, 2000), participando ativamente da produção espacial nos lugares 

turísticos. No turismo, o espaço é a mercadoria a ser consumida, porém, o espaço em si 

não é vendido, mas, sim, seus símbolos e signos, recaindo em uma apropriação 

simbólica do espaço.  
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Com objetivo de refuncionalizar o espaço para o recebimento do turismo, 

dá-se início a um processo de estetização de suas formas e de consumo de suas funções. 

Através de construções simbólicas, no espaço, são construídas imagens positivas destes 

lugares e o espaço é transformado em força de produção, na medida em que,  

“(...) o espaço geográfico turístico é constituído por um conjunto 

indissociável de objetos e ações, ou seja, sujeitos e idéias comunicados por 

formas e palavras. Estas, que não traduzem apenas a realidade, mas, através 

do poder de comunicação em agregar significados às palavras, elas (por si 

só!) fabricam imagens” (Castrogiovanni, 2010, p.185).   

Com estas imagens, normalmente, positivas, tem-se início a uma 

sobrevalorização do espaço, que a partir destas imagens dão a possibilidade de extração 

de rendas monopolistas (Harvey, 2006) nestes lugares. Assim, o setor turístico passa a 

ter um peso decisivo na produção do espaço nos lugares turísticos.  

É importante abrir um espaço para refletir a respeito das imagens positivas 

que são necessárias para o turismo. No caso do objeto analisado, ocorreu uma situação 

contraditória com a espetacularização de uma imagem de desgraça e destruição após a 

inundação da cidade, um turismo de tragédia, turismo pautado na destruição material e 

na desgraça alheia. No início do processo de reconstrução, foi criado o Projeto Canteiro 

de Obras
20

, que, durante o ano de 2010, desenvolveu roteiros para os visitantes 

conhecerem os imóveis e lugares afetados e as obras de reconstrução, com certa 

glamourização da inundação por parte do poder público local e dos órgãos de 

preservação. Com a necessidade de receber cada vez mais visitantes, os lugares 

turísticos passaram a espetacularizar quaisquer eventos e fenômenos.  

Segundo declarações do Diretor de Turismo Municipal, Eduardo de Oliveira 

Coelho,43 anos, a partir de uma grande divulgação da inundação pela mídia nacional e 

regional, a cidade passou a receber um grande volume de visitantes e, percebendo esta 

tendência, o poder público incentivou a visitação da tragédia. Segundo o diretor,  

“a cidade só teve mais mídia do que o carnaval durante o período da 

enchente, apareceu na mídia mundial até, e muitas pessoas passaram a 

conhecer a cidade. A partir de então, começou essa visita desenfreada em 

função da enchente, a gente fala que é o turista de enchente, vinha pra cá, 

tirava algumas fotos da destruição e iam embora. Percebendo esse interesse, 

surgiu a idéia de fazer o canteiro aberto na cidade e começamos a organizar 

grupos de geografia, arquitetura, engenharia, vários grupos estudantis de 

                                                           
20

 O Projeto Canteiro Aberto surgiu a partir de uma parceria entre a Faculdade de Arquitetura, Urbanismo 

e Paisagismo da UNESP de Bauru com a Prefeitura Municipal de São Luiz do Paraitinga, tendo como 

objetivo principal viabilizar o recebimento de visitantes durante a reconstrução da cidade. É um programa 

aberto para todas as pessoas, em especial de estudantes e pesquisadores acadêmicos (Jornal da 

Reconstrução, n°3, p. 3, Abril de 2010).   
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ensino fundamental, ensino médio, cursos técnicos que começaram vir pra cá 

para conhecer esse caos durante a reconstrução. Do limão tentamos fazer a 

limonada, funcionou bem durante o período em que a igreja estava fechada, 

tínhamos bom acesso, fizemos eventos dentro das obras, fizemos uma reunião 

com 69 ou 67 prefeitos dentro da igreja, virou uma grande festa, um grande 

evento a questão da reconstrução da cidade, que do ponto de vista turístico 

foi suficiente para começar a movimentar restaurantes, bares, lanchonetes, 

lojas, artesanato. Começou a ter o turismo de um dia e aos poucos essas 

pessoas começaram a levar informação que a cidade estava sendo 

preparada”, comemora o assessor. 

O turismo – visto enquanto prática social – envolve uma série de agentes, 

destacando-se os turistas (consumidores), as agências de turismo e as atrações turísticas, 

além da população receptora. No caso de uma cidade pequena como São Luiz do 

Paraitinga, a prática do turismo atinge pessoas que não possuem qualquer relação com 

esta atividade, na medida em que os turistas ocupam espaços de usos cotidianos nos 

períodos de maior visitação como as praças e demais áreas de lazer, sobrecarregando os 

equipamentos urbanos coletivos, assim como os equipamentos de infraestrutura como a 

rede de abastecimento de água e energia elétrica, a rede de alimentação e demais 

atividades do setor de serviços, pois para o turismo acontecer, ele depende de atividades 

dos mais variados seguimentos da economia de uma cidade. Conforme chama a atenção 

a turismóloga Margarita Barreto (2007, p.11),  

“(...) El turismo es um fenómeno que cresce y se expande de forma bastante 

incontroláble e imprevisible através del tiempo y del espácio. Em cada 

momento y lugar em que se producen una serie de relaciones que siempre 

son, em algún grado, diferentes y nunca totalmente previsibles”.       

Necessitando de atividades econômicas distintas para seu funcionamento 

pleno, o turismo é calcado em uma base material e uma base imaterial (símbolos e 

signos), dando origem, com isso, a novas espacialidades para receber o turista, o que 

muitas vezes, acontece a partir de políticas de implantação fragmentadas e 

desconectadas com a realidade destes lugares. As novas funções criadas pelo turismo 

vão transformar os objetos, revalorizar o espaço e redimensionar o cotidiano do lugar, 

podendo colocar em “colapso um sistema complexo e dinâmico que é a cidade (...) 

apropriada de maneira negligente pelo turismo, quando organizado por agentes afoitos, 

imediatistas e desinformados, que negligenciam a sociedade e os lugares” (Costa 2010, 

p.31).  O turismo é uma nova forma de produzir a cidade e o espaço turístico é uma 

expressão espacial do produto turístico ao partir para um processo de “urbanização 

turística” (Paes, 2000) e suas eventuais intervenções espaciais. 

A sociedade produz espaço, um produto social composto por um sistema de 

objetos e um sistema de ações que lhes dão sentido. Em decorrência da dinâmica 
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espacial, cada lugar é definido pelas ações acumuladas no passado, em conjunto com as 

ações do presente (Santos, 2002). No caso do espaço turístico, ele é composto por um 

conjunto de objetos e ações específicos para tais atividades, objetos e ações que, muitas 

vezes, ficam descolados da realidade do lugar, sendo vital para o geógrafo entender a 

relação entre o espaço criado e o espaço organizado pelo homem para melhor trabalhar 

o desenvolvimento do turismo.  

Pensando o turismo no processo de produção espacial, a medida que ele 

produz e consome espaço, o turismo irá dar origem a lugares híbridos compostos pelos 

equipamentos turísticos, criando no mesmo espaço, na mesma cidade, espaços para os 

turistas e espaços para a população nativa. Em cidades onde o fluxo de turistas é 

sazonal, como é o caso de São Luiz do Paraitinga, são produzidos espaços efêmeros e 

temporários para o turista, pois são criações que têm curta duração e dependem da 

visitação para serem montados. Como adverte Cruz (2000),  

“(...) para que o turismo possa acontecer, os territórios vão se ajustando as 

necessidades trazidas por essa prática social. Novos objetos e novas ações; 

objetos antigos e ações novas; novas paisagens, velhas e novas ações: essa é a 

lógica da organização socioespacial promovida pela prática do turismo” 

(p.21).   

Baseado do imaginário do espaço, o turismo é uma atividade singular e 

carregada de forte carga cognitiva, no qual o lugar turístico adquire significados 

distintos para o turista em relação aos moradores destas áreas, um lugar onde o turista 

consegue romper com os hábitos e práticas de seu cotidiano. No turismo, valoriza-se o 

simulacro e as simulações. Conforme explicita Almeida (2006), existe uma “cultura do 

turismo”, pautada nas atividades que são desenvolvidas pelo turista, que tem seu início 

com a preparação da viagem e termina com o retorno ao seu domicilio cotidiano. Para a 

autora, “(...) a cultura turística seria, pois, um estado de espírito, marcando as formas de 

pensar, de agir, de sentir durante a animação. É por meio do filtro da cultura turística 

predominante que o visitante frequentará a cultura local, aquela das pessoas e do lugar 

que os acolhe” (Almeida, 2006, p114).  

O turismo é uma prática social, que participa ativamente do processo de 

produção espacial, tratando-se de uma atividade carregada de valor simbólico, mas o 

que o turista consome? Essa pergunta é de fácil resposta, ou seja, o turista consome 

mais produtos simbólicos do que reais, consome, principalmente, sensações, no caso de 

uma pequena cidade histórica, consome a própria cidade, visto que todo o turismo de 

São Luiz é pautado em uma construção de uma paisagem que remete à memória da 
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cafeicultura e do caipira, um turismo classificado como turismo cultural, pois vem se 

desenvolvendo a partir do patrimônio arquitetônico e das práticas culturais do lugar. 

Destaca-se que conforme elucidado no capítulo “Do auge cafeeiro à condição de 

pequeno núcleo urbano: a evolução urbana de São Luiz do Paraitinga”, mesmo não se 

tratando de um centro produtor de café, toda a construção simbólica está atrelada ao 

período do café na região.   

No caso analisado, a atividade depende, essencialmente, da 

refuncionalização espacial para se efetivar, produzindo nestes espaços as condições 

ideais para sua realização. Os lugares são adaptados para “(...) que se tornem 

compatíveis com o consumo turístico, em função de um trabalho material e imaterial 

que incide sobre o espaço herdado, ou mesmo de uma mera nova representação” 

(Benevides, 2007, p.89). Em lugares onde são necessárias maiores intervenções urbanas 

para o recebimento de turistas, os interesses e objetivos relacionados à demanda 

turística passam a nortear este processo de refuncionalização.    

Diante do exposto a respeito das mudanças espaciais necessárias para o 

recebimento de turistas – processo agravado em um pequeno centro urbano –, confirma-

se a tese da pesquisa, ou seja, dialeticamente, o processo de patrimonialização valoriza 

estes lugares e os coloca em destaque, e estas áreas rapidamente são tomadas de assalto 

pelos interesses do mercado turístico. Com as mudanças necessárias para a 

refuncionalização turística, descoladas das políticas e práticas de preservação, o 

patrimônio destes lugares passa a ficar em risco de descaracterização e transformação. 

Com isso, sustenta-se que o tombamento é apenas uma etapa para a sobrevalorização 

dos espaços que, futuramente, se tornarão turísticos, comprovando que a 

patrimonialização desencadeará em um processo de urbanização turística, com grandes 

alterações nas materialidades e nas imaterialidades destes lugares. A preservação das 

materialidades e das imaterialidades está cada vez mais submetida à lógica do mercado 

turístico. 

Após a elevação de São Luiz do Paraitinga à condição de estância turística, 

todas as políticas urbanas e de preservação do patrimônio arquitetônico que se dão na 

cidade passaram a gravitar em torno desta atividade e tudo passou a ser realizado para 

viabilizar o turismo. As mudanças que se deram e se dão nas materialidades (reformas 

da Praça Oswaldo Cruz, reforma do Mercado Municipal, construção da Praça de 

eventos João Boy) são decorrentes de ações direcionadas ao recebimento de turistas.  
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Além das mudanças nas materialidades, desde a década de 1990, o poder 

público em parceria com as agências de turismo e da mídia regional e nacional vem 

construindo uma imagem de cidade festeira, sendo divulgada como “a cidade das mil 

festas” a partir de reportagens em revistas especializadas do setor turístico como a 

reportagem da revista “Os Caminhos da Terra”21. Com o intuito de colocar a cidade no 

mercado turístico nacional, a referida reportagem descreveu a cidade da seguinte 

maneira:  

“A cidade das mil festas. Famosa pela Festa do Divino, São Luis do 

Paraitinga preserva a cultura e natureza mesmo estando a apenas 170 

quilômetros de São Paulo. Com dez exibições de danças folclóricas, 

procissões, novenas e até forró, os luizenses festejam o Divino Espírito 

Santo” (Os caminhos da Terra, Julho de 2000).  

Desde 2002, o poder público local, atrelado às instituições de preservação, 

vem divulgando a imagem de uma cidade bucólica, porém, com muitas festas e atrações 

culturais, ação que tem funcionado razoavelmente bem, pois o volume de turistas na 

cidade aumenta ano após ano nas festas mais famosas e de maior apelo cultural, fato que 

vem colocando a preservação do patrimônio arquitetônico e das práticas culturais do 

lugar no plano secundário no momento de definir os projetos que serão realizados, 

sendo que todas as ações realizadas até o momento são obras de intervenção urbana.  

O conjunto arquitetônico serve como suporte para a construção de uma 

paisagem cultural, servindo de cenário para a materialização das práticas culturais e das 

festas da cidade, o que de fato atrai o visitante. Constrói-se uma paisagem e uma 

imagem atrativa para o turista, questão levantada no capítulo “As práticas culturais e a 

paisagem urbana de São Luiz do Paraitinga”, onde analisou-se o papel das práticas 

culturais no processo de produção da paisagem do lugar.   

A Unesco já mostrou preocupações na relação entre o turismo e a 

preservação do patrimônio cultural quando da publicação das “Recomendações de 

Havana sobre a diversidade cultural e o turismo”, em 2003, documento publicado em 

um seminário de mesmo nome, que afirma a necessidade de aprofundar as reflexões em 

torno das relações entre a preservação do patrimônio e o desenvolvimento turístico, 

onde 

“(...) este documento retoma la importância de la diversidad cultural como un 

processo que debe ser respetado y que debe ser tomado em cuenta el elaborar 

                                                           
21

 NUNES, Daniel Gonçalves. A cidade das mil festas. Os caminhos da Terra. São Paulo, a. 9, n. 7, 

Julho 2000. 
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políticas de turismo cultural, al tiempo que reconece que el turismo puede ser 

un médio eficaz para la preservación del patrimônio y del diálogo entre lás 

culturas. También refuerza la necessidad de profundar em la reflexión sobre 

la relación entre turismo, cultura y desarrollo, incluyendo em esto lás 

relaciones entre visitantes y visitados, en las cuales debe prevalecer en 

equilíbrio para preservar la diversidad y para promover el desarrollo local 

(Barreto, 2007, p.57-58).    

A relação entre o turismo e a preservação do patrimônio cultural é repleta de 

contradições e conflitos. Como preservar as materialidades de um centro urbano 

(patrimônio arquitetônico) e ao mesmo adaptar estes espaços para o desenvolvimento de 

uma atividade do período contemporâneo (turismo) que demanda seguidas intervenções 

territoriais para seu funcionamento? Como preservar e refuncionalizar um centro 

histórico, sem, no entanto, descaracterizar estas materialidades, assim como as práticas 

culturais decorrentes dos usos destas materialidades nestes lugares?  

Com a decadência econômica das cidades que ficaram distantes da Rodovia 

Presidente Dutra no Vale do Paraíba, cidades como São Luiz do Paraitinga, São José do 

Barreiro, Bananal, Santa Branca e Lagoinha, dentre outras, a partir de suas práticas 

culturais, bens arquitetônicos e suas características naturais, vêm tentando implantar o 

turismo e, com isso, adequando-se e desenvolvendo ações para tal empreitada. Por se 

tratar de cidades pequenas e antigas, as mesmas vêm passando por reformas em seus 

centros urbanos, desencadeando em um processo de “urbanização turística”, processo 

este que vem alterando a morfologia urbana e a paisagem destas cidades. Dentro desta 

dinâmica de reorganização espacial regional, o espaço urbano de São Luiz do Paraitinga 

vem sofrendo significativas intervenções, um intenso processo de refuncionalização 

territorial decorrente do desenvolvimento do turismo, processo acentuado com sua 

reconstrução a partir de 2010.  

Quando se pensa na contradição presente na relação preservação X 

refuncionalização de um centro urbano, as práticas adotadas remetem diretamente às 

interferências materiais nas obras, porém, no núcleo urbano analisado, a 

refuncionalização, até o momento, vem se dando na escala da paisagem, ou seja, as 

formas da cidade em sua totalidade e não isoladamente. Como as novas funções – que 

vêm sendo produzidas na cidade – dependem das velhas formas, de suas rugosidades 

urbanas, as interferências materiais que vêm se dando são no sentido de realçar o antigo 

já que o turismo é dependente da preservação.  

A partir do momento que grande parte do núcleo urbano foi transformado 

em patrimônio cultural, as obras que passaram a ser realizadas são direcionadas à 
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preservação da estrutura urbana. As mudanças nas materialidades se dão no sentido de 

colocar este patrimônio em evidência, visto que é esta materialidade que irá dar suporte 

para a valorização da paisagem da cidade, onde  

“(...) o novo padrão espacial pode se dar sem que as coisas sejam outras ou 

mudem de lugar. (...) Há uma alteração no valor do objeto, ainda que 

materialmente o objeto seja o mesmo, porque a teia de relações em que está 

inserido opera a sua metamorfose, fazendo com que seja substancialmente 

outra” (Santos, 2002, p.97).   

Por ser uma área patrimonializada, a estrutura urbana deve ser preservada e 

as mudanças são mais intensas no nível do simbólico. Conforme aponta Santos (1986), 

a sociedade pode ser atual, mas, sua paisagem – pelas formas apresentadas – é composta 

de atualidades de hoje e do passado, resultando em um variado espaço construído, onde 

o espaço e a paisagem acompanham a dinâmica da sociedade, visto que a “(...) paisagem 

e sociedade são variáveis complementares cuja síntese está sempre por refazer” (Santos, 

2002, p.107).  

No processo de produção do espaço urbano, os agentes responsáveis pela 

(re)produção do espaço criam e recriam formas espaciais. Estas, dentro da dinâmica 

social, vão, permanentemente, adquirindo novas funções. Assim, a organização espacial 

do presente acaba agindo sobre o futuro, o que Santos (1986) chamou de inércia 

dinâmica. Nesta metamorfose constante, os lugares passaram a receber novos valores e 

a desempenhar novas funções. Para analisar o espaço em sua totalidade, consideram-se, 

conjuntamente, as quatro categorias de análise espacial propostas por Santos (2002), 

que são: a forma, a função, a estrutura e o processo. A partir destas categorias, a cidade, 

então, pode ser vista como uma inter-relação de processos espaciais, contraditórios e 

complementares entre si.  

A forma é o aspecto visível do espaço, dando origem, isoladamente ou em 

conjunto, a um padrão espacial (Corrêa, 1998). A significação das formas é sempre 

relativa, por isso, Lefebvre (1978, p.108) atribui uma dupla existência às formas: uma 

existência mental e uma social. Assim, por meio das formas-conteúdo, pode-se 

compreender a estrutura social. Com uma nova estrutura social se impondo ao uso do 

território, as formas pretéritas são refuncionalizadas, participando de novos arranjos 

espaciais. Por possuir um conteúdo que é social, as diferenças sociais podem, e, 

geralmente, são percebidas nas formas da cidade (Santos, 2002). Por isso a 

refuncionalização de velhas formas pode ser traduzida como mudanças estruturais da 

sociedade.  
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Na leitura do espaço geográfico, pode-se afirmar que a forma sem função é 

uma entidade vazia. A forma só passa a ser considerada forma-conteúdo após o contato 

com as ações da sociedade. A forma per si é somente um objeto; mas o objeto sendo 

utilizado, produzido e produzindo, se torna mercadoria e passa a fazer parte da 

sociedade (Lefebvre, 1970, p.131). Santos (2002), concordando com Lefebvre, afirma 

que a forma só é relevante quando a ela é dado um valor social, ligado à estrutura do 

momento.  

A função, por sua vez, é o papel ou atividade desempenhada pelo objeto 

criado (forma), como, por exemplo, o lazer, as compras, funções associadas à casa, ao 

bairro, enfim, à cidade e à rede urbana, tornando-se impossível analisar o espaço, 

separando forma e função (Corrêa, 1998). Baudrillard (2000) trabalha as funções como 

a parte subjetiva da forma. Para ele, por assumirem uma função subjetiva, a partir de 

uma relação dialética com a sociedade, as formas possuem funções a serem descobertas.  

Para pensar a cidade em sua totalidade, não se pode deixar de lado o 

processo e a estrutura nos quais estas formas-conteúdo estão inseridas. Ao analisar a 

relação recíproca e contraditória entre forma e função, pode-se afirmar que estrutura 

está ligada ao modo como os objetos estão organizados, referindo-se à maneira como 

estão inter-relacionados entre si (Corrêa, 1998, p.77). Assim os artefatos culturais são 

formas cristalizadas em um determinado período histórico, com funções condizentes 

com a estrutura social a partir da qual estas formas foram construídas. Já o processo 

implica “uma estrutura em seu movimento de transformação” (Corrêa, 1998, p.77), e dá 

a possibilidade à sociedade de criar e recriar lugares 

Uma área de patrimônio pode ser vista com um exemplo muito elucidativo 

da dinâmica de produção espacial, pois é uma área que deve ser preservada em termos 

formais, mas estar apta para receber uma nova função com a preservação e o 

desenvolvimento do turismo. Em um núcleo urbano composto por um patrimônio 

arquitetônico, com imóveis de séculos e décadas passadas, o processo de 

refuncionalização está sempre em aberto, dependendo dos interesses mercadológicos 

internos e externos ao lugar.  

De uma maneira geral, as refuncionalizações, que surgem a partir da 

patrimonialização, seguem o mesmo modelo, fundindo o tradicional – os bens tombados 

– aos novos usos e funções, as atividades do entretenimento e do turismo. Corrêa (1999) 

destaca que esse processo de refuncionalização ocorre em todas as escalas e dimensões, 
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porém com velocidades variáveis. Segundo o autor, existem locais em que as formas 

estão mais cristalizadas, sendo difícil qualquer mudança, e o processo de 

refuncionalização destas áreas, geralmente, é mais lento, mas não deixa de ocorrer. 

Porém, outras áreas podem ter uma refuncionalização mais intensa e acelerada.  

O espaço geográfico é dinâmico. Uma área transformada em patrimônio 

histórico e valorizada para o uso turístico pode confirmar esta premissa, pois o 

patrimônio histórico arquitetônico – criado e desenvolvido pela sociedade visando a 

preservar algumas características materiais e imateriais de tempos pretéritos –, ao ser 

valorizado para novos usos, gera mudanças socioespaciais que vão se materializar no 

território. Ao transformar o centro de São Luiz do Paraitinga em patrimônio histórico 

arquitetônico e, em seguida, em Estância Turística do Estado, tem-se o início de uma 

nova relação entre a sociedade e este território, agora, em processo de valorização com 

o desenvolvimento turístico. Ao ser direcionado ao turismo, o patrimônio adquiriu um 

novo sentido, ou seja, uma mercadoria destinada ao mercado de entretenimento. 

Ao realizar uma leitura geográfica, o patrimônio cultural é tratado como um 

conjunto de formas-conteúdo da cidade e, por assumir um caráter de subjetividade, a 

relação forma-função está sempre mudando e adquirindo novos contornos, originando 

novas formas-conteúdo, na medida em que 

“(...) os movimentos da sociedade, atribuindo novas funções às formas 

geográficas transformam a organização do espaço, criam novas situações de 

equilíbrio e ao mesmo tempo novos pontos de partida para um novo 

movimento. Por adquirirem uma vida sempre renovada pelo movimento 

social, as formas – tornadas assim formas-conteúdo – podem participar de 

uma dialética com a própria sociedade e assim fazer parte da própria 

evolução do espaço” (Santos, 2002, p.106).  

Os imóveis transformados em patrimônio histórico arquitetônico no centro 

urbano de São Luiz do Paraitinga, com a implantação das atividades do turismo, 

passaram a exercer uma nova função, servindo de cenário para a espetacularização das 

manifestações culturais do lugar.  

Com as mudanças que vêm ocorrendo na cidade, este conjunto arquitetônico 

vem passando a sobrepor funções, servindo, a partir de agora, de cenário, de uso 

comercial no piso inferior e de residência no piso superior, com tendências muito fortes 

de predomínio das atividades comerciais também no piso superior, principalmente, nos 

casarões localizados no entorno da Praça Oswaldo Cruz, nas ruas Coronel Domingues 

de Castro e Monsenhor Ignácio Gióia. Mesmo preservando suas formas materiais e seu 
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uso para a moradia, sua estética em destaque retira subjetivamente esta sua condição de 

estrutura básica do território para se tornar um cenário que remete à memória da 

cafeicultura na região, mesmo que de uma forma superficial e fugaz. Assim, são 

construídas imagens da cidade que servirão de suporte para seu marketing urbano e para 

o desenvolvimento do turismo no lugar.  

O processo de refuncionalização do patrimônio de São Luiz do Paraitinga 

apresenta uma peculiaridade interessante, dando a possibilidade de afirmar que ela se dá 

sobrepondo funções, em alguns casos, preservando a função anterior. É uma 

refuncionalização pautada na valorização estética da paisagem.  

Ao estudar a Folia de Santo Antônio, no Sítio do Patrimônio Histórico e 

Cultural dos Kalungas, no Estado de Goiás, a geógrafa Maria Geralda de Almeida 

(2012) aponta que, em muitos casos, a preservação do patrimônio está sendo submetida 

aos interesses do mercado turístico, o que pode desencadear em alterações nas práticas 

culturais e dificultar a preservação do patrimônio do lugar. Segundo a geógrafa,  

“(...) na atual década, ocorreram a refuncionalização e a espetacularização 

das festas, de modo que seu encantamento foi renovado. Hoje é tida como 

objeto mediático e turístico em escala global. (...) o valor cultural que os bens 

culturais possuem, por um lado, é o que a sociedade por suas práticas sociais 

lhe atribui e, por outro lado, é o definido pelos interesses e lógica do 

mercado. Assim, o turismo reinventa o patrimônio cultural” (Almeida, 2012, 

p.159-160).  

Aqui, cabe uma colocação a respeito da diferença que pode ser apontada 

entre a função e o uso do conjunto arquitetônico e das práticas culturais. Em São Luiz 

do Paraitinga, atualmente, a função do conjunto arquitetônico é de cenário, 

entretenimento, atração, porém, ainda predominam os usos anteriores. O que é visto 

como patrimônio histórico arquitetônico e entretenimento pelo turista são fragmentos do 

cotidiano do lugar.   

Para as práticas culturais, pode-se apontar as mesmas diferenças, das quais, 

o que é uma atividade cotidiana para a população local, como festas religiosas e seus 

rituais, tornou-se um espetáculo e um atrativo para o turismo. Para a população local, os 

usos destas celebrações continuam sendo os mesmos: a devoção ao santo e o exercício 

da fé; para o turista, as festas exercem a função de um atrativo cultural pitoresco e 

peculiar.  

Pedro Moradei, 49 anos, luizense, comerciante e presidente do Bloco do 

Caipira, ao analisar o Carnaval de São Luiz do Paraitinga, pondera que muitos turistas 
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não conhecem a cultura local e poucos se preocupam em conhecer. Para Pedro, o 

Carnaval, devido ao grande volume de turistas na cidade, está sofrendo um processo de 

descaracterização e de mudanças, pois  

“se você sai fantasiado hoje no carnaval você é ridicularizado, você se sente 

um estranho, se você faz uma fantasia, você é enxovalhado na rua, então é 

uma coisa difícil, muito complicada, deveríamos fazer um trabalho no longo 

prazo, não tem outra saída a não ser os blocos, a associação de blocos, o 

pessoal ir conversando e tentar trabalhar o ano inteiro para tentar salvar 

nosso carnaval, porque senão vira uma festa „rave‟. Você por o bloco na rua, 

ou não por o bloco na rua é a mesma coisa, se o Juca Teles sair meio dia ou 

não sair e você colocar uma banda no lugar do Juca Teles é a mesma coisa, 

o importante para essa turma que vem aqui é ter barulho. Vai chegar num 

ponto que corre o risco das marchinhas desaparecerem, se você colocar um 

pagode o povo dança do mesmo jeito, está faltando a cultura local”. 

O Padre Celso Luiz Longo, 25 anos, natural de São Luiz, ao ser questionado 

a respeito do movimento de turistas na cidade, apontou grande descontentamento e 

preocupação com a preservação do patrimônio cultural local. Em seus questionamentos, 

Celso aponta que,  

“o turista, ele vê a gente fazendo a procissão, ele acha lindo isso, só que 

corre o risco deles acharem que é um desfile de escola de samba (...) eles 

acham que o desfile multicores do Rio de Janeiro é a mesma coisa que a 

procissão do Divino e não é. Estamos, em nome do turismo, perdoe a 

expressão, nos vendendo e assim vamos abrindo mão do nosso, você não tem 

paz em uma Festa do Divino para rezar na procissão porque um anjo é mais 

fotografado do que uma miss em desfile de moda. O turista não olha aquilo 

como fé, ele olha aquilo como uma coisa esquisita, exótica. Que bom que o 

turista venha e veja, isso é outra história, mas nós temos que fazer as coisas 

porque nós acreditamos”.  

Para Paulo Baroni, 53 anos, músico e compositor de marchinhas 

carnavalescas locais, fundador da Banda Loukomotiva Kabereka, a falta de 

conhecimento da cultura local assim como o grande volume de turistas durante as festas 

maiores vêm dificultando a preservação das práticas culturais da cidade. Segundo o 

músico  

“as pessoas vêm para se divertir, mas acredito que de 15 a 20% das pessoas 

que vem pra cá entendem a cultura local, e o que esta acontecendo, isso até é 

compreensível. Não acho que as pessoas façam isso de maldade, 

principalmente quem vem aqui pela primeira, até pela segunda vez, agora 

depois que a pessoa acostuma a frequentar e não se adéqua ai sim surge um 

problema, você já veio algumas vezes e quer participar da festa você tem que 

entender, que são só marchinhas, se você vai entrar no bloco você tem que 

usar fantasia, mas isso é muito difícil, com 100 mil pessoas em uma cidade 

pequena”.  

Em uma pesquisa realizada durante o carnaval de 2012 pela prefeitura local, 

em parceria com o Departamento de Produção da UNESP/Guaratinguetá, foram 

entrevistadas 500 pessoas durante a festa e os dados apresentados confirmam que – 
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grande parte dos turistas que visitam a cidade – poucos conhecem do patrimônio 

arquitetônico e das práticas culturais do lugar. Ao indagar os visitantes se os mesmos 

conheciam algum atrativo da cidade além do carnaval, em um universo de 500 

entrevistados, apenas 13 (2,6%) conheciam o conjunto arquitetônico; 12 (2,4%), a 

culinária; 16 (3,2%), as festas religiosas; 51 (10,2%), o Festival de Marchinhas 

Carnavalescas. Ganha maior expressão entre os visitantes a Festa do Divino, conhecida 

por 99 (19,8%) dos entrevistados (PMSLP/UNESP, 2012).  

O mesmo levantamento realizado pela Prefeitura Municipal de São Luiz do 

Paraitinga, em parceria com a UNESP/Guaratinguetá, em 2011, procurando conhecer o 

objetivo dos visitantes na sua estadia na cidade, também apresentou dados que 

confirmam o pouco interesse pelo conjunto arquitetônico. Em um universo de 550 

entrevistados em 2011, apenas 10 (1,82%) visitantes apontaram que tinham interesses 

pelo patrimônio arquitetônico, sendo que 256 (46,5%) destes demonstraram interesses 

pelas práticas culturais do lugar (PMSLP/UNESP, 2011). 

Com vistas a entender e elucidar melhor as relações entre os visitantes e as 

manifestações culturais do lugar, foi realizado um levantamento de campo
22

 durante a 

Festa do Divino Espírito Santo, realizada entre os dias 10 e 19 de maio de 2013, festa 

em que o volume de visitantes na cidade é significativo
23

. Por se tratar de uma festa de 

cunho religioso, da religião Católica, os visitantes foram questionados a respeito do 

motivo de sua visita na cidade durante a festa. Quais são os principais atrativos da Festa 

do Divino? Por que estavam visitando a cidade?  

Num universo de 100 entrevistados, ficou constatado que a maior parte dos 

visitantes que estavam na cidade durante a festa tinha razões e interesses religiosos, 

sendo que 60% dos visitantes estavam na cidade em peregrinação religiosa; 34% dos 

visitantes estavam interessados em atividades de lazer, enquanto 6% estavam realizando 

atividades de pesquisas jornalísticas e acadêmicas (ver gráfico 2). Ainda predomina a 

visita de cunho religioso, porém, pode-se apontar que a visitação pautada no lazer e nas 

                                                           
22

 Durante os dias 17, 18 e 19 de maio foram entrevistadas 100 pessoas que estiveram presentes na 

cidade. A pesquisa tratou-se de um questionário fechado, composto por 12 questões objetivas com um 

levantamento do perfil do visitante, assim como, sobre os interesses relacionados à sua visita durante a 

Festa do Divino (questionário em anexo).  
23

 No total de entrevistados, 6% dos entrevistados estão na faixa etária entre 17 e 25 anos, 17% dos 

entrevistados estão na faixa etária de 26 a 35 anos, 14% dos visitantes estão na faixa etária entre 36 e 45 

anos, 31% dos entrevistados estão na faixa etária de 46 a 55 anos, enquanto 32% estão na faixa etária 

acima de 55 anos.  
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atividades de pesquisa já corresponde a 40% dos visitantes entrevistados. É importante 

enfatizar que foram entrevistados somente visitantes de formação Católica.  

 

 

Gráfico 2 – Atrativos da Festa do Divino Espírito Santo – 2013  

 

Fonte: levantamento de campo realizado em maio de 2013.  

Org. Carlos Murilo Prado Santos. 

 

A maioria dos turistas continua indo até São Luiz do Paraitinga para praticar 

a fé, porém, pode-se apontar que, ao longo prazo, esse número de visitantes religiosos 

tende a apresentar quedas, visto que vem ocorrendo uma diminuição na porcentagem de 

católicos na população brasileira, que, em 2000 era de 73,6% da população brasileira, 

para em 2010, esse número cair para 64,6% (IBGE, 2010).  

Grande parte do patrimônio imaterial de São Luiz do Paraitinga tem 

relações íntimas com as práticas religiosas. Ao pensar no longo prazo, a diminuição da 

população católica brasileira pode comprometer uma série de práticas religiosas 

cotidianas, hoje, consideradas patrimônio cultural da cidade. Ao analisar o interesse pela 

Festa do Divino por grupos etários, percebe-se um desequilíbrio entre os interesses das 

faixas mais baixas em relação às faixas etárias mais elevadas (ver gráfico 3).  

Gráfico 3 – Atrativos da Festa do Divino por faixa etária – 2013  
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Fonte: levantamento de campo realizado em maio de 2013.  

Org. Carlos Murilo Prado Santos. 

 

A maioria dos visitantes abaixo dos 46 anos visitou a cidade em busca de 

lazer, pesquisa e trabalho, sem qualquer interesse religioso. Nota-se que no grupo etário 

de 17-25 anos, 83,4% dos visitantes não foram atraídos pela liturgia católica. Vale 

destacar que apenas 6% dos entrevistados estão nessa faixa etária. No grupo etário 26-

35 anos, o desinteresse pelos rituais litúrgicos também é elevado, com 72% dos 

visitantes; para, na faixa etária 36-45 anos, ter um total de 61,6% de visitantes buscando 

atividades de lazer, pesquisa e trabalho. Nos grupos etários de 46-55 anos e acima de 55 

anos, aproximadamente 75% dos visitantes estavam na cidade em função dos rituais 

litúrgicos católicos.  

As manifestações culturais são as principais atrações para o turista, porém, 

grande parte dos visitantes se interessa de forma superficial pela cultura do lugar. 

Predomina, na cidade, a valorização estética das práticas culturais, o que, ao longo 

prazo, pode comprometer significativamente a sua perenidade e preservação. Confirma-

se que o sentido mítico-religioso das procissões, por exemplo, vem sendo colocado no 

plano secundário pelos agentes do setor turístico – até mesmo pelo Poder Público local 

– para se tornar uma atração como qualquer outra para o recebimento de turista. 

O foco principal para o desenvolvimento turístico local são suas festas 

religiosas e profanas, com destaque para a Festa do Divino e o Carnaval. Além das duas 
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festas de maior expressão, existe um calendário de festas religiosas e profanas que 

acontecem ao longo do ano, em torno de 32 festas (ver tabela 7), sendo as festas 

importantes por se tratar de momentos quando as outras práticas culturais também 

ganham visibilidade, com destaque para a musicalidade, a dança, o artesanato e a 

culinária do lugar. Mesmo com a valorização estética das práticas culturais do lugar, 

todo o desenvolvimento turístico da cidade está centrado nas festas, sendo o conjunto 

arquitetônico um suporte para a realização de tais eventos.  

Apesar de possuir um calendário festivo que abrange os doze meses do ano, 

poucas destas festas conseguem atrair um número significativo de visitantes, com pouca 

procura e interesse do mercado turístico. Festas como o Carnaval, a Festa do Divino, o 

Festival de Marchinhas Carnavalescas e a Festa Junina “Arraiá do Chi Pul Pul” têm 

grande apelo comercial, fato que não ocorre com as demais festas que acabam sendo 

frequentadas por pessoas da comunidade local. Um evento de grande visibilidade na 

cidade é a Semana da Canção Brasileira, porém, se trata de uma festa que tem poucas 

relações com a realidade local, sendo organizada e executada por pessoas de fora da 

comunidade, consequentemente, um evento que não tem uma perenidade garantida, 

podendo ocorrer o seu cancelamento independentemente da vontade e do interesse da 

comunidade local.  

As festas existem, o município possui um calendário rico em festas sagradas 

e profanas, porém, muitas festas são mal trabalhadas e se tornam pouco interessantes do 

ponto de vista turístico. A titulo de exemplo, as festas de São Luiz de Tolosa e de Santa 

Cecília, festas que já tiveram grande destaque na comunidade local, estão definhando 

devido à falta de interesse do Poder Público local e da própria Igreja Católica, sendo 

colocadas em um plano secundário visto que todos os esforços estão voltados para a 

realização da Festa do Divino e do Carnaval.      

Dentro do processo de patrimonialização e refuncionalização do espaço 

local, destaca-se o papel desenvolvido no campo do simbólico, calcada nas técnicas da 

publicidade e do marketing. Com o objetivo de desenvolver a refuncionalização 

turística, construiu-se uma imagem positiva do lugar amparada na memória da 

cafeicultura e do caipira. A título de exemplo, na tabela 8, foram recolhidas reportagens 

divulgadas na mídia, exaltando a cultura da cidade. 
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      Tabela 7 – Calendário festivo anual de São Luiz do Paraitinga em 2014. 

      Fonte: Prefeitura Municipal de São Luiz do Paraitinga, 2014.  

 

Analisando o conjunto de reportagens da tabela 8, fica claro o processo de 

construção de uma imagem positiva de São Luiz do Paraitinga, sempre exaltando as 

manifestações e as práticas da cultura local, ação que ganha maior intensidade e 

Janeiro - Encontro Folia de Reis 

- Festa de Reis (Bairro Santa Cruz) 

- Festa de São Sebastião (Bairro São Sebastião) 

Fevereiro - Festival de Marchinhas Carnavalescas 

- Carnatuçaba 

- Carnaval de Marchinhas Carnavalescas 

 

Março 

 

 

- Festa de São José do Turvo (Bairro do Turvo) 

Abril  - Domingo de Ramos 

- Semana Santa 

- Sábado de Aleluia e Páscoa 

- Festa de São Benedito (Bairro São Benedito) 

Maio - Semana da Canção Brasileira 

- Aniversário da Cidade 

- Festa do Divino Espírito Santo 

- 11° Passeio Ciclístico  

- 7ª Caminhada Ecológica ao Núcleo Santa Virgínia; 

Junho - Festa Junina “Arraiá do Chi Pul Pul” 

- Corpus Christi 

- Festa de São Pedro de Catuçaba (Distrito de Catuçaba) 

Julho - 14ª Temporada de Inverno “Um Friuzinho 

Esquentadô” 

- 42ª Romaria de Cavaleiros a Aparecida 

- Big Biker,  

- Festa de São Cristóvão 

Agosto - Torneio Leiteiro 

- Festa da Cozinha Caipira 

- XI Semana Oswaldo Cruz 

- Festa do Padroeiro São Luís de Tolosa 

- 3º Encontro Gospel 

- 2º Encontro “Cultura Popular Viva” de São Luiz do 

Paraitinga 

Setembro - 11ª Semana Elpídio dos Santos 

- Festival da Música Caipira de Raiz 

- Festa de Nossa Senhora das Mercês 

Outubro - Rodeio (Catuçaba) 

- Projeto Resgatando a Inocência 

- 12ª Festa do Saci e Seus Amigos; 

Novembro - Semana da Cultura Negra 

- Festa de Santa Cecília 

Dezembro - Comemorações Natalinas 

- Réveillon. 
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relevância após a transformação da cidade em estância turística em 2002. Todos os 

trabalhos de planejamento e marketing – que vêm sendo realizados para a divulgação da 

cidade – constróem-se a imagem de uma cidade festeira, com grande destaque para as 

suas práticas culturais.  

 

Tabela 8 – Reportagens enaltecendo e destacando as manifestações culturais de São 

Luiz do Paraitinga.  

TÍTULO DA REPORTAGEM VEÍCULO DE DIVULGAÇÃO 

“Em busca do tempo perdido”  Revista Horizonte Geográfico, 2010 

“Caipira da Gema”  Estadão, 28 de outubro de 2009 

- “Manifestações culturais de São Luiz do 

Paraitinga viram estudo do IPHAN”;  

  Portal G1, 4 de agosto de 2012 

- “Da enxada à moda de viola, eles são 

caipiras, com muito orgulho”  

(   Estadão, 21 de abril de 2008 

- “Os primeiros cantos depois do dilúvio”      Estadão, 29 de janeiro de 2010 

- “Cidade do interior de SP promove evento 

para resgatar figura do Saci”  

   Folha de São Paulo, Cotidiano, 6 de 

setembro de 2003 

- “Carnaval a Moda Antiga”      ValeParaibano, ValeViver!, 3 de 

fevereiro de 2005 

- “Cenas de Vida Caipira”;      ValeParaibano, ValeViver!, 6 de 

novembro de 2004 

- “Anti-samba, São Luís do Paraitinga cultiva 

marchinha”  

   Folha de São Paulo, Caderno Turismo, 

27 de janeiro de 2005 

- “Em Paraitinga, carnaval a moda antiga”     Folha de Londrina, Caderno Turismo, 

7 de fevereiro de 2002 

- “Marchinha toma conta de São Luiz”     ValeParaibano, ValeViver!, 21 de 

janeiro de 2005 

- “Cidade de SP faz festival de marchinhas”     Folha de São Paulo, Cotidiano, 6 de 

setembro de 2005 

- “Figuras luizenses viram bonecos gigantes”     Folha de São Paulo, 27/01/2005. 

Turismo, 27 de janeiro de 2005 

- “Interior de SP une o sagrado e o profano”     Folha de São Paulo, Turismo, 11 de 

maio de 1998 

- “Carnaval caipira em São Luiz do 

Paraitinga: chuva, suor, cerveja e chita”  

   Portal Vitrúvius, Minha Cidade 178, 

2007 

- “Na trilha dos mestres”     Estadão, 11 de maio de 2011 

“A cidade das mil festas”  Os Caminhos da Terra, julho/2000 

Org.: Carlos Murilo Prado Santos, 2014.  

 

O Diretor de Turismo da Prefeitura Municipal de São Luiz do Paraitinga, 

Eduardo de Oliveira Coelho, tem uma visão otimista da visitação na cidade, apontando 
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que o turista tem que se adaptar à cidade e à cultura local, se possível, participar das 

manifestações culturais que se dão na cidade. Segundo o assessor municipal,  

“(...) Campos do Jordão, no período de inverno se adapta para que o bairro 

dos Jardins de São Paulo passe a ser em Campos do Jordão, e aqui não, nós 

queremos que eles conheçam a cultura caipira, que participem do carnaval 

de marchinhas, da festa do Divino, com o mesmo fervor e a mesma devoção, 

devoção à cultura não só religiosa, e aprenda com o que São Luiz pode 

oferecer. (...) o Brasil um dia já foi caipira, São Paulo já foi caipira e aqui 

ainda somos, aqui permanece uma cultura de duzentos anos que a gente 

vivencia ainda na cidade, isso é bem interessante”.  

Assim, ao analisar a relação dialética entre função e uso, pode-se afirmar 

que o espaço urbano de São Luiz do Paraitinga está passando por um intenso processo 

de refuncionalização. O que inicialmente foi construindo como moradia, ao longo da 

dinâmica de evolução socioespacial, assumiu uma nova função, agora, também de um 

cenário paisagístico que materializa a memória da cafeicultura e do caipira no lugar.  

Em função de a mudança ser mais sensível na esfera simbólica, o termo 

refuncionalização espacial passa a ser de grande valia para as análises do espaço urbano 

de uma pequena cidade, pois, mesmo no afã de receber as atividades do turismo, os 

espaços destes lugares são adaptados para tal empreitada. Não se pode afirmar que estas 

áreas são revitalizadas, embelezadas ou renovadas, pois mesmo passando por reformas e 

adaptações em sua estrutura urbana destinadas ao recebimento de turistas, procura-se ao 

máximo, ressaltar as formas materiais e imateriais do passado.  

É importante ressaltar que nas pequenas cidades, conforme apontado no 

capítulo “Um olhar geográfico sobre a preservação do patrimônio no Brasil e o 

processo de patrimonialização de São Luiz do Paraitinga”, devido à falta de uma 

política e de estratégias para o planejamento e uso destas áreas, na maioria das vezes, as 

reformas nas materialidades são desfiguradoras, tendo como consequência o 

desmantelamento de parte das práticas culturais existentes no lugar.  Estas reflexões a 

respeito das novas funções atribuídas ao patrimônio cultural de São Luiz do Paraitinga 

orientam essa pesquisa que aponta para um processo de refuncionalização espacial, 

processo decorrente de uma tendência da economia urbana. 

Em São Luiz do Paraitinga, pode-se apontar práticas e ações que permitem 

afirmar esta refuncionalização turística. Muito do que vem sendo valorizado como um 

atrativo turístico cultural se trata de atividades que perfazem o cotidiano local, agora 

envolvido em uma aura que sobrevaloriza sua encenação e suas formas aparentes. Pode-
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se dizer que se cria uma espécie de fast-food cultural, a qual, em um curto período de 

tempo, o turista consome toda uma tradição secular, agora, reduzida ao instante.  

Esta refuncionalização, que toma a cultura como objeto, está ligada à 

refuncionalização territorial da cidade, pois as intervenções urbanas estão sendo feitas 

no intuito de realçar as manifestações culturais locais enquanto atrativo turístico. Em 

São Luiz do Paraitinga, a reforma da Praça Oswaldo Cruz e a do Mercado Municipal 

foram feitas visando à espetacularização do sitio tombado e das práticas culturais que se 

davam nestes lugares, tendo como objetivo transformar estes espaços da cidade em 

palcos abertos ao ar livre. Este processo que está se desenvolvendo em São Luiz do 

Paraitinga por meio da refuncionalização turística confirma a dinâmica das formas-

conteúdo.  

Na interpretação dos usos atuais atribuídos ao patrimônio, é possível 

enxergar as mudanças estruturais que o espaço sofre devido ao processo histórico e 

dinâmico da sociedade. São Luiz do Paraitinga, que teve, como a maioria das cidades 

brasileiras, seu patrimônio preservado devido ao longo período que ficou à margem do 

desenvolvimento econômico e das concepções modernizantes do desenvolvimento 

urbano, não sofreu muitas transformações no seu território devido a essa condição de 

marginalidade econômica, e, não, porque se pensava na preservação do patrimônio 

enquanto atrativo turístico, hoje, visão predominante entre os administradores e 

moradores locais.  

Monsenhor Tarcisio de Castro Moura (In memorian)
24

, luizense, pároco 

local por 60 anos, em 2004, ao ser questionado sobre a ausência de projetos voltados à 

conscientização da população a respeito do valor de seu patrimônio, afirmou,  

“(...) não tem nada a respeito da preservação do patrimônio aqui, não tem 

nada, o povo não sabe de nada, o patrimônio ficou preservado por acaso, 

agora veio o Condephaat e muita gente tomou na cabeça, não pode arrumar 

mexer em nada, e depois o Condephaat não toma os cuidados (...)”. 

Quando o Estado tombou grande parte do centro urbano local (ver carta 3), 

este espaço foi revestido por um novo sentido e abriu caminho para sua preservação. 

Com a valorização do entretenimento, em especial do turismo, uma atitude contestada 

no início da década de 1980, o tombamento passou a ser visto como a grande saída para 

melhorar as condições de vida na cidade, que, a partir de então, passou a ser direcionada 

                                                           
24

 Depoimento colhido em 2004 durante a execução de minha dissertação de mestrado.  
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ao desenvolvimento do turismo. Isso só é possível graças a uma mudança estrutural na 

dinâmica econômica e social desta cidade, antes, classificada como morta
25

.  

Na cidade de São Luiz do Paraitinga, têm-se uma peculiaridade na 

construção da sua imagem enquanto um local em que prevalece o tradicional, pois, 

apesar do patrimônio cultural estar ligado aos espaços da cidade, muito de suas 

manifestações culturais provém da zona rural, sendo ligadas aos modos de vida do 

caipira. Tem-se uma construção simbólica na qual as práticas cotidianas do campo 

condicionam as manifestações que se dão na cidade, já que, na sua origem, São Luiz do 

Paraitinga foi uma cidade que nasceu em função da sua produção agropecuária.  

Entre os anos de 1982 e 2010, poucos imóveis tombados em São Luiz do 

Paraitinga foram transformados em pousada ou centro cultural, situação que vem sendo 

alterada nos últimos quatro anos com o início de um processo de esvaziamento do 

Centro Histórico I, com a saída dos moradores que viviam nos casarões desta área em 

função da cheia de 2010. Com a inundação e a reconstrução do centro urbano local, a 

queda e a interdição de casarões – que serviam de moradia – têm sido definidoras com 

relação aos usos futuros destes casarões, com possibilidades de, no curto prazo, receber 

novos usos (ver carta 5). 

A partir do levantamento dos usos dos imóveis localizados no centro 

histórico, que abrange o quadrilátero central na Praça Oswaldo Cruz e parte das Ruas 

Cel. Domingues de Castro, Barão do Paraitinga e parte baixa da Rua Monsenhor 

Ignácio Gióia, vêm predominando os usos do setor de serviços e comércio, o uso 

institucional, sendo ocupado por moradores os imóveis com uso misto, ou seja, 

comércio no andar inferior e moradia no superior (ver carta 5).    

 

 

 

 

                                                           
25

 Monteiro Lobato, filho de um latifundiário de Taubaté, em seus artigos publicados em periódicos 

estaduais no final do século XIX e início do XX, mais tarde organizados no livro Cidades Mortas, chama 

a atenção para estas cidades, prevendo que as mesmas estariam fadadas a morte econômica e social, pois 

com a crise na produção e no preço do café, estavam inviabilizadas de quaisquer possibilidades de 

desenvolvimento sócio-econômico, como dizia o escritor, eram as cidades mortas do Alto Vale (Lobato, 

1995). 
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Imóveis caíram e ainda estão interditados na cidade, porém, com a 

necessidade de reconstruí-los, alguns donos já acenam com a possibilidade de auferir 

renda com os imóveis localizados no centro histórico, transformando-os em prédios 

somente para uso do setor de serviços. Um casarão localizado na rua Coronel 

Domingues de Castro teve sua estrutura abalada e, na reconstrução, o imóvel foi 

transformado em pousada
1
. Os imóveis localizados no centro histórico I estão tendo 

seus usos transformados de moradia para uso comercial. Empresas e pessoas de outras 

cidades estão começando a comprar imóveis na cidade. O Grupo Bandeirantes de 

Televisão é proprietário de um casarão localizado na Praça Oswaldo Cruz, que é 

utilizado comercialmente pelo mesmo. Em 2013, a empresa Teixeira Pinto Engenharia 

também comprou um imóvel na Praça Oswaldo Cruz.  

Desde janeiro de 2010, praticamente, todos os casarões localizados na Praça 

Oswaldo Cruz não estão servindo mais de moradia nos seus pisos superiores, questão 

que se encontra em aberto na cidade já que, até a finalização da pesquisas, alguns destes 

imóveis continuavam interditados ou caídos. Em função da maior parte da população 

ser de baixa renda, donos de imóveis localizados na Praça Oswaldo Cruz estão 

colocando seus imóveis à venda e já se pode apontar uma tendência aos mesmos serem 

utilizados parar outros fins, que não a moradia. Recentemente a Câmara Municipal 

comprou um terreno onde estava localizado um casarão e irá reconstruí-lo para servir de 

plenário (ver carta 5).   

Para a arquiteta Natália Moradei, ex-assessora de planejamento municipal, 

de fato vem ocorrendo um esvaziamento do centro histórico local, principalmente na 

Praça Oswaldo Cruz e seu entorno imediato, processo que pode ser atribuído à 

inundação de 2010 e ao endurecimento e morosidade das instituições de preservação. A 

arquiteta reconhece o esvaziamento, afirmando que  

“esse processo está ocorrendo, eu estive em 2010 ou 2011 em Iguape e foi 

exatamente essa sensação que eu tive quando eu visitei o centro, fui em dia 

de semana que não era festa, não tinha nada, fui para conhecer, foi uma 

diferença que eu senti em São Luiz. Pensei, São Luiz é uma cidade viva, as 

pessoas moram ali, as coisas acontecem na praça. Eu não tinha pensado 

exatamente na influencia dos órgãos de preservação e realmente durante 

minha passagem eu vi que quanto mais restrições as pessoas vão se 

afastando, uma senhora por exemplo um dia comentou comigo. Vocês que 

são arquitetos acham linda essa parede de pau-a-pique, mas ela é mofada, 

morar nela não é legal, dormir em um quarto que não tem janela não e legal, 

aí eu não posso fazer nada e tenho que viver lá. Vocês acham lindo mas não 

                                                           
1
 Villa Parahytinga Pousada, localizada na rua Coronel Domingues de Castro, 54, Centro. Esta pousada 

foi inaugurada em 2011. 
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moram lá. Tem essa tendência sim, a especulação imobiliária também 

influencia, em função da própria turismo existe um glamour para morar no 

patrimônio e isso aumenta a pressão. Quem mora pelo centro acha que vai 

vender por preço alto, consegue comprar uma casa em outro lugar mais 

afastado do centro e ele vende pelo valor mais alto para pessoas de fora da 

cidade, não sei exatamente de quem é a culpa, agora, que está esvaziando 

está”, pondera Natália.        

Destaca-se que esta reconstrução vem se dando sem críticas e com uma 

reduzida participação da sociedade, sendo seus signos e símbolos construídos pelo 

Estado e não, pela população. Tudo passou a ser pensado com vistas ao mercado de 

consumo puro e exclusivamente, relegando a população ao plano secundário no 

momento de se tomar as decisões. 

Dentro deste contexto de refuncionalização dos espaços das cidades, a 

cidade e seu patrimônio vêm incorporando seus signos e símbolos à lógica do mercado. 

Com a mudança no valor dos espaços da cidade, o patrimônio arquitetônico passou a ser 

um dos pilares de sustentação na refuncionalização destes espaços. A cidade passou a 

ser pensada enquanto um conjunto de formas materiais econômicas, independentes da 

sua teia de relações, impossibilitando um desenvolvimento mais democrático. Para 

Lefebvre (1969, p. 98), “(...) a cidade historicamente formada não vive mais, não é mais 

apreendida praticamente. Não é mais do que um objeto de consumo cultural para o 

turista e para o estetismo, ávidos de espetáculos e do pitoresco”. Neste sentido, se torna 

importantíssima, do ponto de vista da preservação tanto quanto da refuncionalização 

turística de uma cidade, a prática do planejamento e da gestão do espaço urbano como 

uma forma de amenizar os equívocos e criar possibilidades de melhorias sociais no 

lugar.  

Dessa forma, pensando a preservação do patrimônio por um viés espacial, é 

importante trabalhar com as materialidades e as imaterialidades em conjunto, visto que 

o dado simbólico na cidade analisada é de fundamental importância para se entender o 

espaço urbano, visto que o patrimônio cultural está situado em uma linha tênue entre o 

concreto e o simbólico, presentes no lugar. Assim, pondera-se sobre a cidade enquanto 

um produto e materialização das contradições sociais, formada por um sistema peculiar 

de objetos e de ações que vão compor sua paisagem.   

Com as mudanças sociais advindas da evolução tecnológica e a consequente 

valorização do turismo e do entretenimento, São Luiz do Paraitinga vem desenvolvendo 

tais atividades. Visto que a manutenção de seu patrimônio cultural é um dos vetores que 

possibilitarão a afirmação do turismo na cidade, a carência de planos destinados à 
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preservação e à gestão patrimonial pode pôr em risco o desenvolvimento local, processo 

esse que já ocorreu com a ascendência e queda da cafeicultura.   
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5.2 O antigo e o moderno: a reconstrução e a refuncionalização turística da 

paisagem cultural de São Luiz do Paraitinga e seus desdobramentos na 

preservação de seu patrimônio cultural 

Seguindo as tendências do modelo globalizado de preservação e 

refuncionalização da paisagem da cidade, a partir de 1982, São Luiz do Paraitinga 

passou pelas etapas da patrimonialização levantadas no capítulo “Um olhar geográfico 

sobre a preservação do patrimônio no Brasil e o processo de patrimonialização de São 

Luiz do Paraitinga”. No início do século XXI, a cidade foi elevada à condição de 

estância turística e passou a sofrer intervenções materiais e imateriais destinadas à 

espetacularização das práticas culturais para o recebimento de turistas. Com o 

crescimento do fluxo de turistas no lugar, no momento, a cidade se encontra na fase de 

sobrevalorização dos imóveis localizados no centro histórico, fato agravado com a 

inundação e a reconstrução da cidade.     

Em São Luiz do Paraitinga, por pressão do Iphan e das instâncias superiores 

do Estado, o planejamento urbano passou a ser feito somente em 2010 com a aprovação 

emergencial do plano diretor municipal2. Muito antes da execução do plano diretor, uma 

série de intervenções pontuais foram realizadas, na cidade, em função de adaptações da 

sua infraestrututra urbana para o melhor recebimento de turistas. Com a elevação da 

cidade à condição de estância turística, o núcleo urbano passou a sofrer significativas 

intervenções em seu centro histórico, visto que a mudança para estância turística deu 

origem a um bom volume de verbas advindas do Governo Estadual para o município, 

recebidas mediante à aprovação e execução de projetos turísticos.  

Ressalta-se que esta verba não possui um valor anual previamente definido 

pelo DADE, sendo liberada em função do orçamento dos projetos aprovados para o 

referido ano. A título de exemplo, em 2003, o primeiro ano em que São Luiz do 

Paraitinga recebeu esta verba, o valor atingiu R$ 679.664,05 para a execução das duas 

primeiras obras que se deram no centro histórico local: as reformas da Praça Oswaldo 

Cruz e do Mercado Municipal. Posteriormente, os valores recebidos pelo DADE foram 

sendo liberados para a execução de outras obras de infraestrutura urbana e apresentaram 

                                                           
2
 Lei Municipal n° 1.347 de 07 de janeiro de 2010 – Dispõe sobre o Plano Diretor Participativo, as ações 

estratégicas, o sistema e o processo de planejamento e gestão do desenvolvimento urbano do município 

da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga, e dá outras providências. Em 2011 a prefeitura municipal 

realizou uma revisão do plano aprovado em 2010, sendo a revisão aprovada pela Lei Municipal n° 1.458 

de 07 de julho de 2011 – Dispõe sobre a revisão da Lei Municipal n° 1.347 (Prefeitura Municipal de São 

Luiz do Paraitinga, Plano Diretor Participativo, 2011).     
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um grande aumento com as verbas destinadas à reconstrução da cidade. No ano de 

2013, em comparação com os anos anteriores, a verba oriunda do DADE diminuiu 

significativamente, atingindo um total de R$ 223.910,86 (ver tabela 9).  

Com os recursos obtidos por meio do DADE, rapidamente, a cidade foi 

transformada em um canteiro de obras com a realização da reforma3 da Praça Oswaldo 

Cruz
4
, a do Mercado Municipal

5
, e, no ano de 2008, a reforma do calçamento6 das ruas 

do centro histórico. O Mercado Municipal foi fechado em 2002 e reinaugurado em 

2004
7
. Já a Praça Oswaldo Cruz, foi fechada em 2002 e reinaugurada em 2005; 

enquanto as ruas eram reformadas gradativamente.  

Além das reformas realizadas nos equipamentos localizados no centro 

histórico, foram realizadas obras para melhorar as vias de acesso para a cidade e 

algumas obras de urbanismo no Distrito de São Pedro de Catuçaba. Entre os anos de 

2010 e 2012, o volume de verbas liberadas pelo DADE foi elevado, somando um total 

de R$ 5.176.831,17 gastos para a recuperação da cidade, principalmente, para a 

construção de uma nova rodoviária e da Praça de Eventos João Antônio César (João 

Boy). Com a reconstrução da cidade, vem ocorrendo uma modernização do passado do 

lugar, pois, imóveis caíram e foram reconstruídos com materiais e técnicas atuais, a 

infraestrutura urbana foi modernizada e melhorada com equipamentos modernos, 

procurando sempre realçar as materialidades do centro histórico.   

Este processo alterou, de forma substancial, o cotidiano da população local, 

pois o mercado e a praça ficaram fechados por, aproximadamente, três anos, período em 

que ocorreram alterações nas sociabilidades que se davam no centro urbano local, 

obrigatoriamente, transferidas para outros pontos da cidade, ocupando o entorno destas 

áreas. Ricas sociabilidades foram alteradas em detrimento de uma requalificação 

paisagística do centro histórico. Atualmente, o poder público local realiza uma série de 

                                                           
3
 É importante salientar que em São Luiz do Paraitinga que antes da realização das obras de reconstrução, 

não se pode falar em restauração, pois os trabalhos realizados nos imóveis tombados nunca seguiram as 

normas internacionais de restauro, se tratando apenas de trabalhos de reforma, geralmente com caráter 

emergencial.  
4
 Projeto aprovado pelo Condephaat – Processo nº 43.352/02 – aprovado em 18 de agosto de 2003. Verba 

de R$ 349.664,05 (US$ 156.100,00). 
5
 Projeto aprovado pelo Condephaat – Processo nº 44.395/02 – aprovado em 15 de setembro de 2003. 

Verba de R$ 330.000,00 (US$ 147.321,05). 
6
 A substituição do calçamento das ruas do centro histórico da cidade custou R$ 487.850,00, verba 

originária do DADE.
 

7
 O Mercado Municipal, devido ao abandono dos responsáveis por sua preservação, apresentava sérios 

problemas estruturais e foi interditado pela Defesa Civil e pelo Ministério Público no final de 2002, o que 

não justifica o tempo gasto em sua reforma.  
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ações destinadas a uma ocupação mais perene da área interna do Mercado Municipal, 

porém, a população local resiste em retornar para estes pontos. 

Com a retórica do desenvolvimento turístico, o poder público local – com 

forte apoio do governo estadual, sem um estudo e um planejamento prévios – deu início 

a um processo de urbanização turística na cidade. Conforme depoimentos do assessor de 

turismo e do prefeito municipal, em 2005, a cidade foi elevada à condição de estância 

sem qualquer planejamento e com um corpo técnico despreparado para executar tal 

empreitada, uma equipe que passou a executar obras de grande envergadura no centro 

histórico da cidade. Destaca-se que, apesar da falta de preparo dos administradores, 

todas as obras foram aprovadas pelo Condephaat, mesmo quando se tratavam de 

intervenções em bens e espaços tombados.  

 

Tabela 9 – Verbas disponibilizadas pelo 

DADE para o desenvolvimento turístico de 

São Luiz do Paraitinga – 2003-2013 

2003 R$ 97.671,50 

2004 R$ 232.328,50 

2005 R$ 456.375,90 

2006 R$ 330.767,25 

2007 R$ 990.568,28 

2008 R$ 1.478.873,85 

2009 R$ 212.754,82 

2010 R$ 1.558.343,63 

2011  R$ 1.987.569,54 

2012  R$1.630.918,00 

2013    R$ 223.910,86 

TOTAL  R$ 9.200.082,13 

FONTE: Prefeitura Municipal de São Luiz do 

Paraitinga, 2013.  

Org. Carlos Murilo Prado Santos 
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Dois anos após a cidade virar estância turística, Eduardo Valente, 63 anos, 

que atuou entre os anos de 2000 e 2006 como Diretor de Turismo Municipal, ao ser 

questionado a respeito do planejamento realizado para o desenvolvimento do turismo na 

cidade, em um depoimento concedido em 2004, confirmou a ausência de planejamento. 

De acordo com o assessor:  

“(...) não chegamos a fazer esse plano não, nós temos que terminar o plano 

diretor da cidade, isso aí é obrigatório, é lei, nós tínhamos 5 anos a partir da 

data da passagem para Estância, 2002, começamos o plano diretor em 2004, 

mas por ser um ano eleitoral não deu certo. (...) ainda temos mais 2 anos, 

mas tem que fazer e aí é que vai ter que ser realmente traçado um plano mais 

a longo prazo”.  

Ratificando as posições do assessor de turismo local, em 2004, o então 

prefeito Danilo Mikilim (PSDB - gestão 2000/2008) declarou que a prefeitura ainda 

estava fazendo o plano diretor para a cidade. Segundo o prefeito,  

“(...) tenho conversado com o COMTUR (Conselho Municipal de Turismo), 

com as associações, com os conselhos e sempre falando que precisamos 

fazer um planejamento em conjunto com a comunidade. Por sermos estância 

turística estamos sendo obrigados a fazer um plano diretor e já estamos 

dando os primeiros passos neste sentido. Estamos engatinhando, é uma 

proposta a longo prazo. Já estou providenciando o levantamento de custo 

(...)”.  

A partir dos depoimentos colhidos em meados dos anos 2000 com dois 

representantes do poder público local, ficou claro que todas as intervenções – que foram 

realizadas na cidade nesse período – se deram de forma pontual e fragmentada, sendo 

restrita aos locais de maior recebimento de turistas, ou seja, a praça central, o mercado e 

as ruas do centro histórico
8
. A execução das obras foi iniciada sem qualquer consulta 

prévia à população local e os projetos foram apresentados à população somente após a 

finalização das obras, motivos de questionamentos que perduram até hoje na cidade. 

Amparados nas recomendações contidas no estudo de tombamento realizado 

pelo Condephaat, 20 anos depois, o poder público passou a promover o 

desenvolvimento do turismo na cidade, já que “(...) o município alimenta, com razão, 

face ao valor histórico, artístico e arquitetônico de seu acervo urbanístico/edilício, a 

perspectiva de ativação da atividade turística” (São Paulo, 1982, p.139). O turismo 

virou uma febre na cidade e todas as ações são amparadas no desenvolvimento do setor.  

Com o tombamento de grande parcela do núcleo urbano, o órgão de 

preservação abriu caminho para a implementação da atividade turística, porém, deu 

                                                           
8
  As entrevistas realizadas em 2004 fazem parte do levantamento para a confecção da dissertação de 

mestrado do autor.   
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poucos subsídios técnicos e financeiros para que este processo se desenvolvesse de 

forma plena e como suporte à preservação do patrimônio arquitetônico, assim como, 

suas práticas culturais. Foi uma atuação até certo ponto contraditória, pois o órgão 

responsável pela preservação fez a proposta, institucionalizou o patrimônio do lugar e 

ficou distante de sua gestão posterior, ratificando e aprovando a certa distância as 

intervenções que foram realizadas na cidade.  

A instituição de preservação é, constantemente, questionada e criticada por 

suas posições e ações na cidade, fiscalizando e aprovando os projetos executados no 

local com poucos estudos e questionamentos. Para Benito Campos, o Condephaat não 

executou um bom trabalho de preservação e fiscalização na cidade. Conforme o artesão,  

“(...) o Condephaat foi um órgão que praticamente pouco trouxe benefícios 

ao longo da fase de tombamento, já fazem uns trinta anos que é tombado, em 

1982, até então, não tem nenhum resultado benéfico na cidade, a cidade fica 

muito sujeita a transformações políticas que se dão no órgão”.  

A falta de fiscalização com relação ao cumprimento da legislação de 

tombamento na cidade, que foi elucidada no capítulo “A institucionalização do 

patrimônio arquitetônico no Brasil e as influências na gestão do espaço urbano”, gerou 

mudanças e alterações nas fachadas de alguns imóveis, confirmando a ineficiência das 

ações do Condephaat, tratando-se, predominantemente, de medidas burocráticas e 

normativas.  

Em função da aprovação de projetos de intervenções nos bens tombados a 

certa distância, foram construídos imóveis que simulam uma construção do período 

colonial – com uma visão de retorno ao original – com destaque para imóveis que foram 

construídos no centro histórico com grau de proteção 1 (GP-1), uma área onde devem 

ser preservadas as fachadas e a volumetria do imóveis. A título de exemplo, pequenas 

casas térreas que compunham fachadas na Praça Oswaldo Cruz foram substituídas por 

sobrados, um simulacro de casarões que remetem ao período colonial (ver foto 42). 

Com as novas construções – duas fachadas que deveriam ser conservadas para preservar 

a paisagem urbana do lugar – foram alteradas em sua volumetria, intervenções que 

foram aprovadas pelo Condephaat, demonstrando a falta de critérios do órgão de 

preservação responsável.   

Seguindo uma tendência predominante nas áreas patrimonializadas e 

turistificadas, uma cidade pequena – com uma infraestrutura urbana precária – foi 

transformada em um ponto de atração turística, ação que, obviamente, exigiu 
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intervenções urbanas necessárias à adaptação da cidade para tal empreitada, questão 

analisada no capítulo “A refuncionalização turística, a preservação do patrimônio 

arquitetônico e a Geografia: um diálogo necessário”. Chama a atenção que toda a 

construção simbólica realizada para atrair turistas na cidade é pautada na preservação da 

arquitetura e das práticas culturais, mas, logo de início, partiu-se para intervenções no 

núcleo urbano, deixando a preservação das materialidades e das imaterialidades no 

plano secundário.  

 

 
Foto 42 – Sobrados localizados na Praça Oswaldo Cruz que foram construídos no lugar de 

casas térreas no início do século XXI e alteraram a composição paisagística do lugar. Foto: 

Carlos Murilo Prado Santos, 2014.  

 

Com a realização de obras em pontos que apresentavam bom estado de 

conservação, como a praça e as ruas do centro histórico, obras emergenciais – que 

deveriam ter sido realizadas na periferia da cidade – foram negligenciadas, mesmo 

sendo vitais para a preservação do centro histórico. Obras de contenção de encostas, 

desassoreamento e preservação das margens do Rio Paraitinga, manutenção das 

estruturas dos bens arquitetônicos, urbanização de áreas periféricas, dentre outras ações, 

foram negligenciadas em detrimento de obras de maior visibilidade e, especificamente, 

destinadas ao uso turístico. Preservou-se e reformou-se a paisagem do centro histórico, 

esquecendo de preservar e preparar a cidade em sua totalidade, confirmando as 

contradições latentes entre a preservação do patrimônio e a refuncionalização turística. 

Somente em 2013, embalada pela reconstrução da cidade, foi realizada uma obra de 

maior envergadura na periferia do centro histórico, com o calçamento das ruas do Morro 

do Cruzeiro. 
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As obras que vêm sendo realizadas para a reconstrução da cidade estão 

inseridas no processo de refuncionalização turística, porém, muitas delas necessárias 

para a preservação da estrutura urbana local, assim como equipamentos urbanos – 

utilizados pela população – foram e continuam sendo executados, apontando melhoras 

na estrutura urbana da cidade em sua totalidade. É destacável a atuação do IPHAN na 

recuperação de casarões privados, uma prática inédita na cidade.  

Entre as intervenções realizadas para a refuncionalização turística, 

destacam-se a Praça Oswaldo Cruz e o Mercado Municipal (ver foto 47). A Praça 

Oswaldo Cruz teve suas formas e traçados totalmente alterados com sua reforma (ver 

sequência de fotos de 43 a 46). Todas as árvores foram retiradas e seu traçado foi 

redesenhado. A paisagem, após a retirada da vegetação, sofreu uma brusca 

transformação, pois as árvores foram substituídas; o coreto central foi reconstruído; o 

piso foi redesenhado; os postes de iluminação de ferro fundido e ornamentados foram 

substituídos por postes com refletores de designer futurista e um obelisco – que existia 

defronte à Igreja Matriz – foi retirado para facilitar a circulação de pessoas e a 

realização de shows musicais durante as grandes festas. O objetivo central da proposta 

de reconstrução da praça foi a sua transformação em um palco a céu aberto, objetivo 

alcançado (ver foto 46).    

Com as verbas para o turismo, a prefeitura municipal realizou a reforma da 

praça, afirmando que precisava aumentar o raio de visão na área para realçar o 

patrimônio arquitetônico. Seguindo uma tendência que predomina entre os técnicos das 

instituições de preservação pautadas na criação de “praças secas” (Bonduki, 2010), 

amplos espaços vazios sem a presença de vegetação para melhorar a fluidez do conjunto 

arquitetônico e a visão panorâmica, a reforma foi facilmente aprovada pelo Condephaat. 

Pensando as praças inseridas na dinâmica espacial, um lugar de vivências e 

materialização de sociabilidades, esta posição é questionável, pois essas mudanças nas 

materialidades alteram os usos destes lugares.  

A alteração na forma da Praça Oswaldo Cruz refletiu no traçado urbano da 

cidade, visto que uma travessa localizada ao lado esquerdo da Igreja Matriz, em direção 

à rua do Carvalho, foi  fechada para a colocação de um canteiro de jardim. O 

fechamento desta travessa, associada ao fechamento da rua 31 de Março9, com a sua 

                                                           
9
 A Rua 31 de Março foi interditada e transformada em calçadão em 1987, gestão do prefeito Adélio José 

Cardoso (1982-1988).  
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transformação em calçadão no final da década de 1980, alterou uma série de fluxos que 

se davam no centro da cidade, refletindo diretamente nas práticas cotidianas locais (ver 

imagem 3).  

Os traçados da Praça Oswaldo Cruz e do Largo da Matriz foram alterados 

com o fechamento de pontos de fluxos, engessando e mudando o percurso realizado 

pelas procissões religiosas e pelos blocos carnavalescos, por exemplo. As procissões 

centenárias estão redesenhando seu caminho e o Carnaval vem passando por adaptações 

sistemáticas em suas manifestações. Ao pensar o patrimônio por um viés espacial, deve-

se tomar certos cuidados para não partir para um determinismo ambiental e afirmar que 

as alterações nas formas das cidades per se irão alterar totalmente as práticas culturais 

cotidianas. No caso de São Luiz do Paraitinga, existem fortes indícios de que as 

mudanças estão ocorrendo e práticas estão sendo descaracterizadas, confirmando que as 

práticas sociais condicionam e são condicionadas pelas formas da cidade.  

 

 
Imagem 3 – Vista parcial do núcleo urbano de São Luiz com a localização da Rua 31 de Março, 

transformada em calçadão; aponta-se também, a localização do canteiro construído na lateral 

da Igreja Matriz. São Luiz do Paraitinga/Imagem – Google Earth®, 2013. 

 

Após a reconstrução da Praça Oswaldo Cruz e a reforma do Mercado 

Municipal, no ano de 2008, a prefeitura local substituiu o piso de todas as ruas do centro 
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histórico. Na realização da obra de substituição dos pisos, as calçadas das ruas 

Monsenhor Ignácio Gióia, do Carvalho e Coronel Manoel Bento foram 

consideravelmente avariadas. As calçadas também compõem o patrimônio tombado e se 

trata de peças fundamentais à preservação da paisagem do centro histórico, visto que 

foram construídas durante os séculos XIX e início do XX, com pedras retiradas do leito 

do Rio Paraitinga, tratando-se de vestígios dos trabalhos executados pela mão de obra 

escrava na cidade. As calçadas continuam em péssimo estado de conservação até os dias 

atuais. 

 

Foto 43 – Praça Oswaldo Cruz, antes da reforma iniciada em 2004. Foto Jerry 

Rodrigues da Silva, 2004.  

 

  

Fotos 44 – Praça Oswaldo Cruz, após a conclusão das reformas em meados de 2005. 

Foto Melissa Ramos da Silva Oliveira, 2005.  
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Fotos 45 – Praça Oswaldo Cruz, após a conclusão das reformas em setembro de 2013. 

Foto Carlos Murilo Prado Santos, 2013. 

 

 

Fotos 46 – Praça Oswaldo Cruz durante o carnaval de 2009. 

Foto Prefeitura Municipal de São Luiz do Paraitinga, 2009. 

 

Construído em 1902, o mercado expressa um exemplo de construções do 

final do século XIX e início do século XX, que, ao ser construído de tijolos, trouxe uma 

nova concepção arquitetônica para a cidade. Sua planta é livre, não apresentando 

subdivisões internas, onde as atividades comerciais funcionam em barracas autônomas 

alinhadas juntos às paredes e em volta dos arcos sustentados por pilares que formam a 

estrutura autoportante do edifício, dando passagem para um amplo pátio interno. O 

mercado é um casarão todo em arcadas (ver foto 47 e 48), com um largo quadrado de 

um só corredor interno que o percorre de ponta a ponta, sendo sua parte central 

inteiramente descoberta e exposta ao sol e a chuva (Aguiar, 1949). O Mercado sempre 

foi um importante ponto de encontro e de divulgação da cultura local, um lugar onde 

ocorre a espacialização de práticas culturais tradicionais, que vão desde a distribuição 
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do afogado – comida típica da cidade – até manifestos e festivais musicais, teatrais, 

artísticos em geral. 

 

 
Foto 47 – Fachada externa do Mercado Municipal de 

São Luiz do Paraitinga. Foto Carlos Murilo Prado 

Santos, junho de 2013.  
 

 

 
Foto 48 – Pavimento interno do Mercado Municipal de 

São Luiz do Paraitinga. Foto Melissa Ramos da Silva 

Oliveira, 2005. 

 

O Mercado passou por significativas alterações em sua estrutura interna 

com a reforma, com a reorganização decorrente da construção de novos boxes para os 

comerciantes. Nessa reforma, muito comerciantes locais foram desalojados e seus 

espaços foram alterados, inclusive, impossibilitando o retorno com suas antigas 

atividades. Em um levantamento de campo realizado no dia 05/10/2013, foi constatado 
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in loco, pelo pesquisador, que grande parte dos comerciantes que atuava no mercado, 

não atua mais no local. A lateral – que fica à esquerda do portão de entrada principal – 

está totalmente ocupada por lojas de armarinhos e souvenires, todos destinados ao 

consumo do turista. Ocorreu uma padronização nas mercadorias comercializadas, pois 

todos vendem basicamente os mesmos tipos de produtos. Uma lateral (que sempre foi 

ocupada por pequenos restaurantes e bares) foi ocupada por boxes padronizados.  

O fechamento do Mercado Municipal gerou um esvaziamento de seu 

interior por um período prolongado. Os antigos frequentadores foram retirados do lugar 

e ocuparam outros pontos da cidade, criando novas áreas de sociabilidades no espaço 

local, apresentando certa resistência para retomar os espaços internos do lugar.  

A respeito da resistência e do estranhamento do novo mercado pela 

população mais simples, as colocações do sociólogo Antônio Candido a respeito da 

cultura caipira – em uma pesquisa realizada com o caipira do interior paulista na década 

de 1960 – são fundamentais para entender este esvaziamento. De acordo com o 

sociólogo, o caipira tem como traço muito forte de seu comportamento social o 

estranhamento à novidade. O caipira tem como base social o grupo fechado, definido 

pela relação de proximidade territorial, apresentando uma economia fechada baseada no 

trabalho isolado ou na cooperação ocasional, geralmente, em formas de mutirão, onde 

“(...) a sociedade caipira tradicional elaborou técnicas que permitiram estabilizar as 

relações do grupo com o meio (...) tudo relacionado a uma vida social de tipo fechado” 

(Candido, 2003, pp. 46).  

Com a finalização da obra e a sua reabertura, a reforma realizada no 

mercado provocou um sentimento de estranhamento da população mais simples e de 

maior idade da cidade, principalmente, da população residente na área rural, pois se 

tornou um novo espaço, com seus novos boxes de lona e azulejos brancos. Com o 

intuito de atrair turistas, este espaço vem sendo refuncionalizado, e, dialeticamente, 

sofrendo o desmantelamento das expressões culturais que se dão em seu interior.  

Os usos que se dão, atualmente, dentro do mercado, vêm perdendo sua 

espontaneidade, pois passaram a sofrer um controle mais rígido do poder público 

municipal e das instituições de preservação do patrimônio, um processo de ocupação 

espacial normatizada pela legislação de tombamento. Conforme colocado no capítulo 

“Um olhar geográfico sobre a preservação do patrimônio no Brasil e o processo de 

patrimonialização de São Luiz do Paraitinga”, as normas podem ser vistas como parte 
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integrante do espaço geográfico, sendo criadas, intencionalmente, para organizar os 

sistemas técnicos e sociais, e definir regras de ações e comportamentos (Santos, 2002).  

Conforme aponta o arquiteto e urbanista Nabil Bonduki (2010), em seu livro 

“Intervenções urbanas na recuperação de centros históricos”, onde avalia os resultados 

do Programa Monumenta do Iphan, é muito problemático realizar intervenções nos 

mercados públicos, pois são lugares de grande vitalidade e sociabilidade. Além de 

questões arquitetônicas e econômicas, as intervenções irão afetar um rol de relações 

sociais, antropológicas e culturais que se formam nestes lugares, pois, “(...) dada a 

complexidade do tecido social e cultural  que sobrevive e resiste no seio dos mercados, 

a intervenção não se  limita a uma reabilitação física, mas se relaciona com a vida 

cotidiana de um grande número de agentes cuja vida gira em torno desses edifícios” 

(p.155)  

Marcelo Henrique dos Santos Toledo, historiador local, ao falar sobre a 

Festa do Divino, aponta o estranhamento da população mais simples com relação aos 

usos dos espaços internos do Mercado Municipal,  

“(...) quando começou reforma do mercado, eu lembro, eu era vereador, eu 

falei para o prefeito (Danilo Mikilim) olha, você vai recuperar a questão 

física do mercado, cuidado para você não matar a questão cultural que tem 

aqui dentro, você via que o povo mais simples usava o espaço, tinha aqueles 

botequins onde aquelas pessoas simples se reuniam e ali rolava um monte de 

coisa, tinha moda de viola, tinha o desafio, você tinha uma integração, a 

comida que se vendia era bem mais barata, pastel de angu, quando o Danilo 

recuperou aquilo dali, ele minou isso aí, com uma proposta mais para o 

turismo. Aqueles elementos culturais que estavam ali, gente da roça que 

vendia o seu frango ele desativou, procurou organizar e padronizar aquilo, 

mesmo pensando numa perspectiva para atrair o turista, matou a tradicão, o 

mercado como ponto de encontro, de referência, de socialização, ali também 

não era só a questão mercantil econômica, eu acho que ali nesse ponto o 

mercado foi crucial, eles minaram as práticas culturais que ocorriam 

espontaneamente”. 

Benito Campos corrobora com as opiniões do historiador Marcelo Toledo 

ao apontar que o mercado foi esvaziado, fruto da crise da economia da zona rural e da 

falta de uma política pública voltada para o patrimônio do lugar. Segundo o artesão,  

“(...) de muitos anos para cá, aquele mercado não existe mais, o mercado 

tem lá um pessoal jogando baralho, se for para mostrar para turista mostra 

a decadência da cidade, é um retrato fiel da decadência, porque não tem 

nada, tem lá uns açougues, uns restaurantes, é raro ali quem faz realmente 

artesanato, loja de celular, loja de bugiganga, coisas da rua 25 de março, 

enfim, se for lá e olhar o mercado ele não existe mais, é até ridículo manter 

aquilo ali, agora, o edifício, o prédio é lindo, eu adoro aquilo ali com seus 

arcos, que foi descaracterizado, fizeram aqueles stands com aqueles 

plásticos azuis fechando o box, coisa horrorosa aquilo, mais não adianta, 

sempre faltou política para isso. Além da falta de política pública é 
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complicado porque tem toda uma ligação com a zona rural, o êxodo rural 

que houve, a decadência dos pecuaristas e dos agricultores atrapalham 

também (...)”, pondera o artesão.  

Atualmente, prevalecem, no mercado, as atividades do comércio ou de 

shows e eventos culturais institucionais, principalmente, durante as grandes festas da 

cidade como o Carnaval, o Festival de Marchinhas Juninas, a Festa do Divino Espírito 

Santo, dentre outros eventos, destacando os shows musicais. Com relação aos usos que 

prevaleceram no Mercado após a sua abertura, ocorreu um processo de glamorização e 

elitização (hierarquização) com relação aos espaços de sociabilidades da população 

luizense. O mercado vem se tornando um centro para atividades destinadas ao 

entretenimento do turista, e, num plano secundário, para os usos habituais cotidianos. 

Pode-se apontar uma tendência em se tornar um centro cultural e ter seus usos 

refuncionalizados, com funções distantes das anteriores.      

A relação entre o processo de patrimonialização e a refuncionalização 

turística, conforme vem ocorrendo em São Luiz do Paraitinga, se dá sob uma grande 

contradição, tornando-se um dos grandes paradoxos da política contemporânea de 

preservação do patrimônio. Num primeiro momento, tomba-se um núcleo urbano para o 

mesmo ser preservado. Num segundo momento, os responsáveis pela preservação 

passam grandes dificuldades para a manutenção e preservação deste patrimônio 

decorrente da falta de auxílios técnico e financeiro. Num terceiro momento, parte-se 

para um processo de reformas superficiais, colocando o patrimônio em evidência. Sem 

qualquer planejamento, o patrimônio cultural passou a ser espetacularizado e colocam-

se estes lugares no mercado turístico.  

As intervenções – que vêm sendo feitas em São Luiz do Paraitinga para o 

desenvolvimento do turismo – demonstram este conflito entre refuncionalizar e 

preservar o patrimônio. O poder público local, pelas intervenções realizadas, coloca o 

centro histórico em evidência e faz com que o visitante não saia desta área para 

conhecer o restante da cidade. Cria-se uma imagem positiva do lugar, e, a partir daí, 

tem-se a produção de um centro histórico como um lugar de celebrações e diversão.  

Com a precariedade da preservação do patrimônio arquitetônico e cultural 

do lugar, associada à refuncionalização turística dos espaços da cidade, confirma-se a 

tese da pesquisa, ou seja, a patrimonialização leva ao desenvolvimento do turismo, 

porém, devido à falta de recursos para a preservação, associada à falta planejamento 

turístico, os impactos nas materialidades e nas imaterialidades, ou seja, no patrimônio 
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arquitetônico e nas práticas culturais, levam a um processo de descaracterização de 

formas-conteúdo que deveriam ser preservadas, mostrando que existe uma significativa 

incompatibilidade entre a preservação e a refuncionalização turística. Com a abertura do 

processo de urbanização turística, muitas formas materiais e imateriais são suprimidas 

em detrimento dos interesses de curto prazo do mercado turístico, situação que poderia 

ser equacionada com a realização de um planejamento prévio para a preservação e 

refuncionalização turística do lugar. Com isso, sustenta-se que a preservação não se 

efetiva de fato e a patrimonialização vem servindo mais para a sobrevalorização dos 

espaços que se tornarão turísticos.  

 A título de exemplo, mesmo sendo estância turística desde 2002, o que 

automaticamente obriga a confecção e implantação do Plano Diretor Municipal, em São 

Luiz, o plano foi aprovado somente em 2009 e revisto em 2010 em função da 

reconstrução da cidade. Desde os estudos de tombamento realizados pelo Condephaat 

nas décadas de 1970 e 1980, pouco se planejou a gestão urbana de uma área 

patrimonializada.  

Por se tratar de uma pequena cidade, geralmente, os cargos responsáveis 

pelo planejamento e gestão urbana são ocupados por profissionais de formação 

generalista, sem especialização necessária para desenvolver trabalhos nas áreas da 

preservação do patrimônio e do desenvolvimento turístico. Até o ano de 2010, com 

exceção as raras ações do Condephaat, tratou-se de um trabalho de leigos e políticos, 

fato que foi alterado durante a reconstrução, com a presença de técnicos das mais 

variadas áreas atuando no lugar. Com os términos das principais obras de reconstrução 

da cidade, a presença de técnicos e especialistas em gestão do patrimônio diminui 

gradativamente e as ações passam a ficar a cargo da administração municipal. Em 2014, 

o Iphan abriu a Casa do Patrimônio do Vale do Paraíba na cidade, e, o órgão passou a 

ter uma presença marcante na cidade, auxiliando e fiscalizando as ações que serão 

desenvolvidas para a preservação do conjunto arquitetônico.   

Com um intenso trabalho de marketing urbano no início do século XXI, o 

fluxo de turistas aumentou substancialmente na cidade. Porém, mesmo com o aumento 

no volume de visitantes, criou-se um fluxo turístico sazonal, pautado nas festas e 

eventos. Em decorrência da falta de planejamento turístico, pouco foi trabalhado para 

criar um fluxo turístico que vai além dos períodos e dias de festas e eventos e que dê 

sustentabilidade para o setor no município. Mesmo com o aporte de recursos oriundos 
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do DADE desde 2002, aumentou-se o movimento nas festas mais conhecidas, porém, a 

cidade ainda não desenvolveu um turismo perene e sustentável, gerando um número 

reduzido de postos de trabalho na cidade, um setor, em muitos momentos do ano, 

deficitário pela carência de visitantes. Grande parte dos postos de trabalho são 

temporários, dependendo do movimento das festas.  

Segundo estimativas da Prefeitura Municipal de São Luiz do Paraitinga, no 

Carnaval de 2005, a cidade recebeu aproximadamente 10.000 visitantes por dia. De 

acordo com as estimativas da Prefeitura Municipal de São Luiz do Paraitinga, em 

conjunto com a Polícia Militar do Estado de São Paulo, no Carnaval de 2013, a 

visitação atingiu o número de aproximadamente 30.000 visitantes por dia. 

Em 2009, conforme divulgado pela Prefeitura Municipal de São Luiz do 

Paraitinga no Jornal ValeParaibano, a cidade recebeu aproximadamente 450 mil 

visitantes durante o ano (Caderno ValeViver, 20 de novembro de 2013). Com a 

inundação, o turismo ficou inviável na cidade, situação que resultou na queda brusca no 

movimento de turistas durante os anos de 2010 e 2011. Com as obras de reconstrução e 

a recuperação da paisagem e do receptivo turístico, em especial, os setores de 

alimentação e hospedagem, a partir de 2012 o movimento de turistas na cidade, 

principalmente, durante o Carnaval e a Festa do Divino, apresentou um movimento 

ascendente.   

Segundo estimativas da assessoria de turismo municipal, o movimento atual 

de turistas na cidade é de aproximadamente 300 mil visitantes ao longo do ano, com 

destaque para a Festa do Divino na qual circulam aproximadamente 80 mil visitantes ao 

longo de dez dias de festa e, para o Carnaval, a cidade chega a receber 150 mil 

visitantes ao longo dos quatro dias de festividades carnavalescas. Enfatiza-se que os 

dados a respeito do movimento turístico na cidade são muito questionáveis, na medida 

em que se tratam de estimativas da assessoria de turismo municipal, portanto, dados 

inviáveis de serem mesurados com exatidão quantitativa, pois os fluxos turísticos são 

incontroláveis, com momentos de pico e de esvaziamento durante o ano, com um fluxo 

de marcada sazonalidade. As três empresas de turismo da cidade questionam os dados 

de visitação divulgados pela prefeitura local.    

De acordo com agentes do receptivo turístico local, o movimento, na cidade, 

é bem marcado e apresenta uma significativa sazonalidade em decorrência do turismo 

de eventos. De acordo com o depoimento do empresário Henrique Guerra, 52 anos, 
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engenheiro mecânico, natural de Campinas, que atua no setor de pousadas em São Luiz 

desde 2006, realmente, a cidade depende de eventos, trabalhando de forma tímida os 

outros atrativos do lugar como o patrimônio arquitetônico e cultural da cidade. Segundo 

o empresário,  

“a solução que nos é apresentada é baseada no turismo de eventos, como 

tem muitos eventos durante o ano, existe certa constância no movimento e 

nos ganhos, mas existe uma sazonalidade sim, com uma queda no movimento 

durante a Quaresma, no mês de março, em agosto, no terceiro trimestre, essa 

é a sazonalidade que nós conhecemos aqui, mas eu vejo que basear o turismo 

em eventos é uma coisa que nos deixa refém de eventos. Outras cidades 

turísticas, você vai à cidade pela cidade, você não vai para Tiradentes (MG) 

somente para um evento, você até pode ir, mas ao longo do ano eles têm um 

movimento turístico para visitar a cidade, conhecer a história da cidade, a 

gastronomia da cidade, conhecer a hospitalidade da cidade, e isso nós não 

temos aqui. Ainda bem que São Luiz tem um calendário recheado de eventos, 

mas se amanhã ou depois o poder público passar por uma dificuldade e ele 

não puder bancar esses eventos, a cidade não vai atrair o turista 

naturalmente, aí sim nós vamos ter uma baixa muito grande”, pondera 

Henrique Guerra.   

Os equipamentos e produtos oferecidos para os turistas – além das festas e 

eventos – são tímidos e de pouca expressão, com um sub-aproveitamento do acervo 

arquitetônico e do meio natural do município. Não existe nenhum museu na cidade, já 

que o Museu Oswaldo Cruz foi fechado na década de 1990. Como pontos atrativos para 

o visitante conhecer a cultura do lugar: a sede do Instituto Elpídio dos Santos, uma 

pequena exposição dos arquivos do compositor luizense, e as poucas lojas de artesanato 

distribuídas pelo centro histórico, onde o visitante pode ter um contato com os trabalhos 

manuais da cidade. Nos domingos, é montada uma feira de artesanato na Rua 31 de 

Março (calçadão), mas, o volume de vendas é bem pequeno, o que faz com que os 

artesãos da cidade tenham de ter outra profissão durante a semana.  

Para o assessor de turismo local, Eduardo de Oliveira Coelho, as pessoas da 

cidade ainda têm restrições quanto ao turismo.  

“(...) vou dar um exemplo, o Mercado que fecha meio-dia aos domingos, a 

pessoa vem de São Paulo visitar o Mercado, chega aqui e ele está fechado ou 

tem que estar chegando muito cedo. As pessoas têm que fechar na segunda-

feira, tem que entender que quem está em um centro turístico tem que saber 

que sábados e domingos são primordiais, mesmo na segunda tem um 

resquício de turista que fica na cidade, pessoas que estão voltando de 

Ubatuba acabam passando por aqui. Um dia ideal de fechar o Mercado 

seria a terça-feira. Vem chegando a Semana Santa agora, as pessoas falam 

que na sexta-feira santa é pecado trabalhar, domingo é pecado trabalhar, é 

muito comum isso na cidade. Está mudando aos poucos, mas a gente percebe 

que há uma resistência muito grande ainda. O carnaval precisa de uma 

grande quantidade de mão de obra, as pessoas não querem trabalhar, 

querem se divertir” afirma Eduardo. 
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Para José Roberto da Silva, 51 anos, luizense e Presidente da Associação 

Comercial de São Luiz do Paraitinga, a cidade não tem muitos atrativos para manter o 

turista na cidade, fazendo com que o mesmo consuma muito pouco, onde “(...) as 

pessoas vem aqui, almoçam, e vão embora, o turismo não se constrói só com 

restaurantes, ele tem que vir, comprar artesanato, comprar pousada, comprar passeios, 

o turismo ainda está defasado na cidade (...)”.  

Outros atrativos importantes na cidade são as igrejas, porém, com a 

inundação da cidade, duas caíram e ficaram fechadas por um longo período para sua 

reconstrução, enquanto a Igreja do Rosário estava sendo restaurada. Mesmo se tratando 

de lugares que são divulgados como atrativos, é comum as igrejas ficarem fechadas 

durante a maior parte do tempo, sendo abertas somente nos horários de missas. Não 

existe um trabalho eficiente para o turista conhecer o patrimônio arquitetônico da 

cidade, o que faz com que as visitas, pelo centro histórico, sejam rápidas e aleatórias, 

tornando-se pouco atrativas para o turista. O próprio Posto de Informações Turísticas 

(PIT) da cidade, normalmente, está fechado nos finais de semana.  

Devido à falta de dados mais exatos a respeito do fluxo turístico na cidade, a 

partir do movimento do setor de hospedagem e das operadoras do turismo locais, é 

possível entender a inserção desta atividade na economia da cidade. Mesmo com toda a 

divulgação e investimento, pode-se afirmar que o turismo na cidade ainda é deficitário, 

criando postos de trabalho – que são concentrados no setor de alimentação e 

hospedagem –, atividades de baixa remuneração. De 2002 para cá, o setor de 

hospedagem apresentou um crescimento acima da média dos demais setores no 

município, sendo abertos 18 estabelecimentos, apresentando, atualmente, 21 

estabelecimentos entre pousadas, pensões e hotéis
10

, além de quatro campings, visto 

que, anteriormente, a cidade possuía 3 estabelecimentos para hospedagem. Além das 

pousadas, existem 3 campings na cidade
11

. Como ponto negativo no setor, o único hotel 

que existia na cidade, o Hotel Barão, foi fechado em 2010, fato que demonstra certa 

                                                           
10

 As pousadas listadas em São Luiz do Paraitinga são: Ecopousada João & Maria, Pousada Fazenda São 

Luiz, Hospedagem Familiar Casa da Regina, Pousada Araucária, Pousada Eco Refúgio das 7 Cachoeiras, 

Pousada Nativas, Pousada Paraitinga, Pousada Primavera, Pousada Fênix, Pousada e Chalé Braga, 

Pousada Asa do Vento, Pousada Quinta das Amoreiras, Pousada Casa de Campo Recanto Fazendinha, 

Pousada Sítio dos Sonhos, Pousada Vila Verde, Pousada Rural Morada dos Curiangos, Pousada Serra do 

Vale, Pousada Sertão das Cotias, Pousada Villa Parahytinga, Hotel Fazenda Dunas do Pamonã e Hotel 

Fazenda Catuçaba.      
11

 Entre os campings listados tem-se: Camping do Guga, Camping Rancho do Mato e Camping Bicho 

D‟água. 
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dificuldade enfrentada pelo setor. Em 2014, mais uma pousada foi fechada na cidade, o 

Camping e Pousada do Saci. Segundo o proprietário, o estabelecimento será aberto 

somente durante o Carnaval devido ao pequeno fluxo de hóspedes durante o ano.   

Segundo estimativas da prefeitura municipal, existem, atualmente, 900 

leitos de hospedagem na cidade, porém, grande parte das pousadas da cidade opera de 

forma deficitária, estando sempre na dependência da realização de festas e eventos. 

Entre os leitos, 750 estão nas pousadas e hotéis, enquanto 250 vagas estão concentradas 

nos 3 campings. Mesmo sendo o setor ligado diretamente ao turismo, que mais criou 

postos de trabalho na cidade, os números podem ser considerados pequenos, pois foram 

criados aproximadamente 60 postos de trabalho, sendo comum contratarem 

trabalhadores diaristas durante os períodos de grande movimento. Destaca-se que uma 

parcela considerável dos postos de trabalho é ocupada pelos próprios proprietários e 

suas famílias. A média salarial dos funcionários da pousada gira em torno de R$850,00.  

Atualmente, existem três empresas de turismo nativas que realizam passeios 

guiados no município: a Cia de Rafting, a Montana Rafting e a Paraitinga Turismo; 

possuindo um número reduzido de empregos, pois trabalham basicamente com a 

operação de passeios de rafting no Rio Paraibuna, uma atividade que envolve um 

pequeno número de pessoas, mesmo com os possíveis empregos indiretos. Por depender 

das condições climáticas, o movimento de turistas para praticar rafting é concentrado 

entre os meses de novembro e março, sendo que, no restante do ano, a movimentação é 

muito baixa. Além da sazonalidade, grandes empresas nacionais do setor de ecoturismo, 

principalmente, do setor de canoagem, operam na cidade, às vezes, em parceria com 

empresas locais, mas também de forma independente.  

Conforme depoimento de Juliano Ribeiro dos Santos, 35 anos, luizense e 

empresário do setor turístico na cidade há 10 anos, as empresas de turismo local 

possuem grandes dificuldades para se manter. Segundo o empresário,  

“falta muita preparação para a cidade receber o turista, a cidade tem muitas 

dificuldades e a mão de obra não é preparada. É muito difícil você atender o 

turista durante a semana, as atrações são reduzidas, não tem um trabalho 

para divulgar a história da cidade, não tem um museu, as igrejas ficam 

fechadas, nenhum equipamento tem monitores para o recebimento de 

pessoas, isso faz com que o turista saia decepcionado da cidade, não tenho 

certeza, mas imagino que aproximadamente 50% do visitantes não voltam 

mais, eu brinco que é um turismo de uma visita só”, pondera Juliano. 

Devido à falta de qualificação da mão de obra local, grande parcela dos 

serviços mais especializados destinados ao turismo como os setores de marketing, 
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organização de eventos, agenciamentos de passeios e pacotes, assim como, serviços de 

operação (rafting, rapel e ciclismo) acabam ficando sob o controle de empresas oriundas 

de outras cidades que, geralmente, já estão inseridas no mercado turístico nacional, que 

acabam utilizando apenas do setor de alimentação e hospedagem do lugar, onde parcela 

significativa dos serviços melhor remunerados é desenvolvida e executada por pessoas 

de outras cidades
12

. Conforme apontado no capítulo 2, sobre a evolução urbana de São 

Luiz do Paraitinga, os melhores postos de trabalho do município estão concentrados no 

funcionalismo público.  

Em uma recente pesquisa quantitativa
13

 com a população local a respeito 

dos benefícios advindos com o turismo, na qual foram entrevistadas 200 pessoas, 67 

(33,5%) conseguem alguma renda direta oriunda do setor turístico, sendo a maior parte 

composta por funcionários das pousadas e restaurantes. Do total de pessoas que 

trabalham com turismo, 36 (53,8%) estão alocadas no setor de hospedagem e 

alimentação, sendo composto por camareiras, copeiras, cozinheiras, balconistas, 

atendentes, recepcionistas, garçons, dentre outras, enquanto 25 (37,3%) são alocadas 

como prestadores de serviços (transporte, marketing, agenciamentos, guiagens e 

receptivos) e 6 (8,9%), alocadas no setor de artesanato e trabalhos artísticos e musicais. 

Segundo estimativas da assessoria de turismo municipal, atualmente, as atividades do 

turismo oferecem aproximadamente 300 postos de trabalho diretos na cidade.  

Mesmo nas festas mais movimentadas como o carnaval, os postos de 

trabalho que são criados são de baixa remuneração, oferecendo poucos benefícios e 

ganhos financeiros para a população do lugar. Em uma pesquisa quantitativa realizada 

em 2009 pela Prefeitura Municipal de São Luiz do Paraitinga, em parceria com o 

Departamento de Produção da UNESP/Guaratinguetá, sobre os trabalhos realizados pela 

população local durante o carnaval, num total de 396 entrevistados, 40,3% deles 

trabalharam no setor de alimentação e comércio de bebidas, 6,6%, no setor de 

hospedagem e 8,4%, no aluguel de casas. Apenas 1,8% realiza trabalhos destinados à 

recepção de turistas (PMSLP/UNESP, 2009). Entre os postos de trabalho do setor de 

                                                           
12

 Entre as agencias que atuam na cidade, podem ser destacadas a PISA Trekking, a Adventure Club, a 

Ecotrips (faz a hospedagem na cidade vizinha de Taubaté), a Venturas & Aventuras, a Freeway, a Canoar, 

a Tietê Turismo e Aventuras, dentre outras agencias de renome nacional.      
13

 Levantamento de campo para a coleta de dados primários realizado pelo autor durante os meses de 

janeiro, fevereiro e março de 2014, onde foram entrevistadas 200 pessoas da comunidade luizense 

(questionário em anexo). 
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alimentação e comércio de bebidas, a maioria está concentrada nas barracas provisórias 

que funcionam somente durante a realização da festa.  

Para o empresário Juliano Ribeiro, a falta de mão de obra é um problema 

crônico na cidade, na medida em que faltam ações neste sentido, ou seja, preparar a mão 

de obra. Segundo o empresário,  

“todos meus funcionários são prestadores de serviço, tendo o turismo como 

uma atividade secundária, todos tem outros serviços durante a semana, não 

consigo vender um pacote de rafting durante a semana porque muitas vezes 

não tenho guias para o passeio. As vezes, em conjunto com outras empresas, 

começo um curso para a formação de guias de rafting e de canoagem e não 

vejo resultado, o último curso começamos com dez alunos e formamos 

apenas um, os demais foram fazer outras coisas, estudar, trabalhar em 

outros setores”.  

Conforme levantando no sub-capítulo “Os agentes produtores do espaço 

urbano de São Luiz do Paraitinga: as ações da Igreja Católica, do Estado, dos 

promotores imobiliários, dos proprietários fundiários e dos grupos sociais excluídos”, 

a ação dos promotores imobiliários na cidade, com o aluguel de casas durante o 

carnaval é uma atividade que gera um bom volume de rendas para as pessoas devido ao 

alto valor dos aluguéis cobrados.  Assim, em função da sazonalidade, a estrutura 

destinada ao recebimento de turistas trabalha sempre na dependência de novos eventos. 

Antônio Carlos Ivo Salinas, 65 anos, professor aposentado, natural de 

Ubatuba, reside em São Luiz do Paraitinga desde 1972, presidente da Corporação 

Musical São Luiz de Tolosa aponta que  

“(...) falta uma política de cultura clara, correta, com objetivos, São Luiz 

não é somente festa do Divino e carnaval, tem que ter outras atividades 

durante o ano, porque se quer que seja uma cidade turística, ela tem que 

oferecer aos visitantes, continuamente atrativos para que possam vir aqui 

(...)”.  

José Roberto da Silva, Presidente da Associação Comercial de São Luiz do 

Paraitinga, afirma que o turismo sazonal dificulta muito o desenvolvimento do comércio 

local, pois são poucos os períodos com maior movimento de visitantes, fato agravado 

com a reconstrução da cidade. Para o comerciante,  

“(...) a reconstrução está dificultando o redesenvolvimento do turismo de 

lazer, do turismo de descanso, é o que regula para todos, dá movimento nas 

pousadas, dá movimento nos restaurantes de forma sustentável, um 

movimento como o do carnaval, são quatro dias, não existe como ganhar 

dinheiro para se manter o ano inteiro num movimento de quatro dias, isso é 

um evento que tem certo valor, que ajuda bastante na economia, mas não 

resolve. Hoje o turismo, a maior parte dele, é voltado só para os grandes 

eventos (...)”.   
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Atualmente, a prefeitura municipal está desenvolvendo projetos 

relacionados ao desenvolvimento do turismo no lugar, com o início da confecção de um 

plano turístico municipal, porém, ainda prevalecem as ações de urbanização e 

construção de equipamentos turísticos como o levantamento de fomentos financeiros 

para a construção de um Centro de Informações Turísticas (CIT) às margens da Rodovia 

Oswaldo Cruz (SP-125), visando atrair o turista que circula pela rodovia com destino ao 

litoral Norte de São Paulo e Sul do Rio de Janeiro. Além deste projeto de maior 

envergadura financeira, a assessoria de turismo local vem implantando uma sinalização 

turística na cidade – projeto financiado pelo Ministério do Turismo em conjunto com o 

DADE –, com um custo estimado em R$2,5 milhões, que consiste na sinalização urbana 

e a criação de seis rotas turísticas pela zona rural do município, com destaque para o 

Caminho Turístico Catuçaba/Santa Virgínia, no Parque Estadual da Serra do Mar (ver 

figura 4).  

Apesar da grande divulgação e das ações desenvolvidas pelo poder público, 

o retorno econômico advindo com as atividades do turismo na cidade é questionável, 

pois a geração de rendas é baixa, o que faz com que a economia do município esteja 

amparada na produção rural, no comércio local e no funcionalismo público. Além de 

gerar poucas rendas para o município, os postos de trabalhos diretos ligados do setor 

turístico são de baixa remuneração. 

Mesmo com benefícios socioeconômicos questionáveis e sazonais, a 

prefeitura municipal continua divulgando e tentando atrair um número cada vez maior 

de visitantes para a cidade, o que pode ser percebido pelo público crescente que visita a 

cidade durante o Carnaval, o Festival de Marchinhas Carnavalescas e a Festa do Divino. 

Com todo o investimento realizado pelo DADE e, mais recentemente, os investimentos 

na reconstrução da cidade, a mesma não está totalmente preparada para o recebimento 

de turistas. Durante os dias de maior visitação, a cidade apresenta problemas estruturais 

que já deveriam ter sido solucionados, com destaque para a rede de energia elétrica, a 

coleta e distribuição de água, a segurança e o sistema de saúde, além do grande volume 

de lixo acumulado pelas ruas da cidade.  

Investiu-se em obras que realçam o patrimônio arquitetônico, porém, as 

obras necessárias para o bom funcionamento da estrutura urbana ficaram relegadas ao 

segundo plano, sendo rotina, durante as festas mais movimentadas, a cidade apresentar 

problemas com o abastecimento de água e com a distribuição de energia elétrica, que 
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fica com a rede sobrecarregada. O Iphan vem desenvolvendo um projeto para o 

soterramento de toda a rede de distribuição de energia elétrica do centro histórico da 

cidade, ação que pode melhorar e resolver o problema de distribuição de energia, 

porém, o projeto ainda está em fase de elaboração e aprovação burocrática pelos órgãos 

responsáveis.  

 

 
Figura 4 – Mapa turístico do Município, base para o projeto de sinalização turística. Fonte:  

http://www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br/site/comunicacao/sinalizacao-turistica-em-sao-luiz-

do-paraitinga/ 
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Alega o assessor de turismo municipal, Eduardo de Oliveira Coelho, que a 

verba oriunda do DADE é para ser investida exclusivamente em equipamentos turístico, 

esquecendo que a infraestrutura urbana é fundamental para tais atividades e que a 

cidade deve ser pensada e trabalhada em sua totalidade. Segundo o assessor,  

“(...) em 2002, quando a cidade foi transformada em estância turística, 

ninguém avisou a comunidade que a partir de agora era uma estância 

turística, que iria ter turismo, mais uma vez a carruagem chegou na frente 

dos cavalos e o processo vem se desenrolando durante todo esse período, 

com investimentos na área do turismo através do DADE, que faz o principal 

investimento em infraestrutura turística para a cidade, que as vezes é 

confundida com estrutura básica, com estrutura urbana. É uma verba para o 

turismo, claro espero que também favoreça a comunidade que faz parte do 

processo turístico, mas essa verba é apenas do turismo”. 

 Com o aumento no fluxo de turistas nas festas mais movimentadas da 

cidade, a preservação das práticas culturais e do patrimônio arquitetônico passou a ficar 

sob risco. À medida que foi aumentando o volume de turistas, foram sendo feitas 

mudanças para receber cada vez mais turistas e o centro urbano passou a sofrer um 

processo de degradação e descaracterização, visando, com isso, adaptá-lo ao maior 

recebimento de visitantes. Em conjunto com a adaptação das materialidades, as 

manifestações artísticas passaram a ser espetacularizadas e também adaptadas para o 

entretenimento do visitante, com um impacto significativo nas manifestações que se dão 

no carnaval, na Festa do Divino e no Festival de Marchinhas carnavalescas. 

Com o processo de descaracterização das manifestações culturais em aberto 

na cidade – mais uma vez coloca-se e confirma-se a tese da pesquisa –, onde o processo 

de patrimonialização abriu caminho para a turistificação da cidade, que, por sua vez, 

colocou em risco a preservação de suas formas-conteúdo. Assim, a patrimonialização e 

a refuncionalização turística têm gerado conseqüências não muito positivas para a 

manutenção da memória e da história do lugar, podendo desmantelar as práticas 

culturais de uma maneira em que as mesmas se percam no tempo e no espaço.  A cidade 

vem se preparando de forma superficial e pouco planejada para tal empreitada, pautando 

as ações para o desenvolvimento do turismo na preservação paisagística. Os espaços das 

cidades e manifestações culturais que interessam ao consumo turístico serão preservadas 

e ressignificadas, enquanto os espaços e práticas pouco atrativas serão relegadas ao 

plano secundário e, provavelmente, desaparecerão.   

No afã de adaptar as festas e práticas culturais para o recebimento de 

turistas, as mesmas passaram a ser carregadas de luzes, cores e amplificações sonoras, 

ações que acabaram caindo em um processo cada vez mais intenso na cidade de 
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institucionalização da festa. As festas estão fugindo do controle da população local, 

ficando as principais decisões a cargo do poder público municipal e, a partir de 2010, 

dos órgãos de preservação, em especial, do Iphan, fatores que vêm dificultando a 

preservação das práticas culturais e ao mesmo tempo, segregando a população do lugar. 

Desde o início das comemorações do carnaval na década de 1980, todos os 

blocos criados tinham autonomia com relação suas coreografias, rituais, fantasias e ao 

seu percurso pelas ruas do centro histórico local. Tratava-se, em sua maioria, de blocos 

carnavalescos compostos por famílias e independentes do poder público e econômico 

local. A partir de 2002, com a intensificação do processo de espetacularização do 

patrimônio local e o aumento substancial no volume de turistas na cidade, as 

festividades de carnaval começaram a passar por um processo de significativas 

alterações, pois o volume de visitantes foi aumentando ano após ano. 

A população local, percebendo que vem sendo segregada e perdendo espaço 

nas festas locais com a consequente descaracterização de suas práticas culturais, já dá 

sinais de que as festas da cidade precisam ser reorganizadas, em especial, o carnaval, 

visto que durante sua realização, afloram significativos problemas urbanos no lugar. 

Conforme dados levantados pela prefeitura municipal em parceria com a 

UNESP/Guaratinguetá, num total de 396 luizenses entrevistados questionados sobre os 

problemas principais do carnaval
14

, 80,4% afirmaram que o poder público deve tentar 

diminuir o volume de turistas na cidade (PMSLP/UNESP, 2009), indo na contramão das 

aspirações da prefeitura municipal que é colocar cada vez mais visitantes na cidade. Em 

2009, a população já questionava o volume de turistas recebido na cidade, aumento que 

foi interrompido em 2010, mas, retomado já em 2011, sendo o carnaval de 2014 com 

um número elevado de visitantes.  

Assim, ao mesmo tempo em que o poder público local passou a realizar uma 

campanha massiva na mídia nacional e regional para atrair visitantes à cidade, passou a 

exercer um aumento no controle das manifestações culturais durante as festas e eventos. 

                                                           
14

 De acordo com dados mais detalhados da pesquisa realizada sobre o carnaval em 2009, 55% das 

pessoas afirmam que o carnaval tem um resultado negativo em função da sujeira, da bagunça e do 

desrespeito dos turistas com o morador local. Dos problemas apontados, 23% apontou o uso das ruas e 

calçadas para urinar; 18% apontou da falta de água; 16% apontou o lixo e a sujeira nas ruas; 14% apontou 

o desrespeito de turistas com os moradores locais; 6% apontou o barulho; 4% apontou a dificuldade de 

chegar até em casa; 4% apontou a falta de energia elétrica; 3% apontou o excesso de comércio; 2% 

apontou os congestionamentos no trânsito; 2% apontou os estacionamentos em locais irregulares e 1% 

não respondeu (PMSLP/UNESP, 2009). 
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A massificação do carnaval local o colocou em um processo de descaracterização e 

desmantelamento de fragmentos da cultura do lugar.  

As fantasias com os temas do universo cultural da cidade estão 

desaparecendo e sendo substituídas pelas camisetas e adereços que os blocos de 

carnaval passaram a produzir de forma padronizada, uma forma encontrada para auferir 

lucros a partir das práticas culturais. Nenhuma objeção quanto à busca de fontes de 

renda para a manutenção dos grupos culturais e blocos de carnaval, mas faltou atrelar 

esta comercialização a um trabalho de conscientização da importância das fantasias e 

adereços para a preservação do carnaval. A presença das fantasias vem desaparecendo 

gradativamente da festa, e a própria população do lugar está deixando de confeccionar 

fantasias e adereços para os desfiles dos blocos. Quanto mais cresce o volume de 

visitantes, mais padronizada fica a festa de carnaval. 

Para Frederico Ozanan, artesão local, as pessoas não fazem mais fantasia 

para o carnaval na cidade, inclusive, apontando que ficou perigoso para a pessoa sair 

com uma fantasia mais elaborada. Segundo o artesão,  

“(...) é um problema comercial, ninguém vai querer fazer fantasia e deixar 

de vender mil camisetas, um pequeno público vem de fantasia, mas é muito 

mais fácil vender a camiseta, perdeu a graça fazer fantasias, não dá mais 

para usar, se você vai usar uma fantasia, é capaz de você ser agredido na 

rua, na última vez que fiz uma fantasia um visitante quis tirar minha fantasia 

no tapa, eu vim para a casa quase espancado, o cara queria o chapéu de 

qualquer jeito, queria que eu vendesse, queria que eu desse pra ele, quis 

tomar a força, eu acredito que vem acontecendo isso com todo mundo e fazer 

fantasia virou um motivo de comédia, de riso. Esta fora de esquema fazer 

fantasia, quem usa fantasia é motivo de bulling, de chacota. O carnaval está 

perdendo espontaneidade, ninguém tem mais vontade de fazer uma fantasia, 

hoje as pessoas fazem o básico, calça de chitão, camisa de chitão, 

dificilmente alguém faz uma fantasia bacana, elaborada”, pondera o artista 

local.  

Pedro Moradei também compactua com a visão de Frederico quanto à 

ausência de fantasias no carnaval da cidade. Segundo Pedro,  

“(...) o Bloco Juca Teles tinha pessoas que trabalhavam o ano inteiro para 

fazer uma fantasia para sair no Juca, o Maricota, por exemplo, que era a 

latinha, estória da lata, as pessoas guardavam o anelzinho das latinhas 

durante anos para fazer uma fantasia com os adereços da latinha, hoje não, 

você vê as pessoas na rua de tanga (sunga), homens de calcinha de mulher e 

se você falar alguma coisa é capaz de você apanhar na rua, São Luiz do 

Paraitinga não conseguiu vender a proposta corretamente, hoje durante o 

carnaval, parece que virou uma cidade do livre arbítrio, todo mundo pode 

vir aqui e fazer o que quiser, isso com certeza vai denegrir a imagem da 

cidade”.  

A prefeitura municipal, em conjunto com os agentes do setor turístico, 

passou a interferir de forma decisiva na organização da festa e os blocos de carnaval, 
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por exemplo, e as atrações e rituais passaram a ser submetidas a um cronograma 

institucional. Com as adaptações e reformas realizadas pelas ruas do centro histórico, 

onde algumas passagens foram bloqueadas, as manifestações culturais estão tendo que 

se readaptar às novas regras impostas pelo desenho urbano e pelos trajetos definidos e 

normatizados pelo poder público.  

A partir da institucionalização das festas na cidade, as de maior movimento 

começaram a passar por adaptações e alterações em seus rituais e encenações.  Devido 

ao volume de turistas, as mudanças, no carnaval, são as mais intensas e 

descaracterizadoras do que nas demais festas. A Festa do Divino, também de grande 

volume de visitantes, passou por períodos em que sofreu alterações em suas práticas 

culturais com a introdução de elementos externos à realidade do lugar, porém, por se 

tratar de uma festa religiosa, os rituais litúrgicos são, razoavelmente, preservados, 

situação que pode variar de acordo com o comando da Igreja Católica no período. 

Mesmo com a preservação dos rituais litúrgicos, como levantado no capítulo anterior, 

vem ocorrendo uma valorização estética das práticas culturais que se espacializam no 

lugar, e, na Festa do Divino não é diferente.  

Para o padre Celso Luiz Longo, está muito difícil segurar as mudanças e 

influências do turismo na Festa do Divino e outras festas religiosas. Para atrair e agradar 

os visitantes, práticas vão sendo inseridas e alterando a essência da celebração. Para 

Celso,  

“(...) de dez anos para cá essa festa está se transformando num grande circo 

viu, num grande espetáculo, vou dar um exemplo de dentro da igreja. Sempre 

houve o costume de abençoar sal na Festa do Divino, esse sal era levado 

para a casa pelos fiéis para ser colocado no saleiro da cozinha para 

temperar os alimentos, para dar banhos em crianças doentes, adultos 

doentes, o sal era um objeto sagrado. Depois passou-se a abençoar 

saquinhos de alimentos, um dia saquinho de feijão, saquinho de arroz, 

saquinho de sal, saquinho de açúcar. Com o aumento no volume de 

visitantes, começou-se oferecer lembrancinha na festa, objetos como Cd 

musicais, fitas de DVD, canetas e outras bugigangas, então nós vamos 

transformando em uma coisa maravilhosamente turística, mas que não é 

autêntica”, pondera o padre.  

O historiador Marcelo Henrique dos Santos Toledo questiona o processo de 

descaracterização das festas da cidade. Segundo Marcelo,  

“(...) o carnaval que tinha aqui é um carnaval que degradaram, agora tem 

esse imenso caminhão aqui circulando. (...) então, aí você entra pela questão 

da festa do Divino, de ela ser uma festa que hoje fugiu do controle que era 

exclusivo do padre que legitima e do festeiro que tinha autonomia, eu vi um 

ano uma briga que teve aqui que o assessor de cultura municipal, em 2009, 

queria que colocasse alguns elementos de fora na Festa do Divino e o 
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festeiro foi contra, ele falou que na festa do Divino dele não tem carnaval, 

você ainda tem referencia no Município (...) essas festas se mantêm, mas de 

uma forma perniciosa, bastante detonada (...)”, afirma o historiador.  

No bojo deste processo de espetacularização da cultura local, o carnaval 

vem, sistematicamente, transformado; uma alteração induzida pelo volume de visitantes 

e pelo poder público, tendo como mudança de devido destaque a introdução de um 

grande caminhão, um protótipo de trio elétrico baiano para puxar os blocos durante o 

carnaval. As bandas dos blocos que ficavam no chão em contato direto com os foliões 

foram colocadas no caminhão (trio elétrico), tendo os instrumentos amplificados 

eletronicamente. Foi criada uma agenda oficial fixa para os desfiles dos blocos, com um 

número dos mesmos predefinidos, com horário e roteiro para o cortejo sair pelas ruas da 

cidade, visto que eles somente são permitidos com a presença do caminhão e da banda 

oficial contratada pela prefeitura municipal para tal empreitada.  

Para Pedro Moradei, presidente-fundador do Bloco do Caipira, a presença 

de um caminhão simulando um trio elétrico baiano é um dos fatores que possibilitam 

apontar que as festas estão mudando e são cada vez mais controladas pelo poder 

público, fato que vem desencadeando na homogeneização e pasteurização da festa, na 

medida em que  

“o carnaval está perdendo a espontaneidade, esse é o preço que pagamos 

pela fama do carnaval, acho que entre 2007 e 2008 o carnaval de São Luiz 

deu um boom, foi manchete internacional no New York Times, acho que São 

Luiz perdeu bastante com isso porque nós perdemos o controle do carnaval. 

A partir daí, o Poder Público entrou e assumiu de vez o carnaval, eu acho 

que esse caminhão de som é um parâmetro para dizer o que foi o carnaval 

antes e o que é o carnaval hoje, depois desse caminhão do som, com o 

grande poder da prefeitura sobre o carnaval, os blocos ficaram sem saída, se 

você falar que não vai, eles colocando o caminhão na rua, uma banda em 

cima tocando e o povão vai atrás. O caminhão é muito grande para andar no 

centro histórico, o centro histórico não comporta mais o caminhão, na 

verdade nunca comportou, então que tire o caminhão, é um absurdo, o 

caminhão vira uma esquina e acabou o som, ele trava tudo, caminhão é para 

avenida de beira de praia que tem 5 ou 6 Km, agora São Luiz não, pois se 

você vira a esquina, quem está na outra esquina não ouve mais a música, 

claro que o caminhão é impróprio para a cidade, a tecnologia existe, acho 

que poderia sonorizar a cidade sem caminhão, todo mundo com microfone 

de lapela, todo mundo no chão, mas a cidade inteira ouvir o que você está 

tocando, o que você está cantando, o carnaval de São Luiz do Paraitinga é 

um carnaval poético, um carnaval sonoro, que tem uma essência cultural que 

está se perdendo e o caminhão pode ser considerado dos fatores neste 

processo”, afirma Pedro. 

Paulo Baroni, músico e compositor de marchinhas da cidade, aponta que a 

presença do caminhão é negativa, mas, ao mesmo tempo, seria muito difícil trabalhar 

sem a presença de uma sonorização maior das bandas e blocos da cidade, porém, 

tomando cuidados para não desvirtuar as manifestações culturais. Para Baroni, a 
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sonorização é um problema na cidade, sendo, inclusive, um sintoma da falta de 

infraestrutura para receber uma festa tão grandiosa, pois,  

“um bloco de 50 ou 100, até 200 pessoas você coloca uma banda no chão e 

até funciona bem, num bloco de 10 mil pessoas uma banda de vinte músicos 

no chão começa a ter alguns problemas, eu gosto da banda de músicos no 

chão, mas precisa organizar um formato melhor para ela funcionar. Quando 

a prefeitura passou a organizar o carnaval, ela passa também ater que 

escalonar o horário dos blocos, os blocos passam a ter os seus donos, já não 

são mais cinco blocos, todo mundo que colocar um bloco na rua. As coisas 

caminham para o comércio, é um momento perigoso, existe uma doença por 

causa do dinheiro, onde tem dinheiro tem confusão, esse é um risco que a 

gente corre, onde tem comércio tem risco. Num primeiro momento vira uma 

possibilidade de renda, de ganhar alguma coisa, num segundo momento isso 

escapa da mão, e a hora que escapar da mão de uma vez vai ficar difícil de 

organizar. Agora, esse formato já foi instituído há 14 anos, não pensaram 

nisso no início, como voltar atrás agora? Qual a solução para que se 

arrume? 40 músicos por blocos, tem que ser 40 músicos diferentes porque 

eles não vão agüentar, pois são 25 blocos, e qual a estrutura necessária pra 

que esse músicos possam funcionar num bloco de 10 mil pessoas, ou seja, o 

carnaval está indo para um lado que esta fugindo da mão da organização, a 

grana é pouco, a estrutura montada é ruim. A situação é complicada porque 

realmente um caminhão não consegue segurar um bloco, imagine a banda no 

chão, os caras não agüentam, estouram a boca, não dá para tocar todos os 

dias em 25 blocos, e daí, onde a gente vai arrumar músicos para tudo isso, 

onde vai arrumar grana para pagar bem todo esse pessoal, para que isso 

seja uma volta as origens e o carnaval volte a ser como nós queríamos, e 

como administrar isso, manter a qualidade do carnaval, como eu falei, ate 

1986 os blocos eram pequenos, o Encuca a Cuca tinha no máximo 500 

pessoas, era o maior bloco, o Juca Teles juntavam 100 pessoas, então, como 

organizar isso agora?”, questiona Baroni.   

Com a introdução do caminhão, como as ruas do centro histórico são 

pequenas e tortuosas, os blocos passaram a seguir somente o trajeto e o caminho 

realizado pelo veículo automotivo, tendo seus percursos fixados. Com o controle do 

poder público, os blocos passaram a ter hora para iniciar e hora para finalizar seu 

desfile, descaracterizando o típico carnaval de rua, pautado, primordialmente, na 

espontaneidade das pessoas, fato que caracterizou a cultura local de forma mais 

significativa até o início dos anos 2000. Em função da institucionalização das festas e 

manifestações culturais locais, algumas manifestações são escolhidas pelas instituições 

responsáveis e outras são negligenciadas, consequentemente, vêm desaparecendo. 

Benito Campos, presidente do Bloco Juca Teles, maior e mais antigo bloco 

carnavalesco da cidade, afirma que a introdução do caminhão está cerceando a liberdade 

dos blocos e dos foliões na cidade, fato que desencadeou nas mudanças dos trajetos e 

nos tempos de desfiles dos blocos pela cidade, já que, segundo o artesão,  

“agora tem uma banda que vai no chão mas os caras não querem andar 

muito, sai aqui e já vira na praça, já chega no caminhão e pronto, puxa vida, 

o cara esta ganhando para fazer isso e não quer seguir nada, tem um trajeto 
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antigo. Você veja o caso do caminhão, não cabe um caminhão grande aqui, 

tem que ser um caminhão pequeno e, se possível, o ideal é se fosse banda no 

chão”.  

A introdução do caminhão foi uma mudança brusca no carnaval da cidade, 

tendo como justificativa, até certo ponto plausível, a melhora na sonorização da 

musicalidade da festa, com a amplificação dos instrumentos – fato que até o carnaval de 

2014 não foi resolvido – pois ouvem-se muitas reclamações a respeito da falta de 

músicas durante os cinco dias de carnaval. Tem-se a introdução de um elemento 

estranho à realidade local, porém, seus resultados ficam distantes do satisfatório, não 

resolvendo o problema da falta de músicas ao longo dos desfiles dos blocos.    

Desde o carnaval de 2011, devido às restrições impostas pelo poder público 

em relação ao perigo de acidentes com os transeuntes – já que muitos imóveis 

localizados no centro histórico ainda se encontram escorados e com perigo de 

desabamento – e também devido ao cumprimento da legislação municipal que proíbe 

caminhões de três eixos de circular pelo centro histórico da cidade, o caminhão foi 

retirado desta área. Gradativamente, os blocos estão sendo retirados do centro histórico, 

fato comprovado com a diminuição de seus percursos e do tempo dos desfiles.  

Os shows musicais de marchinhas carnavalescas já foram retirados do 

centro histórico e transferidos para a praça de eventos. No carnaval de 2014, os shows 

que ocorriam no pátio do Mercado Municipal também foram cancelados e, segundo a 

prefeitura local, por falta de segurança. O carnaval está ficando concentrado para fora 

do centro histórico, ficando restrito à praça de eventos e à via de acesso João Roman, 

local denominado sarcasticamente pela população da cidade de marchódromo em alusão 

às marchinhas carnavalescas da cidade.   

Nos carnavais de 2012 e 2013, com o intuito de resgatar algumas 

características dos carnavais, com blocos desfilando pela cidade inteira, a Prefeitura 

Municipal contratou a Banda Chão Luiz e a Charanga do Quadô, duas bandas 

compostas por aproximadamente 30 músicos de sopro e percussão para puxar os blocos 

pelo centro histórico no lugar do caminhão e tentar retomar o carnaval nos moldes 

anteriores. Porém, em função de problemas de segurança para os músicos e de 

sonorização para os instrumentos, as bandas tiveram muitas dificuldades para se 

deslocarem em meio aos turistas e poucos conseguiam ouvir as músicas que estavam 

sendo tocadas.  
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De acordo com reclamações dos músicos presentes, seria necessário 

contratar um número mais elevado de músicos para compor estas bandas e aumentar sua 

potência sonora. Entretanto, em função dos custos para tal ação, a prefeitura municipal, 

em 2014, reduziu o valor da verba para estas bandas, o que acabou gerando uma 

diminuição no número de músicos, diminuindo a potência sonora das bandas que foram 

contratadas
15

. A proposta é interessante do ponto de vista da preservação cultural, 

porém, precisa ser mais bem avaliada e passar por um aperfeiçoamento, fato que não 

vem ocorrendo. Em função do corte de recursos e de um desentendimento entre o poder 

público, a associação comercial municipal e os músicos, em 2014, as bandas foram 

contratadas de última hora e, por pouco, a experiência não foi abortada. Todos os sinais 

emitidos do poder público local apontam na desistência de tal experiência.      

Atrações e manifestações que se davam durante o carnaval estão perdendo 

sua espontaneidade e desaparecendo. Já existe um movimento, na cidade, para isolar a 

área utilizada para o trajeto dos blocos e, a partir daí, cobrar a entrada para a 

participação no cortejo. Discute-se ainda a possibilidade da venda de “abadás” para a 

participação nos blocos carnavalescos, fato que, sem sombra de dúvidas, aumentará a 

exclusão da população local dos blocos carnavalescos. No carnaval de 2014, em função 

do tempo curto, ainda não foram adotados os abadás e a cobrança de uma taxa para 

desfilar nos blocos, questão que se encontra em aberta e é constantemente discutida e 

abordada na cidade.  

A partir de 2011, a institucionalização do carnaval foi espacializada na 

cidade, sob a tutela dos órgãos de preservação, com a criação de um lugar específico 

para a realização da festa, prática encontrada em outros centros históricos tombados. 

Com o argumento de se preservar o patrimônio arquitetônico, a maior festa que se dá na 

cidade foi deslocada para áreas periféricas a este centro. Devido ao grande volume de 

visitantes, a retirada das manifestações culturais do centro histórico, principalmente, 

durante o carnaval, não diminuiu o fluxo de pessoas pela área tombada como almeja os 

órgãos de preservação e o poder publico local, tratando-se de uma área que fica 

totalmente ocupada durante os dias de festa.     

                                                           
15

 O autor da referida pesquisa, alem de geógrafo, é músico da cidade, participando como instrumentista 

das bandas que tocam durante o carnaval e demais festas, acompanhando in loco o desenvolvimento de tal 

proposta feita pelo poder público local.  
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Em uma pesquisa realizada pela prefeitura local em parceria com a 

UNESP/Guaratinguetá em 2011, ao entrevistar 550 visitantes, foi auferido pelos 

pesquisadores que desse total de entrevistados, 106 (19,30%) turistas reclamaram da 

mudança no trajeto dos blocos e do local dos shows musicais (PMSLP/UNESP, 2011), 

mudança que também já é questionada pela população local.   

José Roberto da Silva, Presidente da Associação Comercial de São Luiz do 

Paraitinga, questiona a retirada das atrações do centro da cidade durante o carnaval de 

forma pouco estudada, criando um esvaziamento do centro. Para o comerciante,  

“(...) o carnaval não tem mais condições de ser somente no centro da cidade, 

é uma massa de gente muito grande, se não fizer o carnaval fora do centro 

histórico ele se torna insuportável, só não pode deixar de ter eventos no 

centro também, não pode desvalorizar o centro histórico, uma parte da festa 

pode ser operada dentro do centro. A graça do município é o conjunto 

arquitetônico, por isso tem que ter um planejamento de como fazer as festas 

sem abandonar o centro (...)”.  

Amarildo Ribeiro, 51 anos, artista plástico e músico local, questiona a 

retirada do carnaval do centro histórico, afirmando que a festa vem perdendo 

originalidade em função de um novo ambiente criado para a realização da festa, 

deixando um alerta sobre o grande volume de pessoas presentes no centro histórico 

quanto à preservação do conjunto arquitetônico. Para o artista plástico,  

“com esse contingente e com a conduta desse contingente, é melhor que as 

grandes festas realmente não sejam no centro histórico. Agora, toda essa 

originalidade que o carnaval tinha vem se perdendo, ela sempre esteve 

completamente ligada ao ambiente, ao cenário, e tudo isso compunha uma 

imagem muito pitoresca, muito original, muito estimulante, convidativa. 

Inspirava mesmo. E essa imagem foi se deturpando, então na verdade agora 

já não interessa mais essa imagem. A única coisa que nós podemos perceber 

nesse contexto é que a rua continua sendo livre, mas o carnaval hoje já não 

pode mais ser levado da forma como ele está”.  

Frederico Ozanan, artista local, afirma que esta retirada só vem para ratificar 

a comercialização e a pasteurização da festa, sendo uma ação que desencadeia em 

sensíveis mudanças nas práticas culturais, pois, para ele,  

“a tradição está se perdendo, aquela praça de eventos é uma coisa 

comercial, mais comercial impossível, esse circuito que foi criado é para o 

patrocinador ganhar dinheiro, você vê as barracas que vendem bebidas é 

tudo padronizado para a empresa que vem patrocinar, tem que ter o retorno 

dela, isso é fato, tudo hoje em dia tem dinheiro, se você patrocinar você quer 

seu retorno, se você faz uma propaganda você tem um custo e você quer o 

retorno dele, o carnaval do lado de lá (praça de eventos) eu nem vou, eu só 

fui pra lá uma vez desde que foi tirado do centro, não tem jeito, estão 

acabando, culturalmente esta acabando, lá é tudo muito comercial 

meramente capital”. 
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Pedro Moradei concorda com as colocações de Frederico Ozanan e 

Amarildo Ribeiro quanto à retirada do carnaval do centro histórico, questionando a 

atuação dos órgãos de preservação e a prefeitura local quanto a essas medidas adotadas 

após de 2010, afirmando que o ideal seria utilizar todos os espaços viáveis para a 

realização de eventos nos espaços da cidade. Segundo Pedro,  

“no começo nós achamos interessante devido a cidade estar inteira 

destruída, achamos bom no sentido de preservar as pessoas, uma questão de 

segurança mesmo, assim todo mundo concordou do carnaval sair por um 

tempo do centro, por outro lado, também concordo de você ter uma opção 

que é o pátio da rodoviária, realmente a cidade fica muito cheia, mas isso é 

uma segunda opção, pode usar a avenida beira rio (Via de acesso João 

Roman), coloca duas bandas para tocar por lá, coloca o caminhão 

circulando pela avenida, para assim, tentarmos recuperar algumas coisas no 

centro da cidade. Agora, precisa de investimento pesado para isso, não 

podemos achar que vamos fazer o carnaval no centro histórico sem 

investimento, o Iphan vem com essa conversa de que nada pode, isso é 

incerto, onde está a essência do carnaval em São Luiz do Paraitinga, o 

coreto (Elpídio dos Santos) é o palco e a escadaria da igreja (Matriz) é a 

arquibancada, sempre foi assim, agora em abril vai inaugurar a igreja, e 

temos que colocar o carnaval lá novamente, na frente da igreja. Aí o Iphan 

vai falar que não dá para colocar uma banda ali, mas colocam bandas 

dentro do Mercado, um cubículo, então porque não pode colocar uma banda 

na praça? Você coloca uma banda na praça, uma no mercado e na praça de 

eventos também, assim você preserva as atividades no centro histórico e 

ainda consegue descentralizar o grande volume de visitantes”.  

Com os problemas colocados a respeito da contradição presente na 

preservação e na refuncionalização do patrimônio de São Luiz do Paraitinga, fica claro 

que as políticas oficiais destinadas à preservação desse patrimônio são restritas aos 

tombamentos e à fiscalização de eventuais projetos de reformas16. Com as obras 

realizadas para o desenvolvimento do turismo e para a reconstrução de centro urbano, 

foram evidenciados quais os rumos adotados para a cidade, ou seja, a valorização 

estética de sua cultura e de sua arquitetura. 

A lógica de patrimonialização global recaiu sobre São Luiz do Paraitinga, 

mas, por se tratar de uma cidade pequena, forjada no seio da cultura caipira, pode-se 

apontar certa resistência da população local com relação a algumas mudanças que estão 

sendo impostas nas festas e práticas culturais. Seguindo as tendências atuais que 

perfazem o binômio da preservação e da refuncionalização turística, o poder público 

local, em parceria com o setor turístico regional e nacional, a partir de 2002, passou a 

                                                           
16

 Todas as obras e mudanças foram aprovadas pelos órgãos de preservação, contradizendo suas próprias 

recomendações quando realizados os levantamentos para os processos de tombamento do patrimônio 

local. Uma das propostas contidas no processo de tombamento realizado pelo Condephaat em 1982 estava 

relacionada à manutenção da Praça Oswaldo Cruz, sendo recomendado apenas sua conservação; deveria 

ser mantido o desenho original, o que não aconteceu com a praça nova que foi totalmente redesenhada.  
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forjar eventos e atrações culturais na cidade, criando festas e eventos que fazem pouco 

sentido para a população do lugar e tiveram um tempo de duração muito curto, pois 

poucos eventos propostos vingaram e estão se perenizando na cidade. Apesar das 

mudanças, existe uma forte resistência da população local em relação a algumas festas 

impostas pelo poder público local. 

Entre os eventos forjados que foram bem recebidos pela população local, 

destaca-se a criação de um festival de músicas juninas, que vem sendo realizado desde 

1996 e, hoje, já está incorporado no calendário de festas local, fato que não aconteceu 

com outros eventos. Desde 2008, vem sendo realizada na cidade a Semana da Canção 

Brasileira. Entretanto, por se tratar de um evento de elevado custo financeiro, durante os 

anos de 2012 e 2013 ele foi paralisado, sendo importante apontar que se trata de um 

evento organizado por empresas e produtoras culturais de outras cidades que têm pouca 

inserção da cultura e da população local, que atuam apenas como espectadores, evento 

que a qualquer momento pode deixar de acontecer e ser levado para outra cidade.   

Com base nas contradições acerca da preservação e refuncionalização do 

patrimônio cultural de São Luiz, pode-se apontar que a lógica global vem prevalecendo, 

porém, muitas vezes, encontra resistências locais e regionais, criando um conflito entre 

uma razão global e uma razão local, “(...) que em cada lugar se superpõem e, num 

processo dialético, tanto se associam quanto se contrariam. É nesse sentido que o lugar 

defronta o Mundo, mas também o confronta, graças à sua própria ordem” (Santos, 2005, 

p. 166).    

A título de exemplo, no carnaval de 2013, a cervejaria AmBev tentou inserir 

shows musicais durante as festividades. A referida cervejaria, patrocinadora oficial do 

carnaval de 2013, criou a “Casa Skol”, um local onde deveria ocorrer a apresentação de 

artistas internacionais e nacionais, como Jorge Ben Jor, Bob Sinclair e a Turma do 

Pagode, músicos renomados, mas com poucos vínculos com a musicalidade do lugar. 

Logo após a divulgação dos shows, houve grande resistência da população local, que 

chegou a organizar uma manifestação na cidade e cobrar o poder público local quanto à 

permissão para a realização dos shows. Os shows foram cancelados e a ideia barrada 

pela prefeitura municipal, em uma discussão que repercutiu na mídia regional e 

nacional.  
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Como o carnaval local é marcado pelas marchinhas luizenses, tendo, 

inclusive, um decreto municipal17 que proíbe a reprodução de qualquer ritmo que não 

seja marchinha carnavalesca composta na cidade, por sinal, uma das poucas medidas 

relacionada à preservação do patrimônio imaterial na cidade. Esta proibição é válida 

somente para o centro histórico, sendo que nas áreas do entorno deste centro os 

visitantes e moradores locais podem colocar quaisquer músicas para tocar em seus 

aparelhos sonorizadores.  

No dia 16 de janeiro de 2013, o Portal G1 publicou a seguinte reportagem a 

respeito do assunto: “Carnaval de São Luiz do Paraitinga terá Bob Sinclair e Bonde do 

Tigrão”. No dia 17 de janeiro, o Jornal Estadão publicou outra reportagem já 

apontando o conflito: “Funk vira polêmica no carnaval de São Luiz do Paraitinga”. No 

dia 17, o Portal G1 publica nova reportagem apontando que a prefeitura local barrou os 

shows: “Prefeitura de São Luiz do Paraitinga barra e patrocinadora cancela shows”.  

 

 
Figura 5 – Banner com a programação da Casa Skol 

que chegou a ser divulgado em janeiro de 2013 pelas 

redes sociais. www.ovale.com.br 

 

                                                           
17

 Decreto n° 08/2013 – Regulamenta os eventos e o funcionamento das atividades no período de 

“Carnaval 2013”, no município de São Luiz do Paraitinga – Artigo 4° A veiculação sonora dentro da área 

demarcada para o “Carnaval 2013” ficará sob a responsabilidade do Departamento de Cultura e Turismo 

dos contratados pela Prefeitura Municipal, sendo restritas às Marchinhas Carnavalescas de São Luiz do 

Paraitinga.      
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A discussão e a polêmica foram ampliadas, conforme pode-se perceber pela 

reportagem publicada pelo Jornal ValeParaibano, questionando a Cervejaria Ambev – 

que divulgou a programação previamente – e a prefeitura local a respeito destes shows, 

publicando uma reportagem com o título “Quem mentiu?”. A referida reportagem, após 

o jornal comunicar à cervejaria e à prefeitura, divulgou o folder que circulou nas redes 

sociais com a programação. A cervejaria e a Prefeitura de São Luiz afirmaram que a 

programação era falsa (ver figura 5). Uma história que ficou mal explicada perante a 

população local e os shows foram cancelados.  

Segundo Benito Campos,  

“(...) São Luiz tem um carnaval embasado na sua cultura, nas suas tradições 

musicais, já era uma cidade musical e também o conjunto arquitetônico que 

era importante, como a questão dos bonecos, principalmente dos músicos e 

da música em si, esse conjunto fez com que São Luiz também pegasse um viés 

muito interessante dentro desse conjunto de coisas e pode manter, agora, 

está muito vulnerável a estas influências externas que são impostas de uma 

forma massificadora para a cidade. Mas tem resistência sabe, por exemplo, 

agora mesmo teve essa questão da Skol no carnaval, a Skol entrando e a Skol 

poderosa, mas deram uma recuada, fizeram tudo fechado, introduziram aí 

um barracão do Skol, não que a gente não goste do Jorge Ben Jor. O Jorge 

Ben Jor é bacana, mas não era para essa época e para vir aqui o Bonde do 

Tigrão, não tem nada a ver essas coisas todas, mas houve um recuo, então 

existe uma resistência local, então com a mídia moderna, a internet, 

facebooks, essas coisas todas, a gente viu um grande movimento em defesa 

da manutenção desse carnaval (...)”.  

Esse evento relacionado ao Carnaval e à inserção de shows – que não 

tinham relação com o carnaval da cidade na programação da festa – demonstra que 

existe uma resistência da população local em relação a algumas festas impostas pelo 

poder público local, porém, grande parte das mudanças vem sendo inserida 

gradativamente nas festas e eventos, fato que faz com que a população local as aceite 

com menor resistência. Por esta resistência ser pouco organizada, em muitos momentos, 

ela não existe, pois as mudanças passam despercebidas pela maioria da população local.     

As manifestações e práticas culturais vão evoluindo e metamorfoseando-se 

ao longo dos anos e as práticas culturais, assim como o espaço urbano, de São Luiz do 

Paraitinga não fogem a regra. Quando as mudanças se dão espontaneamente no bojo de 

evolução do processo histórico, as mudanças ganham perenidade e as práticas culturais 

são perpetuadas, como, por exemplo, os bonecões gigantes que são feitos na cidade 

desde o final do século XVIII e, conforme apontado no capítulo “As práticas culturais e 

a paisagem urbana de São Luiz do Paraitinga”, sua confecção passou por mudanças 

nos materiais e técnicas utilizados, porém, preservam as mesmas características estéticas 
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e cênicas, e a sua evolução gerou melhoras qualidade e na criatividade dos artesãos 

locais. A mudança técnica ocorreu, porém, a tradição foi preservada. 

Por outro lado, quando as mudanças são influenciadas e definidas por 

vetores externos ao lugar, fato explicitado no carnaval local, esta evolução pode 

desencadear em mudanças efêmeras e fugazes, com a consequente perda da perenidade 

e a descaracterização das práticas culturais com a introdução de elementos estranhos 

que fazem pouco sentido à cultura local.  

São Luiz do Paraitinga pode ser enquadrada em todas as colocações 

anteriores a respeito da ineficiência do planejamento urbano e da política de preservação 

no Brasil, tratando-se de uma ação e de uma mentalidade que ainda está longe de ser 

efetivada na cidade. Os interesses particulares – assim como os financeiros e eleitorais – 

ainda prevalecem sobre os demais e a cidade fica com seu desenvolvimento à mercê de 

interesses ligados ao mercado do turismo e do entretenimento.  

Com o tombamento do centro histórico pelo Iphan, apontam-se mudanças 

significativas na direção de se fazer o planejamento para o desenvolvimento urbano 

local. Porém, com o término das obras mais significativas de reconstrução da cidade, os 

órgãos de preservação voltaram a se afastar da gestão urbana do lugar. Espera-se que 

com a instalação de uma agência do Iphan, na cidade, seja desenvolvido um trabalho de 

conscientização e de educação patrimonial no lugar, fato que pode auxiliar de forma 

grandiosa no desenvolvimento de uma mentalidade voltada para a preservação do 

patrimônio e do próprio espaço urbano em sua totalidade. 

Com a possibilidade de ser transformado em objeto de consumo, o 

patrimônio das cidades vem sendo valorizado por suas características estéticas, 

prevalecendo como prática, acentuar o valor cenográfico dos núcleos urbanos tombados. 

São Luiz do Paraitinga não fica fora desta tendência, mesmo se tratando de um processo 

um pouco mais lento do que nas cidades grandes devido ao menor volume de recursos 

financeiros. Com a reconstrução do núcleo urbano local, há uma certa “imposição” dos 

órgãos de preservação e da prefeitura local para se adotar um modelo arquitetônico que 

remeta ao período colonial, acentuando o caráter cenográfico da paisagem do lugar.  

As propostas de gestão e preservação do patrimônio arquitetônico que vêm 

se dando por meio das ferramentas do planejamento urbano, geralmente, são justificadas 

pela valorização estética do patrimônio, haja vista os modelos de planejamento 
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estratégicos desenvolvidos pelo mundo. Este processo de valorização, que interessa, 

sobretudo, aos especuladores, vem acompanhado de uma forte segregação sócio-

espacial. Assim como no período da economia do café, o turismo pode dar resultados 

imediatos e impulsionar a economia local, mas, todos os indícios apontam que num 

longo prazo, desencadeará em uma significativa descaracterização de suas práticas 

culturais, processo difícil de ser revertido posteriormente.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir da análise do patrimônio cultural de São Luiz do Paraitinga, foi 

feito um diálogo entre a refuncionalização turística e a preservação em uma pequena 

cidade do interior do Brasil. Calcado no processo de produção espacial de São Luiz 

enquanto uma totalidade urbana, foi realizada uma leitura crítica-propositiva da gestão 

territorial de uma cidade que vem tendo seu espaço urbano refuncionalizado, sobretudo, 

na escala da paisagem do lugar. Ao fazer uma leitura por um viés espacial, comprovou-

se que o tombamento de conjuntos arquitetônicos urbanos – devido à ausência e uma 

definição mais clara das ações dos órgãos responsáveis pela sua preservação – é uma 

medida questionável, pois o mesmo deu início ao processo de patrimonialização e, na 

sequência, de desenvolvimento do turismo, porém, não preparou este lugar para tal 

empreitada.  

Sabendo que as pequenas cidades não possuem corpo técnico e nem 

recursos financeiros para a manutenção de áreas tombadas como também das áreas de 

seu entorno imediato, em São Luiz, desde o tombamento do conjunto arquitetônico 

realizado pelo Condephaat, não houve qualquer auxílio do órgão de preservação para a 

administração municipal conservar os bens tombados, exceto as recomendações 

presentes nos estudos de tombamento. A atuação do Condephaat ficou restrita à 

aprovação de projetos de reforma nos imóveis tombados, sendo comum os proprietários 

de bens localizados na área tombada realizarem as intervenções sem comunicar às 

instituições responsáveis. A própria população foi mal informada do que se tratava um 

tombamento e quais os desdobramentos para a cidade. 

Com o tombamento do conjunto arquitetônico, deu-se início ao processo de 

patrimonialização e abriu-se caminho para o desenvolvimento do turismo. A partir 

disso, passaram a acontecer intervenções no lugar que vem sendo adaptado para o 

desenvolvimento de tais atividades. À medida que o movimento turístico cresceu e a 

área passou a receber um número significativo de visitantes, as práticas culturais e o 

conjunto arquitetônico passaram a sofrer um processo de transformação e 

descaracterização, onde afirma-se que, nos moldes atuais, tombar o conjunto 

arquitetônico não significou, necessariamente, preservar este patrimônio, visto que a 

preservação das materialidades e das imaterialidades está ficando cada vez mais 

submetida à lógica do mercado turístico. 
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Pensando a partir do processo de produção do espaço de São Luiz, o 

tombamento se tornou uma estratégia para a valorização espacial, transformado em um 

rótulo, uma marca que recai sobre os lugares e possibilita a extração de “rendas 

monopolistas da terra” (Harvey, 2006), rendas obtidas em função de singularidades e 

qualidades especiais existentes em determinadas mercadorias e lugares. Um importante 

suporte para a extração de rendas monopolistas é o discurso e a construção de uma 

imagem positiva pautada em certo grau de capital cultural, onde  

“(...) a busca por essa renda leva o capital global a avaliar as iniciativas locais 

distintivas, (e, em certos aspectos, quanto mais distintiva a iniciativa melhor). 

Também leva a avaliação da singularidade, da autenticidade, da 

particularidade, da originalidade, e de todos os tipos de outras dimensões da 

vida social incompatíveis com a homogeneidade pressuposta pela produção 

de mercadoria. (...) deverá permitir o desenvolvimento cultural local 

divergente e, em algum grau incontrolável, que possa ser antagônico ao seu 

próprio e suave funcionamento” (Harvey, 2006, p.238). 

Resumindo, as atuais políticas de ordenamento territorial direcionadas para 

a preservação do patrimônio e para a refuncionalização turística de uma pequena cidade 

brasileira negligenciam a preservação enquanto prática da cidadania e ferramenta para a 

preservação da identidade, pois desconsideram que as cidades patrimonializadas fazem 

parte de um contexto social e territorial que ultrapassa os limites do tombamento e dos 

interesses turísticos. 

Assim, perpassada pela lógica capitalista do mercado da publicidade e do 

entretenimento, as governanças urbanas locais executam ações de caráter imediatistas 

que visam as áreas especiais da cidade e não efetivam o acesso democrático a este 

patrimônio, pois trabalha e pensa a cidade de forma fragmentada, indo na contramão das 

propostas de preservação contidas na Carta de Washington (1987) sobre a Salvaguarda 

das Cidades Históricas, onde recomenda-se que  

“(...) a salvaguarda das cidades e bairros históricos deve, para ser eficaz, fazer 

parte integrante de uma política coerente de desenvolvimento econômico e 

social, e ser considerada nos planos de ordenamento e urbanismo de todos os 

níveis. (...) a participação e o envolvimento dos habitantes das cidades são 

imprescindíveis ao sucesso da salvaguarda. Devem ser procuradas e 

favorecidas em todas as circunstâncias através da necessária conscientização 

de todas as gerações, Não deve ser esquecido que a salvaguarda das cidades e 

bairros históricos, diz respeito, em primeiro lugar, aos seus habitantes” (p.3).   

Em uma pequena cidade com poucos recursos financeiros e técnicos, faltam 

ações mais incisivas do poder público municipal, faltam incentivos fiscais, maior 

direcionamento para o desenvolvimento turístico em consonância com o planejamento 

urbano, uma política de conservação integrada que equilibre o processo de 
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refuncionalização turística com a salvaguarda do patrimônio cultural, sem desconsiderar 

que estas áreas fazem parte de uma totalidade urbana e espacial que sustenta a memória 

e a história do lugar. 

Com a patrimonialização do espaço urbano local, foi aberto o caminho para 

a atividade turística pautado na exploração da paisagem e da memória contidas no 

conjunto arquitetônico tombado. Com a urbanização turística da cidade, processo 

intensificado a partir de 2002, alterações foram feitas na estrutura urbana local, fato que 

vem dificultando a preservação da sua morfologia urbana e também de suas 

materialidades. Assim, no início do século XXI, envolvida em um processo de 

refuncionalização turística, associada à reconstrução da cidade, o centro urbano local 

vem passando por significativas intervenções voltadas para receber tais atividades.  

Dessa forma, ficou clara a contradição estabelecida entre a preservação do 

patrimônio e a refuncionalização turística, pois, nestes lugares, surgem novos agentes 

que passam a atuar no processo de produção espacial, agentes estes, decorrentes de uma 

nova lógica de organização territorial. Esse processo coloca em cheque as próprias 

instituições de preservação, que, ao institucionalizar o patrimônio, abre caminho para 

agentes externos interferirem na escala do lugar. A partir da patrimonialização e da 

turistificação, o Estado e os agentes – que trabalham o turismo – passaram a ter um peso 

significativo nas decisões e interferências que se dão no espaço local. 

Pode-se apontar que, a partir do modelo globalizado de patrimonialização, a 

produção do espaço do lugar vem perdendo sua naturalidade e espontaneidade, visto 

que as ações são influenciadas por vetores externos ao lugar, produzindo um novo 

arranjo territorial, donde a  

“(...) estruturação dita natural, existindo pela troca de energia entre seus 

elementos (tal como eles são e como estão dispostos), passamos a uma 

valorização das coisas por intermédio da organização, que comanda sua vida 

funcional. (...) um incessante processo de entropia desfaz e refaz contornos e 

conteúdos dos subespaços, a partir de forças dominantes, impondo novos 

mapas ao mesmo território. (...) a incorporação desses nexos e normas 

externas tem um efeito desintegrador das solidariedades locais então 

vigentes, com a perda correlativa da capacidade de gestão da vida local” 

(Santos, 2008, p.285).  

A antropóloga Bernadete Castro (2012) considera que a refuncionalização 

turística é seletiva e, automaticamente, segregacionista, pois além da segregação 

territorial decorrente, ocorre uma segregação da população que vive e se reconhece a 
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partir destes lugares, agora turísticos, raciocínio que é válido para as áreas 

patrimonializadas. Para a antropológa,  

“(...) geralmente criam-se espaços nitidamente segregados em áreas com forte 

vocação turística – quanto maior a vocação, maior a segregação – em muitos 

casos, terminando com a expulsão das populações locais das áreas 

privilegiadas por uma economia predatória do turismo” (Castro, 2012, p. 41).  

Do ponto de vista legislativo, a cidade tem seu patrimônio tombado pelas 

esferas estadual e federal, pelos seus respectivos órgãos de preservação. Vale ressaltar 

que o conselho de patrimônio municipal é o órgão que vem trabalhando para a 

preservação das imaterialidades do lugar, apesar de ser uma atuação ainda discreta. 

Mesmo com o tombamento do conjunto arquitetônico, a partir da elevação da cidade à 

condição de estância turística, mudanças significativas no espaço do lugar já ocorreram. 

Imóveis foram derrubados, fachadas e volumetrias dos mesmos foram alteradas, 

imóveis foram reconstruídos para substituir os mais antigos, espaços de ricas 

sociabilidades foram alterados, situação que levou a pesquisa a constatar que ainda 

faltam ações práticas, conhecimento técnico e planejamento na escala do lugar para 

trabalhar a preservação do patrimônio atrelada ao desenvolvimento do turismo.  

Com a necessidade de adaptar estes lugares para o recebimento de turistas, o 

espaço urbano local passou por significativas intervenções em suas formas materiais, 

que refletiram nas formas imateriais que se davam a partir destas materialidades. O 

espaço urbano local vem sendo alterado e as práticas culturais e o conjunto 

arquitetônico – que deveriam ser preservados – estão passando por um processo de 

mudanças e descaracterizações, já que a preservação das materialidades e das 

imaterialidades, hoje, está submetida à lógica do mercado turístico. Com as obras de 

refuncionalização e reconstrução da cidade, a pesquisa reitera que está sendo forjado um 

cenário que remete à memória da cafeicultura e do caipira na região.  

Ao analisar dialeticamente o binômio “preservação X refuncionalização 

turística”, comprovou-se a tese central da pesquisa, ou seja, em cidades de pequeno 

desenvolvimento econômico, o turismo é uma atividade que gera alterações nas práticas 

culturais e nas materialidades dos lugares turísticos. Nessa pesquisa, a relação entre o 

turismo e a preservação do patrimônio se mostrou contraditória, com poucas ações 

complementares. Com isso, sustenta-se que a preservação é insatisfatória e 

problemática, com a ressignificação e uma sobrevalorização dos bens, materiais e 

imateriais, em função de interesses mercantis. 
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É importante ressaltar que o turismo é uma atividade econômica que pode 

auxiliar na dinamização econômica das pequenas cidades, mas não pode ser vista e 

trabalhada como a única opção, pois ele deve servir como uma atividade que irá 

complementar a economia local. A partir de benefícios econômicos questionáveis, com 

a geração de reduzidos postos de trabalho, geralmente, com baixos salários, as 

atividades do turismo não conseguiram até o momento dar uma dinâmica mais efetiva à 

economia do lugar, porém, vem colocando em risco a preservação de seu patrimônio 

cultural.  

O município tem um grande potencial para o desenvolvimento turístico 

dado pelo seu quadro natural e por seu patrimônio cultural, tratando-se de uma atividade 

que – se bem organizada – pode trazer resultados positivos para a população local. É 

importante destacar que os problemas relacionados à preservação do patrimônio cultural 

do lugar são anteriores à refuncionalização turística, não sendo justo colocar o turismo 

como o grande vilão na cidade. Porém, o mesmo precisa ser melhor planejado e ligado 

diretamente ao processo de preservação.   

Em função de ser um turismo de eventos, com uma sazonalidade bem 

marcada pelas duas grandes festas da cidade (Carnaval e Festa do Divino), o setor 

turístico fica na dependência da realização dos mesmos, situação que não permite que se 

desenvolva um turismo mais sustentável ao longo do ano, apresentando períodos de 

quedas significativas no movimento de visitantes. Devido à falta de planejamento 

turístico, construiu-se um turismo de eventos na cidade. A grande maioria dos postos 

trabalhos criados são temporários e de baixa remuneração, consequentemente, poucas 

pessoas conseguem auferir rendas a partir do setor turístico.  

Pensando na preservação do imaterial, o processo de refuncionalização 

paisagística para o desenvolvimento do turismo vem gerando alterações no significado e 

na forma do patrimônio cultural, ocasionando, em muitos momentos, a perda de 

identificação da população para com estes novos espaços e práticas culturais criados, 

visto que os mesmos passaram a ser pensado com base em valores estéticos e 

mercadológicos, fato evidenciado pela resistência da população em retomar os antigos 

usos que se davam no Mercado Municipal, imóvel que foi reformado e adaptado para 

receber shows musicais e festas que em sua maior parte, têm poucas relações com este 

espaço. Festas e eventos são criados sem qualquer critério, o que faz com que estes 

eventos tenham uma duração efêmera.   
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A apropriação das manifestações culturais para o turismo ficou evidenciada, 

principalmente durante o Carnaval, pois, devido ao grande volume de turistas, a 

comunidade local vem sendo segregada dentro de seus próprios espaços de uso 

cotidiano e tem participado cada vez menos como protagonista desta festa, já que o 

luizense, atualmente, procura, de alguma forma, ganhar dinheiro durante os festejos. 

Cada vez menos o luizense participa dos blocos carnavalescos. A população local tem 

ficado nas janelas e nas sacadas de suas casas, pois o grande consumo de bebidas 

alcoólicas e drogas na cidade vem gerando momentos de atritos exacerbados entre os 

participantes das festas. O morador local não se reconhece mais a partir do carnaval da 

cidade. Pode-se apontar um estranhamento crescente na relação entre o turista e o 

morador local. Hoje tem sido comum a ida de músicos e artesãos luizenses para outras 

cidades para participarem de outros carnavais, movimento que era insignificante antes 

de 2002.  

Dentro deste processo de refuncionalização territorial e produção espacial 

coordenado por lógicas distantes do lugar, caminha-se para uma homogeneização das 

paisagens, dando origem a lugares com lógicas e características espaciais semelhantes. 

A partir das diretrizes de preservação definidas pelo Iphan/Condephaat, adotam-se as 

mesmas técnicas de preservação e refuncionalização do patrimônio e os centros 

históricos ficam cada vez mais semelhantes, com os mesmos equipamentos urbanos, as 

mesmas ações de marketing e, possivelmente, os mesmos visitantes, processo que 

Henri-Pierre Jeudy (2005) classifica como uma reprodução museográfica do mundo. 

Milton Santos (2005, p.141) vai além e aponta que “(...) o resultado é a aceleração do 

processo de alienação dos espaços e dos homens”.   

Conforme alerta o próprio Milton Santos (2005), não se deve ser 

catastrófico, pois, na lógica de produção espacial, sempre podem ocorrer resistências na 

escala do lugar, fato que, em alguns momentos, ocorreu em São Luiz do Paraitinga, com 

a resistência quanto à introdução de algumas mudanças nas festas mais populares; 

resistência que não ocorre com relação às mudanças que vêm se dando na infraestrutura 

urbana, alterando o cotidiano local, e, muitas vezes, piorando a qualidade de vida das 

pessoas, tendo como exemplo a reconstrução da Praça Oswaldo Cruz  e do Mercado 

Municipal já discutida anteriormente.   

Do ponto de vista arquitetônico, com o tombamento, ocorreram melhoras 

quanto à conservação física dos bens, porém, as normas de preservação do patrimônio 
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não foram suficientes para auxiliar na contenção da expansão urbana e na ocupação de 

áreas impróprias como as encostas do entorno do centro histórico e as margens do Rio 

Paraitinga, visto que o entorno dos bens tombados também foi classificado enquanto 

área de preservação. Mesmo tombado, muitos imóveis sofreram avarias e alterações. A 

morfologia urbana vem sendo, ano após ano, transformada, ações que, em sua maior 

parte, são ratificadas pelos órgãos de preservação. Assim, a contradição acerca dos 

responsáveis pela preservação dos imóveis tombados ainda persiste na cidade, fato 

agravado com a reconstrução do núcleo urbano iniciada em 2010.  

O processo de reconstrução da cidade ainda encontra-se em aberto, mas suas 

consequências já são bem claras. Os principais bens tombados que foram avariados, 

principalmente, as igrejas e prédios institucionais, já estão reconstruídos; porém, um 

número elevado de imóveis privados ainda está caído ou interditado. Uma fachada do 

casario localizada na Praça Oswaldo Cruz ainda está abandonada e a maior parte dos 

imóveis está no chão (ver carta 2). Proprietários dos imóveis caídos – nesta lateral da 

Praça Oswaldo Cruz – possuem rendas para realizar a reconstrução, mas, seus objetivos 

estão esbarrando na morosidade dos órgãos responsáveis que vêm dificultando a 

aprovação das reconstruções propostas.    

Além das obras que ainda devem ser realizadas, já pode ser vislumbrado um 

esvaziamento do centro histórico, principalmente, nas ruas Barão do Paraitinga, Cel. 

Domingues de Castro, na Praça Oswaldo Cruz e na parte baixa da Rua Monsenhor 

Ignácio Gióia, onde os principais imóveis estão adquirindo novos usos, sendo 

direcionados ao setor de comércio e serviços. Atualmente, existem poucos moradores 

nas ruas centrais, área definida pelo Condephaat como Centro Histórico I, e esse volume 

tende a cair cada vez mais. Imóveis que foram atingidos estão no chão, projetos de 

intervenção não estão sendo aprovados pelos órgãos responsáveis e os antigos 

proprietários, indo morar nas áreas mais periféricas da cidade.  

O esvaziamento é consequência da inundação, porém, pode ser apontado 

também como um resultado do endurecimento dos órgãos de preservação nas 

aprovações de intervenções nos bens tombados, claro, associado a certa morosidade dos 

órgãos em questão, ou seja, o Condephaat e o Iphan, mas também da Prefeitura 

Municipal de São Luiz do Paraitinga.  

Com o tombamento realizado pelo Iphan, houve um aumento na área de 

preservação, com a inserção das margens do Rio Paraitinga no perímetro definido como 
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centro histórico. Porém, a aprovação de projetos de intervenção e reforma se tornou 

mais morosa e burocrática, pois passou a ser submetida a duas instituições de 

preservação que, poucas vezes, se entendem. Até o momento da pesquisa, o Iphan ainda 

não divulgou a normativa para a preservação dos bens arquitetônicos tombados, assim 

como de seu entorno, utilizando a normativa elaborada pelo Condephaat na década de 

1970, uma normativa que se mostrou ultrapassada e pouco eficiente para a preservação 

na cidade atualmente.   

O Condephaat tombou o conjunto arquitetônico do lugar e ficou ausente, 

fato que só foi alterado durante o período de reconstrução da cidade. Atualmente, a 

presença do órgão de preservação na cidade diminuiu novamente, sendo uma atuação 

restrita à aprovação, ou não, de projetos de intervenções materiais. O Condephaat é um 

órgão de preservação que não conta com recursos financeiros próprios para atuar, 

ficando na dependência de ajudas da prefeitura municipal ou de outras secretarias do 

Governo Estadual para marcar presença na cidade.   

Com relação às ações do Iphan, apesar de ser um tombamento recente se 

comparado ao realizado pelo Condephaat, o órgão federal deu sinais de que tem maior 

interesse com relação ao patrimônio material e imaterial, intervindo nos imóveis que 

apresentam problemas estruturais e estéticos. No momento, o Iphan, a partir do 

programa PAC-Cidades Históricas e de verbas oriundas do Ministério da Cultura, está 

disponibilizando recursos financeiros para os proprietários particulares restaurarem seus 

imóveis, principalmente, os proprietários dos casarões que possuem baixos rendimentos 

financeiros, pois, para seguir as orientações dos órgãos responsáveis, estas obras 

necessitam de um volume significativo de recursos financeiros. Em termos de 

preservação do conjunto arquitetônico, tudo indica que as ações do órgão serão mais 

incisivas, visto que a instituição federal dispõe de mais recursos financeiros e técnicos 

para realizar os trabalhos e ações necessários. 

Visando melhorar os trabalhos de preservação na cidade e na região, em 

setembro de 2014, o Iphan implantou a “Casa do Patrimônio do Vale do Paraíba”
18

 em 

                                                           
18

 “As Casas do Patrimônio têm o intuito de ampliar os espaços de diálogo com a sociedade a partir da 

educação patrimonial. São o primeiro passo para transformar as sedes do Iphan e instituições parceiras da 

sociedade civil em pólos de referência, sobre o patrimônio cultural, ampliando as práticas de preservação, 

sobretudo por meio de ações educacionais formais e não formais, em parceria com escolas, agentes 

culturais, instituições educativas não formais e demais segmentos sociais e econômicos” (Disponível em: 

http://portal.iphan.gov.br/portal/montarPaginaSecao.do?id=15489&retorno=paginaIphan). 
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São Luiz do Paraitinga, uma base que dará suporte para o órgão atuar em toda a região 

do Vale do Paraíba e que vem sendo utilizado como escritório pela instituição em 

conjunto com a prefeitura municipal e a comunidade local. Ao ser contatado para fazer 

parte do projeto de implantação dessa casa do patrimônio na cidade, o Condephaat não 

respondeu à solicitação do órgão federal e deixou claro que tem pouco interesse em 

atuar conjuntamente com o Iphan, ficando nítido o descompasso entre as escalas federal 

e estadual no momento de colocar em prática as ações de preservação.   

Os proprietários dos imóveis tombados são famílias de poucas posses e 

recursos financeiros, tendo grande dificuldade na manutenção dos mesmos. Apesar do 

grande volume de recursos advindos com a reconstrução da cidade, alguns imóveis 

particulares continuam em estado precário de conservação, visto que não existe um 

trabalho para facilitar e incentivar a manutenção periódica dos imóveis. Os proprietários 

ficam apenas com o ônus da preservação e os agentes turísticos e o comércio local 

ficam com o bônus da exploração da paisagem preservada.  

Uma prática comum em cidades que precisam preservar bens privados é a 

adoção do IPTU Progressivo, estabelecendo metas e parâmetros para a conservação dos 

imóveis e diminuindo o valor do tributo para os proprietários que atingirem tais metas e 

conservarem seus bens, ação que sequer foi cogitada na cidade. Com a falta de dinheiro, 

vende-se o imóvel para forasteiros e pessoas que não possuem qualquer relação com a 

cidade. O Grupo Bandeirantes de Televisão e uma construtora regional (Texeira Pinto 

Engenharia) já são proprietários de casarões localizados na Praça Oswaldo Cruz. A 

empresa de telefonia Telefônica Brasil era proprietária de um casarão na cidade, mas, 

devido à falta de interesse da empresa em conservar um imóvel tombado, em 2013, a 

Telefônica Brasil doou o imóvel para a prefeitura municipal, que recebeu o prédio em 

estado muito precário de preservação. Este imóvel foi restaurado pela prefeitura.   

 Mesmo com o interesse no conhecimento do patrimônio imaterial da cidade 

com a realização do inventário das práticas culturais do município, oficialmente, as 

ações do Iphan também ficaram restritas ao tombamento do conjunto arquitetônico, 

deixando claro que ainda predomina uma visão reducionista do patrimônio brasileiro, 

com a salvaguarda somente dos bens materiais, na qual o dado imaterial fica relegado 

ao plano secundário. As ações de preservação ainda estão presas às materialidades, 

contrariando uma tendência que vem se formando no próprio Iphan desde 2009, ano em 
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que se deu a publicação da Portaria 127/2009
19

, que viabilizou a chancela
20

 da paisagem 

cultural (Iphan, 2011a).  

Como o estudo de tombamento feito pelo Iphan foi finalizado em 2010, o 

tombamento poderia ter um enfoque mais abrangente na cidade, trabalhando também 

com a chancela da paisagem cultural do município, pois seu patrimônio cultural é 

pautado no conjunto arquitetônico, no quadro natural (mares de morros) e nas práticas 

culturais. O Iphan poderia ter realizado a chancela da paisagem cultural do município, 

assim, abrangendo o dado material, mas também o imaterial, formas-conteúdo 

decorrentes de relações singulares entre as pessoas e o sitio urbano da cidade, dotada de 

valores ambientais e culturais que sustentam a memória e a história do lugar. A 

chancela da paisagem cultural poderia evitar a dicotomia existente entre o dado material 

e o dado imaterial comum nas políticas de preservação do patrimônio. Oficialmente, 

exceto o tombamento da Cavalhada e do Canto de Brão realizado pelo conselho de 

patrimônio municipal, um tombamento pouco preciso em suas definições e 

normatizações, o patrimônio imaterial da cidade se apresenta desprotegido, ficando à 

mercê dos agentes ligados ao turismo.  

Com isso, pensando o patrimônio pela escala da paisagem, essa pesquisa 

sustenta que, além do tombamento do conjunto arquitetônico, o Iphan deveria chancelar 

a paisagem cultural de São Luiz do Paraitinga, pois o órgão trabalha com a preservação 

do arquitetônico. Mas, o setor turístico demonstra interesses pelas práticas culturais 

(bens imateriais), revelando uma séria contradição entre a preservação do patrimônio e a 

refuncionalização turística, sobressaindo os interesses do mercado turístico. Assim, 

deixa-se um questionamento aos órgãos de preservação que atuam na cidade, ou seja, 

por que não foi tombado o conjunto arquitetônico e chancelado o centro histórico local 

enquanto paisagem cultural?  

Com as obras de reconstrução realizadas na cidade, melhorias na 

infraestrutura urbana são visíveis, principalmente, as relacionadas à contenção de 

encostas e taludes; uma melhora significativa na sinalização turística e nos 

equipamentos de lazer com a construção do Parque Linear (centro poliesportivo) e da 

                                                           
19

 De acordo com o Iphan, a paisagem cultural brasileira constitui “uma porção peculiar do território 

nacional, representativa do processo de interação do homem com o meio natural, à qual a vida e à ciência 

humana imprimiram marcas ou atribuíram valores” (Iphan, 2011a).  
20

 Destaca-se que a chancela, diferentemente do tombamento, não recaí em sanções ou restrições jurídicas 

e administrativas com relação à paisagem chancelada, apenas possibilita o desenvolvimento de ações de 

preservação integrando os dados materiais e imateriais (Iphan, 2011a). 
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Praça de Eventos João Antônio César. As escolas públicas foram reformadas; um novo 

prédio foi construído para a escola Monsenhor Ignácio Gióia assim como ocorreu a 

construção de uma nova biblioteca pública. Foi construído um novo conjunto 

habitacional, reduzindo significativamente o déficit de moradias na cidade e foi possível 

retirar aproximadamente, 150 famílias de áreas de risco de inundação e desabamento. 

Entretanto, uma questão extremamente delicada continua em aberto, ou seja, como 

conter as futuras inundações do Rio Paraitinga?  

As obras realizadas até o momento – para evitar que as inundações atinjam 

os imóveis localizados na parte baixa da cidade – trataram de medidas emergenciais e 

de desobstrução da calha do rio, realizando apenas o desassoreamento e o alargamento 

das margens nas áreas mais delicadas. Com relação ao Rio Paraitinga, existe uma 

proposta realizada pelo DAEE para a construção de um muro que funcionará como uma 

barragem e irá proteger o centro histórico, porém, esta obra foi barrada pelos órgãos de 

preservação, tendo o Iphan como grande opositor ao projeto. A própria população local 

se mostra contrária à construção desse muro. Vislumbra-se a construção de uma 

barragem à montante do centro urbano, porém, por se tratar de uma obra de custo muito 

elevado, nada foi feito até este momento.   

Seguindo a política patrimonial vigente no Brasil desde suas origens, 

pautada na valorização estética do patrimônio cultural, São Luiz do Paraitinga teve seu 

patrimônio tombado e passou a enfrentar todos os dilemas decorrentes da 

patrimonialização. A preservação enquanto prática da cidadania ficou relegada ao plano 

secundário, predominando uma visão mercadológica no momento de definir a 

preservação e a refuncionalização do patrimônio preservado. O desenvolvimento de um 

turismo pouco planejado tem se mostrado que mais dificulta do que favorece à 

preservação do patrimônio cultural do lugar.   

Com todas as ações desenvolvidas pelo Iphan e pelo Condephaat, não se 

deve perder de vista que a política de preservação brasileira, seguindo a lógica global de 

patrimonialização, é, predominantemente, fachadista, pautada em critérios estético-

estilísticos que alteram ou destroem os símbolos contidos nos espaços das cidades 

contemporâneas. O universo simbólico atrelado ao urbano é alterado em função da 

preservação ou da modernização, o que descaracteriza lugares com sociabilidades 

peculiares e exclusivas, e a patrimonialização e a turistificação têm impactos pouco 
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destacáveis com relação aos déficits sociais e a diminuição da pobreza em São Luiz do 

Paraitinga.  
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ANEXOS 

 

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, Seção 3, n° 58, sexta-feira, 26 de março de 2010.  

 

 

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO  

Notificação a Respeito do Tombamento do Centro Histórico de São Luiz do Paraitinga, no 

Município de São Luiz do Paraitinga, Estado de São Paulo. Na forma e para os fins do disposto 

no art. 9°do Decreto-Lei n.º 25, de 30 de novembro de 1937 c/c o art. 15, parágrafo único, da 

Portaria n.º 11, de 11 de setembro de 1986, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional - IPHAN, dirige-se a todos os interessados para lhes NOTIFICAR que está 

promovendo por meio do Processo n.º 1.590 - T - 10 (Processo n.º 01506.000169/2010-11) o 

tombamento conjunto do Centro Histórico de São Luiz do Paraitinga, no Município de São Luiz 

do Paraitinga, no Estado de São Paulo, em razão do seu elevado valor histórico e paisagístico, a 

ser inscrito nos Livros do Tombo Histórico e Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico. A área 

definida para tombamento está limitada por poligonal com a seguinte descrição: "Inicia-se no 

ponto T-01, situado no cruzamento do prolongamento do eixo da Rua Benfica com o talvegue 

do Rio Paraitinga, e segue em sentido sudoeste até o ponto T-02, situado ainda no 

prolongamento do eixo desta Rua, no cruzamento com uma linha paralela a 30 metros da 

margem direita do Rio Paraitinga, incluindo-a. Segue contornando a margem direita do rio, a 30 

metros desta, até encontrar o ponto T-03, situado no prolongamento do limite dos fundos dos 

lotes voltados para a Rua Capitão Antônio Carlos. Deste ponto segue em sentido noroeste, 

cruzando o Rio Paraitinga e continuando pelo prolongamento do limite dos fundos daqueles 

lotes, incluindo-os, até o ponto T-04, situado no encontro com o limite dos fundos dos lotes 

voltados para a Rua Coronel Manoel Bento. Deste ponto segue em sentido nordeste pelo limite 

dos fundos dos lotes voltados para essa Rua, até o ponto T-05, situado no cruzamento com o 

eixo da Via de Acesso Ver. José Pinto de Souza. Deste ponto segue em sentido noroeste pelo 

eixo dessa via até o ponto T-06, situado no cruzamento com o prolongamento do limite lateral 

direito do lote situado na esquina desta Via com a Rua Dep. Antônio da Silva Cunha Bueno. 

Segue em sentido norte por este limite lateral direito até o ponto T-07, situado no cruzamento 

com o limite dos fundos desse lote, e daí em sentido leste pelo limite dos fundos desse lote, 

incluindo-o, cruzando a Rua Dep. Antônio da Silva Cunha Bueno, continuando pelo limite dos 

fundos dos lotes voltados para essa mesma rua e localizados na quadra seguinte, até encontrar o 

ponto T-08, situado no cruzamento com o eixo da Rua Coronel Pereira Rangel. Deste ponto 

segue em sentido noroeste e depois sudoeste até o ponto T-09, situado no cruzamento com o 

eixo da Rua Manoel Paulino César, continuando em sentido sudoeste pelo eixo desta até o ponto 

T-10, situado no cruzamento com o eixo da Rua Dr. Oswaldo Cruz. Deste ponto segue em 

sentido noroeste até o ponto T-11, situado no cruzamento com prolongamento do limite dos 

fundos dos lotes voltados para a Rua do Cruzeiro. Continua em sentido sudoeste até encontrar o 

ponto T-12 situado no cruzamento com o limite dos fundos dos lotes voltados para a Rua 

Monsenhor Ignácio Gioia, seguindo em sentido noroeste pelo limite dos fundos destes lotes e 

seu prolongamento, até encontrar o ponto T-13, situado no eixo da Rua Pe. Rodolfo Komorec. 

Segue pelo eixo dessa Rua em sentido nordeste até encontrar o ponto T-14, situado no 

cruzamento com o prolongamento do limite dos fundos dos lotes voltados para a Rua da 

Liberdade. Daí segue em sentido noroeste pelo limite dos fundos desses lotes e seu 

prolongamento, até o ponto T-15, situado no eixo da Rua Benfica, de onde segue em sentido 

sudoeste pelo eixo dessa rua até o ponto T-01, situado no talvegue do Rio Paraitinga, e fechando 

assim a poligonal." O polígono de entorno para o presente tombamento é estabelecido nos 

seguintes termos: "Inicia-se no ponto 01 (cota 962 - 23º13'50"S e 45º17'59"O) seguindo em 

direção norte até o ponto 02 (cota 841 - 23º13'24"S e 45º18'3"O), seguindo em direção noroeste 
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até o ponto 03 (cota 824 - 23º13'12"S e 45º18'14"O), seguindo em direção noroeste, cruzando o 

Rio Paraitinga, até o ponto 04 (cota 809 - 23º12'34"S e 45º18'40"O), seguindo em direção 

sudoeste até o ponto 05 (cota 864 - 23º13'7"S e 45º18'57"O), seguindo em direção noroeste até o 

ponto 06 (cota 862 - 23º12'55"S e 45º19'11"O), seguindo em direção sudoeste até o ponto 07 

(cota 857 - 23º13'36"S e 45º19'17"O), seguindo em direção sudeste até o ponto 08 (cota 847 - 

23º13'36"S e 45º19'4"O), seguindo em direção leste até o ponto 09 (cota 812 - 23º13'38"S e 

45º18'43"O), seguindo em direção sudeste, cruzando o Rio Paraitinga novamente, até encontrar 

o ponto 01, fechando assim o perímetro." A presente notificação implica, pois, o tombamento 

conjunto dos bens abrangidos na área da poligonal de tombamento acima definida, ex vi do 

disposto no Decreto-lei n.º 25, de 30 de novembro de 1937, pelo que passa a gozar de proteção 

por meio do IPHAN, para os efeitos previstos notadamente nos arts. 17 e 18 do diploma legal 

citado. No prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação desta notificação, assiste aos 

proprietários da área em comento a faculdade de anuir ou impugnar a iniciativa, após o que se 

prosseguirá na forma do disposto no art. 9º, inciso 2º, do Decreto-lei n.º 25/37, combinado com 

o art. 1º, da Lei n.º 6.292, de 15 de dezembro de 1975. Outrossim, esta notificação tem por fim 

dar ciência da área de entorno definida para assegurar a ambiência do conjunto tombado. 

AMPARO LEGAL: art. 216, inciso V, da Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 

de outubro de 1988; art. 9° do Decreto-Lei n.º 25, de 30 de novembro de 1937 c/c o art. 15, 

parágrafo único, da Portaria n.º 11, de 11 de setembro de 1986; Lei n.º 9.784, de 29 de janeiro 

de 1999; Lei n° 8.029, de 12 de abril de 1990; Lei n° 8.113, de 12 de dezembro de 1990; 

Decreto n.º 6.844, de 7 de maio de 2009. CORRESPONDÊNCIA PARA: Presidente do 

Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural - SBN, Quadra 02, Edifício Central Brasília, 6° 

andar, Brasília, Distrito Federal - CEP: 70.904-040. 

 

MARIA EMÍLIA NASCIMENTO SANTOS 

Presidente do Instituto 

Substituta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUESTIONÁRIO APLICADO NOS TURISTAS – FESTA DO DIVINO ESPÍRITO SANTO 
 

Nome __________________________________________ 
Cidade __________________________________UF:____ 
Sexo     (   ) M     (   ) F 
 

1) Faixa etária 
a) de 17 a 25 anos 
b) de 26 a 35 anos 
c) de 36 a 45 anos 
d) de 46 a 55 anos 
e) acima de 55 anos 
 
2) Renda média 
a) menos de 1 salário mínimo 
b) entre 1 e 5 salários mínimos 
c) entre 6 e 10 salários mínimos 
d) acima de 10 salários mínimos 
e) sem rendimento 
 
3) Nível de ensino 
a) Ensino Fundamental 
b) Ensino Médio 
c) Ensino Superior 
d) Pós-Graduação 
e) Sem escolaridade 
 
4) Há quanto tempo frequenta a festa do Divino em São 
Luiz do Paraitinga? 
a) primeira vez 
b) 2 anos 
c) 3 anos 
d) 4 anos 
e) mais de 5 anos 
 
5) Você está hospedado em São Luiz do Paraitinga? 
a) sim, em pousada, hotel ou pensão 
b) sim, na casa de amigos e parentes 
c) sim, em uma casa de aluguel (temporada) 
d) estou de passagem 
 
6) Quando você vem para a Festa do Divino você tende a 
ficar na cidade? 
a) poucas horas (somente durante o evento) 
b) 1 dia 
c) 2 dias 
d) 3 dias 
e) 4 dias ou mais 
 
7) Quanto você costuma gastar por dia de festa em São 
Luiz?  
a) menos de R$ 20,00 
b) entre R$ 20,00 e R$ 50,00 
c) entre R$ 50,00 e R$ 80,00 
d) entre R$ 80,00 e R$ 120,00 
e) acima de R$ 120,00 
 

 

8) Por que você vem para a Festa do Divino de São Luiz do 
Paraitinga? 
a) pelos componentes religiosos (missas, procissões, rezas e 
novenas) 
b) pelos componentes profano-religiosos (danças ou bailados 
como moçambiques, congadas, folia de reis, reisado etc) 
c) pelos componentes profanos e diversão (shows, danças, 
leilões, barracas de comidas, pau de sebo, bailes etc) 
d) pesquisas acadêmicas, fotográficas, fonográficas, 
filmagens etc00 
e) trabalho (motorista, comerciante, barraqueiro etc) 
Outro motivo_____________________________________ 
 
9) Você participa das atividades religiosas que acontecem 
na Festa do Divino como as procissões e demais celebrações 
religiosas?  
a) sim 
b) não 
 
10) Você participa das atividades culturais que acontecem 
na Festa do Divino como as brincadeiras (pau de sebo, 
bonecões gigantes) as danças e bailados como a cavalhada, 
o moçambique, a congada etc?  
a) sim 
b) não 
 
11) A cidade de São Luiz oferece infraestrutura adequada ao 
recebimento dos romeiros (turistas). A respeito da 
infraestrutura pode-se afirmar que é: 
a) muito boa 
b) boa 
c) regular 
d) ruim 
e) muito ruim 
 
12) Você acha que a cidade já está com sua infraestrutura 
recuperada? 
a) sim 
b) não 
c) ainda está em recuperação 
d) não tenho conhecimento 
 
 
 

email ___________________________________________ 
 
 
 
 



QUESTIONÁRIO APLICADO NA POPULAÇÃO LOCAL SOBRE A RECONSTRUÇÃO E O TURISMO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nome ____________________________________________________ 
Endereço__________________________________________________ 
Origem____________________________________________________ 
Sexo     (  ) M     (   ) F 
 
1) Faixa etária 
a) de 16 a 25 anos 
b) de 26 a 35 anos 
c) de 36 a 45 anos 
d) de 46 a 55 anos 
e) acima de 55 anos 
 
3) Renda média mensal 
a) menos de 1 salário mínimo 
b) entre 1 e 5 salários mínimos 
c) entre 6 e 10 salários mínimos 
d) acima de 10 salários mínimos 
e) sem rendimentos 
 
4) Há quanto tempo reside em São Luiz do Paraitinga? 
a) 2 anos 
b) 3 anos 
c) 4 anos 
d) mais de 5 anos 
e) Natural de SLP 
 
 
 
 
 
 
7) Se sim, qual foi seu prejuízo aproximado? 
a) entre R$ 500,00 e R$ 1.000,00  
b) entre R$ 1.000,00 e R$ 3.000,00 
c) entre R$ 3.000,00 e R$ 5.000,00 
d) entre R$ 5.000,00 e R$ 10.000,00 
e) acima de R$10.000,00 
 
8) Você mudou de moradia após a cheia de 2010? 
a) sim                                    b) não 
 
9) Se sim, suas condições de moradia melhoraram ou pioraram depois 
da cheia de 2010? 
a) melhorou 
b) piorou 
c) mesmo nível 
 
10) Você foi chamado para participar das reuniões que aconteceram 
para a reconstrução da cidade? 
a) sim                                     b) não 
 
11) Você participou? 
a) sim                                     b) não 
Porque não_________________________________________________ 
 

12) Qual sua opinião a respeito do ritmo da reconstrução de São Luiz do 
Paraitinga? 
a) bom 
b) regular 
c) ruim 
d) Não tenho conhecimento 
 

13) A cidade já está com sua infraestrutura recuperada? 
a) sim                              b) não                   c) ainda está em recuperação 
 

14) Você está se identificando com a cidade reconstruída? A cidade 
está ficando como anteriormente? 
a) sim, me identifico pois está igual à cidade anterior 
b) não, a cidade esta ficando diferente 
c) me identifico, mas a cidade está ficando muito diferente da anterior 

15) A economia da cidade está recuperada da cheia de 2010? 
a) sim                                b) não                     c) ainda está em recuperação 
 

16) A economia da cidade está melhor hoje, ou era melhor antes de 2010?  
a) sim, hoje a economia está melhor 
b) não, antes de 2010 estava melhor 
c) está igual, sem nenhuma diferença entre os períodos 
 

17) Qual o principal problema que você enxerga na economia local? 
a) falta de postos de trabalho 
b) baixos salários 
c) pequeno comércio local 
d) elevado custo de vida 
e) nenhum problema  
 

18) O que você acha da qualidade de vida em São Luiz?  
a) muito boa 
b) boa 
c) regular 
 

19) Qual o principal problema aponta na cidade atualmente? 
a) falta de infraestrutura (escola, hospital etc) 
b) falta de postos de trabalhos (empregos) 
c) falta de atividades e equipamentos de lazer 
d) falta de cuidados com o rio Paraitinga 
e) a presença de desabrigados (imóveis não recuperados) 
 

20) O que você entende como sendo o patrimônio cultural de SLP? 
a) as casas, casarões e igrejas antigas do centro da cidade 
b) as festas como o carnaval e a festa do divino 
c) as festas e as casas e casarões do centro da cidade 
d) a cidade e a sua população com seus hábitos cotidianos 
 

21) Qual a importância do patrimônio cultural de SLP? 
a) formar a identidade e a memória do povo luizense 
b) diversão e lazer do povo da cidade 
c) servir de atrativo para o turista 
 

22) Você acha que o tombamento de grande parte da cidade foi uma 
medida boa para a preservação do patrimônio? 
a) sim                             b) não                               c) Não tenho opinião 
 

23) O que você acha da atuação das instituições de preservação do 
patrimônio (IPHAN/Condephaat) na reconstrução/preservação da cidade? 
a) bom 
b) regular 
c) ruim 
d) Não tenho conhecimento 
 

24) Quais os benefícios você considera que o turismo traz para a cidade? 
a) postos de trabalho e aumento na renda 
b) mais festas e eventos na cidade 
c) melhorias na infraestrutura urbana e no transporte na cidade 
d) melhoria na preservação do patrimônio 
e) não trouxe nenhuma melhoria até o momento 
 

25) Consegue alguma renda oriunda das atividades ligadas ao turismo?  
a) sim                                           b) não 
 

26) Se sim, em qual setor? 
a) recepção e alimentação 
b) hospedagem 
c) transporte 
d) prestação de serviços 
e) música ou artesanato (atividades artísticas) 

Outros:______________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

Outros:_________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________ 

d) ruim 
e) muito ruim 

 

2) Nível de ensino 
a) Ensino Fundamental    (  ) incompleto 
b) Ensino Médio                (  ) incompleto 
c) Ensino superior 
d) Pós-graduação 
e) Sem escolaridade 

 

5) Foi afetado diretamente 
pela cheia de 2010? 
a) sim                                   
b) não 

6) Teve alguma perda material 
durante a cheia de 2010? 
a) sim                                    
b) não 
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LISTA DE ENTREVISTADOS 

 

Entrevistas realizadas nos anos de 2013 e 2014. 

- Eduardo de Oliveira Coelho, 43 anos. Luizense, formado em Agronomia pela 

Universidade de Taubaté. Atualmente atua como Diretor de Turismo municipal, 

cargo que ocupa desde 2006. Foi uns dos primeiros empresários do setor 

turístico na cidade, sendo um dos criadores da empresa Montana Rafting.  

- Benito Euclides da Cunha Campos, 62 anos, natural de São Luiz, formado em 

administração de empresas. Trabalha como artesão e artista plástico na cidade. 

Ocupou os cargos de Presidente do Conselho Municipal de Turismo 

(COMTUR) e Diretor do Departamento de Cultura Municipal entre os anos de 

2000 e 2006. Presidente e fundador do Bloco Juca Teles do Sertão das Cotias, 

bloco carnavalesco mais antigo e tradicional do carnaval luizense.  

- Marcelo Henrique dos Santos Toledo, 51 anos, luizense. Formado em História 

pela Universidade de Taubaté, com mestrado em Ciências das Religiões pela 

PUC/SP. Atualmente trabalha com escrevente judiciário e é vereador na cidade 

em seu terceiro mandato pelo Partido dos Trabalhadores (PT). É um grande 

conhecedor da história local e uns dos maiores defensores do patrimônio 

histórico do município.  

- Paulo Baroni Júnior, 53 anos, músico e professor. Natural de São Paulo, mora 

em São Luiz há vinte e quatro anos, frequentando a cidade desde 1976. É 

também um dos grandes responsáveis pelas músicas carnavalescas criadas do 

carnaval luizense. Fundador de uma das principais bandas de machinhas 

carnavalescas da cidade, a Banda Loukomotiva Kabereka que anima as festas 

luizenses desde 2000.  

- Amarildo Ribeiro, 51 anos, formado em artes pela Unesp/SP, com mestrado em 

cultura popular pela Unesp/SP, professor de educação artística da rede de ensino 

do Estado de São Paulo e Ex-Presidente da Associação de Ação Cultural 

(ACCULT) de São Luiz do Paraitinga, onde mora ha aproximadamente 16 anos. 

Além de professor, Amarildo é musico e construtor de bonecos. 

- Celso Luiz Longo, 25 anos, natural de São Luiz do Paraitinga, formado em 

teologia pela Faculdade Dehoniana/Taubaté. É padre da Igreja Católica com 

grande conhecimento das práticas culturais e do cotidiano de São Luiz, pois 

cresceu na cidade. Um dos responsáveis pelas preservação dos costumes e 

práticas das festas litúrgicas da cidade. 

- Antonio Carlos Ivo Salinas, 64 anos, professor aposentado, natural de Ubatuba, 

mas reside em São Luiz do Paraitinga desde 1972. Músico e instrumentista, é 

um grande incentivador da formação de novos músicos na cidade, área em que 

atua com grande desenvoltura e influencia. Atualmente é Presidente da 

Corporação Musical São Luiz de Tolosa, cargo que ocupa desde 2002. 

- José Roberto da Silva, 51 anos, luizense, comerciante e Presidente da 

Associação Comercial de São Luiz do Paraitinga desde 2006. Conhecido na 

cidade como Roberto do Cantinho, é proprietário do Restaurante Cantinho dos 

Amigos, um restaurante que é referência da culinária da cidade e também um 

espaço destinado à exposição do artesanato local. Grande conhecedor da 

culinária da região.  

- Frederico Ozanan de Castro Santos, 33 anos, natural de São Luiz do 

Paraitinga, formado em Educação Artística pela FASC/Pindamonhangaba. 

Conhecido na cidade como Jú Preto, é artista plástico e professor de educação 

artística, sendo um dos principais representantes do artesanato da cidade com 
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suas máscaras, adereços e bonecões gigantes como o João Paulino e a Maria 

Angú.  

- Pedro Moradei, 49 anos, comerciante e músico, natural de São Luiz do 

Paraitinga. Proprietário do Restaurante Tempero da Terra, uma referência na 

culinária do lugar. Conhecido na cidade como Pedrinho, é músico e compositor 

de marchinhas carnavalescas, sendo fundador da Banda Lume e do Bloco do 

Caipira, um dos mais tradicionais no carnaval luizense. É também presidente da 

Imperial Congada de Todos os Santos  

- Henrique Guerra, 52 anos, engenheiro mecânico, natural de Campinas, atua no 

setor de pousadas em São Luiz desde 2006. Morando em São Luiz do Paraitinga 

há oito anos, é proprietário da Pousada Vila Verde, participando ativamente do 

processo de reconstrução da cidade. 

- Natália dos Santos Moradei, 30 anos, formada em arquitetura pela 

Universidade de Taubaté, atualmente cursando o mestrado em arquitetura na 

FAU/USP. Natural de São Luiz, foi diretora de planejamento municipal de 2010 

a junho de 2014, sendo uma das principais responsáveis pelas obras de 

reconstrução do centro histórico da cidade, representando o poder público local 

frente às instâncias superiores de preservação do patrimônio.  

- Juliano Ribeiro de Almeida, 35 anos, natural de São Luiz do Paraitinga, atua 

como empresário do setor turístico na cidade desde 2000. É proprietário da 

Paraitinga Turismo Aventura & Cultura, uma das três agencias de turismo que 

foi criada na cidade, organizando roteiros turísticos relacionados às 

manifestações culturais na cidade, com destaque para o “Luau Caipira” e para a 

“Oficina das Artes”, onde os turistas têm contato com as práticas culturais da 

cidade.   

 

 

Entrevistas realizadas em 2004. 

- Monsenhor Tarcísio de Castro Moura (in memorian). Natural de São Luiz do 

Paraitinga, foi para o Seminário quando criança e voltou anos mais tarde para se 

tornar pároco local, Monsenhor e aposentar na paróquia da cidade. Um grande 

conhecedor das manifestações populares locais, principalmente as manifestações 

ligadas a liturgia católica.  

- Eduardo Valente Júnior, 63 anos. Paulistano, Gerente do Banco do Brasil 

aposentado, atuou por alguns anos como guia turístico na Disney Word. 

Trabalhou como Diretor de Turismo Municipal entre os anos de 2000 a 2006. 

Não conhece nada da história da cidade apresentando uma série de pontos de 

vista equivocados quanto a formação sócio-espacial local.  

- Antônio Nicolau Toledo, (in memorian), oriundo do Sul de Minas, chegou em 

São Luiz em 1940. Falecido em 2004, foi músico e Oficial de Justiça, sendo um 

dos maiores conhecedores e divulgadores da cultura popular local. Conhecido 

como Toninho do Bar, foi por muito tempo maestro e Presidente da Corporação 

Musical de São Luiz de Tolosa.  

- Danilo José de Toledo, 54 anos, formado em Direito pela Universidade de 

Taubaté. Foi prefeito de São Luiz entre os anos de 2000 a 2008. Filho de um 

grande comerciante local, Danilo Mikilim, como é conhecido, foi o responsável 

pelas negociações políticas que elevou a cidade à condição de Estância Turística 

do Estado de São Paulo em 2001. Em sua gestão tem-se início ao processo da 

urbanização turística na cidade.   
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