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RESUMO 
 
 
 

O trabalho tem como objetivo avaliar, por meio de indicadores de 
desenvolvimento sustentável do turismo, as políticas públicas relacionadas ao 
patrimônio cultural da Praça XV de Novembro, na cidade do Rio de Janeiro, 
para desenvolver o turismo cultural na área. O estudo também verificou a 
abordagem do turismo pelas políticas públicas culturais e do patrimônio cultural 
pelas políticas públicas de turismo. Primeiramente, apresenta-se a discussão 
teórica sobre a construção da relação turismo e patrimônio cultural e a análise 
dos planos de governo do setor da Cultura e o do Turismo, do Brasil e do Rio de 
Janeiro, para a compreensão da relação no âmbito da gestão. Posteriormente, 
foi realizada uma pesquisa de campo na área da Praça XV com a finalidade de 
identificar e visitar os atrativos culturais, visando à obtenção de material de 
acordo com os quatro indicadores selecionados para a avaliação. Ao final desta 
pesquisa, foi observado que as políticas públicas favorecem o turismo cultural 
na Praça XV por trabalharem a preservação do patrimônio cultural local e a 
revitalização da área, com o desenvolvimento de atividades culturais e a criação 
do Pólo Histórico, Cultural e Gastronômico da Praça XV. 
 
 
 
 
Palavras-chave: Indicadores; Patrimônio Cultural; Políticas Públicas; Praça XV  
                            de Novembro-Rio de Janeiro; Turismo.      
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ABSTRACT 
 
 
 

The main goal of this research is to evaluate the public policies related to cultural 
heritage from Praça XV de Novembro, Rio de Janeiro, to the development of 
cultural tourism in the area, by using sustainable development indicators of 
tourism. The study has also verified the approach of tourism by cultural public 
policies and the approach of cultural heritage by tourism public policies. First, a 
literature discussion about the construction of the relationship between tourism 
and cultural heritage and an analysis of government plans for Culture and 
Tourism in Brazil and Rio de Janeiro to understand this relationship in 
management. And then, the field research at Praça XV area, by identifying and 
visiting the local cultural attractions in order to collect information, according to 
four indicators used for evaluation. At the end of this research we observed that 
the public policies can contribute to cultural tourism at Praça XV, preserving the 
local cultural heritage and revitalizing the area by developing cultural attractions 
and creating the Praça XV Historical, Cultural and Gastronomic Cluster. 
 
 
 
 
Keywords: Cultural Heritage; Indicators; Public Policies; Praça XV de  
                    Novembro-Rio de Janeiro; Tourism.  
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1 INTRODUÇÃO 
 
 
 
 A Praça XV de Novembro localiza-se no centro da cidade do Rio de Janeiro, 

RJ. A área tem construções históricas e artísticas, testemunhos do passado e de 

acontecimentos importantes do país. A área tem potencial para o turismo cultural por 

apresentar um patrimônio cultural de valor. Mas para o desenvolvimento dessa 

prática de turismo, a preservação do bem cultural e a promoção são necessárias.  

Por meio das políticas públicas é possível compreender a forma como o poder 

público aborda a questão do incremento do turismo cultural na área. Os planos de 

governo da Cultura e do Turismo dão visibilidade a programas e projetos que 

demonstram o modo de trabalhar o patrimônio cultural pelo turismo e vice-versa.  

O trabalho tem como objetivo avaliar, por meio de indicadores de 

desenvolvimento sustentável do turismo, as políticas públicas relacionadas ao 

patrimônio cultural da Praça XV de Novembro para desenvolver o turismo cultural na 

área. 

 Visa-se também, identificar nas políticas públicas de turismo a forma como 

são abordados os patrimônios culturais, assim como o turismo é abordado nas 

políticas culturais. Esta análise possibilitou a interpretação acerca de como os 

governos federal, estadual e municipal vislumbram trabalhar o bem cultural como 

atrativo turístico. 

 Assim, a questão que orienta o trabalho é: o poder público contempla nas 

políticas públicas o desenvolvimento do turismo cultural na área da Praça XV de 

Novembro? A hipótese é que o governo atua fomentando a preservação dos bens 

culturais materiais do local. 

  O trabalho teve como procedimentos metodológicos a discussão teórica sobre 

turismo cultural, conceito de patrimônio cultural, políticas públicas culturais e de 

turismo, assim como os indicadores de desenvolvimento sustentável. Foram 
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analisados os planos setoriais da Cultura e do Turismo com a finalidade de 

compreender a relação entre turismo e patrimônio cultural nas políticas públicas 

federal e do Estado e do Município do Rio de Janeiro. 

 Utilizou-se também, a pesquisa de campo na área do Pólo Histórico, Cultural 

e Gastronômico da Praça XV, criado em 2006, pela Prefeitura da Cidade do Rio de 

Janeiro, para observar a forma como o poder público trabalha o turismo cultural no 

local. Assim, foram visitadas as atrações culturais da área para levantar dados para 

a avaliação. 

 Posteriormente, estruturou-se o trabalho a partir da reflexão teórica sobre a 

construção da relação turismo e patrimônio cultural, apresentado no primeiro 

capítulo. Neste capítulo, apresenta-se algumas transformações que influenciaram o 

turismo no decorrer dos tempos, culminando com o turismo cultural, como um de 

seus segmentos. Considerou-se necessário a abordagem do conceito de patrimônio 

cultural, que delimitou as formas do turismo trabalhar as representações culturais. 

Surgem questões sobre esta relação, devido aos efeitos sobre os bens culturais que 

ameaçam a sua preservação.  

 Em seguida, é retratada a percepção da gestão pública brasileira sobre a 

relação entre patrimônio cultural e turismo, por meio das políticas públicas.  Os 

planos de governo da Cultura e do Turismo, das esferas federal, estadual e 

municipal do Rio de Janeiro foram analisados com a finalidade de compreender o 

modo como as esferas de governo trabalham o patrimônio cultural e o turismo. O 

histórico das políticas públicas culturais e de Turismo, assim como a implementação 

dos trabalhos propostos pelos planos auxiliaram nesta análise.    

Após o referencial teórico, apresenta-se a experiência da Praça XV de 

Novembro quanto à atuação do poder público para o desenvolvimento do turismo 

cultural no local. Por meio de indicadores de desenvolvimento sustentável, buscou-

se avaliar as políticas públicas para o fomento e a preservação do patrimônio cultural. 

 Na área, localizam-se centros culturais e museus, instalados em construções 

antigas, além de templos religiosos e monumentos históricos que guardam vestígios 

do passado e são contemplados pelo Pólo Histórico, Cultural e Gastronômico da 

Praça XV, desenvolvido pela Associação do Pólo Praça XV em parceria com o 

Sebrae e a prefeitura, que visa a atrair mais pessoas para a área. 

 Ao final do trabalho constatou-se que há políticas públicas que beneficiam o 

desenvolvimento do turismo cultural na área da Praça XV de Novembro. As ações 
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do poder público enfatizam a preservação da paisagem e do patrimônio cultural 

material da área. Além disso, por meio do trabalho do programa Rio Ruas 

Comerciais implementado pela Prefeitura do Rio de Janeiro, a Praça XV de 

Novembro está sendo revitalizada.  

 O trabalho possibilitou conhecer, a partir do uso de indicadores, os reflexos 

das políticas públicas. Os indicadores foram utilizados como instrumentos de 

avaliação porque tem sido enfatizado nos estudos acadêmicos do turismo, 

principalmente, com relação ao desenvolvimento sustentável.  
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2 RELAÇÃO ENTRE TURISMO E PATRIMÔNIO CULTURAL 
 
 
 
 Este capítulo tem como objetivo construir a relação entre turismo e patrimônio 

cultural. Para isso é retratado por meio de um breve histórico a precariedade dos 

deslocamentos para a prática do turismo cultural. Posteriormente, aborda o 

desenvolvimento do conceito de patrimônio cultural, por meio da evolução histórica 

dos termos monumento, monumento histórico e do próprio patrimônio. A última 

seção deste capítulo constrói a relação entre turismo e patrimônio cultural.  

 

2.1 DAS PRECARIEDADES DOS DESLOCAMENTOS RUMO AO TURISMO  

      CULTURAL 

 
 
Os deslocamentos do homem existem desde a pré-história, motivados por 

razões de sobrevivência (nomadismo), religiosas (peregrinações), comerciais, de 

guerra e expansão política.  Junto com os deslocamentos, aparecem rotas, tavernas 

e estábulos que atendiam às necessidades dos viajantes durante a jornada.   

 Na Idade Moderna, surgiu a viagem cultural realizada pela aristocracia inglesa 

e com duração de um ano ou mais, conhecida como Grand Tour. Para Salgueiro 

(2002) o Grand Tour foi a matriz do turismo cultural e de lazer, pois as pessoas já 

viajavam com a finalidade de conhecer os objetos da história e da arte, relatados e 

contados em livros. A viagem despertou nos governos o interesse de atrair visitantes 

estrangeiros por meio dos monumentos (CHOAY, 2001).  

 A partir da Revolução Industrial, no século XVIII, os deslocamentos ganham 

outras proporções temporais e espaciais. O avanço tecnológico dos meios de 

transporte e de comunicação torna o ato de viajar mais rápido e cômodo. Tem início 

com o trem, evolui para o carro e depois para o avião, sendo estes dois últimos os 
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meios de transportes que mais contribuíram para o crescimento e o desenvolvimento 

do turismo. As informações expandem-se por meio do rádio, do cinema e do telefone, 

contribuindo para o conhecimento de novas áreas do mundo.  

A Revolução Industrial influencia outras transformações na sociedade, com a 

consolidação da burguesia e o surgimento do proletariado que representam novas 

relações na sociedade urbana.  O homem passa a vender sua força de trabalho às 

fábricas em troca do pagamento e adere às regras impostas pelo modo de produção 

capitalista. O trabalho torna-se a referência da sociedade moderna. 

A Revolução Industrial acentua a divisão do tempo na vida do homem, 

originando o tempo do trabalho e o tempo livre. A distinção dos tempos resulta da 

dedicação do homem ao trabalho nas fábricas, determinado pelo relógio e pelas 

obrigações.  

A divisão do tempo também é definida pelas condições do trabalho. O 

trabalhador é submetido a longas jornadas de trabalho, a baixa remuneração, a um 

ambiente nocivo à saúde, a falta de segurança e a exploração do trabalho infantil e 

da mulher. As insatisfações do ambiente de trabalho refletem no tempo livre, que 

passa a ser valorizado e a contrastar com o tempo das obrigações. 

Os trabalhadores descontentes reivindicam e passam a ter como direitos um 

salário melhor, a diminuição da jornada de trabalho e o descanso semanal, anual e 

as férias, que a partir do século XX, são remuneradas. Essas conquistas 

influenciaram o desenvolvimento do turismo por proporcionar que mais pessoas 

pudessem viajar. 

Como forma de usar o tempo livre, surge o lazer na sociedade moderna. O 

lazer é um fenômeno social que “resulta das ações traçadas e implementadas no 

palco das lutas das organizações sociais.” (ALVES JUNIOR; MELO, 2003, p.10). O 

lazer só acontece no tempo liberado das obrigações e o indivíduo tem a iniciativa de 

escolher a atividade a ser realizada em busca do prazer pessoal.  

O descanso, o divertimento e o desenvolvimento pessoal e social são os 

valores relacionados ao lazer (MARCELLINO, 2002). O autor defende o lazer como 

momento para conhecer e pensar, contrapondo-se à alienação propagada pela 

mídia. Essa questão torna-se relevante na discussão sobre a função do lazer na 

sociedade. O lazer é entendido como atividade para compensar e fugir das tensões 

do trabalho na tentativa de manter a ordem social.   
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O lazer passa a ser uma necessidade das pessoas e passa a ser percebido 

pela economia como mais um negócio rentável. No século XX, organiza-se a 

indústria do lazer e entretenimento que estimula o consumo de produtos e serviços 

no tempo livre. Na visão de Fratucci (2007) ocorre a mercantilização do lazer.   

O turismo, como fenômeno sócio-espacial, torna-se uma atividade econômica 

ao ser percebido como mais uma forma de reprodução do capital (Ibid.). As 

necessidades do viajante durante o seu deslocamento são transformadas em 

serviços de alojamento, de transporte e de alimentação (Ibid.). 

O crescimento do turismo resulta da massificação das viagens. Até meados 

do século XX, a prática de viajar estava reduzida às classes abastadas, a elite da 

sociedade, que tinha condição financeira e tempo. As conquistas econômicas e 

sociais dos trabalhadores permitem o desenvolvimento do turismo de massa 

(MONTEJANO, 2001). De acordo com Cruz (2003, p. 6) 

 
Turismo de massa é uma forma de organização do turismo que envolve o 
gerenciamento da atividade bem como a interligação entre agenciamento, 
transporte e hospedagem, de modo a proporcionar o barateamento dos 
custos da viagem e permitir, consequentemente, que um grande número de 
pessoas viaje. 

 

O aumento da demanda e o avanço dos meios de transporte tornam maior o 

número de viagens. As vantagens econômicas são percebidas pelo mercado e pelo 

poder público, que passam a investir nas ações de organização do turismo. 

O turismo também é favorecido com a valorização do lazer. Marcellino (2002) 

apresenta o turismo como um dos interesses à pratica do lazer, cuja aspiração 

consiste na “quebra da rotina temporal e espacial, pela busca de novas paisagens, 

de novas pessoas e costumes” (Ibid., p. 18). O turismo proporciona o rompimento 

com o cotidiano e a vivência de novas experiências. 

Apesar de ser apresentado para a sociedade como uma atividade que gera 

benefícios econômicos, o turismo consiste em um fenômeno sócio-espacial por 

relacionar-se com o deslocamento da pessoa pelo território. O deslocamento 

constitui a base para o turismo, pois as pessoas deslocam-se de suas residências 

motivadas por alguma razão. 

A motivação tende a satisfazer uma necessidade pessoal.  Montejano (2001) 

agrupa as motivações do turista em seis tipos: físicas, relacionadas com a saúde; 

culturais, interesse de conhecer países com outras representações culturais; sociais, 



16 
 
visitar amigos e familiares e conhecer novas pessoas; de mudança de atividade e de 

lugar geográfico, buscar sair da rotina e mudar de ambiente; de condição e prestígio, 

tende a satisfazer o ego, e de diversão e entretenimento, que visa à realização de 

atividades recreativas. A motivação cultural orienta o turismo cultural.  

A partir do final do século XX, trabalha-se o turismo em segmentos de 

mercado, como uma estratégia de marketing para melhorar a atuação no mercado. 

O turismo cultural passa a ser trabalhado como um dos segmentos.  

Na visão do Ministério do Turismo (MTUR), o turismo cultural “[...] 

compreende as atividades turísticas relacionadas à vivência do conjunto de 

elementos significativos do patrimônio histórico e cultural e dos eventos culturais, 

valorizando e promovendo os bens materiais e imateriais da cultura.” (BRASIL, 2008, 

p. 16). Para Barreto, turismo cultural é “todo turismo em que o principal atrativo não 

seja a natureza, mas algum aspecto da cultura humana” (2006, p.19).  

Para Funari e Pinsky (2003) o ato de viajar é cultural, pois tem como essência 

o contato humano. Mas, o turismo de massa criou outras formas de praticar o 

turismo, que influenciou na concepção do turismo cultural. A experiência vivenciada 

pelo turismo de massa resulta da organização da viagem, caracterizada pelo 

agenciamento dos serviços que configuram o pacote; do consumo de serviços 

padronizados, a determinação do tempo e dos lugares a ser visitado. Mas, 

comprometeu na forma de fazer o turismo, cuja essência era a experiência cultural.  

 Funari e Pinsky (2003, p.8) abordam relevantes questões sobre turismo 

cultural. Uma delas está relacionada à idéia que “o turismo cultural efetiva-se quando 

da apropriação de algo que possa ser caracterizado como bem cultural1

 Como complemento à idéia, os autores ainda abordam que “[...] não é o que 

se vê, mas o como se vê, que caracteriza o turismo cultural.” (Ibid, p.7) O turista 

cultural procura apreciar, contemplar, participar e conhecer as peculiaridades locais 

para o seu próprio desenvolvimento. A prática do turismo cultural envolve a 

experiência diária do deslocamento, da alimentação, da visitação de sítios e 

.” Acredita-

se que o uso da palavra apropriação, neste caso, serve para enfatizar a diferença do 

turismo cultural para outras práticas de viagem, que de alguma forma possibilita ao 

turista o conhecimento e a visita ao patrimônio cultural. 

                                                 
1 Bem cultural compreende costumes, tradições, manifestações artísticas, gastronomia, construções 
arquitetônicas, sítios, obras de arte, relacionados à cultura local. 
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construções históricas e do contato com as manifestações artísticas, como a dança, 

a música e o artesanato.  

Para Talavera (2003), o desenvolvimento do turismo cultural resulta dos 

efeitos do turismo clássico2

Os bens culturais e naturais ajudaram a renovar os destinos turísticos e a 

expandir o desenvolvimento do turismo para áreas que não eram consideradas 

atraentes para as viagens de sol e mar (Ibid.). A consolidação do turismo cultural 

possibilita o provimento de infra-estrutura necessária para o acesso das pessoas aos 

bens culturais, transpondo dificuldades como o acesso deficiente ao bem. 

 e da globalização uma vez que a saturação do mercado, 

provocada pela oferta de produtos padronizados, competitividade e mudança do 

perfil dos clientes, influenciou a busca de diferentes produtos turísticos, entre os 

anos de 1980 e 1990.  

 

2.2 DA IDÉIA DE MONUMENTO AO CONCEITO DE PATRIMÔNIO CULTURAL 

 
 
Para pensar e entender o turismo cultural é necessário compreender a 

evolução do conceito daquele que é denominado atualmente como patrimônio 

cultural. 

O turismo cultural resulta do desejo das pessoas conhecerem diferentes 

expressões culturais. Mas, a forma de trabalhar as dimensões da cultura, pelo 

fenômeno/atividade, resulta da percepção do que seja um bem cultural em si. A 

percepção a respeito do patrimônio cultural é dinâmica, varia entre momentos da 

história social, por ser “o pensar e o atuar com relação ao Patrimônio Cultural [...] 

como parte de uma construção cultural.” (GRAMMONT, 2006, p. 440)  

 Assim, no século XV as antiguidades, nome dado por serem preservados 

apenas os bens pertencentes ao período da Antiguidade, representavam o passado 

e a história (CHOAY, 2001). A partir do século XVIII, aborda-se a noção de 

patrimônio, considerando o bem como a representação da identidade da nação. No 

entanto, predominou o uso do termo monumento histórico do século XVIII até a 

década de 1960 (Ibid.)  

 Os monumentos históricos ao contrário dos monumentos, não possuíam o 

ideal de memória, mas o ideal de beleza. O monumento é criado com a finalidade de 
                                                 
2 Define-se o turismo clássico como o turismo de massa e a padronização de lugares. (TALAVERA, 
2003) 
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lembrar e que nos remete ao valor memorial. O monumento histórico resulta do 

reconhecimento dos valores históricos e artísticos do bem pelas pessoas. A perda 

do valor memorial dos monumentos resulta da valorização da arte, pelo 

Renascimento, e da propagação da escrita e da fotografia, entre outras formas de 

lembrar o passado (Ibid.).  

 Como exemplo, pode-se observar que nas cidades, de maneira geral, existem 

várias obras em comemoração ou em memória a acontecimentos e personagens 

históricos, os monumentos, bem como construções e objetos são valorizados por 

relacionarem a história arquitetônica e social do lugar, adquirindo o significado de 

monumento histórico. 

 Na Carta de Veneza, de 1964, o monumento histórico “compreende a criação 

arquitetônica isolada, bem como o sítio urbano ou rural que dá testemunho de uma 

civilização particular, de uma evolução significativa ou de um acontecimento 

histórico.” (ICOMOS, 1964, p.1).  

 No documento referente à 13ª Conferência Geral da Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), realizada em Paris, 

também em 1964, o termo patrimônio cultural compreende os bens culturais, móveis 

e imóveis.  

Em 1985, na Declaração do México, o patrimônio cultural passa a 

compreender além dos bens materiais, os imateriais. Assim:    
 

O patrimônio cultural de um povo compreende as obras de seus artistas, 
arquitetos, músicos, escritores e sábios, assim como as criações anônimas 
surgidas da alma popular e o conjunto de valores que dão sentido a vida. 
Ou seja, as obras materiais e não materiais que expressam a criatividade 
desse povo: a língua, os ritos, as crenças, os lugares e monumentos 
históricos, a cultura, as obras de arte e os arquivos e bibliotecas. (ICOMOS, 
1985, p. 4) 
 
 

No entanto, a criação da regulamentação do patrimônio cultural imaterial, pela 

UNESCO, acontece apenas em 2003, na Recomendação Paris, da Convenção para 

a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial. 

No Brasil, o processo de reconhecimento do patrimônio cultural começou no 

século XX, com a Semana de Arte Moderna, em 1922, quando um grupo de artistas 

atentou para a valorização da cultura brasileira em detrimento da cultura estrangeira. 

O nacionalismo propagado e defendido pelo governo de Getúlio Vargas, também 

influenciou o trabalho de construção do patrimônio cultural brasileiro. 
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O governo começou a atuar na proteção do patrimônio, constituído naquele 

momento por monumentos histórico-arquitetônicos, abordando a relação patrimônio-

identidade nas suas ações. Em 1970, surgiu o debate sobre a cultura material e 

imaterial, consolidada em 2000, com a instituição do Registro dos Bens Culturais da 

Natureza Imaterial, pelo Decreto nº 3551 de 4 de agosto de 2000.  

Observa-se ao longo dos documentos citados, que houve uma evolução na 

forma de entender e eleger o patrimônio de determinado grupo social, incluindo, 

mais recentemente, o das minorias étnicas e o patrimônio imaterial. 

Os primeiros conceitos resultaram das relações sociais consideradas, 

relatadas e interpretadas na história registrada em documentos, livros e pesquisas, 

que, via de regra, reportavam-se à classe dominante de determinada época. Porém, 

devido a movimentos sociais que lutaram pelo reconhecimento e pelos direitos dos 

diferentes grupos presentes no território e integrantes da sociedade, o patrimônio 

passa a representar a classe trabalhadora e outros grupos étnicos e sociais. As vilas 

operárias, as fábricas, as manifestações artística e cultural de tribos indígenas, de 

escravos e imigrantes incorporam-se ao patrimônio. 

Funari e Pinsky (2003) conceituam patrimônio cultural como “tudo aquilo que 

constitui um bem apropriado pelo homem, com suas características únicas e 

particulares”. Um bem possui peculiaridades que o distinguem dentre outras culturas. 

A sua importância será dada pela diferença e autenticidade com relação a outros 

povos. 

Entende-se que o patrimônio cultural compreende as formas de cultura 

criadas pela sociedade, para manifestar desejos, necessidades e crenças, que a 

vida induz ao longo da história. O bem não precisa ser reconhecido legalmente como 

patrimônio, para ser valorizado. O patrimônio cultural é um legado da história para a 

sociedade, mas passa a ser frágil na atual conjuntura em que o valor econômico 

predomina na sociedade. 
O tombamento foi adotado pelos governos como forma de preservação. 

Instaura-se o processo de tombamento a partir do pedido, que precisa da análise 

técnica e jurídica, assim como da aprovação do Conselho Consultivo e do Ministro 

da Cultura. Constata-se o tombo definitivo quando há a inscrição do bem em uma 

categoria de valor dos Livros do Tombo, que no Brasil se divide em histórico, belas 

artes, arqueológico, etnográfico e paisagístico e artes aplicadas. 
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Por meio da preservação, garante-se o turismo cultural que tem 

acompanhado a evolução do conceito de patrimônio cultural. A relação, que 

começou entre os séculos XVII e XVIII, desenvolveu-se, assim como a discussão 

sobre os benefícios e prejuízos sobre o bem. 

 

2.3 TURISMO E PATRIMÔNIO CULTURAL  

   
 
 A Recomendação de Nova Delhi (1956) e a Recomendação Paris Paisagens 

e Sítios (1962), ambas resultando de eventos realizados pela UNESCO, abordam o 

turismo como meio de possibilitar o acesso do público aos sítios arqueológicos e aos 

monumentos e de educar as pessoas para a preservação dos bens. 

 Nas Normas de Quito, elaboradas em 1967 pela Organização dos Estados 

Americanos (OEA), permeia a noção de valor econômico do patrimônio cultural. O 

patrimônio é considerado um recurso econômico que deve fazer parte dos planos de 

desenvolvimento do país. Os governos locais são orientados a aproveitar os bens 

culturais, como uma forma indireta de desenvolver a economia. A idéia de 

valorização econômica consiste no investimento do governo na recuperação e na 

estruturação do bem. 

 Neste documento aborda-se, ainda, a relação entre turismo e patrimônio 

cultural e o turismo é visto como uma das formas de aproveitar o bem cultural para 

gerar recursos econômicos. Percebe-se a capacidade do patrimônio cultural de atrair 

e promover o turismo de um lugar, determinando obras de infra-estrutura no bem 

cultural visando à atividade turística. Dentre as normas, consta que os investimentos 

governamentais, de restauração e adaptação dos bens, devem contemplar os 

equipamentos turísticos.  

 A Carta revela que o trabalho do turismo justifica-se em função do turismo 

não comprometer os valores culturais, estimular a preservação e colaborar na 

valorização nacional dos bens culturais. Trata, ainda, da integração dos recursos 

técnicos e financeiros nos projetos culturais e turísticos para não comprometer a 

preservação e o uso do patrimônio monumental. Com relação ao aspecto econômico, 

inclui a recuperação de investimentos com o fluxo de visitantes e a transformação 

econômica da região em que o monumento está inserido.  
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O turismo torna-se uma alternativa para a preservação do patrimônio cultural 

devido às dificuldades inseridas no contexto local, como falta de recursos públicos 

para a manutenção e restauração de construções antigas, assim como a valorização 

das manifestações culturais. Além disso, a atividade turística passa a ser uma 

oportunidade de desenvolver a economia e melhorar os problemas sociais por 

possibilitar a geração e a distribuição de renda. 

Na Carta da 15ª Conferência Geral da UNESCO, de 1968, os órgãos públicos 

de turismo foram convocados a participar de programas educativos de 

conscientização da população sobre a preservação do patrimônio. 

 O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), por meio do 

documento Compromisso de Salvador, de 1971, recomenda aos gestores do turismo 

cuidado na apropriação dos bens culturais para evitar os problemas causados pelo 

uso turístico. Mas, recomenda a implantação de pousadas em imóveis tombados.  

 Na Convenção de Paris (UNESCO, 1972) o patrimônio cultural constituía-se 

dos monumentos, conjuntos e sítios e surge a noção de patrimônio mundial. Na 

visão de Rodrigues (2003), o patrimônio ao ser reconhecido internacionalmente, 

dada a sua difusão, favorece o uso turístico.   Para o turismo, o título de Patrimônio 

Mundial é um diferencial a ser exaltado na promoção do destino para atrair visitantes.  

Na Resolução de São Domingos (OEA, 1974) há a proposta de usar os 

planos de desenvolvimento turístico na proteção e preservação do patrimônio 

cultural dos países americanos. Percebe-se o interesse da OEA de elaborar planos 

técnicos para que o turismo possa trabalhar o patrimônio cultural de forma a evitar 

danos aos bens culturais. 

 A Carta do Turismo Cultural, do Conselho Internacional de Monumentos e 

Sítios (ICOMOS), elaborado em 1976, recomenda ao poder público e a sociedade o 

uso adequado do patrimônio cultural pelo turismo. Nota-se a contribuição do turismo 

para a manutenção e proteção dos monumentos e sítios, ao mesmo tempo em que 

há preocupação com os efeitos negativos, que devem ser evitados por meio de uma 

gestão efetiva no sentido de conciliar a preservação do bem e o uso turístico do 

mesmo.  

Este documento revela a importância da conservação dos bens para o próprio 

turismo e propõe a educação, o conhecimento e o respeito das pessoas e dos 

planejadores de turismo para sensibilizar quanto aos cuidados com o patrimônio. 

Constata-se a influência que o turismo exerce sobre a construção da cidadania.  
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Na Carta Recomendação Europa, elaborada pelo Comitê de Ministros do 

Conselho da Europa, em 1995, o turismo aparece como uma das causas para a 

degradação das paisagens culturais. Esse fato demonstra a preocupação na relação 

turismo e patrimônio cultural que passa a ser contestada com o debate sobre os 

prejuízos. 

 Os impactos negativos do turismo no território são discutidos devido aos 

resultados do turismo de massa promovido no século XX. Inclusive na academia 

questiona-se a forma como o turismo é desenvolvido, assim como são apresentadas 

soluções para remediar fatos constatados como causados pelo turismo e que geram 

prejuízos para o destino turístico e a comunidade do local.  

 Na Carta Internacional sobre o Turismo Cultural, elaborada na 12ª Assembléia 

Geral do ICOMOS é um dos objetivos “Facilitar e incentivar o diálogo entre os 

interesses da conservação do patrimônio e os interesses da indústria do turismo.”3

No documento são considerados seis princípios para trabalhar o turismo 

cultural: o trabalho de interpretação do patrimônio, a gestão sustentável, a 

experiência do visitante, o planejamento participativo, a inserção da comunidade 

local e distribuição dos benefícios e a promoção do patrimônio cultural pelo turismo.  

 

(ICOMOS, 1999, p.2).  

De maneira geral, a Carta apresenta medidas necessárias para precaver os 

efeitos nocivos ao bem cultural ao reconhecer a importância do turismo no 

intercâmbio cultural e na geração de renda. Os impactos que comprometem a 

conservação do patrimônio cultural podem ser controlados por meio do turismo 

sustentável, que visa ao uso equilibrado dos recursos ambientais, o desenvolvimento 

social e o crescimento econômico. 

A Organização Mundial do Turismo - OMT (2001) apresenta como 

desvantagens do turismo na cultura a descaracterização e a aculturação ocasionada 

pela mercantilização das tradições. A aculturação com efeitos negativos sobre o 

patrimônio cultural provoca adaptações e às vezes a degradação do atrativo. 

A espetacularização da cultura é um dos receios de estudiosos do tema com 

apropriação pelo turismo. Com a intenção de vender para visitantes interessados em 

conhecer as manifestações locais, estes podem perder a autenticidade em função 

do valor comercial (Ibid.).  

                                                 
3 Tradução livre da autora. 
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Outro aspecto discutido é o acesso da população local aos patrimônios 

culturais quando há cobrança pela entrada e usufruto do bem, que muitas vezes é 

baseada no poder aquisitivo dos turistas.   

Para melhor gerir a relação existente entre o turismo e os bens culturais, 

Barreto (2006) aponta o planejamento como um instrumento “chave”. O 

planejamento diminui o trabalho amador, orientado para interesses próprios que 

desconsideram as características e ameaçam a existência do bem. A autora acredita 

que a falta de planejamento tem sido um dos problemas do turismo cultural.  

 Junto com o planejamento deve ser observada a gestão integrada dos setores 

do governo. A coordenação dos projetos turísticos e culturais possibilita um trabalho 

eficiente na preservação do patrimônio cultural e no incremento do turismo. As 

questões sociais, políticas e econômicas compõem a atividade turística e o 

patrimônio cultural. Todas devem ser contempladas nas ações desenvolvidas para 

que nenhuma área seja prejudicada.  

Outra ação importante do governo para favorecer o trabalho do turismo com o 

bem cultural consiste na educação formal e informal. Acredita-se que a divulgação 

da história e dos significados para as pessoas, contribui na valorização e 

preservação do patrimônio cultural.  

Os efeitos do turismo sobre o patrimônio cultural resultam não só do 

planejamento, mas da própria sociedade. O intercâmbio entre culturas pode ser 

benéfico ou prejudicial, resultando em reciprocidade ou subordinação de uma cultura 

sobre a outra (ALFONSO, 2003). O “grau de identificação étnica” (Ibid., p.106), a 

percepção e a valorização da cultura pela comunidade local incidem no processo de 

aculturação, uma vez que as trocas culturais são inerentes ao processo de 

aproximação com o outro. 

Autores como Pelegrini (2008) e Alfonso (2003) entendem a cultura como 

instável e passível de transformação, como resultado da dinâmica social. A 

sociedade cria objetos e símbolos como condição de sobrevivência ao ambiente em 

que vive. O turismo altera o entorno, consequentemente, influencia na formação da 

cultura.  

O estudo sobre o tema importa para o desenvolvimento do turismo cultural. 

Constata-se a importância do bem cultural para o turismo e vice-versa. Os efeitos 

causados ao patrimônio cultural a partir do turismo devem ser analisados para 

estabelecer uma relação construtiva entre os dois. 
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 Para o turismo, o patrimônio cultural influencia os deslocamentos motivados 

pelo interesse de conhecer novas culturas desde o Grand Tour até os dias atuais. 

Visitar construções antigas consiste em aprender um pouco da história de um povo, 

de forma singular e atraente. Com a segmentação de mercado, o turismo cultural 

tem sido promovido e destinos turísticos passam a valorizar o bem cultural com a 

finalidade de atrair turistas e de também melhorar a economia local.  

No Brasil constata-se que o turismo cultural é uma das três principais 

motivações do turismo internacional, entre 2005 e 2007 (figura 1).     

 

   Figura 1: Perfil do turismo receptivo internacional do Brasil por motivação 
   Fonte: Adaptado de Brasil, 2009d. Grifo nosso. 

 

O desejo de conhecer o patrimônio natural brasileiro foi o que mais motivou 

os deslocamentos de estrangeiros a viajar para o Brasil. Observa-se que, enquanto 

a motivação natureza, ecoturismo ou aventura teve um crescimento, a porcentagem 

das viagens em que os motivos eram culturais diminuiu anualmente, resultando em 

uma diferença considerável entre as duas motivações no ano de 2007.  

O fato dos recursos naturais aparecerem entre as duas primeiras motivações 

resulta da imagem do Brasil construída historicamente e divulgada no exterior, que 

ressaltou mais as características naturais. Assim como a política pública que 

contemplou mais os recursos naturais em detrimento dos recursos culturais.  

No Município do Rio de Janeiro, o turismo cultural consiste na segunda 

motivação das viagens internacionais (figura 2), seguido das viagens que enfatizam 

o contato com a natureza, o ecoturismo ou a aventura, entre os anos de 2005 e 

2007. 

   Figura 2: Perfil do turismo receptivo internacional do Rio de Janeiro por motivação                   
   Fonte: Adaptado de Brasil, 2009d. Grifo nosso. 

RAZÃO DA 
VIAGEM 

% MOTIVAÇÃO % 
2005 2006 2007 2005 2006 2007 

 
Lazer 44,4 44,1 44,3 

Sol e praia 54,9 54,7 60,4 
Natureza, ecoturismo ou aventura 19,3 19,5 20,9 
Cultura 17,2 17 11,7 
Outros 8,6 8,8 7 

Não lazer 55,6 55,9 55,7 

RAZÃO DA 
VIAGEM 

% MOTIVAÇÃO % 
2005 2006 2007 2005 2006 2007 

 
Lazer 53 56 53,1 

Sol e praia 47,8 45,4 44,6 
Cultura 22,6 22,2 22,1 
Natureza, ecoturismo ou aventura 19,3 20,7 20,6 
Outros 10,3 11,7 12,7 

Não lazer 47 44 46,1 
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 A melhor colocação do turismo cultural do Rio de Janeiro pode ser atrelada à 

atuação do governo local que no ano de 1997 aborda o patrimônio cultural nas 

políticas públicas culturais, como consta no Plano Maravilha, apresentado no 

capítulo 3 deste trabalho. Pelo menos, a relação entre turismo e bens culturais é 

percebida pela gestão para o desenvolvimento do turismo local. 

 Cruzando os dados referentes à motivação do turista estrangeiro que viaja a 

lazer para o Brasil e o Rio de Janeiro (figura 3), percebe-se a predominância do 

turismo sol e praia, com uma diferença significativa do percentual entre ecoturismo e 

turismo cultural. Porém, o Município do Rio de Janeiro destaca-se com relação ao 

Brasil no que se refere ao turismo cultural.  
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                      Figura 3: Cruzamento de dados do turismo internacional no Brasil e no Rio de Janeiro 
                      Fonte: Adaptado de Brasil, 2009d 
 

Constata-se pelas pesquisas do turismo internacional do Brasil e do Rio de 

Janeiro a maior procura dos europeus, americanos e canadenses de conhecer o 

patrimônio cultural local com relação aos argentinos e uruguaios, que procuram mais 

as praias (BRASIL, 2009d). 

Os visitantes estrangeiros, de modo geral, buscam aproveitar o calor e as 

praias brasileiras. Pode-se associar este fato às primeiras políticas públicas de 

turismo que enfatizaram a característica climática e física do Brasil na promoção e 

na estruturação dos serviços turísticos, como a localização dos hotéis no litoral. 

Porém, acredita-se que os trabalhos dos governos baseados na ampliação da oferta 

turística favoreceram o desenvolvimento de outros atrativos turísticos, como os 
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naturais e culturais, que passaram a ser incorporados na divulgação do produto 

turístico Brasil e a motivar o mercado internacional a conhecer nosso país. 

Com relação ao turismo doméstico, os estudos realizados pelo Instituto 

Brasileiro de Turismo (EMBRATUR) e a Fundação Instituto Pesquisas Econômicas 

(FIPE) seguem metodologias diferentes do estudo da demanda internacional. 

Observando a figura 4, apesar das diferenças, percebe-se que o desejo de conhecer 

as atrações turísticas, nas quais se inserem os atrativos culturais, também constava 

como uma das três principais motivações do turismo interno. Porém, estas viagens 

têm um percentual pequeno, se comparado com os motivos visita a amigos e fugir 

da rotina.  

 

  
  
  
  

 
                 
 

   Figura 4: Perfil do turismo doméstico do Brasil, em 1998 
                Fonte: Brasil, 1998 
 

 O estudo do ano de 1998 consiste na única pesquisa do mercado doméstico 

brasileiro, que aborda a questão da motivação das viagens. O relatório do perfil do 

turismo doméstico, relacionado aos anos de 2002 e 2006, também apresentado no 

site do MTUR, trata apenas dos itens: realização de viagens domésticas, meio de 

transporte e hospedagem, gastos e permanência, origens e destinos.  

No estudo do turismo doméstico do Município do Rio de Janeiro, de 2005, 

constatou-se que o turismo cultural foi a quarta maior motivação das viagens 

domésticas (figura 5).  

 

 
 
 
 
 
 
                 
 
 
             
                                                    
                                                                                                          continuação... 

RAZÃO DA 
VIAGEM % MOTIVAÇÃO % 

 
Lazer 71,1 

Visita a amigos 65,7 
Fuga da rotina 21,5 
Atrações turísticas 5,3 
Outros 7,6 

Não lazer 28,9 

MOTIVAÇÃO % 
1 Visitar amigos e parentes 65,9 
2 Sol e praia 52,4 
3 Eventos culturais, esportivos e sociais 19 
4 Turismo cultural 17 
5 Compras pessoais 10,1 
6 Negócios 9,9 
7 Saúde 7,6 
8 Eventos profissionais 6,3 
9 Cursos/Estudos 2,9 
10 Outros 2,8 
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MOTIVAÇÃO % 
11 Ecoturismo 2,2 
12 Religião 1,4 
13 Turismo rural 1 
14 Parques temáticos 0,6 
15 Estâncias climáticas, hidrominerais 0,5 
16 Praticar esportes 0,2 
17 Resorts/hotéis fazenda 0,2 
Total (repostas múltiplas) 199,9 

 
                                  Figura 5: Motivações do turismo doméstico do Rio de Janeiro 
                                  Fonte: Prefeitura, 2008b. Grifo nosso. 

 

O estudo trabalhou com cruzamento de dados, relacionando, por exemplo, 

motivação com regiões de origem, motivo da viagem, meios de transporte e meios 

de hospedagem. Segundo esta pesquisa foi possível observar que 88,6% da 

demanda interna do turismo carioca viaja a lazer, dos quais 27,2% teve como 

motivação conhecer o patrimônio cultural local, permanecendo no quarto lugar e 

atrás dos mesmos motivos do turismo doméstico em geral.   

Embora, o turismo cultural seja a quarta motivação, conforme Figura 5, 

questiona-se esses dados, tendo vista que a motivação 3, Evento cultural, poderia 

fazer parte do turismo cultural, fato que contribuiria com o aumento do percentual do 

turismo cultural no total geral das motivações. No documento consultado, não foi 

possível verificar a que se referem tais eventos culturais. 

O mercado interno foi relegado pelas políticas públicas do turismo, que 

começaram a abordar esta questão no final do século XX e início do século XXI. 

Pelo menos, o incentivo às viagens domésticas é percebido nos programas como o 

Vai Brasil e Viaja Mais Melhor Idade, apesar dos programas enfatizarem o viés 

econômico.  

Da mesma forma que o MTUR trabalha as pesquisas do turismo internacional 

deveria ser abordado o turismo doméstico para sua melhor compreensão. Constata-

se que a falta de uma metodologia padronizada no estudo do perfil do turismo 

internacional e doméstico desenvolvido pelos órgãos públicos, compromete a 

percepção do turismo nas várias esferas de governamentais. Este fato ainda 

demonstra a preocupação e valorização do incremento do turismo internacional pela 

gestão pública em detrimento do turismo doméstico. 

De maneira geral, o patrimônio cultural brasileiro e carioca são percebidos 

pelos visitantes estrangeiros como motivador significativo de deslocamentos, 

diferentemente do turismo doméstico em que os dados apontam que os atrativos 
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turísticos motivam 5,3 % das viagens e neste percentual estão incluídos entre outros 

atrativos, os culturais. A procura dos turistas em conhecer os bens culturais locais 

consta nas estatísticas do MTUR e da FIPE.  

Ao final deste capítulo, verifica-se que os governos percebem o potencial do 

turismo cultural e procuram estruturar atrativos históricos e artísticos locais para 

atrair essa demanda. No entanto, para compreender melhor o modo como o poder 

público trabalha a relação patrimônio cultural e turismo, será apresentada no capítulo 

a seguir uma análise sobre os planos de governos dos setores de Cultura e Turismo.  
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3 POLÍTICAS PÚBLICAS SETORIAIS DE TURISMO E DE CULTURA 
 
 
 
 Neste capítulo, será apresentada a análise sobre como o turismo é abordado 

na política pública de cultura e como a política pública de turismo retrata o 

patrimônio cultural. O capítulo inicia com a discussão teórica sobre política pública e 

segue com um breve histórico das políticas públicas culturais e de turismo no Brasil. 

Ao fim, são apresentados os planos setoriais nas três esferas de governo e a análise.  

Uma das maneiras de compreender políticas públicas é por meio da 

abordagem de Bucci (1997, p. 95) que indica que são “programas de ação do 

governo para a realização de objetivos determinados num espaço de tempo certo.” 

Nesse sentido, as políticas públicas podem ser expressas por meio de planos, 

frequentemente utilizados e normalizados pela lei; ou por programas de ação, 

regulados pelo poder executivo por meio de decretos, portarias ou resoluções. 

Colaborando com Bucci (1997), Cruz e Sansolo (2006) apontam que o plano é a 

forma de dar visibilidade às políticas adotadas por um determinado governo.  

Cada esfera e cada setor do governo possuem a sua política de ação, mas 

não significa que cada setor tenha que trabalhar sozinho, uma vez que existem 

relações entre as áreas de governo. O Turismo é um dos setores que deve ser 

trabalhado por outros ministérios, por abranger, por exemplo, as questões 

econômica, social, ambiental e de infra-estrutura. Assim, relaciona-se com o 

Ministério do Meio Ambiente para trabalhar o ecoturismo, com o Ministério da 

Cultura para incrementar o turismo cultural e a preservação do patrimônio cultural, 

com o Ministério dos Transportes para desenvolver o sistema de transporte para 

deslocamento interno e externo e com o Ministério da Educação para trabalhar a 

educação profissional, entre outros. 

Uma das relações entre MTUR e Ministério da Cultura (MINC) é detalhada 

neste capítulo e consiste no objeto de análise desta pesquisa. Para isso 

contextualizou-se as políticas públicas culturais. 
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Pode-se dizer que no Brasil, a política pública cultural foi abordada de duas 

formas. A primeira começa na década de 1930, com a atuação de um grupo de 

artistas modernistas que exaltavam a importância de valorizar e preservar a cultura 

brasileira frente à cultura estrangeira e que influenciou o governo a criar a instituição 

símbolo das políticas culturais no Brasil (RUBIM, 2008), o Serviço de Proteção ao 

Patrimônio Histórico e Artístico (SPHAN) em 1937. O governo enfatizou o patrimônio 

cultural material nas suas ações.  

Naquela época, a política pública enfatizou a preservação, por meio do 

tombamento de monumentos, conjuntos, paisagens e obras de arte, considerados 

de valor histórico e artístico, apesar da cultura brasileira pensada pelos modernistas 

ser representada por bens móveis e imóveis, incluindo as manifestações folclóricas. 

Na visão de Fonseca (1997), a criação do SPHAN foi a forma encontrada para o 

reconhecimento legal da proteção do patrimônio. Assim, para viabilizar a ação do 

órgão, apenas tombaram-se os bens materiais. A idéia do governo ao preservar era 

a formação da identidade nacional. 

A segunda forma de abordar a política cultural no país teve como objetivo 

proporcionar o acesso da população ao patrimônio cultural e incentivar a produção 

cultural, com foco no aspecto social, atendendo ao direito preconizado na 

Declaração dos Direitos Humanos, da Organização das Nações Unidas (ONU), em 

1948, e na Constituição de 1988. Na visão de Meira (2009), a representação da 

cultura passa a ser entendida pelo governo como bens material e imaterial e como 

um direito fundamental do cidadão. Surge o interesse de trabalhar a cultura popular 

para o desenvolvimento econômico e social do país, por perceber que a expressão 

cultural pode se tornar atrativos turísticos e gerar renda para a população, 

possibilitando a distribuição de riquezas entre regiões e municípios.  

Com relação às políticas públicas de turismo, essas também se 

transformaram ao longo dos anos e dos mandatos de governo. O turismo tornou-se 

uma das prioridades do atual governo com a criação do MTUR, fato considerado 

importante, pois até então a representação pública do turismo deu-se por meio da 

Divisão de Turismo (1939), da Comissão Brasileira de Turismo (1958), do Conselho 

Nacional de Turismo (1966) e da Empresa Brasileira de Turismo (1966), geralmente 

vinculados a outros setores do governo, o que nos remete à idéia de menor 

importância se comparado ao fato de se constituir um ministério único para o turismo.  

A importância do turismo para o governo também se manifesta pelo orçamento 
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público específico para o MTUR, que passou de R$ 366,2 milhões em 2003 para 

R$ 1.730,6 bilhões, em 2006 (BRASIL, 2007, p. 34).  

A EMBRATUR, que existe desde 1966, portanto antes da criação do MTUR, 

vinculou-se ao Ministério da Indústria e do Comércio, à Secretaria do 

Desenvolvimento Regional da Presidência da República e ao Ministério da Indústria, 

do Comércio e do Turismo, até vincular-se ao MTUR. A EMBRATUR passou por 

uma reestruturação e agora seu papel é o de promoção, marketing e apoio à 

comercialização do turismo no mercado internacional.  

Apesar da existência de órgãos que representavam o turismo, na visão de 

Cruz e Sansolo (2006), o mesmo nunca foi tratado e trabalhado com a devida 

atenção e empenho do governo por sua relevância constar apenas no discurso. 

Outro problema na gestão do turismo relaciona-se à incapacidade de implementar 

programas e projetos, devido à dificuldade dos governos estaduais e municipais de 

operacionalizar as metodologias de trabalho adotadas pelas diretrizes nacionais 

(BENI, 2006). Nesse sentido, entende-se que falta mão de obra qualificada para 

trabalhar nas localidades e implementar as orientações da política nacional de 

turismo.  

 No século XX, a política pública de turismo resumiu-se a ações pontuais para 

atrair visitantes como incentivar a construção de hotéis, regulamentar agências de 

viagem, construir e operar aeroportos e divulgar o turismo no exterior. O interesse 

está relacionado à estrutura do destino e com os serviços básicos para atender os 

turistas, procurando melhorar e qualificar para expandir a atividade e os benefícios. 

As políticas públicas enfatizam o turismo como uma atividade econômica capaz de 

gerar e distribuir riquezas no país.  

Assim, a análise dos planos e ações do governo para o turismo e a cultura 

possibilita compreender a história e o desenvolvimento de ambos no Brasil. Por meio 

dos documentos que dão publicidade a esses planos e ações, pode-se entender o 

relacionamento entre turismo e cultura. O turismo cultural é um dos segmentos 

desenvolvidos no Brasil e com representatividade significativa, pois nele são 

comercializados bens materiais considerados Patrimônio da Humanidade, como 

Ouro Preto, Olinda e São Miguel das Missões. No âmbito dos bens imateriais há 

aqueles protegidos pelo Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional como o 

frevo, o tambor de crioula e o ofício das baianas do acarajé. No entanto, questiona-
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se a forma como o poder público trabalha o patrimônio cultural na perspectiva do 

turismo e vice-versa.  

 

3.1 TURISMO NAS POLÍTICAS CULTURAIS  

 
 
 Para compor essa parte do trabalho foram pesquisados os planos de cultura 

dos governos federal, estadual e municipal. Porém, foi identificado apenas o 

documento do governo federal, enquanto para o Estado e o município do Rio de 

Janeiro não se encontrou documento, plano ou projeto que contribuísse para esta 

análise. Como o Plano Nacional de Cultura está em fase de discussão, utilizou-se o 

documento preliminar intitulado “Diretrizes Gerais para o Plano Nacional de Cultura”, 

disponibilizado pelo MINC para análise da relação entre patrimônio cultural e turismo.  

No que se refere aos governos estaduais e municipais não se tem 

conhecimento sobre documentos a respeito da gestão cultural dos bens materiais e 

imateriais. No âmbito do governo estadual, foi informado pela Secretaria de Cultura 

que o plano estava em processo de elaboração. Quanto ao governo municipal pode-

se obter a informação sobre a divulgação das ações da prefeitura municipal do Rio 

de Janeiro sobre o patrimônio cultural, mas não um plano de governo com definição 

de metas e ações. 

 Assim, as considerações emitidas na presente seção fundamentam-se nas 

Diretrizes Gerais para o Plano Nacional de Cultura, produzida em agosto de 2008. 

Trata-se de um material em elaboração, sujeito, portanto, a modificações.  

Nesse documento, a relação entre o turismo e a cultura é enfocada no 

capítulo “Diagnósticos e Desafios para as Políticas Culturais”, que compõe a 

estrutura do documento em análise, na seção “Políticas Intersetoriais”. Discute-se a 

preocupação da apropriação do patrimônio cultural pelo turismo que gera impactos 

negativos na comunidade. Propõe-se o trabalho conjunto entre os dois Ministérios, o 

do Turismo e o da Cultura, para que o turismo se desenvolva em uma localidade, 

mas respeitando suas peculiaridades em detrimento do interesse econômico. Nas 

diretrizes associa-se o turismo cultural ao viés da sustentabilidade que consiste no 

uso equilibrado dos recursos culturais para evitar a sua degradação. 
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Na figura 6, constam as estratégias gerais e diretrizes para o Plano Nacional 

de Cultura, destacando-se as propostas e ações apresentadas no documento que 

aborda o turismo.  

 
DIRETRIZES GERAIS PARA O PLANO NACIONAL DE CULTURA 

ESTRATÉGIAS DIRETRIZES 

1 Fortalecer a Ação do Estado no 
Planejamento e na Execução das Políticas 
Culturais 

Instituições e Mecanismos de Integração 
Financiamento 
Legislação 

2 Incentivar, Proteger e Valorizar a Diversidade 
Artística e Cultural Brasileira 

Criação, Conservação, Preservação e 
Valorização do Patrimônio Artístico e Cultural 
Diversificado 
Estímulo à Reflexão sobre as Artes e a Cultura 
Valorização da Diversidade 

3 Universalizar o Acesso dos Brasileiros à 
Fruição e à Produção Cultural 

Fluxos de Produção e Formação de Público 
Equipamentos Culturais e Circulação da 
Produção 
Estímulo à Difusão através da Mídia 

4 Ampliar a participação da Cultura no 
Desenvolvimento Socioeconômico 
Sustentável 

Capacitação e Assistência ao Trabalhador da 
Cultura 
Estímulo ao Desenvolvimento da Economia 
da Cultura 
Turismo Cultural 
Regulação Econômica 

5 Consolidar os Sistemas de Participação 
Social na Gestão das Políticas Culturais 
  

Organização de Instâncias Consultivas e de 
Participação Direta 
Diálogo com as Iniciativas do Setor Privado e 
da Sociedade Civil 

Figura 6: Estratégias e diretrizes para o Plano Nacional de Cultura 
Fonte: Adaptado de Brasil, 2009a. Grifo nosso. 

 

A primeira estratégia “Fortalecer a Ação do Estado no Planejamento e na 

Execução das Políticas Culturais” contém 57 ações vinculadas a três diretrizes. A 

diretriz “Financiamento”, com 19 ações, trata do aprimoramento das regras de 

financiamento e aborda o turismo ao propor um sistema de arrecadação fiscal a 

partir do turismo que possa ser usado para a preservação do patrimônio cultural. A 

idéia da contribuição financeira do turismo para a proteção do patrimônio cultural é 

relevante por viabilizar outra fonte direta de receita para custear a manutenção do 

bem cultural, também usado pelo turismo.  

A diretriz “Legislação” tem 13 ações relacionadas a rever e criar marcos legais 

para questões culturais e as formas de gestão para conservação do patrimônio 

cultural. Pertinente ao turismo existe a ação de integrar os planos nacionais de 

cultura e de turismo para a preservação das representações culturais. Considera-se 

fundamental o trabalho conjunto dos dois ministérios para desenvolver o turismo 
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cultural de forma sustentável. Observa-se que a integração entre os planos ainda 

não aconteceu, porém os Ministérios da Cultura e do Turismo passam a contemplar 

um ao outro nos documentos oficiais tanto da Cultura quanto do Turismo, apontando 

para a necessidade de aproximação e integração dos dois setores. 

Na estratégia 4, “Ampliar a Participação da Cultura no Desenvolvimento 

Socioeconômico Sustentável”, aborda-se o turismo cultural em uma das diretrizes e 

entre as ações propostas. Nesta estratégia existem 73 ações separadas em quatro 

diretrizes, das quais três abrangem o turismo. A diretriz “Capacitação e Assistência 

ao Trabalhador da Cultura”, com 18 ações, indica a criação de programas que 

integrem melhor a discussão do patrimônio e da diversidade cultural nos cursos para 

profissionais de turismo. De maneira geral, aponta a educação como uma das 

soluções para a valorização e o respeito das pessoas ao patrimônio cultural.  

A diretriz “Estímulo ao Desenvolvimento da Economia da Cultura” enfatiza nas 

35 ações o incentivo e o fomento de atividades e produtos culturais. Com relação ao 

turismo, observa-se o uso econômico do patrimônio cultural nas ações 2.20 e 2.21 

(BRASIL, 2009a, p. 91): 

 
2.20 Desenvolver e aplicar métodos de gestão do patrimônio material e 
imaterial em que sua proteção e interpretação alimentem a identificação de 
novos produtos de turismo cultural. 
2.21 Definir critérios e instrumentos de avaliação da capacidade de acolhida 
e dos limites aceitáveis de transformação do patrimônio cultural pela 
exploração turística, de modo a orientar o desenvolvimento sustentável e 
prevenir impactos negativos. 

  

Embora o MINC reconheça a relação entre o turismo e os bens materiais e 

imateriais, manifesta a preocupação com a conservação e propõe o 

desenvolvimento de instrumento capaz de auxiliar o monitoramento e controle como 

forma de utilizar sem degradar.  

Outra ação da mesma diretriz representa o interesse de fortalecer o comércio 

local no turismo, lidando com a inclusão social, além do interesse de realizar 

programas para o desenvolvimento sustentável das cidades históricas. Analisando 

as ações da diretriz em questão, percebe-se a visão econômica da gestão da cultura 

na relação patrimônio cultural e turismo. Provoca-se o questionamento da 

preocupação na preservação do bem, cujas respostas podem ser a manutenção da 

receita ou a preservação do patrimônio cultural para a memória e a identidade do 

grupo. 
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Nesta estratégia, vincula-se a diretriz “Turismo Cultural”. As ações, ao todo 

sete, apontam preocupações que o turismo pode ocasionar ao bem cultural, ao 

mesmo tempo, são apresentadas formas que conciliam o uso do bem pelo turismo, 

utilizando-se da educação patrimonial de visitantes e moradores, do turismo com 

foco na comunidade local e da criação de metodologias de mensuração dos 

impactos. Há o interesse de difundir a cultura local e de tornar o bem cultural 

imaterial base para o turismo.  

A criação de mecanismos de arrecadação de receita para o patrimônio 

cultural por meio do turismo cultural é sugerida na diretriz “Financiamento” 

apresentada na figura 6 (p. 32). A diretriz revela a atenção dada ao assunto, que se 

implementada, desenvolverá o trabalho já realizado e conciliará interesses entre os 

Ministérios da Cultura e do Turismo. O turismo cultural deve ser incentivado por 

possibilitar o intercâmbio de culturas e o aprendizado humano.   

A última estratégia consiste em “Consolidar os Sistemas de Participação 

Social na Gestão das Políticas Culturais” e possui 27 ações que se restringem a 

desenvolver a participação social na gestão cultural. Insere-se a diretriz “Diálogo 

com as Iniciativas do Setor Privado e da Sociedade Civil”, com nove ações. Essa 

diretriz incentiva a participação dos órgãos de governo das três esferas, da 

sociedade civil e da iniciativa privada no desenvolvimento de uma política que defina 

modelos de financiamento e de gestão compartilhada e em rede entre os setores da 

Cultura e do Turismo. O viés econômico persiste nas ações culturais, interessadas 

em estabelecer uma forma de arrecadação monetária por meio do turismo. Nota-se 

a integração da gestão para viabilizar a distribuição de receita, ignorando o turismo 

cultural como um fenômeno social. 

As diretrizes da cultura orientam para a prática do turismo sustentável nas 

localidades e para uma aproximação da gestão com o setor de turismo. O MINC tem 

interesse em desenvolver o turismo nas localidades, ao perceber a sua contribuição 

para a geração de receita e para a preservação do patrimônio cultural. A questão de 

como arrecadar receita não é definida, apenas demonstra-se interesse no assunto. 

Há também a preocupação na conservação do patrimônio cultural e a inserção da 

comunidade local no desenvolvimento do turismo.  

Apesar do documento ser um trabalho preliminar, o IPHAN, órgão do MINC, já 

está atuando na relação patrimônio cultural e turismo, com a criação do programa 

Monumenta.  O programa propõe a recuperação e a preservação de bens imóveis e 
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monumentos para o desenvolvimento do turismo cultural, tendo em vista o 

desenvolvimento econômico e social do patrimônio cultural para diminuir a 

dependência dos recursos federais. Apóiam-se projetos que incentivam a promoção 

turística e os eventos culturais, por exemplo.  

O interesse das políticas culturais pelo turismo pode ser percebido na 

participação do representante do MTUR no grupo gestor do Sistema Brasileiro de 

Museus, criado em 2004. A iniciativa representa o progresso das discussões sobre a 

integração entre as áreas de governo da Cultura e do Turismo e o desenvolvimento 

do turismo cultural no Brasil. 

Considerada satisfatória a abordagem do turismo pelas políticas públicas 

culturais, o alvo passa a ser o trabalho do poder público do turismo com o patrimônio 

cultural para o incremento do turismo cultural no Brasil, no Estado e no Município do 

Rio de Janeiro. 

 

3.2 PATRIMÔNIO CULTURAL NAS POLÍTICAS DE TURISMO 

  
 
 Nesta parte do trabalho foram utilizados os planos de turismo nas esferas 

federal, estadual e municipal, ao contrário das políticas setoriais de Cultura que só o 

MINC apresentou. Para a análise foram utilizados o Plano Nacional de Turismo 

2003-2007; o Plano Nacional de Turismo: uma viagem de inclusão, 2007-2010; o 

Plano Diretor de Turismo do Estado do Rio de Janeiro, apresentado em 2001, mas 

ainda em uso; a Síntese do Relatório Final do Plano de Turismo da Cidade do Rio 

de Janeiro – Plano Maravilha, em vigor até a elaboração do Plano de Turismo 

Cidade Maravilhosa Rio Mais, apresentado em 2007, ambos da Prefeitura do Rio de 

Janeiro. Ressalta-se que a estrutura dos planos varia de acordo com as instâncias 

de governo. 

O patrimônio cultural influencia as políticas de turismo (BENI, 2004). O autor 

define a preservação do patrimônio cultural como uma das condições para o 

desenvolvimento do turismo, em qualquer escala. Como o turismo pode trabalhar 

com os bens culturais para atrair visitantes, o governo deve orientar o trabalho com 

os recursos de valor cultural, mas sem comprometer a sua existência. A partir da 

análise de planos de turismo compreende-se a idéia do governo sobre o assunto.   
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No Plano Nacional de Turismo 2003-2007, o patrimônio cultural é abordado 

nos objetivos gerais, como um atributo a ser usado para a criação de produtos 

turísticos, e em macroprogramas e programas. No caso, existe o interesse de 

desenvolver o produto turístico brasileiro considerando a diversidade regional, 

cultural e natural. Considera-se a questão cultural, em quatro das cinco metas 

estipuladas pelo governo, como uma oportunidade de aumentar o número de turistas 

estrangeiros e nacionais, de gerar divisas e de ampliar a oferta turística. Da mesma 

forma é a abordagem dos macroprogramas em destaque na figura 7.  

 
PLANO NACIONAL DE TURISMO 2003-2007 

MACROPROGRAMAS PROGRAMAS 

Macroprograma 1:  
Gestão e Relações Institucionais 

Programa de Acompanhamento do Conselho Nacional 
do Turismo 
Programa de Avaliação e Monitoramento do Plano 

Programa de Relações Internacional 

Macroprograma 2: 
Fomento 
 

Programa de Atração de Investimentos 

Programa de Financiamento para o Turismo 

Macroprograma 3: 
Infra-Estrutura 

Programa de Desenvolvimento Regional 

Programa de Acessibilidade Aérea, Terrestre, Marítima 
e Fluvial 

Macroprograma 4: 
 Estruturação e Diversificação da Oferta 
Turística 

Programa de Roteiros Integrados 

Programa de Segmentação 
 

Macroprograma 5:  
Qualidade do Produto Turístico 

Programa de Normatização da Atividade Turística 

Programa de Qualificação Profissional 
Macroprograma 6:  
Promoção e Apoio à Comercialização 

Programa de Promoção Nacional e Internacional do 
Turismo Brasileiro 
Programa de Reposicionamento da Imagem Brasil 

Programa de Apoio à Comercialização 

Macroprograma 7:  
Informações Turísticas 
 

Programa de Base de Dados 
Programa de Pesquisa de Demanda 
Programa de Avaliação de Impacto do Turismo 
Programa de Avaliação de Oportunidade de 
Investimento 

Figura 7: Macroprogramas e programas do Plano Nacional de Turismo 2003-2007 
Fonte: Adaptado de Brasil, 2003. Grifo nosso. 
 

O tratamento dado ao patrimônio cultural pelo turismo no Plano Nacional 

2003-2007 resume em superficial e genérica porque o plano ressalta algumas 

questões da expressão cultural, como a diversidade e a pluralidade, e falta um 
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trabalho operacional que possibilite um projeto de trabalho do bem cultural pelo 

turismo. 

Com relação aos programas que englobam o patrimônio cultural, existem os 

programas “Roteiros Integrados” e “Segmentação”, vinculados ao macroprograma 4, 

“Estruturação e Diversificação da Oferta Turística”. Os programas trabalham a 

diversidade cultural brasileira, manifestada por meio das diferenças regionais, como 

uma chance de aumentar a oferta turística. O macroprograma enfatiza a qualificação 

e o aumento da oferta turística por meio dos Roteiros Integrados, realizados de 

forma conjunta entre os municípios, para fortalecer a segmentação turística e tornar 

o turismo brasileiro competitivo no mercado internacional. 

O macroprograma 6, “Promoção e Apoio à Comercialização”, visa por meio da 

comunicação e da imagem atrair mais visitantes estrangeiros e incentivar o turismo 

interno. Os programas “Promoção Nacional e Internacional do Turismo Brasileiro” e 

“Reposicionamento da Imagem Brasil” trabalham a diversidade do patrimônio cultural 

como uma das essências da promoção e do marketing internacional e o 

desenvolvimento do turismo nacional, valorizando o seu patrimônio cultural.  

O plano inicia o trabalho do governo atual que se desenvolve nos anos 

seguintes e nele o turismo cultural aparece como um segmento. Acredita-se na 

importância da valorização do patrimônio cultural para a consolidação do turismo 

cultural. A Marca Brasil (figura 8), desenvolvida pela EMBRATUR, demonstra a 

inserção do legado cultural, representada pela cor vermelha, na imagem do turismo 

brasileiro. Assim, acontece com o evento do Salão do Turismo, onde se promove 

dentre os atrativos o patrimônio cultural brasileiro.  As iniciativas continuam com o 

segundo plano do MTUR. 

 
                                                      Figura 8: Marca Brasil 
                                                      Fonte: Imagens de Marcas, 2009 
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Alguns macroprogramas e programas repetem-se, mas consta no plano atual, 

o Plano Nacional de Turismo: uma viagem de inclusão, 2007-2010, a explicação de 

todos os programas que constituem os oito macroprogramas e a criação de novos 

programas que contemplam questões importantes para o desenvolvimento do 

turismo. Um exemplo é a integração interministerial, visto que: 

 
[...] o turismo mostra que não é um tema passível de ser tratado 
apenas por um organismo da gestão pública. As interfaces entre 
turismo e outras práticas sociais e produtivas são fortes e evidentes e 
daí a problemática da concentração de ações voltadas ao seu 
desenvolvimento em um único órgão da administração. (CRUZ; 
SANSOLO, 2006, p.2) 

 

Assim, a abordagem do patrimônio cultural na política de turismo também 

muda. Os programas detalham a forma de trabalhar com o patrimônio cultural. A 

figura 9 contém a relação dos macroprogramas e programas, em destaque os que 

contemplam o bem cultural, do plano de turismo em vigência.  

 
PLANO NACIONAL DE TURISMO: UMA VIAGEM DE INCLUSÃO, 2007-2010 
MACROPROGRAMA PROGRAMA 

Macroprograma 1:  
Planejamento e Gestão 
 
 
 

Programa de Implementação e Descentralização 
da Política Nacional de Turismo 
Programa de Avaliação e Monitoramento do Plano 
Nacional de Turismo 
Programa de Relações Internacional 

Macroprograma 2: 
Informação e Estudos Turísticos 

Programa Sistema de Informações do Turismo 
Programa de Competitividade do Turismo Brasileiro 

Macroprograma 3:  
Logística de Transportes 
 

Programa de Ampliação da Malha Aérea Internacional 
Programa de Integração da América do Sul 
Programa de Integração Modal nas Regiões 
Turísticas 

Macroprograma 4:  
Regionalização do Turismo 
 

Programa de Planejamento e Gestão da 
Regionalização 
Programa de Estruturação dos Segmentos 
Turísticos 
Programa de Estruturação da Produção 
Associada ao Turismo 
Programa de Apoio ao Desenvolvimento Regional 
do Turismo 

Macroprograma 5:  
Fomento à Iniciativa Privada 

Programa de Atração de Investimentos 
Programa de Financiamento para o Turismo 

Macroprograma 6:  
Infra-Estrutura Pública 

Programa de Articulação Interministerial para 
Infra-Estrutura de Apoio ao Turismo 
Programa de Apoio à Infra-Estrutura Turística 

Macroprograma 7: 
Qualificação dos Equipamentos e 
Serviços Turísticos 

Programa de Normatização do Turismo 
Programa de Certificação do Turismo 
Programa de Qualificação Profissional 

continuação... 
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PLANO NACIONAL DE TURISMO: UMA VIAGEM DE INCLUSÃO, 2007-2010 
MACROPROGRAMA PROGRAMA 

Macroprograma 8:  
Promoção e Apoio à Comercialização 
 

Programa de Promoção Nacional do Turismo 
Brasileiro 
Programa de Apoio à Comercialização Nacional 
Programa de Promoção Internacional do Turismo 
Brasileiro 
Programa de Apoio à Comercialização 
Internacional 

Figura 9: Macroprogramas e programas do Plano Nacional de Turismo: uma viagem de inclusão, 
2007-2010 
Fonte: Adaptado de Brasil, 2009b. Grifo nosso. 

 

O primeiro macroprograma, “Planejamento e Gestão” trabalha o 

desenvolvimento da forma de gestão do turismo brasileiro, como exemplo, a atuação 

local dos órgãos de turismo. O programa “Implementação e Descentralização da 

Política Nacional de Turismo” aborda a integração entre o Ministério do Turismo com 

o da Cultura por considerá-la estratégica na preservação do patrimônio cultural. 

Percebe-se a nova visão de trabalho entre os setores do governo, que não se 

restringe à Cultura, apresentada como transversalidade. No caso da Alemanha, a 

transversalidade ocorre de outro modo, o turismo não tem um órgão específico e 

compreende-se que o seu desenvolvimento resulta das políticas setoriais ao 

especificar as ações voltadas para o turismo (CRUZ; SANSOLO, 2006).  

O macroprograma 4 “Regionalização do Turismo” tem como objetivo 

segmentar o mercado e a demanda, para criar novos produtos e aumentar a oferta 

turística brasileira. Outro objetivo consiste em “Aumentar e diversificar produtos 

turísticos de qualidade, contemplando a pluralidade cultural e a diferença regional do 

País.” (BRASIL, 2007, p. 68). O turismo cultural é reconhecido como um dos 

principais segmentos a ser trabalhado pelo governo, no programa “Estruturação dos 

Segmentos Turísticos”. O programa “Estruturação da Produção Associada ao 

Turismo”, refere-se ao artesanato local como produto associado ao turismo. O 

programa “Apoio ao Desenvolvimento Regional do Turismo” busca a captação de 

recursos internacionais para a conservação do patrimônio histórico.  

O governo tem enfatizado o Programa de Regionalização do Turismo nas 

suas ações. Percebe-se o desenvolvimento da idéia pelos estados e municípios que 

incorporam a integração, como no Estado do Rio de Janeiro. A partir do Programa 

de Regionalização do Turismo o estado foi dividido em regiões turísticas, sendo uma 

delas a Região Metropolitana, formada pelos municípios do Rio de Janeiro e de 

Niterói.  
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Como parte deste programa há a estruturação de roteiros turísticos entre os 

municípios e seus resultados são apresentados no Salão do Turismo, ao público em 

geral e aos profissionais de turismo. No 3º Salão do Turismo realizado em 2008, dos 

337 roteiros divulgados para o mercado nacional, 179 trabalham com o turismo 

cultural (Idem, 2009c). Dos 81 roteiros oferecidos ao mercado internacional, o 

segmento turismo cultural está em aproximadamente 75% dos roteiros (Ibid.). 

Para o Programa de Regionalização do Turismo foram elaborados 

documentos técnicos sobre os segmentos turísticos, dos quais um trabalha o turismo 

cultural, chamado de “Turismo cultural: orientações básicas”. A ação é importante 

nos destinos turísticos o trabalho com o patrimônio cultural, atribuindo uma atenção 

diferenciada acerca da preservação e valorização, inclusive no sentido de expandir o 

turismo cultural local. 

O macroprograma 6, “Infra-estrutura Pública”, enfatiza a implementação de 

equipamentos e do acesso do visitante aos atrativos turísticos para facilitar o turismo. 

Vinculam-se o programa “Articulação Interministerial para Infra-Estrutura de Apoio ao 

Turismo”, que aborda a parceria interministerial do Turismo com a Cultura e outros 

setores para oferecer infra-estrutura necessária em prol do desenvolvimento das 

regiões turísticas; e o programa “Apoio à Infra-Estrutura Turística”, cujos objetivos 

são identificar e adaptar, com relação à infra-estrutura, o patrimônio histórico e 

cultural para atender aos visitantes; apoiar a comercialização do artesanato local, 

além de propor que o governo local crie espaços culturais e museus, para a 

expansão do turismo pelo Brasil. 

A conservação do patrimônio histórico e a promoção e valorização das 

manifestações artísticas e culturais são apresentadas como premissas do 

macroprograma 7, “Qualificação dos Equipamentos e Serviços Turísticos”. Não há 

um programa que trabalhe o patrimônio cultural especificamente. O macroprograma 

visa a garantir a qualidade dos produtos e serviços turísticos por meio da 

normatização, certificação e qualificação profissional.  

Por último, o patrimônio cultural é visto como um instrumento de marketing. A 

abordagem do bem cultural pelo macroprograma 8, “Promoção e Apoio à 

Comercialização”, é semelhante à existente no plano anterior por continuar como 

objetivo a promoção da imagem do turismo brasileiro, instigando o conhecimento do 

patrimônio cultural e natural e divulgando a diversidade cultural das regiões 

brasileiras. 
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No site do MTUR observa-se a quantidade de ações desenvolvidas para a 

promoção do turismo e para a regionalização do turismo. Porém, outros programas 

relevantes para o desenvolvimento do turismo sustentável e de qualidade não foram 

contemplados por não existirem ações, como foi constatado no site do órgão4

A partir desta análise, pode-se dizer que persiste a idéia de vender o produto 

turístico para conseguir as vantagens econômicas, disfarçando ou priorizando alguns 

destinos, o que contradiz com as idéias de distribuição de renda e sustentabilidade.  

. O 

segmento do turismo cultural é trabalhado nos roteiros turísticos, do “Programa de 

Regionalização do Turismo”, mas isso não garante a qualidade desejada que consta 

no programa, pois se leva em consideração a falta de estrutura para atender aos 

visitantes.  

No âmbito do Estado do Rio de Janeiro, a política pública de turismo apropria-

se do patrimônio cultural de forma semelhante ao das políticas nacionais de turismo. 

A valorização do patrimônio cultural é mencionada nos macroprogramas e 

programas, em destaque, relacionados na figura 10.  Cada programa possui projetos 

específicos.  

 
PLANO DIRETOR DE TURISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

MACROPROGRAMA PROGRAMA PROJETO 
Macroprograma 1: 
Desenvolvimento 
Institucional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa Ações 
Interinstitucionais 

Institucionalização da Regionalização Turística 
Estadual 
Reestruturação do Sistema Turístico Estadual 
Adequação do Modelo de Ocupação Territorial 
nas Áreas Turísticas 

Programa Formalização 
da Atividade 
 

Cadastramento dos Serviços Turísticos 
Certificado de Padrão de Qualidade dos 
Serviços Turísticos 

Programa Apoio ao 
Desenvolvimento 
Turístico nos Município 
 

Estruturação dos Conselhos Municipais de 
Turismo 
Apoio à Reestruturação dos Órgãos Municipais 
de Turismo 
Valorização do Patrimônio Natural e Cultural 

Macroprograma 2:  
Infra-estrutura de 
Apoio 
 

Programa de Infra-
estrutura Básica 
 

Infra-estrutura Rodoviária 
Infra-estrutura Aeroviária 
Infra-estrutura Hidroviária 
Saneamento 

Programa Equipamentos 
Turísticos de Apoio 

Áreas de Lazer e Excursionismo 
Centro de Convenções 

Macroprograma 3: 
Sistema de 
Informação 
 

Programa Banco de 
Dados 

Concepção e Implantação do Banco de Dados 
Tratamento e Sistematização das Informações 

Programa Informação ao 
Turista 
 

Mídia Eletrônica 
Postos de Informações Turísticas 
Calendários de Eventos 
Sinalização Turística 

                                                 
4 Disponível em:http://www.turismo.gov.br/. Acesso em: 20 maio 2009. 

continuação... 
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PLANO DIRETOR DE TURISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
MACROPROGRAMA PROGRAMA PROJETO 
Macroprograma 4: 
Fomento à 
Atividade 
 

Programa Orientação para 
Gestão dos Serviços 
Turísticos 
 

Manual de Orientação ao Empresário 

Banco de Negócios Turísticos 

Ampliação e Qualificação da Oferta Hoteleira 

Programa Formação e 
Qualificação de 
Recursos Humanos 
 

Estruturação de Câmara Técnica de 
Coordenação da Formação de Recursos 
Humanos 
Formação Técnica Profissional 
Especialização e Reciclagem de 
Mão-de-Obra Empregada 

Programa Captação de 
Recursos 
 

PRODETUR SUDESTE 
Incentivos Fiscais e Programas de Crédito 

Macroprograma 5: 
Consolidação do 
Produto Turístico 
 

Programa Identificação, 
Organização e 
Qualificação dos 
Produtos Turísticos 
 

Mapeamento e Avaliação dos Recursos 
Turísticos 
Roteiros e Circuitos Turísticos 
Redução de Custos por Unidade de Produto 
Valorização das Ambiências e Lugares 
Turísticos 
Incentivo à Implementação de Equipamentos de 
Lazer 

Programa Promoção e 
Marketing 
 
 

Elaboração e Implementação do Plano de 
Marketing e Promoção 
Estudo e Promoção da Imagem Turística do 
Estado do Rio de Janeiro 
Sistemas de Comercialização – Principais 
Canais de Distribuição e Mobilização dos 
Formadores de Opinião 
Ações Promocionais com Relação aos 
Mercados Emissores 

Figura 10: Macroprogramas, programas e projetos do Plano Diretor de Turismo do Estado do Rio de 
Janeiro 
Fonte: Adaptado de Estado, 2001. Grifo nosso. 
 

O macroprograma 1, “Desenvolvimento Institucional”, visa à integração 

institucional para a gestão do turismo, com ações como a reativação do Conselho 

Estadual de Turismo. No programa “Apoio ao Desenvolvimento Turístico nos 

Municípios” insere o projeto “Valorização do Patrimônio Natural e Cultural” que 

propõe um trabalho de conscientização com relação ao turismo e a preservação do 

patrimônio natural e cultural aos estudantes e que contaria com a participação das 

Secretarias de Estado da Educação, da Cultura e do Meio Ambiente.  

Observa-se a relevância do trabalho ao inserir parte da comunidade nas 

questões relacionadas ao turismo, como a hospitalidade e o patrimônio cultural por 

meio da compreensão, do respeito e da valorização. Porém, não se constatou a 

implementação do projeto pelo Estado. 
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As manifestações folclóricas são contempladas no projeto “Calendário de 

Eventos”, do programa “Informação ao Turista” vinculado ao macroprograma 3 

“Sistema de Informação”. A idéia consiste na definição de um calendário de eventos 

culturais e esportivos para amenizar o problema da sazonalidade, como parte das 

ações para promoção turística e informação do visitante e da criação de um banco 

de dados para auxiliar na gestão do turismo.  

Estimula-se o uso das manifestações culturais para criar um atrativo a mais 

para o destino e para os roteiros turísticos. O trabalho com as festas locais ajuda a 

divulgar a cultura local e atingir o objetivo de conhecimento do turismo cultural. Mas 

atenta-se para que o trabalho não resulte na espetacularização do evento que pode 

descaracterizar e ameaçar a existência da cultura local. 
No macroprograma 4, “Fomento à atividade”, cujo objetivo consiste em 

profissionalizar o serviço turístico ao oferecer subsídios para a operação das 

empresas turísticas, vincula-se o projeto “Especialização e Reciclagem da Mão de 

Obra Empregada”. Dentre as ações propostas pelo projeto há uma relacionada a um 

aspecto do patrimônio cultural imaterial, chamada de “Valorização e Especialização 

em Gastronomia Brasileira”. Percebe-se a idéia de trabalhar com a gastronomia 

brasileira, para oferecer mais atrativos ao visitante. O governo tem a intenção de 

desenvolver “ações para reciclagem e especialização em cozinha brasileira, 

seguidos da realização de concursos gastronômicos” (ESTADO, 2001, p. 59).  

Para o turismo cultural, a gastronomia é um bem cultural imaterial, que por 

meio do trabalho proposto, além de incrementar a oferta, possibilitaria a experiência 

dos turistas que tem a motivação cultural. Porém, surgem questões a serem 

consideradas, pois no documento consta a contradição da idéia de autenticidade 

cultural, apresentada como premissa na ação para a gastronomia, com a de 

compatibilidade na qualidade, na rentabilidade e nos hábitos alimentares do 

consumidor.  Neste caso, entende-se a adaptação da culinária segundo valores 

econômicos e sociais que comprometem a legitimidade da expressão cultural local. 

Outro projeto inserido no mesmo macroprograma é o “Prodetur Sudeste”. No 

projeto, a recuperação do patrimônio histórico constitui uma das áreas prioritárias, 

segundo a orientação do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), para 

investir os recursos provenientes do programa federal de desenvolvimento do 

turismo, que também trabalha a região sudeste.  



45 
 

O Macroprograma 5, “Consolidação do Produto Turístico”, enfatiza ações que 

tornem o atrativo turístico apto a motivar a vinda de visitantes e a ser divulgado e 

comercializado. Vincula-se o projeto “Roteiros e Circuitos Turísticos” que visa à 

criação de roteiros, considerando alguns recursos para a sua elaboração, como o 

patrimônio cultural material e imaterial. Outro projeto apresentado denomina-se 

“Valorização das Ambiências e Lugares Turísticos” que orienta o trabalho de 

valorização turística do bem cultural em condição de receber visitantes e de inserir 

os bens e as atividades culturais ao entorno natural.  

O patrimônio cultural também é alvo da promoção do turismo do Estado do 

Rio de Janeiro no Brasil e no mundo. Os projetos “Elaboração e Implementação do 

Plano de Marketing e Promoção” e “Estudo e Promoção da Imagem Turística do 

Estado do Rio de Janeiro” incluem o bem cultural e o turismo cultural na criação da 

imagem-marca e dos materiais promocionais como forma de evidenciar as 

características do Estado do Rio de Janeiro para atrair visitantes.  

As abordagens do patrimônio cultural que configuram os projetos de turismo 

do estado assemelham-se com os do país, principalmente, o de promoção e 

marketing. O plano indica ações específicas ao local, adequando-se as idéias 

nacionais às características fluminenses. A imagem trabalhada pelo Estado do Rio 

de Janeiro é a diversidade de atrações, incluindo o patrimônio cultural. Divulga-se o 

turismo no Estado, por meio das regiões turísticas, divididas em onze, que abordam 

os atrativos culturais e naturais, principalmente.  

Após o estudo do documento de turismo do estado, a próxima etapa refere-se 

às políticas municipais de turismo no Rio de Janeiro.  

As políticas do Município do Rio de Janeiro para o turismo foram 

apresentadas em dois planos, durante o período de 2003 a 2008. Em 1997 foi 

elaborado o documento “Sintese do Relatório Final do Plano de Turismo da Cidade 

do Rio de Janeiro – Plano Maravilha”, que enfatizou a infra-estrutura e a promoção 

do turismo na cidade. Em 2007 foi apresentado o “Plano de Turismo Cidade 

Maravilhosa Rio Mais”, diferenciando-se pela criação de pólos de gestão do turismo, 

como forma de descentralizar a gestão e aumentar a participação local no 

desenvolvimento do turismo. 

No primeiro documento, o patrimônio cultural insere-se na visão de futuro e 

nos objetivos, como um dos atrativos singulares que contribuem para a imagem e 

como um segmento do turismo em que existe a intenção de desenvolver o turismo 
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na cidade do Rio de Janeiro.  Os macroprogramas, programas e ações que 

constituem o documento em destaque, são relacionados ao bem cultural e podem 

ser observados na figura 11. 

 
SINTESE DO RELATÓRIO FINAL DO PLANO DE TURISMO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO – 

PLANO MARAVILHA 
MACROPROGRAMA PROGRAMA AÇÃO 

Macroprograma 1: 
Desenvolvimento de 
Novos Produtos 
 

Programa O Turista Carioca no 
Rio 

Espaço para Lazer 
Conhecendo o Rio 
Novas Atividades no Rio 

Programa Novos Produtos e 
Pacotes para Turistas 

Desenvolvimento de Produtos 
Específicos 
Desenvolvimento de Novos 
Pacotes 

Programa Rio Capital Histórica e 
Cultural 

A História e a Cultura como 
Produtos 
Criação de Eventos Culturais 

Programa Vocação Esportiva da 
Cidade 

Esporte e Turismo 
Criação de Eventos Esportivos 

Macroprograma 2:  
Melhoria de Produtos Atuais 
 

Programa Melhoria da Atratividade 
de Recursos e Produtos Atuais 

Estruturação dos Recursos 
Limpeza e Manutenção 
Informação Específica nos 
Pontos Turísticos 

Programa Acessibilidade aos 
Pontos de Interesse da Cidade 

Sinalização 
Transporte 

Programa Infra-estrutura de 
Suporte e Espaços Públicos 

Infra-estrutura de Suporte 
Espaços Públicos 
Segurança na Cidade 

Programa Organização Turística Parceria Público-Privada 
Aspectos Legais 

Macroprograma 3:  
Sistema de Informação 
 

Programa Observatório Turísticos Banco de Dados 
Estudos de Mercado 

Programa Difusão da Informação Serviço de Informação ao Turista 
Serviço de Informação para 
Indústria Turística 

Macroprograma 4:  
Marketing Turístico 
 

Programa Marketing nos Mercados Comunicação 
Identidade Corporativa 
Campanha Rio Incomparável 
Rio com a Imprensa 
Alô Rio 
Nova Imagem Profissional 

Programa Marketing no Rio Cenografia Turística do Rio 
Novo Profissionalismo 
Informação Ativa 
Orgulho Carioca 

Macroprograma 5:  
Novo Profissionalismo 
 

Programa Formação Profissional Qualificação Profissional 
Gestão Empresarial 

Programa Qualidade Redes de Qualidade 
Controle de Qualidade 

Figura 11: Macroprogramas, programas e ações do Plano Maravilha 
Fonte: Adaptado de Prefeitura, 1997. Grifo nosso. 
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Percebe-se que somente o Macroprograma 1, “Desenvolvimento de Novos 

Produtos”, trabalha com o patrimônio cultural nos programas e ações propostos, 

junto com outras atividades de lazer para aumentar a oferta e melhorar a atratividade 

turística do Rio de Janeiro. No programa “O Turista Carioca no Rio” existem duas 

ações ligadas ao bem cultural, “Espaços para Lazer” e “Novas Atividades no Rio”, 

que tratam da criação de novos espaços e atividades de lazer, incluindo o patrimônio 

cultural, para usufruto de residentes e, consequentemente, dos turistas. Este fato 

pode ser constatado nos projetos “Reposicionamento dos Fortes Militares”, “Música 

no Rio” e “Zona Cultural da Praça XV”. Constata-se que a Praça XV foi trabalhada 

pelo poder público apenas a partir de 2006. 

No programa “Novos Produtos e Pacotes para Turistas” observa-se o 

interesse em criar roteiros temáticos, estruturando a oferta turística em pacotes 

conforme o interesse e as necessidades da demanda. Assim, constam, por exemplo, 

nos projetos o “Fim de Semana Cultural” e o “Rio Cultural”, vinculados à ação 

“Desenvolvimento de Novos Pacotes”. O programa “Rio Capital Histórica e Cultural” 

enfatiza a idéia de aproveitar a história e a atividade cultural, como apresentação de 

dança, música e teatro, presente na cidade para criar novas atrações turísticas 

locais. 

As ações propostas pela gestão do turismo, no período de 1997 a 2007, para 

o patrimônio cultural resumem-se a desenvolver atividades de lazer também 

vinculadas ao patrimônio cultural para o usufruto de moradores e visitantes. A 

iniciativa torna-se válida para a valorização do bem cultural, que na cidade do Rio de 

Janeiro sofre com o abandono e o esquecimento da própria população. Acredita-se 

que os programas e ações tratam de acrescentar o valor turístico ao patrimônio 

cultural e de desenvolver o turismo cultural na cidade, que atualmente são 

divulgados no site da Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro (RIOTUR). 

Acredita-se que a partir desse plano, houve um acréscimo das ações para o turismo 

na cidade.  

No segundo documento, além dos programas e projetos, o patrimônio cultural 

é abordado na apresentação da Visão e do item Amplitude, como potencial turístico 

da cidade que deve ser trabalhado para ampliar o turismo.  Ao contrário dos planos 

federal, estadual e o plano municipal anterior, o Plano Rio Mais se divide em 

programas, projetos e ações. A seguir são listados os programas e projetos (figura 

12) destacando-se os que abordam o patrimônio cultural.  
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PLANO DE TURISMO CIDADE MARAVILHOSA RIO MAIS 
PROGRAMA PROJETO 

 
 
Rio Informações e Marketing 
 
 
 
 
 
 
 

Rio Mais Inventário Turístico 
Rio Mais Pesquisa Mercadológica 
Rio Mais Sinalização Turística 
Rio Mais Divulgação 
Rio Mais Imagem Rio 
Rio Mais Publicidade 
Rio Mais Edições 
Site Riotur 
Guia Rio 
Guia Onde 
Rio Parceria Brasil 
Rio Mais Presença Externa 
Parceiro Internacional Rio 
Rio Mais Negócios 
Rio Mais Carioca 
Rio Mais Atendimento Turístico 
Rio Mais Postos de Atendimento Turístico 
IT – Informações Turísticas 
Selo Parceria Rio Mais 
Cristo Redentor – Maravilha do Mundo 
Rio Pass – Banco de Projetos Riotur 

 
 
 
 
 
Rio Pólos de Turismo 
 

Banco de Projetos 
Banco de Patrocinadores 
Rio Mais Atrativos Turísticos 
Revitalização das Praças 
Rio Mais Turismo Ecológico 
Rio Mais Turismo Marítimo 
Rio Mais Gastronômico 
Rio Mais Turismo Social 
Turismo Melhor Idade 
Rio Mais Incentivos Fiscais para o Turismo 
Rede de Turismo Rio 

 
 
 
Rio Eventos 
 

Conheça o Rio a Pé 
Rio Capital Cultural 
Blocos de Rua 
Show de Natal 
Rio Mais Réveillon e Carnaval 
Rio Turismo e Artesanato 

 
 
 
 
Capacitação Turística 
 

Rio Escola Aberta de Turismo 
Turismo nas Escolas 
Rio Palestras Turismo 
Rio Hospitaleiro Capacitação para o PAN 2007 
Rio Hospitaleiro Certificação 
Rio Hospitaleiro Rede de Comunicação 
Rio Hospitaleiro Hospedagem Domiciliar 
Site Rio Hospedagem Domiciliar 
Rio Hospitaleiro Produção 

 
 
 
 
Infra-estrutura Turística 
 

Rio Mais Destino Rápido 
Rio Mais Acesso Turístico 
Rio Mais Segurança Turística 
Rio Mais Iluminação Turística 
Rio Mais Limpeza das Áreas Turísticas 
Rio Mais Transporte Turístico 
Tour Bus 
Rio Mais Hospedagem 
Rio Mais Centro de Convenções 
Estações Turísticas 

Figura 12: Programas e projetos do Plano de Turismo Cidade Maravilhosa Rio Mais 
Fonte: Adaptado de Prefeitura, 2007. Grifo nosso. 

 

O projeto “Rio Mais Gastronômico” trata da criação de Pólos de Turismo, 

Gastronomia e Cultura como forma de mapear áreas gastronômicas da cidade, além 
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de elaborar um calendário de festivais gastronômicos. Observa-se a implementação 

do projeto, tendo como exemplo o Pólo da Praça XV e do Rio Antigo. A iniciativa 

favorece o desenvolvimento do turismo cultural e a valorização urbana das áreas 

centrais da cidade. Os exemplos demonstram a dinamização da gestão em realizar 

ações para a concepção do projeto, que quando dependia da atuação da prefeitura, 

nem sempre acontecia. O projeto é uma das iniciativas do programa “Rio Pólos de 

Turismo” que visa à reorganização dos atrativos turísticos em áreas, seguindo, a 

princípio, a divisão dos bairros da cidade, e a descentralização da gestão do turismo 

ao instigar a criação de um grupo gestor, formado pelos agentes locais, cabendo à 

prefeitura o apoio. 

O programa “Rio Eventos” trabalha a promoção, a ampliação e o apoio a 

feiras, eventos culturais e passeios que contemplam o artesanato, as festas 

populares, a arte e os monumentos existentes no município do Rio de Janeiro. 

Percebem-se os eventos como uma forma de agregar valor ao turismo da cidade e 

diversificar a oferta turística. 

 As ações propostas visam a ampliar os passeios programados e as festas 

conhecidas, como Carnaval, Natal e Réveillon, e desenvolver novos projetos como o 

“Rio Capital Cultural”. As festas tradicionais da cidade têm a atuação da prefeitura. 

Nota-se que a governo local apóia a iniciativa de uma instituição de ensino superior 

que coordena o tour cultural, gratuito e divulgado no site da RIOTUR entre outras 

iniciativas. Como a iniciativa privada se interessa em promover o turismo na cidade, 

a prefeitura atua mais com os apoios a projetos.  

Como consta nos planos de turismo, o setor de turismo apropria-se do 

patrimônio cultural com o intuito de desenvolver produtos turísticos. Nas políticas 

públicas de turismo, trata-se o bem cultural, material e imaterial, como atrativo 

turístico. A intenção é comercializar e agregar o valor turístico aos bens para 

expandir e melhorar o turismo em um local. Como produto, busca-se atributos e 

características singulares, além de infra-estrutura, que possam aumentar atração de 

visitantes ao destino dentro do variado e disputado mercado turístico.   

A abordagem do patrimônio cultural pelo turismo é assunto de discussão por 

referenciar o bem cultural a termos econômicos, como produto e exploração. Mas 

observa-se que a própria cultura propõe a visão comercial de si na relação com o 

turismo, demonstrada nas diretrizes para o Plano Nacional de Cultura. As questões 

quanto ao turismo cultural devem ser levantadas das duas partes. 
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Neste sentido, os governos têm interesse na relação entre patrimônio cultural 

e turismo, pois para o patrimônio cultural percebe-se a possibilidade de preservação 

e manutenção do bem a partir do turismo, enquanto para o turismo, o patrimônio 

cultural é visualizado como um elemento capaz de atrair pessoas para determinado 

destino turístico. 

Assim, a percepção do trabalho conjunto entre os setores do governo federal 

aparece nos planos e no programa em execução, o Monumenta, favorecendo a 

preservação do bem cultural e a qualidade da visitação. Em âmbito local ainda falta 

uma articulação entre os setores da Cultura e do Turismo por não constatar nos 

planos de turismo locais uma parceria com a outra área. 

Após compreender a conexão entre patrimônio cultural e turismo nas políticas 

públicas dos dois setores de governo, objetiva-se conhecer o trabalho para o 

desenvolvimento do turismo cultural na Praça XV, no município do Rio de Janeiro.  
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4 AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO CULTURAL NA PRAÇA    
   XV DE NOVEMBRO 
 
 
 
 Este capítulo trata da experiência da Praça XV de Novembro, localizada na 

região administrativa do Centro, no Município do Rio de Janeiro. Primeiramente são 

apresentados os procedimentos metodológicos utilizados para a realização da 

pesquisa e elaboração desta monografia, seguido da caracterização da área de 

estudo e da avaliação das ações implementadas para o incremento do turismo 

cultural realizada por meio de indicadores. Esta etapa abordou a discussão teórica 

sobre indicador e a análise dos resultados obtidos pelos indicadores trabalhados. 

 
 
4.1 PROCEDIMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 
 
 
 A elaboração desta monografia se deu com o levantamento do material 

bibliográfico sobre turismo, patrimônio cultural, turismo cultural, políticas públicas 

culturais e de turismo e indicadores. Para isso foram usados trabalhos desenvolvidos 

pelos respectivos autores: Montejano, Fratucci, Melo e Alves Junior, Choay, 

UNESCO, ICOMOS, IPHAN, OMT, Funari e Pinsky, Talavera, Alfonso, Cruz e 

Sansolo, Beni, Bellen e IBGE, entre outros.  

 Com o material bibliográfico disponível, procedeu-se a leitura, interpretação e 

análise das informações com o objetivo de averiguar a relação entre turismo e 

patrimônio cultural, assim como a abordagem do turismo pelos planos de Cultura e 

do patrimônio cultural pelos planos de Turismo.  Verificou-se ainda o uso dos 

indicadores como instrumento de avaliação para as ações públicas, sendo a Praça 

XV de Novembro, Rio de Janeiro, objeto do estudo. 

 Para o levantamento do referencial bibliográfico, foram realizadas visitas a 

biblioteca da Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Turismo e aos 
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órgãos públicos Federal, Estadual e Municipal localizados na cidade do Rio de 

Janeiro, como IPHAN, Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (INEPAC), Corredor 

Cultural, Secretaria Especial de Turismo (SETUR), Subsecretaria de Patrimônio 

Cultural, Intervenção Urbana, Arquitetura e Design. 

 Pela internet foi possível acessar artigos no portal Scielo e no do Caderno 

Virtual de Turismo. Assim como, os materiais das Cartas Patrimoniais, no site do 

IPHAN, os Planos Nacionais de Turismo, no MTUR e o documento “Diretrizes Gerais 

para o Plano Nacional de Cultura”, no site do MINC.  

De maneira geral, o MTUR, o MINC, a Secretaria Estadual de Cultura, a 

Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro (TURISRIO), a SETUR e a 

Secretaria de Cultura foram consultados para obter informações necessárias para os 

indicadores e para o trabalho que abordou a Praça XV de Novembro, 

especificamente a área correspondente ao Pólo Histórico, Cultural e Gastronômico 

da Praça XV, criado pela prefeitura do Rio de Janeiro, em 2006. Em janeiro de 2008, 

foi realizada a entrevista com Miriam D’Ávila, funcionária da SETUR, para conseguir 

informações sobre o Programa Pólos de Turismo e a sua implementação pelo 

governo municipal de turismo. 

Para compreender o desenvolvimento do pólo foi consultado o Sebrae/RJ, 

que apóia o Pólo Praça XV, e a Associação do Pólo Praça XV. O Pólo resulta da 

iniciativa da prefeitura, em parceria com o Sebrae e com a Associação do Pólo da 

Praça XV. Optou-se pela área do pólo por este representar uma política pública local 

que trata do turismo nas suas ações. 

A pesquisa de campo consistiu no reconhecimento da área do Pólo e na 

constatação dos bens relacionados ao local de estudo. Foram realizados 

levantamentos de dados para se proceder a avaliação. Para isso, foi realizada visita 

à Igreja de Nossa Senhora do Carmo, Igreja da Ordem Terceira de Nossa Senhora 

do Carmo, Igreja de Nossa Senhora da Lapa dos Mercadores, Igreja da Santa Cruz 

dos Militares, Igreja de São José, Centro Cultural dos Correios, Centro Cultural do 

Banco do Brasil, Fundação Casa França-Brasil, Museu Naval, Paço Imperial, 

Conjunto do Arco dos Teles, Chafariz da Praça XV, Palácio Tiradentes, Museu da 

Imagem e do Som e Convento do Carmo, localizados na área.  

 A avaliação das políticas públicas para o desenvolvimento do turismo cultural 

na área do Pólo da Praça XV foi realizada por meio dos indicadores de 
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desenvolvimento sustentável do turismo, relacionados à conservação do patrimônio 

cultural, apresentados pela OMT em 2005.  

 O indicador é apresentado em publicações nacionais e internacionais como 

um importante instrumento para auxiliar na gestão. Para Bellen (2007, p.42) “A mais 

importante característica do indicador, quando comparado com os outros tipos ou 

formas de informação, é a sua relevância para a política e para o processo de 

tomada de decisão.”  

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) define indicador como 

“ferramentas constituídas por uma ou mais variáveis que, associadas através de 

diversas formas, revelam significados mais amplos sobre os fenômenos a que se 

referem.” (IBGE, 2008, p.9). Segundo Bellen (2007, p.45), “os indicadores são 

utilizados para simplificar informações sobre fenômenos complexos e para tornar a 

comunicação sobre eles mais compreensível e quantificável”. Tanto no turismo 

quanto em outros setores do governo, o indicador é utilizado. 

O MTUR refere ao uso do indicador no processo de monitoria e avaliação, 

independentemente da sustentabilidade, no documento de orientação para a 

implementação do Programa de Regionalização do Turismo, intitulado de Módulo 

Operacional 9: sistema de monitoria e avaliação do programa. Nesse documento, o 

indicador é definido como “parâmetros qualificados e quantificados, que servem 

como padrões de acompanhamento, desempenho ou efeito dos componentes de um 

projeto ou programa, passíveis de serem comprovados segundo as informações 

contidas nas fontes de comprovação.” (BRASIL, 2007, p. 26). 

Os indicadores podem ser usados para trabalhar a sustentabilidade nos 

destinos turísticos. O desenvolvimento sustentável do turismo deve basear-se nos 

aspectos ambientais, conservação dos recursos naturais; econômicos, distribuição 

dos benefícios à comunidade local, e socioculturais, relacionados à conservação do 

patrimônio cultural e respeito às diferenças culturais (OMT, 2005). Os indicadores 

podem prevenir situações não sustentáveis para o turismo.  

A OMT (Ibid.) aborda a utilização dos indicadores no planejamento e na 

gestão do turismo no livro Indicadores de desarrollo sostenible para los destinos 

turísticos: guía práctica, entendendo como indicadores de desenvolvimento 

sustentável do turismo “[...] um conjunto de informação formalmente selecionada que 

se utiliza com caráter regular na medição de mudanças pertinentes para o 

desenvolvimento da gestão do turismo.” (Ibid., p. 10). 
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Segundo a OMT (Ibid.), os indicadores são essenciais para os gestores no 

processo de planejamento; incidem na elaboração de leis, por alertar problemas que 

podem ser evitados por meio de normas e até avaliar a eficácia da mesma; 

trabalham com capacidade de carga, a qual determina limites de uso para diminuir 

os impactos; informam aos atores envolvidos para que tenham sensibilidade a 

respeito dos fatos e possam utilizar as informações para benefício próprio; medem e 

validam os critérios estabelecidos em um programa de certificação; e avaliam o 

desempenho e podem ser usados para a comparação com a atuação de outras 

empresas.  

Ao definir indicadores para cada meta e objetivo tem-se a possibilidade de 

trabalhar com mais coerência e precisão, pois algumas vantagens de se utilizar 

indicadores são: uso apropriado de recursos e sucesso nos resultados.  O indicador 

também deve ser utilizado no controle da implementação de programas e projetos 

ao desenvolver um plano. O controle é definido por Petrocchi (2001) como uma das 

principais etapas no processo de planejamento. Nesse momento são detectados 

acertos, falhas, oportunidades e ameaças na condução dos trabalhos e são 

realizados os ajustes para alcançar o resultado esperado. 

Foram utilizados quatro indicadores de desenvolvimento sustentável, 

propostos pela OMT (2005), organização que elaborou um trabalho voltado para o 

turismo e a sustentabilidade, que contempla a questão do patrimônio cultural. Em 

comparação com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a instituição 

não contempla os aspectos indicados na publicação da OMT nos seus indicadores 

de desenvolvimento sustentável.  

A seleção dos indicadores, que teve o recorte da sustentabilidade dos bens 

culturais materiais, foi baseada na possibilidade de serem trabalhados pela autora, 

com relação à obtenção dos dados necessários para a formação do instrumento de 

avaliação. 

O indicador 1 “Número e tipo de novos instrumentos legais aprovados para 

conservar estruturas em âmbito municipal, estadual e federal” foi construído a partir 

do levantamento dos instrumentos legais que contribuem para a preservação do 

patrimônio cultural da Praça XV.  

A razão para usar este indicador, conforme apresentado pela OMT (Ibid.), 

consiste que a existência e o aparecimento de novos instrumentos legais geram uma 

base jurídica para aos governos, às organizações e aos profissionais relacionados à 
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conservação e ao turismo agirem quanto à preservação da construção. A fonte de 

dado resulta do inventário dos instrumentos legais existentes em todas as esferas de 

governo e o acompanhamento anual para atualizar a lista. O indicador permite o 

conhecimento das medidas legais desenvolvidas para a conservação e manutenção 

dos bens culturais materiais.  

O indicador 2 “Contribuição do turismo à conservação (quantia de cada fonte)” 

teve como procedimento metodológico consultar os órgãos de Cultura e de Turismo, 

nas três esferas de governo, identificar a existência do Fundo de Cultura e do 

Turismo e verificar a contribuição para a preservação do patrimônio cultural.  

A OMT (Ibid.) revela que o financiamento é importante para a manutenção e 

conservação dos bens culturais e a análise da contribuição repassada para essa 

questão talvez possa determinar o futuro do bem, a conservação ou a degradação. 

Por isso deve definir como gerar, receber e utilizar fundos para a manutenção das 

construções. As publicações do governo e de organizações privadas e do terceiro 

setor, assim como de instituições acadêmicas e de pesquisa serão as fontes de 

dado para a criação e atualização da lista de contribuição por esfera de governo. 

Assim, é possível ter um panorama dos bens contemplados e reconhecer se o 

repasse do fundo atende às necessidades de conservação do patrimônio cultural.  

A metodologia usada para o indicador 3 “Número de artigos eletrônicos e 

impressos produzidos pelos meios de comunicação municipal, estadual, federal e 

internacional sobre estruturas, monumentos e conjuntos históricos” foi pesquisar no 

site das universidades públicas federais do estado do Rio de Janeiro - Universidade 

Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), Universidade Federal Fluminense 

(UFF), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e Universidade Federal Rural 

do Rio de Janeiro (UFRRJ) - as teses e dissertações e o periódico das respectivas 

bibliotecas, usando como palavras-chave patrimônio cultural Praça XV, Corredor 

Cultural Rio de Janeiro e Pólo Praça XV. Para conseguir as informações necessárias 

para o indicador, observou-se o resumo e as palavras-chave do trabalho.  

A difusão pela academia e pela mídia dos trabalhos relacionados ao bem 

cultural pode pressionar os governos a agirem quanto a preservação do bem, se for 

o caso, ao expor e influenciar a opinião pública e a impressão dos turistas. As 

informações podem ser obtidas pela internet por meio de sistemas de acesso a 

banco de dados. O indicador pode ser utilizado para analisar a cobertura, o público a 
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que se dirige a matéria e a forma, positiva ou negativa, como é abordado o assunto, 

assim como, para acompanhar uma questão específica (OMT, 2005). 

O procedimento para a constituição do indicador 4 “Aumento/diminuição das 

ameaças que põe em perigo a finalidade e o uso originário de um lugar”  consistiu no 

levantamento dos bens e a  verificação do uso original, se ficou sem uso, o uso atual 

e o estado de conservação, esse seguindo a orientação do Projeto Inventário da 

Oferta Turística, módulo C, Atrativos Turísticos, do MTUR (BRASIL, 2006).  

Em visita aos bens culturais locais, observou-se os itens propostos pelo 

projeto do inventário turístico (anexo B), que aborda a conservação da estrutura e o 

ambiente, apresentado como “limpo, organizado, [...] pintura e placas em estado 

adequado, banheiros e bebedouros equipados, torneiras e iluminação em perfeito 

funcionamento” (Ibid., p. 29) para as visitas. 

 A razão para utilizar este indicador, segundo a OMT (2005), é saber se os 

processos que ajudam a conservar uma estrutura histórica, como a reconversão, 

ameaçam o valor patrimonial do lugar, com a descaracterização ou com o novo uso. 

Apresenta-se como um indicador subjetivo, que pode ter como fonte de dados 

fotografias, a planta do lugar, por exemplo. Para trabalhar estas informações poderia 

ser de forma quantitativa, contar as alterações sobre o bem, e qualitativa, determinar 

subjetivamente os efeitos das transformações sobre o uso e a natureza patrimonial 

da construção. O indicador pode ser usado para perceber as mudanças do uso e do 

estado do bem cultural, além de demonstrar como uma construção tem evoluído ou 

distanciado da finalidade e do uso original. 

 A partir dos resultados obtidos foi possível elaborar um quadro de resumo, 

congregando os indicadores e a situação encontrada a partir de cada um. 

 

4.2 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DA PRAÇA XV DE NOVEMBRO 

 
 
 A Praça XV de Novembro está localizada no centro da cidade do Rio de 

Janeiro. Atualmente, possui esse nome, mas a mesma praça já foi chamada de 

Terreiro da Polé, Largo do Paço e Praça D. Pedro II (COARACY,1988). Os nomes 

variaram ao longo da história da cidade e do país. A Praça XV de Novembro foi local 

de acontecimentos importantes na História do Brasil, como a chegada da Família 

Real. Na praça estão localizados prédios de valor arquitetônico e histórico que 
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representam o período colonial e imperial. Para Coaracy (1988, p. 65) “o Largo do 

Paço era também como que a sala de recepção da cidade. O cais que o limitava era 

a estação de embarque e desembarque dos viajantes.” 

 A Praça XV de Novembro foi tombada pelo IPHAN em 1990 e está inscrita no 

Livro de Belas-Artes; no Livro Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico e no Livro 

Histórico5

No conjunto da Praça XV localizam-se bens materiais de valor histórico, 

arquitetônico e cultural, sendo alguns tombados, como as igrejas da Ordem Terceira 

de Nossa Senhora do Carmo, de Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé, de Nossa 

Senhora da Lapa dos Mercadores, de Nossa Senhora da Cruz dos Militares e a de 

São José; o Paço Imperial; os centros culturais do Banco do Brasil, dos Correios e 

da Justiça Eleitoral; a Casa França-Brasil; os museus Naval e da Imagem e do Som; 

o Conjunto do Arco dos Teles; o chafariz do Mestre Valentim; o Palácio Tiradentes e 

o Convento do Carmo (conforme anexo A). 

. A figura 13 apresenta a delimitação da área da Praça XV de Novembro, 

como consta no processo de tombamento. 

 

 
   Figura 13: Área tombada da Praça XV de Novembro 

                Fonte: Base cartográfica do Google Maps com traçado feito pela autora 
 

                                                 
5 Informação obtida no site do Iphan, http://www2.iphan.gov.br/ans/inicial.htm, acesso em 09/04/2008. 
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 A Praça XV de Novembro insere-se no cotidiano de moradores da cidade e de 

pessoas residentes em outros municípios, pela presença de importantes sistemas de 

transporte e do comércio, além de localizar-se no centro da cidade, ou seja, o centro 

financeiro e administrativo. Percebe-se que a área ainda é porta de entrada para 

trabalhadores e visitantes, pois no local, encontra-se a estação das Barcas S/A, 

relevante meio de transporte que liga o Rio de Janeiro à cidade de Niterói e à Ilha de 

Paquetá, além de existir terminais de ônibus nas suas proximidades. O serviço de 

alimentação constitui outro fator de atração de pessoas que circulam pela Praça XV 

de Novembro.  

Durante os dias úteis, a movimentação na área resulta das atividades 

econômicas e administrativas e em maior escala, se comparado aos finais de 

semana e feriados. Nesses dias, garante-se a circulação de pessoas, em menor 

escala, por meio da atividade cultural, como visita aos centros culturais. Atenta-se 

para o interesse de comerciantes e do poder público em atrair mais pessoas para a 

Praça XV nos finais de semana. Para isso, duas ações foram implementadas em 

2008, o Samba do Ouvidor e o Mercado Cultural (MOTA, 2008) que complementam 

o ambiente histórico local com gastronomia e expressões artísticas.  

A Praça XV está inserida na Zona Especial do Corredor Cultural, criada pela 

Prefeitura do Rio de Janeiro em 1984 e trabalha a preservação ambiental e a 

renovação urbana do centro da cidade por meio de normas de reforma e construção 

de prédios na área inserida no Corredor.  As áreas da Lapa/Cinelândia e do Largo 

de São Francisco/SAARA, também constituem o Corredor Cultural que tem um 

escritório técnico para orientar e fiscalizar as ações nas construções antigas e no 

desenvolvimento de novos projetos. O Corredor Cultural está vinculado à Secretaria 

de Cultura (PREFEITURA, 1984; idem, 1987). 

 Outra ação da prefeitura para a área consiste no Pólo Histórico, Cultural e 

Gastronômico da Praça XV, criada pelo decreto municipal nº 26201 de 27 de janeiro 

de 2006. O pólo vincula-se ao Programa Rio Ruas Comerciais, criado em 2004, que 

tem como objetivo revitalizar áreas públicas com vocação para atividades comerciais, 

culturais, turísticas e de entretenimento (Idem, 2008a). O programa consiste na 

parceria da Prefeitura com o Sebrae/RJ, Senac Rio e Sindicato de Hotéis, Bares e 

Restaurantes e com o apóio dos órgãos municipais, entre eles a SETUR e o MTUR. 

A partir do trabalho do Sebrae/RJ, responsável por desenvolver o 

associativismo entre os comerciantes locais e por elaborar o Plano de Marketing 
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2007-2010, em conjunto com a Associação do Pólo Praça XV, o Pólo Histórico, 

Cultural e Gastronômico da Praça XV passa a ser implementado. A prefeitura apóia 

o pólo atuando na limpeza, iluminação, sinalização e controle do tráfego de pessoas 

e carros e dos ambulantes e comércios irregulares (Idem, 2006).   

  O Pólo Praça XV tem como objetivo aumentar a competitividade das 

empresas do local por meio do trabalho conjunto para melhorar os serviços e atrair 

mais pessoas (PÓLO PRAÇA XV, 2008). Para atingir o objetivo, utiliza-se a 

metodologia Unir e Vencer do Sebrae e do Senac, que implementa ações de 

marketing, capacitação e eventos. Como focos estratégicos do projeto são 

apresentados associativismo, capacitação, comunicação e marketing, eventos, 

turismo, políticas públicas, requalificação urbana e segurança (Ibid.). 

O pólo revitaliza a Praça XV de Novembro e arredores ao desenvolver a área, 

no aspecto econômico e urbano, trabalhando as características locais, concentração 

de bens e centros culturais em um ambiente que preserva o traçado urbano e os 

casarios antigos. Para o turismo, a revitalização do lugar consiste na melhoria do 

atrativo. Uma das ações implementadas que vincula-se ao turismo constitui da 

criação do guia do Pólo Praça XV, denominado de  Passo a Passo. O mapa de 

bolso apresenta as atrações culturais e os serviços de alimentação e compras do 

local. Os guias serão distribuídos pelos hotéis da cidade do Rio de Janeiro. 

Até 2008, a gestão do Pólo da Praça XV elaborou o plano de marketing do 

projeto e o plano de requalificação urbana, que foi apresentado ao prefeito com o 

objetivo de conseguir melhorias na área, como estacionamento, limpeza e 

iluminação. Outra ação do projeto refere-se ao lançamento de dois eventos, o 

festival gastronômico, que teve duas edições, e o Mercado Cultural (figuras 14 e 15), 

que acontece todo mês na Rua do Mercado e promove feira de artesanato, 

apresentações artísticas e gastronomia dos bares e restaurantes do local. 

A gestão visa ao crescimento e ao desenvolvimento do Pólo da Praça XV no 

sentido de implementar outros projetos, como Caminho das Luzes. Além disso, 

procura-se atrair mais participantes e conseguir patrocínio para os eventos. O 

objetivo geral da gestão consiste em fortalecer a identidade do pólo. 
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     Figura 14: Mercado Cultural novembro/2008 
     Fonte: Arquivo pessoal 
 

 
        Figura 15: Atração do Mercado Cultural novembro/2008 
        Fonte: Arquivo pessoal 
 

A SETUR apoiou o Pólo da Praça XV com a impressão do Guia Turístico da 

Praça XV, para oferecer ao trade, hotéis e agências, para auxiliar as pessoas que 

trabalham diretamente com os turistas a informar sobre atrativos e serviços do lugar. 
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Outra ação consistiu na impressão do material de divulgação do festival 

gastronômico, chamado de “Pátria Minha”, realizada pela gestão do pólo. Além disso, 

a SETUR contribuiu na capacitação dos funcionários de bares e restaurantes, ação 

vinculada ao programa “Rio Hospitaleiro”. 

Observa-se que o Pólo da Praça XV foi incorporado ao programa dos pólos 

de turismo desenvolvido pela SETUR, do Município do Rio de Janeiro. No plano de 

turismo de 2007, denominado Rio Mais, consta a criação dos pólos de turismo com o 

objetivo de reorganizar os atrativos por meio de pólos de turismo e estimular a 

criação de um grupo gestor, formado pela comunidade local, a iniciativa privada e o 

poder público.  

A idéia do Pólo da Praça XV enquadra-se nas propostas de Petrocchi (2001, 

p.40), que define que um “pólo (cluster) inclui, em determinada área, empresas e 

instituições com ligações estreitas ou forte complementaridade em setores amplos e 

diversos.” Percebe-se a aplicação da noção de integração do comércio com os 

centros culturais para aumentar a competitividade e o mercado. O Pólo Praça XV 

constitui-se de empresas que prestam serviços aos turistas, inclusive aos moradores, 

como bares, restaurantes e instituições culturais; de entidade governamental, 

representado pela prefeitura da cidade do Rio de Janeiro; das instituições Sebrae 

que oferecem o suporte técnico e operacional, e de entidades associativas, como a 

Associação Comercial do Rio de Janeiro e a Associação do Pólo Praça XV. 

Apesar do pólo de turismo apresentado por Petrocchi abranger mais questões, 

como por exemplo, infra-estrutura, fornecedor e mão-de-obra, a experiência do pólo 

da Praça XV pode ser considerada satisfatória ao propor uma solução para o 

desenvolvimento da área. O trabalho favorece a revitalização do centro histórico da 

Praça XV e o incremento do turismo. O Pólo da Praça XV atinge o objetivo principal 

dos pólos, que é a união de esforços.  

O Pólo Histórico, Cultural e Gastronômico da Praça XV compreende a área 

delimitada a partir da Praça XV de Novembro, seguindo-se pela orla (Av. Presidente 

Kubitschek) até encontro com a Av. Presidente Vargas, por esta até Rua da 

Quitanda, seguindo pela mesma até o encontro a Av. Nilo Peçanha, continuando por 

esta até a Praça do Expedicionário, incluída, retornando pela orla até o ponto de 

partida (PREFEITURA, 2006). Por meio da figura 16 é possível visualizar a área 

contemplada pelo programa. 
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         Figura 16: Mapa da área do Pólo Histórico, Cultural e Gastronômico da Praça XV 

                    Fonte: Base cartográfica do Google Maps (2008) com traçado feito pela autora  
 

A Praça XV de Novembro e arredores têm potencial para o turismo cultural 

pelo seu valor histórico, arquitetônico e cultural representados pelos bens culturais 

como o Paço Imperial, a Igreja de Nossa Senhora do Carmo, o Chafariz do Mestre 

Valentim e o Centro Cultural do Banco do Brasil, por exemplo. Para compreender o 

trabalho realizado pelos governos com o intuito de analisar se as políticas públicas 

fomentam a sustentabilidade a partir do uso turístico, utilizou-se indicadores de 

sustentabilidade, orientados para a preservação e conservação do patrimônio 

cultural, sugeridos pela OMT. 

 

4.3 USO DE INDICADORES PARA AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA  

      O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO CULTURAL NA PRAÇA XV DE   

      NOVEMBRO 

 
 

O uso dos indicadores contribui para que os gestores formulem políticas 

públicas capazes de fomentar o desenvolvimento sustentável do turismo. Os 

indicadores tornam-se medidas capazes de identificar situações e orientar no 
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processo de decidir o futuro da atividade turística, visando à sustentabilidade, sendo 

usados para monitoramento, avaliação e orientação do planejamento. 

Na execução do plano de trabalho, os indicadores servem para controlar e até 

mesmo revisar os resultados estipulados e estimular a participação dos atores por 

ser uma forma de comunicação simples e de fácil compreensão. O turismo influencia 

a economia e o ambiente e para entender esse sistema, além de buscar a sua 

harmonia, os indicadores de desenvolvimento sustentável são uma alternativa.  

Para o presente trabalho foram escolhidos quatro indicadores de 

desenvolvimento sustentável do turismo, relativos ao patrimônio material, que 

apresentou os seguintes resultados. 

O primeiro indicador é o “Número e tipo de novos instrumentos legais 

aprovados para conservar estruturas em âmbito municipal, estadual e federal”. O 

procedimento consistiu no levantamento (figura 17) e na análise dos instrumentos 

legais que trabalham a preservação do patrimônio cultural.   

 
INSTRUMENTOS LEGAIS ANO REGULAMENTA 

Decreto-lei Federal nº 25 1937 Ato do tombamento 
Livro Histórico, volume 1, folha 3, inscrição 9 
Livro de Belas Artes, v. 1, f. 3, inscrição 23  

1938 Tombamento do Paço Imperial pelo IPHAN 

Livro Histórico, v. 1, f. 8, inscrição 36 
Livro Belas Artes, v. 1, f. 014, inscrição 75 

1938 Tombamento da Casa França-Brasil pelo 
IPHAN 

Livro Histórico, v. 1, f. 12, inscrição 64 
Livro Belas-Artes, v. 1, f. 28, inscrição 158  

1938 Tombamento do Arco dos Teles pelo IPHAN 

Livro Histórico, v. 1, f. 15, inscrição 84 
Livro Belas-Artes, v. 1, f. 31, inscrição 177  

1938 Tombamento do prédio nº 32 que integra o 
conjunto do Arco dos Teles, pelo IPHAN 

Livro Histórico, v. 1, f.18, inscrição 99 
Livro Belas-Artes, v. 1, f. 36, inscrição 206 

1938 Tombamento do prédio nº 34 que integra o 
conjunto do Arco dos Teles, pelo IPHAN 

Livro Histórico, v. 1, f. 6, inscrição 25 
Livro Belas-Artes, v. 1, f.11, inscrição 58  

1938 Tombamento do Chafariz da Praça XV de 
Novembro, do Mestre Valentim, pelo IPHAN 

Livro Histórico, v. 1, f. 16, inscrição 89 
Livro Belas-Artes, v. 1, f. 33 inscrição 192 

1938 Tombamento da Igreja de Santa Cruz dos 
Militares pelo IPHAN 

Livro Histórico, v. 1, f. 1, inscrição 14 
Livro Belas-Artes, v. 1, f. 7, inscrição 31 

1938 Tombamento da Igreja de N. S. da Lapa dos 
Mercadores pelo IPHAN 

Livro Histórico, v,1, f, 3, inscrição 81 
Livro Belas-Artes, v. 1, f. 29, inscrição 167 

1938 Tombamento da Igreja de São José pelo 
IPHAN 

Livro Histórico, v. 1, f. 4, inscrição 13 
Livro Belas-Artes, v. 1, f. 6, inscrição 28 

1938 Tombamento da Igreja da Ordem Terceira 
de N. S. do Carmo pelo IPHAN 

Livro Histórico, v. 1, f. 31, inscrição 186 
Livro Belas-Artes, v. 1, f. 55, inscrição 253-A 

1942 Tombamento da Igreja de N. S. do Carmo 
pelo IPHAN 

Livro Histórico, v. 1, f. 60, inscrição 375 1964 Tombamento do Convento do Carmo pelo 
IPHAN 

Decreto-lei Estadual nº 2 1969 Ato do tombamento 
Processo nº E-0306075/80 1980 Tombamento do prédio sede do 

Departamento do Patrimônio Histórico e 
Documentação da Marinha/ Museu Naval, 
pelo Inepac 

continuação... 
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INSTRUMENTOS LEGAIS ANO REGULAMENTA 
Lei Municipal nº 506 1984 Criação do Corredor Cultural (Zona Especial 

do Centro Histórico do Rio de Janeiro) 
Livro Histórico, v. 2, f. 15/16, inscrição 531 
Livro Belas-Artes, v. 2, f. 19/20, inscrição 
598 
Livro Arqueológico, Etnográfico e 
Paisagístico, v. 1, f. 63/65, inscrição 106 

1990 Tombamento da área central da Praça XV 
de Novembro pelo IPHAN 

Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro 1990  
Lei Federal nº 8.313 (Lei Rouanet) 1991 Institui o Programa Nacional de Apoio à 

Cultura 
Lei Estadual nº 1954 1992 Incentivos fiscais para realização de projetos 

culturais 
Processo nº E-03/300.230/88 1992 Tombamento definitivo do Museu da 

Imagem e do Som pelo Inepac 
Lei Municipal nº 1.940 1992 Incentivo fiscal para o apoio a realização de 

projetos culturais 
Decreto nº 11.292 1992 Tombamento do Palácio Tiradentes pelo 

Município do Rio de Janeiro 
Livro Histórico, volume 2, folha 017/018, 
inscrição 533 
Livro Belas Arte, volume 2, folha 024, 
inscrição 602 

1993 Tombamento do Palácio Tiradentes e das 
obras de arte pelo IPHAN 

Decreto Municipal nº 12.245 1993 Tombamento do prédio do Tribunal Regional 
Eleitoral pelo Município 

Decreto Municipal nº 19.011 2000 Tombamento das estátuas A Agricultura, A 
Marinha, A Indústria e O Comércio, do 
prédio do Tribunal Regional Eleitoral, pelo 
Município 

Lei Federal nº 10.257 2001 Estatuto da Cidade 
Decreto Municipal nº 26201 2006 Criação do Pólo Histórico, Cultural e 

Gastronômico da Praça XV 
Processo nº 18/001.323/08 2008 Tombamento do Convento do Carmo pelo 

Inepac 
Figura 17: Levantamento dos instrumentos legais 
Fonte: Brasil, 1937, 1991; Estado, 1969, 1992; IPHAN, 2009; INEPAC, 1980, 1988, 2008; Prefeitura, 
1984, 1990, 1992, 2008c 
 

Embora, o indicador proposto pela OMT (2005) recomenda a análise de 

novos instrumentos legais, optou-se por abordar o passado, permitindo que se tenha 

melhor compreensão dos instrumentos legais para a área de estudo. A idéia segue a 

proposta da OMT para este indicador, que serve para atualizar os gestores quanto 

aos instrumentos legais existentes para trabalhar a preservação de um bem cultural. 

Dos vinte e sete instrumentos legais levantados, dezenove tratam diretamente 

da preservação do bem cultural da Praça XV por meio do tombamento. O ato 

concentrou-se no ano de 1938 e representou a atuação da esfera federal. O governo 

estadual e municipal passa a atuar na questão da proteção do patrimônio cultural a 

partir do final da década de 1960, tombando outros bens locais e bens já protegidos 

pelo IPHAN, como acontece com o Convento do Carmo.  
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Observa-se que os instrumentos legais seguem a história da política pública 

cultural, que no primeiro momento enfatizou a preservação dos bens por meio do 

tombamento e incidiu nas construções nos arredores da Praça XV de Novembro. O 

segundo momento representa a criação das leis de incentivo à cultura no qual o 

poder público atrai a participação das empresas privadas no desenvolvimento de 

programas e projetos culturais.  A preservação do bem cultural consiste em uma das 

ações apoiadas por essa lei regulamentada na década de 1990 pelas três esferas. 

Uma das leis recentes relacionam-se à criação do Estatuto da Cidade, que 

reformula a prática da gestão local ao cobrar planejamento urbano dos governos 

municipais. A preservação do patrimônio cultural consta como uma das diretrizes 

para a política urbana ao ressaltar a valorização do bem cultural na constituição das 

cidades.  

Outra nova lei, que aborda diretamente a Praça XV de Novembro, contempla 

a revitalização da área com a criação do Pólo Histórico, Cultural e Gastronômico. O 

trabalho contribui para preservação do patrimônio cultural local, referência do lugar, 

e para o turismo, com a criação de guia turístico. Assim como o Corredor Cultural 

que controla as intervenções na paisagem ambiental. 

Os instrumentos legais incidem na proteção e na inserção do bem cultural 

material no cotidiano da cidade. A preocupação na preservação das construções 

históricas e artísticas concentrou na primeira metade do século XX e que renovou-se 

no século XXI por meio dos trabalhos de valorização dos bens da área da Praça XV 

de Novembro. 

Com relação ao indicador 2 “Contribuição do turismo à conservação (quantia 

de cada fonte)”, constatou-se que o MTUR tem o Fundo Geral do Turismo 

(FUNGETUR), cujo objetivo é “o financiamento, o apoio ou a participação financeira 

em planos, projetos, ações e empreendimentos reconhecidos pelo MTUR como de 

interesse turístico” (BRASIL, 2008). No entanto, como verificado no órgão federal de 

turismo, não houve repasse de verba para a preservação do patrimônio cultural. 

Enquanto, no âmbito Estadual e Municipal não foi identificado nenhum Fundo de 

Turismo vinculado à Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer e à SETUR.  

 Referente ao Fundo Nacional de Cultura, identificou-se que foi criado em 

1986 e ratificado pela Lei Rouanet, de 1991. Mas não foi possível verificar o valor 

repassado para programas de preservação dos bens culturais da Praça XV de 
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Novembro e arredores. Ao MINC foi solicitada a média do valor contribuído para 

projetos de preservação do patrimônio cultural, porém não houve resposta. 

A Secretaria do Estado e a do Município do Rio de Janeiro foram consultadas 

sobre a existência do Fundo de Cultura. Pelo Estado, há a Lei nº 2927 de 30 de abril 

de 1998 que autoriza a criação do Fundo Estadual de Cultura, porém não houve 

resposta da Secretaria do Estado da Cultura quanto à existência do fundo. O 

município não tem o fundo de cultura. 

Como terceiro indicador tem-se o “Número de artigos eletrônicos e impressos 

produzidos pelos meios de comunicação municipal, estadual, federal e internacional 

sobre estruturas, monumentos e conjuntos históricos”. A pesquisa demonstrou que 

apenas a biblioteca on-line da UFRJ tinha um trabalho acadêmico, no caso, uma 

tese que aborda o Corredor Cultural e a sua área da Praça XV. O tema do trabalho 

está relacionado à interação entre o centro histórico revitalizado e a população.  

O indicador 3 revela que a discussão acadêmica não enfatiza o patrimônio 

cultural da Praça XV nas teses e dissertações dos cursos de pós-graduação e em 

artigos de periódicos. O fato revela a falta de comprometimento e de cobrança da 

sociedade com a preservação das construções históricas, artísticas e culturais da 

sua cidade e do seu país.  

Para o indicador 4 “ Aumento/diminuição das ameaças que põe em perigo a 

finalidade e o uso originário do lugar” foi possível obter dados para a sua 

constituição como consta na figura 18. 

 

BEM USO ORIGINAL SEM 
USO USO ATUAL ESTADO DE 

CONSERVAÇÃO 
Centro Cultural Banco 
do Brasil 

Sede da Associação 
Comercial do Rio de 
Janeiro 

Não Centro Cultural Muito bom 

Centro Cultural dos 
Correios 

Unidade dos Correios Não Centro Cultural Muito bom 

Casa França-Brasil Praça do Comércio Não Centro Cultural Muito bom 
Centro Cultural da 
Justiça Eleitoral 

Supremo Tribunal 
Federal 

Sim Centro Cultural Bom 

Igreja de N. S. da Lapa 
dos Mercadores 

Igreja Não Igreja Bom 

Igreja de S. Cruz dos 
Militares 

Igreja Não Igreja Bom 

Igreja de N. S. do 
Carmo 

Igreja Não Igreja Muito bom 

Igreja da Ordem 
Terceira de N. S. do 
Carmo 

Igreja Não Igreja Regular 

continuação... 
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BEM USO ORIGINAL SEM 
USO USO ATUAL ESTADO DE 

CONSERVAÇÃO 
Igreja de São José Igreja Não Igreja Muito bom 
Prédio nº 32 e nº 34 Prédio residencial Não Prédio comercial Bom 
Paço Imperial Casa dos governadores Não Centro cultural Bom 
Convento do Carmo Convento dos monges 

carmelitas 
Não Centro Cultural 

Cândido Mendes 
Regular 

Palácio Tiradentes Câmara dos Deputados Sim Assembléia 
Legislativa do 
Estado do Rio de 
Janeiro (ALERJ) 

Bom 

Museu da Imagem e 
do Som 

Pavilhão da Exposição 
do Centenário da 
Independência do Brasil 

Não Museu Não foi possível 
avaliar por estar 
fechado para 
obras 

Museu Naval/ Prédio 
sede do Departamento 
do Patrimônio 
Histórico e 
Documentação da 
Marinha (DPHDM) 

Clube Naval Não Museu Naval e 
sede do DPHDM 

Bom 

Chafariz da Praça XV 
de Novembro (do 
Mestre Valentim) 

Abastecedor de água Sim Monumento 
histórico 

Bom 

Arco dos Teles Arquitetura civil Não Monumento 
histórico 

Bom 

Figura 18: Averiguação do uso do bem cultural local 
Fonte: ALERJ, 2009; CCBB, 2009; CCJE, 2009; CORREIOS, 2009; Fundação, 2009; IPHAN, 2009; 
INEPAC, 1980, 1988, 2000; UCAM, 2009 
 

 Os bens culturais da Praça XV de Novembro apresentam-se em bom estado 

de conservação. As construções foram restauradas nos últimos anos, como a Igreja 

de Nossa Senhora da Lapa dos Mercadores, em 1999 e da Igreja de Nossa Senhora 

do Carmo em 2007/2008. 

 Os centros culturais trabalham tanto a conservação quanto o ambiente, 

enquanto as igrejas enfatizam a conservação da construção, devido à finalidade 

destas construções religiosas.  A Igreja de Nossa Senhora do Carmo é uma exceção 

por ter agregado o valor de museu a sua finalidade principal. Após a reforma do 

templo, o lugar passou a oferecer visitas guiadas pelo interior da igreja onde está a 

Cripta do Cardeal Arcoverde e a exposição sobre história da igreja, da construção à 

reforma. Com vistas a atender ao visitante, a igreja tem infra-estrutura necessária 

como bebedouro, banheiro, iluminação, limpeza e conservação da construção. 

  O Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB) destacou-se por ter as duas 

características, conservação e equipamentos. Os outros centros culturais também se 

destacam pela conservação da estrutura. No caso do Museu Naval, há problemas na 



68 
 
conservação de um dos ambientes do museu, assim como o Centro Cultural da 

Justiça Eleitoral. 

  De maneira geral, os novos usos não afetam as construções antigas, 

principalmente, os centros culturais e museus por serem possíveis de se adequarem 

à estrutura. As funções comerciais e administrativas demandam adaptações que às 

vezes modificam o ambiente, porém conservam a fachada. Assim ocorre no 

Convento do Carmo e nos prédios (nº 32 e nº 34) do Arco dos Teles. 

Os resultados gerados pelos indicadores podem ser assim resumidos (figura 

19): 

 
INDICADOR RESULTADO 

1 Indicador da base jurídica de proteção 29 instrumentos legais que contribuem para a 
preservação dos bens culturais do Brasil e da Praça 
XV, distribuídos entre as esferas e os períodos, da 
seguinte forma: 
1937-1988: Federal 13, Estadual 2 e Municipal 1 
1990-1999: Fed. 3, Est. 2 e Mun. 4 
2001-2006: Fed. 1, Est. 1 e Mun. 2 

2 Indicador do nível de apoio financeiro 
para a proteção do patrimônio cultural 

Foram identificadas o FUNGETUR e o Fundo 
Nacional de Cultura 

3 Indicador do perfil da questão da 
conservação do patrimônio 

Falta discussão acadêmica do trabalho 
desenvolvimento pelo poder pública no patrimônio 
cultural e da área da Praça XV 

4 Indicador do nível de ameaça sobre os 
recursos culturais do lugar 

Revitalização dos bens culturais, principalmente, por 
meio dos centros culturais e manutenção das igrejas, 
preservando características arquitetônicas e artísticas.  

Figura 19: Indicadores e resultados 
Fonte: Organizado pela autora 

 

A análise dos resultados revela que as políticas públicas favorecem o turismo 

cultural na área da Praça XV de Novembro por meio da preservação do patrimônio 

cultural local. A conservação das construções e do entorno dá-se pelo tombamento e 

pelo Corredor Cultural. A iniciativa do Pólo da Praça XV também contribui para o 

turismo cultural por melhorar o atendimento ao visitante com os trabalhos de 

qualificação urbana e dos serviços. Além disso, ocorre a revitalização da área com o 

desenvolvimento de novas atividades que agregam valor e atraem mais pessoas. 

O trabalho de preservação não recai somente aos governos, que incentiva a 

participação da sociedade. O poder público tem o aparato legal para exigir do 

proprietário a conservação do bem cultural, para evitar a sua degradação, ao mesmo 

tempo, para atrair a participação das pessoas nesse sentido por meio das leis de 

incentivo.  
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As três esferas de governo da Cultura têm leis de incentivo, no entanto, 

apenas no âmbito federal há o Fundo de Cultura. Para uma ação mais eficaz quanto 

à conservação do bem cultural, o Município e o Estado do Rio de Janeiro também 

deveriam ter o fundo. O programa Monumenta incentiva a criação do Fundo 

Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural para que o governo local possa 

manter a conservação do bem após a restauração realizada pelo programa federal.  

Com relação ao turismo, constatou-se a falta do fundo em âmbito local que 

também remete ao problema da dependência ao apoio federal, retardando ou 

anulando a implementação de projetos e programas importantes para o setor.  

As políticas públicas culturais e de turismo trabalham separadas, faltando 

uma interlocução e integração de ações para o desenvolvimento do turismo cultural 

na área da Praça XV de Novembro. Pelo menos, não foi percebido um trabalho 

conjunto entre os setores do governo local. Na esfera federal, constatou-se a 

iniciativa do MTUR e do MINC, porém precisa ser consolidada, por meio da 

implementação dos projetos, dentre eles, os vinculados ao programa Monumenta. 

A gestão do turismo trabalha na área por meio do Pólo da Praça XV, 

apoiando as iniciativas do grupo coordenado pelo Sebrae, sob a figura de Louise 

Nogueira, em parceria com a Associação do Pólo da Praça XV. Enquanto, a gestão 

cultural trata da preservação ambiental que contribui para o turismo cultural. 

A atuação do poder público na Praça XV também é percebida por meio dos 

centros culturais existentes na área por serem instituições vinculadas a órgãos do 

governo federal e estadual. Além de conservar o prédio, as ações abarcam serviços 

ligados a atividades culturais que valorizam a área e favorecem o turismo e as 

viagens culturais. 

Avalia-se como benéfica a atuação do poder local para o turismo cultural na 

Praça XV. Além da preservação do patrimônio cultural, existe a iniciativa de 

revitalizar a área por meio do Pólo da Praça XV, que trabalha a questão do turismo 

nas suas ações. O projeto do pólo demonstra o interesse de consolidar a Praça XV 

de Novembro como atrativo turístico por buscar as condições necessárias para a 

visita ao lugar, como ordenamento público, informação e atendimento. 

 
 
 
 
 



70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 

A relação entre turismo e patrimônio cultural aborda diferentes questões que 

possibilitam o desenvolvimento do turismo cultural. Para o turismo, o bem cultural 

atrai visitantes que desejam conhecer a cultura de outros países. Para o patrimônio 

cultural, o turismo é uma alternativa econômica, uma fonte de renda para a 

manutenção do bem e uma forma de valorização e de educação patrimonial.  

A busca pelos interesses favorece o turismo cultural. Este tipo de viagem 

aprimorou-se com o tempo e ganhou espaço na gestão pública. As transformações 

ocorreram devido às modificações do conceito de patrimônio cultural, que ampliou o 

trabalho do turismo. Além disso, o turismo cultural passou a ser abordado pelas 

ações do poder público para desenvolver e atrair mais visitantes. 

O turismo cultural consolida-se, porém gera preocupações e discussões sobre 

os efeitos que ameaçam a conservação e o valor do bem cultural. Apesar da 

apreensão com os impactos que prejudicam a existência do patrimônio cultural, o 

turismo nunca deixou de ser incentivado. Ao longo dos anos foram incorporadas 

novas técnicas que favorecem a proteção do bem cultural e o incremento do turismo. 

O trabalho abordou a relação turismo e patrimônio cultural pelo viés da 

discussão teórica e do discurso político, por meio dos planos de governo de cada 

setor, no Brasil. Pelas políticas públicas culturais e de turismo, constatou-se que 

tanto a gestão da Cultura quanto a do Turismo procuram nas vantagens do outro a 

possibilidade de incrementar o setor. O turismo contribui para a preservação do 

patrimônio cultural, enquanto as representações culturais aumentam a oferta 

turística brasileira.  

O turismo cultural proposto pelos planos de turismo trabalha com as 

construções históricas e artísticas, assim como as manifestações artísticas, por meio 

do artesanato, da dança, da música, da gastronomia e das festas. Os governos 
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visam incluir as expressões culturais na elaboração de roteiros turísticos, do 

Programa de Regionalização, do Ministério do Turismo. 

Um fator favorável para a relação turismo e patrimônio cultural consiste no 

interesse de integrar as ações dos dois setores do governo federal para o 

desenvolvimento do turismo cultural, de forma responsável, percebida nos 

documentos estudados. O despertar do poder público para a questão da 

transversalidade do turismo no Brasil deve melhorar os trabalhos para incrementar 

as viagens culturais. 

Durante a pesquisa realizada por meio dos Planos de Cultura e de Turismo, 

da esfera federal, estadual e municipal do Rio de Janeiro, observou-se que falta uma 

visibilidade da política pública local para a Cultura. Percebeu-se ainda, que 

importantes programas para o turismo não foram implementados, revelando um 

discurso político forte, mas uma atuação fraca. 

No sentido de avaliar as políticas públicas para o patrimônio cultural material 

da Praça XV de Novembro foram usados indicadores de desenvolvimento 

sustentável, propostos pela OMT. Os indicadores podem orientar a implementação 

de ações voltadas para a sustentabilidade por criar parâmetros possíveis de 

operacionalizar o conceito.  

O trabalho enfatizou os indicadores de desenvolvimento sustentável 

relacionados ao patrimônio cultural material por atenderem ao objeto de estudo que 

são as construções históricas e arquitetônicas da Praça XV de Novembro e 

arredores, a principal atração do local. Entende-se que a sustentabilidade do 

patrimônio cultural da área do pólo compreende outros aspectos, como o econômico, 

o ambiental, o social e o político, no entanto, o trabalho teve o recorte dos bens 

culturais materiais. 

Observa-se que os indicadores constituem-se em uma ferramenta que 

favorece a gestão do turismo e do patrimônio cultural no sentido de abarcar 

informações que facilitam a compreensão dos fatos, que resulta na orientação das 

ações. Assim, o indicador também contribui para a sustentabilidade. Porém, para 

trabalhar com essa ferramenta é necessário fonte e acesso aos dados, percebido 

como um problema para a elaboração do trabalho. 

A avaliação das políticas públicas por meio dos indicadores possibilitou 

reconhecer a atuação do poder público na área da Praça XV de Novembro, que não 

está abandonada. Para o desenvolvimento do turismo cultural, são percebidas ações 



72 
 
que enfatizam a preservação do patrimônio cultural local, por meio do tombamento e 

de leis que têm o objetivo de preservar a paisagem local, sendo o Corredor Cultural 

uma das formas de preservar a área da Praça XV da degradação urbana.  

Outra ação importante constitui-se na criação do Pólo Histórico, Cultural e 

Gastronômico da Praça XV, que há dois anos tem trabalhado na revitalização do 

local. O pólo teve apoio para a qualificação dos serviços de bares e restaurantes, 

principal atividade econômica da área, e tem promovido eventos culturais e 

gastronômicos. Ainda foi produzido um guia com as atrações culturais e serviços 

locais.   

Ao final deste trabalho, considera-se que a hipótese inicial da pesquisa, da 

atuação do governo no fomento da preservação dos bens culturais materiais da área 

do Pólo Praça XV, assim como da infra-estrutura turística do local foi confirmada, 

devido à existência de instrumentos legais que abordam a preservação do 

patrimônio cultural e a revitalização da área.  

A preservação é fundamental para a existência do atrativo e assim é possível 

oferecer ao visitante, para que o mesmo o conheça. Enquanto o pólo possibilita 

melhorias e promoção do atrativo, desenvolvendo aspectos importantes para o 

atendimento ao visitante, como qualidade do serviço e informação.  

Acredita-se que houve avanço no sentido de promover o turismo cultural na 

Praça XV de Novembro e arredores, assim como na relação entre turismo e 

patrimônio cultural com a busca da integração dos trabalhos desenvolvidos. No 

Brasil, a consciência de trabalhar em conjunto é recente, porém demonstra o 

progresso no assunto. A integração dos setores do governo e das organizações 

possibilita a dinamização de projetos e ações para o incremento do turismo. 
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ANEXO A – PRINCIPAIS CONSTRUÇÕES DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO 
PÓLO HISTÓRICO, CULTURAL E GASTRONÔMICO DA PRAÇA XV 

 
 
Centro Cultural do Banco do Brasil 

 
Fonte: Arquivo pessoal 
 

Centro Cultural dos Correios 

   
Fonte: Correios, 2009 
 

Centro Cultural da Justiça Eleitoral 

 
Fonte: Arquivo pessoal 
 

 

 

Prédio construído em 1906 para 
abrigar a Associação Comercial do 
Rio de Janeiro. Em 1926, instala-
se o Banco do Brasil e em 1989 
torna-se o Centro Cultural do 
Banco do Brasil.. 

Construção datada de 1922, em 
estilo eclético, que serviu como 
instalação operacional e 
administrativa dos Correios até 
1993, quando inaugura-se o 
Centro Cultural dos Correios. 

Construção de 1896, em estilo 
eclético, abrigou o Supremo 
Tribunal Federal, o Superior 
Tribunal Eleitoral e o Tribunal 
Regional Eleitoral. Em 2008 
tornou-se o Centro Cultural da 
Justiça Eleitoral. 
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Chafariz da Praça XV de Novembro (Chafariz do Mestre Valentim) 

 
Fonte: Arquivo pessoal 
 

Conjunto do Arco dos Teles 

 
Fonte: Arquivo pessoal 
 

Convento do Carmo 

 
Fonte: Arquivo pessoal 
 

 

 

 

 

 

Consta que em 1750 já existiam o 
Arco dos Teles e o conjunto de 
casas da família Teles de 
Menezes. Sobrou uma parte das 
casas, em estilo colonial, que 
chegava até a Rua 1º de Março e o 
arco, de cantaria, que até hoje liga 
a Praça XV de Novembro à 
Travessa do Comércio. 

Datado de 1611, a construção foi o 
convento dos carmelitas até 1808, 
quando passou a ser residência da 
Rainha D. Maria I. Depois abrigou 
o Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro e outras instituições até 
que 1997 passou a ser 
dependências da Universidade 
Cândido Mendes. 

Construído em 1789, de cantaria e 
mármore, abastecia a população e 
os navios. No início o chafariz 
estava na beira do cais da cidade.  
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Fundação Casa França-Brasil 

 
Fonte: Arquivo pessoal 
 

Igreja de Nossa Senhora do Carmo 

   
Fonte: Arquivo pessoal 
 

Igreja de Nossa Senhora da Lapa dos Mercadores 

 
Fonte: Arquivo pessoal 
 

 

 

 

Construção de 1820, projetada 
pelo arquiteto Grandjean de 
Montigny, integrante da Missão 
Artística Francesa, em estilo 
neoclássico, foi a sede da Praça 
do Comércio, mas depois abrigou 
a alfândega e em 1990 passa a ser 
o centro cultural chamado 
Fundação Casa França-Brasil.  

Construída em 1755, mas foi 
remodelada no século XIX. 
Fachada com feição neoclássica e 
interior predomina o barroco tardio. 
A torre da igreja foi atingida em 
1893 por uma bala de canhão 
durante a Revolta da Armada. 

Pedra fundamental lançada em 
1761, interior em talha e decorada 
em estilo rococó, serviu como 
Capela Real, Imperial e Catedral 
Metropolitana do Rio de Janeiro.  
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Igreja da Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo 

 
Fonte: Arquivo pessoal 
 

Igreja de Santa Cruz dos Militares 

 
Fonte: Arquivo pessoal 
 

Igreja de São José 

 
Fonte: Arquivo pessoal 
 

Sagrada em 1811 com o interior de 
talha estilo rococó e estuque. 
Sofreu um incêndio que destruiu 
parte da talha original.  

Sagrada em 1770, fachada de 
cantaria, em estilo barroco e 
interior em talha estilo rococó. 
Possui um medalhão de mármore 
com desenho da Virgem Maria.  

Inaugurada em 1842, estilo 
barroco tardio, fachada de 
cantaria, com interior em talha 
estilo rococó. 
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Museu da Imagem e do Som 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

Museu Naval 

 
Fonte: Arquivo pessoal 
 

Paço Imperial 

 
Fonte: Arquivo pessoal 
 

 

 

 

 

 

 

Construído em 1922, em estilo 
eclético, para ser o pavilhão da 
administração da Exposição do 
Centenário da Independência do 
Brasil, passou a abrigar órgãos 
públicos quando em 1965 é 
inaugurado o museu.  

Inaugurado em 1900, como Clube 
Naval, em 1906 passou a ter 
outras funções vinculadas ao 
Ministério da Marinha e da Justiça. 
Em 1972, instalou-se o Museu 
Naval.   

Datado de 1743, a construção de 
cantaria foi a Casa dos 
Governadores, o Paço Real, com a 
chegada do Príncipe Regente, e o 
Paço Imperial, depois da 
Independência. No lugar foi 
assinada a Lei Aurea. Com a 
República passou a ser o edifício 
dos Correios e Telégrafos. Em 
1985, tornou-se um centro cultural. 
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Palácio Tiradentes 

 
Fonte: Arquivo pessoal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construído em 1926, abrigou a 
Câmara Federal dos Deputados, a 
Assembléia Nacional Constituinte, 
o Departamento de Imprensa e 
Propaganda, no Estado Novo, a 
Assembléia Legislativa do Estado 
da Guanabara, que em 1975 
passa a ser a Assembléia 
Legislativa do Estado do Rio de 
Janeiro. 
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ANEXO B – DIRETRIZES PARA AVALIAÇÃO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

USADO NO INDICADOR 4 
 

 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO/PRESERVAÇÃO DO ATRATIVO: Informar em 
que estado de conservação/preservação o atrativo se encontra: em termos gerais, 
em relação a sua estrutura e condição higiênica. Caso o atrativo conte com sede 
administrativa ou centro de atendimento a visitantes, avaliar sua cobertura e seu 
interior. Utilizar o item observação para a inserção de detalhes. Considera-se MUITO 
BOM o atrativo que estiver limpo, organizado, com estrutura conservada, pintura das 
paredes e placas em estado adequado, banheiros e bebedouros equipados, 
torneiras e iluminação em perfeito funcionamento. Além disso, a maior parte do 
atrativo encontra-se preservado em natura ou ainda virgem. Como BOM se 
considera o atrativo que apesar de possuir algumas dessas características, não se 
encontra totalmente conservado/preservado. REGULAR é o atrativo cujo estado de 
conservação/preservação é mediano, há alguns elementos desagregativos, mas que 
estão sendo manejados, controlados ou monitorados. Considera-se RUIM a 
conservação/ preservação de um atrativo quando os banheiros estiverem sujos ou 
não equipados, as torneiras e a iluminação não estiverem funcionando 
adequadamente, o atrativo estiver sujo e desorganizado, as placas e paredes 
necessitarem de reparos urgentes. DETERIORADO é quando o atrativo encontra-se 
em estado de abandono, o ambiente estiver requerendo recuperação e todas essas 
características forem encontradas em conjunto. (BRASIL, 2006, p. 29) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


