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A IMAGEM DAS PRAÇAS DE ILHÉUS-BAHIA: 

uma contribuição para a Educação Patrimonial e para o Turismo Cultural 

 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo compreender, através de praças urbanas de 
Ilhéus, como os elementos históricos, culturais, materiais, identitários e ambientais 
percebidos e concebidos pelos atores sociais podem contribuir para a educação 
patrimonial e para o turismo cultural. Entende-se teoricamente que o espaço como 
um objeto é uma subjetivação perceptível e que pode ser representado através das 
fotografias, das palavras e do discurso. Por sua vez, uma base teórico-conceitual, 
pode possibilitar a elucidação de elementos que estão embutidos nas praças e 
compõem a identidade cultural de uma comunidade, nas dimensões ecológica, 
social, estética, educativa e psicológica. Essa significação, por sua vez, é um 
atributo que comporta valor simbólico para o observador, logo as fotografias das 
praças, constituem imagens percebidas e concebidas pelo sujeito, e se constitui num 
instrumento de educação patrimonial, servindo como veículo de investigação e 
reconhecimento de pertença. Assim, o entendimento da cultura local, através da 
preservação e memória das praças ilheenses, pode também, contribuir para o 
fomento da atividade turística, na medida em que os atores sociais se sentem 
envolvidos e identificados com a sua cidade. O trabalho metodológico se 
desenvolveu junto a jovens técnicos em Turismo e alunos do Curso Técnico de Guia 
de Turismo, numa abordagem fenomenológica, através de tomada de fotografias, 
técnica de evocação livre de palavras, e entrevista semi-dirigida. Os resultados 
apontam para a necessidade de inclusão da comunidade e realização de atividades 
de educação patrimonial nas praças que possibilitem estratégias de planejamento 
sustentável do turismo cultural. 
 
Palavras-chave: praças; imagem; turismo; educação patrimonial. 
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THE IMAGE OF THE ILHÉUS-BAHIA SQUARES:  

a contribuition to the Heritage Education and the Cultural Tourism 

 

 

ABSTRACT 

 

This study aims to understand, through urban squares of Ilhéus city, as its historical 
elements, cultural, material, identity, and perceived environmental and designed by 
social actors can contribute to heritage education and to cultural tourism. It is 
understood theoretically that space as an object is a noticeable and subjectivity that 
can be represented through photographs, words and speech. In turn, a theoretical-
conceptual base, can enable the elucidation of elements that are embedded in the 
squares and make up the cultural identity of a community in environmental, social, 
aesthetic, educational and psychological. This meaning, in turn, is an attribute that 
holds symbolic value for the observer, so the photographs of the squares, images 
perceived and conceived by the subject, constituing an instrument of heritage 
education, serving as a vehicle for research and recognition of belonging. Thus, 
understanding the local culture through the preservation and memory of ilheenses 
squares, can also contribute to the promotion of tourism to the extent that social 
actors feel involved and identified with their city. The methodological work developed 
with young people technical in tourism and students of course technical guide for 
tourism, a phenomenological approach, by taking photographs, a technique of free 
word, and semi-directed interview. The results point to the necessity of including the 
community and carry out activities of heritage education in the marketplaces that 
enable strategic planning of sustainable cultural tourism. 
 
Keywords: squares; image; tourism; heritage education. 
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INTRODUÇÃO 

  

 

Nas cidades, a praça constitui-se num espaço público que não só é o agente 

físico que harmoniza o ambiente circundante, mas um elemento que congrega e 

referencia a paisagem local permitindo atividades culturais, recreativas e de repouso 

através da interação entre a população e o meio ambiente. Ela adquire uma 

conotação simbólica que o observador retém na memória enquanto ponto de 

referência de seu presente e de seu passado. Como salienta Gomes (1997, p. 16) 

ao definir a praça como um símbolo na medida em que permite, dentro do seu 

espaço, a emoção fluir pela sua imagem e, na biografia do sujeito, fixar-se por fazer 

parte da sua vida. É um símbolo cultural pertencente ao sujeito, e que ele se sente 

pertencido, através da sua condição de vida, impregnada no cotidiano. 

Partindo dessa proposição, o cotidiano desses lugares passa a ser 

amplamente divulgado através de vários meios de comunicação, principalmente por 

imagens de cenas urbanas. Nessa concepção, o patrimônio cultural é um recurso 

que deve ser considerado como um fator que se enquadra no modelo de 

sustentabilidade, pois, além da sua ligação ao passado histórico, funciona como 

uma ferramenta de formação identitária, um instrumento de formação e legitimação 

de grupos sociais num determinado lugar e, ainda, como estratégia para a captação 

de recursos. 

Ao mencionar espaço público urbano e relacioná-lo ao turismo, temos que ter 

em vista a diferença entre espaço urbano e espaço turístico. Mas, primeiramente 

iremos distinguir os conceitos de espaço urbano e cidade. Segundo Santos (1996) e 

Lefebvre (1999), a cidade é a forma, é a materialização de determinadas relações 

sociais, enquanto que o espaço urbano é o conteúdo, é a materialização no espaço 

das próprias relações sociais. No entanto, não se pode separá-los absolutamente.  

Para Siviero (2006), do ponto de vista espacial, o turismo é um grande 

consumidor do espaço, responsável também pela produção e transformação do 

mesmo, e toda sua complexidade é expressa pelas relações sociais e pela sua 

materialização, que compõe o processo de produção desse espaço. É nesse 

processo de consumo do espaço pelo turismo que se gestam os espaços turísticos. 
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Entretanto, a organização do espaço turístico requer um planejamento 

constante e participativo. Segundo a autora, deve estar apoiada em um processo 

dotado de ações responsáveis e de objetivos previamente estabelecidos. 

O conhecimento crítico e a apropriação consciente por parte das 

comunidades e indivíduos do seu “patrimônio” são fatores indispensáveis no 

processo de preservação sustentável desses bens, assim como no fortalecimento 

dos sentimentos de identidade e de cidadania. A Educação Patrimonial pode ser 

assim um instrumento de “alfabetização cultural” que possibilita ao indivíduo fazer a 

leitura do mundo que o rodeia, levando-o à compreensão do universo sociocultural e 

da trajetória histórico-temporal em que está inserido. Este processo leva ao exercício 

da autoafirmação, desenvolvendo a autoestima dos indivíduos e comunidades, e à 

valorização de sua cultura, valorizando e, consequentemente, preservando o 

patrimônio. 

Nesse sentido, o turismo pode ser entendido como uma atividade econômica 

e social cuja oscilação está na sua motivação, que pode, por sua vez, ser 

influenciada pela percepção de uma imagem, de uma mensagem. No entanto, nota-

se que o efeito inverso também acontece, pois, “com uma população que exerce 

cada vez mais o turismo cultural, essas imagens se resumem à representação quase 

exclusiva de monumentos e passam a ser mais padronizadas e difundidas” 

(MONDENARD, 1999). 

Então, podemos representar, por uma via de mão dupla, o processo 

estabelecido pela educação patrimonial, pois, fornece elementos que possibilitam a 

percepção do espaço cultural pela população, tornando-se um dos subsídios para o 

desenvolvimento do turismo cultural, ao mesmo tempo em que se constitui numa 

ação estratégica para que o turismo possa contribuir no sentido de valorização das 

culturas locais e de desenvolvimento social. 

A cidade exerce uma função pedagógica através da relação entre os atores 

sociais e seus lugares de frequentação. A praça é um lugar de frequentação, pois 

está associada à noção de marcos referenciais urbanos (LAMAS, 2000), apropriação 

e pertencimento, pois também possui elementos que a qualificam como território e 

como lugar (SANTOS, 1996). Logo, ela é revestida de símbolos sociais, políticos, 

econômicos e culturais. Assim, é possível que as imagens fotográficas das praças 

ilheenses revelem elementos identitários e simbólicos que nos permitam evidenciar 
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pistas para contribuir para a preservação, valorização e interpretação do Patrimônio 

Cultural. 

 Portanto, buscamos questionar: qual a percepção dos atores sociais sobre as 

praças ilheenses como patrimônio histórico, cultural e ambiental? E como os 

elementos contidos nesta percepção podem contribuir para a Educação Patrimonial 

e o Turismo Cultural? 

Buscando atender a estes questionamentos, a pesquisa objetiva 

compreender, através de praças urbanas de Ilhéus, como os elementos históricos, 

culturais, materiais, identitários e ambientais percebidos e concebidos pelos sujeitos 

podem contribuir para a educação patrimonial e para o turismo cultural. Para tal, 

buscamos analisar e interpretar a percepção dos alunos do Curso Técnico de Guia 

de Turismo, do Centro Estadual de Educação Profissional (CEEP), e dos técnicos 

em Turismo do Curso de Qualificação Profissional do Projeto Juventude Cidadã 

(PJC), sobre as praças ilheenses, a fim de verificar os seus elementos de 

caracterização, definição, identificação e os seus níveis de valorização, preservação, 

conservação e degradação. 

As imagens fotográficas que retratam a cidade de Ilhéus embelezada pelos 

famosos casarões construídos na época de ouro do cacau, como o Palácio 

Paranaguá (localizado na Praça J. J. Seabra), por exemplo, mostram que a cidade 

tem história em cada rua, em cada esquina, em cada praça. Nesta perspectiva a 

interpretação do patrimônio cultural acontece pela exploração direta dos fenômenos 

culturais, tomados como “pistas” ou “indícios” para a investigação. Após este contato 

os documentos bibliográficos poderão ampliar esse conhecimento, evidenciando as 

mais diversas manifestações da cultura, em todos os seus múltiplos aspectos, 

sentidos e significados. Aqui, a Educação Patrimonial busca levar as crianças e 

adultos a um processo ativo de conhecimento, apropriação e valorização de sua 

herança cultural, capacitando-os para um melhor usufruto destes bens, e 

propiciando a geração e a produção de novos conhecimentos, num processo 

contínuo de criação cultural.  

 Assim, no Capítulo I, abordaremos a praça como lugar de memória e 

identidade, considerando-a como espaço público onde acontecem manifestações 

socioculturais, e sua função simbólica. Em seguida, no Capítulo II, apresentaremos 

os aspectos teóricos, através de análise conceitual sobre o cotidiano das praças 

numa relação entre a Educação Patrimonial e o Turismo Cultural, que serão 
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confrontados com os resultados da investigação. No Capítulo III, trataremos da 

abordagem metodológica para apreender a percepção dos atores sociais em relação 

às praças ilheenses, pelas fotografias e pelos discursos. Em seguida, no Capítulo IV, 

abordaremos numa discussão dialógica com outros autores, a percepção dos atores 

sociais envolvidos na pesquisa sobre as praças ilheenses, na perspectiva da 

imagem fotográfica, das palavras e do discurso. Nas considerações finais, 

apresentaremos sugestões e propostas, com o objetivo de contribuir para a 

educação patrimonial e para o turismo cultural. 
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CAPÍTULO I 

 

AS PRAÇAS DA CIDADE COMO LUGARES DE MEMÓRIA E IDENTIDADE 

 

 

Num enfoque antropológico, as praças, no Brasil, têm sua origem anterior à 

implantação do Passeio Público do Rio de Janeiro (suas obras foram iniciadas em 

1779), projetado como um “jardim de prazer”, isto é, uma praça pública traçada nos 

moldes de um jardim francês, para servir à população da cidade (TERRA, 1995). Se 

considerarmos que os índios construíam suas ocas alinhadas formando um círculo, 

cujo centro, vazio, era o local das reuniões, festas e ritos, então teremos aí o 

primeiro registro desses espaços públicos em nosso país. Embora tais espaços não 

fossem denominados de praças, suas funções, porém, as evoca. Além da 

centralidade, característica muito comum às praças e tão presente nas aldeias 

indígenas. 

Desde que surgiram as primeiras cidades do mundo, o “centro” está 

associado às noções de cruzamento de ruas e praças, assim sendo, as praças, “em 

todos os quadrantes e em todos os âmbitos culturais, ligam-se a diversas 

finalidades, sejam econômicas, religiosas, militares ou sociais, inserindo nelas, além 

da dimensão espacial, um significado social correlato ao próprio espírito da cidade 

onde se insere” (SALDANHA, 1993, p.45). 

Os componentes da paisagem estão sujeitos à percepção de cada indivíduo, 

e a percepção sempre se dá num processo seletivo. A apreensão da paisagem varia 

de acordo com a disponibilidade perceptiva de cada indivíduo. Dessa forma, 

considerando que a imagem que se constrói de uma cidade parte da percepção que 



6 
 

se tem dela, é fundamental utilizar alguns conceitos desenvolvidos a partir da 

fenomenologia da percepção (MERLEAU-PONTY, 1999). Neste trabalho serão 

utilizados os conceitos de topofilia, explorados nos estudos de territórios de vida 

cotidiana (MARQUES, 2005), e entendida aqui como “um neologismo, útil quando 

pode ser definida em sentido amplo, incluindo todos os laços afetivos dos seres 

humanos com o meio ambiente material” (TUAN, 1980. p.107). 

 

 

1.1 A percepção da cidade em discursos verbais e não-verbais 

 

O conceito de paisagem é definido por Santos (1996, p. 61-62) como sendo 

tudo aquilo que a visão pode abarcar, estendendo para todos os outros sentidos 

(que também podem perceber formas, texturas, cores, movimentos, odores, sons 

etc.), mas ele complementa que esta percepção é dotada de intencionalidades, 

afirmando que 

a noção de intencionalidade não é apenas válida para rever a produção do 
conhecimento. Essa noção é igualmente eficaz na contemplação do 
processo de produção e de produção das coisas, considerados como um 
resultado da relação entre o homem e o mundo, entre o homem e o seu 
entorno (SANTOS, 1996, p.73). 
 

Nesta perspectiva, é possível pensar a paisagem além da sua materialidade, 

considerando também as construções simbólicas que a constitui. Logo, pensar em 

paisagem nos faz pensar em percepção. Para Duncan (2004, p. 97) as 

interpretações das paisagens nos levam a campos interdisciplinares, pois envolvem 

temáticas como a natureza da objetivação, da representação, da consciência, da 

ideologia, centrais para uma compreensão geográfica da produção e do uso da 

paisagem, e de seu papel como um componente constitutivo dos processos sociais. 

A cidade, ao longo da história, tornou-se a expressão máxima do espaço 

humanizado. É o trabalho social que produz a cidade enquanto espaço da vida 

urbana, dos contatos imediatos do dia-a-dia. Essa carga simbólica constituída pela 

concentração de pessoas e objetos dá a paisagem uma característica particular e 

faz da cidade um espaço privilegiado para a proliferação de discursos e construção 

de imagens.  

Um dos elementos que favorecem a construção dessas imagens é o contato 

cotidiano. “É através do contato com o outro e com o mundo, através dos discursos, 
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das representações, desejos e receios, que a imagem é construída” (ARRAIS, 

2001). Essa imagem é uma elaboração cognitiva, resultado da percepção dos textos 

verbais e “não-verbais”, da forma física da cidade e de seus habitantes. 

Nesse sentido, Ferrara (1988, p.3) considera que a percepção urbana é “uma 

prática cultural que concretiza certa compreensão da cidade e se apoia, de um lado, 

no uso urbano, de outro, na imagem física da cidade, da praça, do quarteirão”. Na 

verdade, a cidade sempre foi uma imagem, ou uma coletânea de imagens. Uma 

espécie de simulacro do mundo. Ver a cidade é interagir sensivelmente com esse 

espaço, pois, percebê-la é apreender elementos a ela particulares (traçado das ruas, 

textura das areias das praias, odor característico de uma área, a brisa suave no final 

da tarde etc.) que a identificam através de imagens construídas por quem a percebe. 

Tais imagens podem resultar em discurso, ou podem sê-lo. Entender o 

discurso como uma forma de agir sobre o mundo nos faz inferir sobre o seu 

potencial em reproduzir ideias e cristalizar práticas sociais. Fiorin (1998, p.11) define 

discurso como “combinações de elementos linguísticos (frases ou conjuntos 

constituídos de muitas frases) usados pelos falantes com o propósito de exprimir 

seus pensamentos, de falar do mundo exterior ou de seu mundo interior, de agir 

sobre o mundo”. 

Para Rocha (2008, p.160), “quando se observa uma cidade, uma praça, um 

monumento, eles gritam uma mensagem inserida num texto não-verbal, a espera de 

interpretação por parte de quem os observa. Estes elementos constituem o signo”. 

Segundo a autora, entre as várias formas de comunicação, os estudiosos buscam 

cada vez mais a linguagem não-verbal, constituída de gestos, símbolos, sinais, como 

recurso de leitura e análise de fatos históricos, sociais, políticos, culturais, 

econômicos de uma cidade, de uma paisagem, de um lugar.  

A imagem fotográfica, por sua vez, pode se constituir em um símbolo cultural 

alimentado pelo universo simbólico de uma comunidade que tem sua existência 

impregnada no cotidiano dos indivíduos (VASQUEZ, 2002). Esse cotidiano passa a 

ser amplamente divulgado através de vários meios de comunicação, principalmente 

por imagens de cenas urbanas. As imagens fotográficas que retratam a cidade de 

Ilhéus embelezada pelos famosos casarões construídos na época de ouro do cacau, 

como o Palácio Paranaguá (localizado na Praça J. J. Seabra), por exemplo, mostram 

que a cidade tem história em cada rua, em cada esquina, em cada praça. 
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No nosso entendimento, imagens e discursos são modos específicos de agir 

e representar o espaço, no caso, a cidade. Pesavento (1997, p.26) corrobora que 

A cidade é em si mesma uma realidade objetiva com suas ruas, 
construções, monumentos, praças, mas sobre este „real‟ os homens 
constroem um sistema de ideias e imagens de representação coletiva. Ou 
seja, através de discursos e imagens, o homem reapresenta a ordem social 
vivida, atual e passada, transcendendo a realidade insatisfatória. 

 

Para ampliar a análise, trazemos o conceito de meio ambiente e tentaremos 

aproximá-lo da ideia do direito à cidade. Salientamos, então, que a busca do direito 

à cidade pelos cidadãos está no cerne da questão urbana ambiental. Segundo 

Rodrigues (1997, p.139), o meio ambiente compreende 

O conjunto das edificações, com suas características construtivas, sua 
história e memória, seus espaços segregados, a infraestrutura e os 
equipamentos de consumo coletivo. […] Ao mesmo tempo, significa 
imagens, símbolos e representações subjetivas e/ou objetivas. 
 

 O direito à cidade, para Lefebvre (1991, p.108), “não pode ser concebido 

como um simples retorno de visita ou retorno às cidades tradicionais”. Mas, deve ser 

reformulado como o direito à vida urbana, transformada, reelaborada, e também se 

constituir no direito de beneficiar-se da cidade enquanto obra. Direito “de construir e 

consumir o ambiente urbano, de frequentar suas praças, passeios públicos, ruas, 

parques etc.” (ibidem). É isso que se esconde atrás dos discursos e das imagens 

positivas, que, aparecem nos panfletos, anúncios, cartões-postais, como signos 

propagadores de um dado discurso. 

 Arrais (2001) se refere a “imagens positivas” como exaltação dos aspectos 

bucólicos e monumentais da cidade, que remete a uma espécie de síntese que 

valoriza os aspectos agradáveis em detrimento de problemas como a violência, 

poluição, a ausência de áreas verdes, entre outros. Dessa forma, para analisar a 

imagem de uma cidade, é necessário que se faça uma espécie de geografia dos 

olhares. Essa imagem é construída nas representações individuais e coletivas, que, 

nunca apreendem a sua totalidade. Pensar essa totalidade a partir do lugar significa 

estabelecer ligações entre a cidade e o lugar, percebendo neste último as 

contradições da cidade. Segundo Ladrière (1979, p. 171), essa cidade, enquanto 

totalidade, “só pode aparecer-nos em um lugar não traçado no solo, em um lugar 

fora da visão perceptiva, invisível; é este lugar invisível que chamamos de 

imaginário”. 
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 Esse conceito de cidade imaginária nos possibilita ampliar o entendimento 

dos lugares da cidade, permitindo perceber esses espaços como lugares que 

permitem estabelecer relações socioculturais junto aos atores sociais. 

 

1.2 A cidade como espaço sociocultural numa relação entre os atores 

sociais e seus lugares. 

  

A cidade tem larga tradição de presença na educação, existindo “uma forte 

conexão entre a produção desse lugar e a cultura das pessoas que nele vivem” 

(CAVALCANTI, 2001, p.11), e constitui-se como um elemento absolutamente 

necessário para compreensão da dinâmica da sociedade. Analisar a singularidade 

da cidade como lugar onde se desenrolam as atividades e manifestações de seus 

habitantes, os sentimentos de identidade coletiva, as percepções subjetivas e 

experienciais e relacioná-la ao campo educativo é uma maneira proveitosa para 

observar comportamentos e estilos de vida que se expresam nas práticas cotidianas 

(CARDOSO, 2002). 

Ademais, esse é o ponto de distinção entre os conceitos de espaço urbano e 

de cidade, como discutimos anteriormente. Porém, como discutimos anteriormente, 

não se pode fazer uma separação absoluta entre espaço urbano e cidade, assim 

como, numa análise dialética, forma e conteúdo. Souza (2003) faz referência à 

interdependência, mas alerta que é fundamental distinguir os dois conceitos: “a 

cidade é o concreto, o conjunto de redes, enfim a materialidade visível do urbano 

enquanto que este é o abstrato, porém o que dá sentido e natureza à cidade”. 

 Dessa forma, a cidade – e sua paisagem urbana – realiza-se como uma 

espécie de composição de materiais de texturas, formas, funções e estruturas 

variadas, superpostas ou colocadas lado a lado, como imagem a ela associada, 

misto de tradições locais e referências históricas do lugar. As práticas sociais e 

culturais na cidade estimulam a sua forma e conformam as suas estruturas e 

funções. O significado das relações sociais e o uso da cidade na construção das 

prioridades culturais – fundamentais para o processo educativo – transformam-na 

numa projeção de imagem: dos ideais de comércio e da mercantilização do espaço 

urbano. A cidade desempenha, assim, a função clássica de acumulação de capital e 

de consumo de bens e serviços. Isto nos leva a dizer que estamos assistindo uma 

ação sobre o espaço citadino como “experiência vital” e complexa de espaço-tempo, 
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provocando diversos fenômenos sociais e econômicos, podendo anular fronteiras, 

propiciar conhecimento, lazer, aventura etc. Mas, a cidade também exerce outra 

função, a pedagógica, pois, ao mesmo tempo, expressa elementos próprios de sua 

comunidade, sendo marcada pela história, em diferentes aspectos, possibilita o 

conhecimento de quem a vivencia. 

 Para Cavalcanti (2001, p.22), “a cidade é referência básica para a vida 

cotidiana da maior parte das pessoas. Como ponto de partida, pode-se compreender 

a cidade como uma aglomeração de pessoas e de objetos (casas, ruas, prédios)”. 

Entretanto, mais que essa simples localização “concentrada” ela é um modo de vida. 

Faz parte do estilo de vida contemporâneo e imprescindível na análise da cidade. 

Descobrimos o essencial do fenômeno urbano na centralidade. Mas na 
centralidade considerada com o movimento dialético que a constitui e a 
destrói, que a cria ou a estilhaça. Não importa qual ponto possa tornar-se 
central, esse é o sentido do espaço-tempo urbano. A centralidade não é 
indiferente ao que ela reúne, ao contrário, pois ela exige um conteúdo [...]. 
Amontoamento de objetos e de produtos nos entrepostos, montes de frutas 
nas praças de mercado, multidões, pessoas caminhando, pilhas de objetos 
variados, justapostos, superpostos, acumulados, eis o que constitui o 
urbano (LEFEBVRE, 1997, p. 110). 
 

Muitas possibilidades de trabalho educacional envolvendo a cidade são 

apontadas por Callai e Zarth (1997). Os autores apresentam métodos práticos de se 

realizar pesquisas sobre a (ou na) cidade, e apontam trabalhos de campo, visita a 

museus, construção de maquetes, entrevistas com pessoas mais antigas, biografias 

de personalidades locais, confecção de mapas mentais, história em quadrinhos, 

linha de tempo etc. Possibilidades de reconhecer-se na cidade, revelam o seu papel 

enquanto cidadão no mundo. As relações de ordem econômica, política e social que 

se manifestam na cidade expressam um ordenamento mais geral. 

Partindo desta proposição, entendemos a cidade como educadora, pois forma 

valores e comportamentos, e informa com sua espacialidade. Nessa perspectiva, 

atualmente, existem correntes que buscam a cidade como objeto de estudo no 

campo educacional. A primeira delas procura nos trabalhos de pesquisa da 

geografia urbana e áreas afins, o instrumental para enunciar o campo metodológico 

necessário para a ação dos professores na reflexão sobre a vida na cidade. Esta 

corrente denomina-se Didática Urbana, tem raízes no Departamento de Metodologia 

de Ciências Sociais da Faculdade de Educação da Universidade de Barcelona. 

 Muitos dos pressupostos pedagógicos desta iniciativa didática estão 

vinculados à obra Emílio de Rosseau, na qual a Escola Nova tem suas raízes. A 
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ideia central dessa escola é fomentar a curiosidade dos alunos despertando a sua 

atenção pelos fenômenos naturais e sociais. São estas razões que dão aos 

trabalhos de campo e às excursões escolares o valor fundamental da experiência; 

uma transação ativa entre o sujeito e seu entorno. Isto fundamenta a necessidade 

de construir uma escola que possibilite às crianças desenvolverem sua 

personalidade juntamente com o sentimento de pertencimento à sua comunidade. 

 Recuperar dois procedimentos clássicos da geografia é uma das 

intencionalidades da didática urbana: a observação, como análise da realidade vista 

com os olhos do espírito; e a descrição, que é uma forma de apresentação dos 

objetos, fatos e características de uma situação ou determinada realidade social 

localizada no tempo e no espaço.  Os conhecimentos derivados das excursões 

escolares e dos trabalhos de campo abrem “caminhos” que conduzem à inovação da 

ação educativa. 

 Para Bomfim (2009, p.62), “numerosos são os pedagogos, os geógrafos, os 

urbanistas que se debruçam sobre experiências clínicas, baseados na teoria de 

Piaget, para estudar a criança, os jovens e os adolescentes em idade escolar, e 

também as percepções que eles têm do espaço”. Com a ajuda de croquis, mapas 

mentais, desenhos que representem a cidade, o bairro, a rua, é possível conhecer 

de maneira indireta o espaço de vida desses sujeitos, demonstrando, em alguns 

casos, a formação do espaço de vida ou de um território, a riqueza e a complexidade 

das representações no seu desenvolvimento. 

 Rocha (2008, p.161) salienta que, num mapa mental, seu autor registra os 

elementos do espaço com que ele mais se identifica, os que são mais significativos 

para ele, seja pelo seu caráter exótico, seja pelo seu valor histórico, ou porque tem 

uma relação de afetividade. Para Bédard (2003, p.5), essa unidade de sentido 

aproxima ou iguala o conceito de território ao de paisagem. 

 No entanto, o exercício dessas técnicas, tais como o uso de percursos 

urbanos, relatos de experiências, exposições em praças, visitas a museus, têm 

ocorrido sem muita conexão da escola com a realidade urbana circundante e sem 

relacionar a inserção dos indivíduos na vida citadina. Para a cidade, conforme 

falamos, é que convergem diversos campos de conhecimento. Por esta razão é que 

a cidade é um autêntico filão de recursos didáticos e campo de observação, 

permitindo estabelecer conceitos, construir conhecimentos e ser uma escola de 

convivência com potencialidade formativa. Os educandos percebem a cidade como 
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um referente que tem uma imagem concreta; uma vinculação racional e afetiva 

determinada pela sua inserção particular: a vida do bairro, a vivência nas áreas de 

ócio e lazer, nos espaços de compras e na centralidade das ruas. 

 Na concepção de Tuan (1983), todas as cidades contêm algum tipo de 

símbolos públicos que concentram e impõem os ideais de poder e glória. Em uma 

metrópole moderna o símbolo pode ser uma grande avenida ou praça, ou um 

monumento que capte a história e a identidade da cidade. Nesse sentido, 

apontamos a praça como um lugar simbólico para os habitantes de uma cidade. Um 

lugar que congrega múltiplas funções, tais como estéticas, sociais, psicológicas, 

econômicas e, educativas; que pode servir de meros encontros, simples repouso, 

um espaço estratégico que concentra ruas e símbolos culturais eleitos pela 

sociedade, e por isso, um lugar que transmita a história cotidiana de uma 

comunidade. 

Lynch (1997) em seus estudos sobre “A Imagem da Cidade” trabalha com o 

conceito de “legibilidade” do ambiente urbano. Para o autor, uma cidade só é 

“legível” se puder ser “imaginável”, ou seja, é necessário que haja clareza física na 

imagem. Para ele, existem cinco elementos da cidade que podem ser percebidos 

pelos seus usuários: os caminhos, os pontos nodais, os bairros, os limites e os 

marcos. Adaptando estes elementos ao turismo, Boullón (2002) aponta-os como: 

logradouros, marcos, bairros, setores, bordas e roteiros. 

Pormenorizando alguns dos elementos identificados nos estudos de Lynch 

(1997) e Boullón (2002), Lamas (2000) trabalha ainda com os elementos 

morfológicos do espaço urbano. Para ele, entre os elementos morfológicos do 

espaço urbano estão: o solo, os edifícios, o lote, o quarteirão, a fachada, o 

logradouro, o traçado e a rua, a praça, o monumento, a árvore e a vegetação, e 

também, o mobiliário urbano. Segundo Lamas (2000, p. 38) o estudo da morfologia 

urbana “[...] ocupa-se da divisão do meio urbano em partes (elementos morfológicos) 

e da articulação destes entre si e com o conjunto que definem os lugares que 

constituem o espaço urbano”. 

Os logradouros de Boullón (2002) correspondem aos caminhos e pontos 

nodais de Lynch (1997). Trata-se de espaços abertos ou cobertos de uso público, 

em que o morador da cidade e o turista podem entrar e percorrer livremente. Como 

exemplos podem ser citados: um parque, um zoológico, uma praça, uma galeria, um 

centro comercial, uma feira, um mercado, o átrio de uma igreja ou uma estação de 
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ônibus. O que diferencia os caminhos dos pontos nodais é que estes últimos têm 

natureza de conexão, como, por exemplo, um cruzamento de ruas ou uma esquina. 

 Para Lamas (2000, p. 102), o elemento rua destaca-se pela sua função de 

deslocamento, percurso e mobilidade de bens, pessoas e ideias. A rua existe nos 

vários níveis ou escalas da forma urbana, desde a rua pedonal até a travessa, 

avenida ou via rápida. Ele aponta a praça como o “lugar intencional do encontro, da 

permanência, dos acontecimentos, de práticas sociais, de manifestações de vida 

urbana e comunitária e de prestígio, e, consequentemente, de funções estruturantes 

e arquiteturas significativas”. No estudo de Oba (1998, p. 7), os marcos referenciais 

urbanos são caracterizados como: monumentos, construções, espaços ou conjuntos 

urbanos com forte conotação de “lugar”, apreendidos por uma grande parcela da 

população que vê neles uma referência física, cultural, histórica ou psicológica 

relevante para a construção do seu espaço existencial. No conjunto, eles formam os 

elementos demarcadores perceptíveis do espaço urbano e sobre os quais se 

referencia a totalidade construída para o restabelecimento de uma estrutura 

compreensível e significativa. 

Pode-se dizer que um marco significativo para um morador de determinada 

localidade nem sempre implica em marcos motivadores de fluxos turísticos, pois 

exigem familiarização com o meio, alcançada ao longo do tempo. Os marcos gerais 

são geralmente mais perceptíveis pelos turistas, segundo estudo desenvolvido por 

Boullón (2002). Os chamados marcos “locais” refletem o estudo dos elementos de 

Lynch (1997), que se referem ao observador enquanto morador de dada localidade. 

Os marcos “gerais” de Boullón (2002) dizem respeito à capacidade de visualização 

da paisagem na perspectiva do observador-turista. Os marcos locais podem servir 

de referência espacial para situar os turistas, quando estes não constituem atrativos 

turísticos. 

Os elementos apresentados por Lynch (1997), Lamas (2000) e Boullón (2002) 

podem ser observados, de forma sintética e comparativa, a partir do Quadro 01. É 

necessário evidenciar que Lynch e Lamas se remetem ao espaço urbano e apenas 

Boullón (2002) trabalha a questão dos elementos do espaço turístico urbano. 
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Quadro 01 – Os elementos do espaço urbano num comparativo entre autores 
 

LYNCH BOULLÓN LAMAS 
CAMINHOS LOGRADOUROS RUAS 

PONTOS NODAIS  TRAÇADOS 

BAIRROS BAIRROS ESCALA BAIRRO 

LIMITES BORDAS --- 

 
 
MARCOS 

 
 
MARCOS 

MONUMENTO 
FACHADAS 
PRAÇAS 
JARDINS 
ÁREAS VERDES 

--- SETORES --- 

--- ROTEIROS --- 

Fonte: Siviero (2005). 

 

 

1.3 A praça como símbolo sociocultural 

 

A partir do final do século XIX e início do século XX, quando “abriram-se” as 

cidades e procedeu-se a uma “limpeza” sanitária, as praças eram criadas ao sabor 

do poder dominante, e despojadas de um planejamento que as inserissem e as 

harmonizassem com o seu entorno. No campo urbanístico, essa tendência se 

manifesta, sobretudo, na Europa (DE ANGELIS, 2000). Os espaços públicos passam 

a ser planificados em consonância com as necessidades da urbe, e não mais para 

satisfazerem caprichos e vontades pessoais. Normas e regras ditam o espaço 

ocupado pelas mesmas. Ela – a praça – passa a ser estruturada dentro de um 

contexto mais amplo que pode ser classificado através de categorias de análise do 

conteúdo da imagem fotográfica; de um espaço que abarca um conjunto de bens 

patrimoniais composto por vias, passeios, edificações, jardins e monumentos; ela 

compõe, interage, harmoniza o ambiente circundante. Ela não é só o agente físico 

estruturador, mas um elemento que congrega e referencia a paisagem local, 

adquirindo uma conotação simbólica, onde o observador a retém na memória 

enquanto ponto de referência. Diante disso, seu desenho é melhor elaborado; suas 

linhas mais claramente conformadas; a “leitura visual” de seus contornos passa a ser 

melhor definida. Dessa forma, tanto mais fácil será retê-la na memória.  

O estudo da tipologia do espaço público pressupõe o conhecimento de sua 

identidade, estrutura, significação e imaginabilidade. Lynch (1997) define a 

imaginabilidade como sendo a qualidade do objeto físico que lhe confere uma 
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grande probabilidade de suscitar uma imagem vigorosa em qualquer observador. O 

atributo de identidade permite conhecer uma praça como entidade diferenciada, 

distinguindo-a dos demais logradouros. A estrutura conforma a imagem através da 

relação espacial entre a praça e seu entorno, integrando ambos em um conjunto 

único. A significação, por sua vez, é um atributo que comporta valor simbólico para o 

observador, transformando a praça em um espaço reconhecível e representativo 

para os habitantes da cidade.  

O estudo da tipologia ou dos arquétipos das praças encontra em diversos 

autores trabalhos desenvolvidos, que, dentre os mais recentes, destacamos o de 

Matas Colom et al. (1983) sobre as praças de Santiago do Chile. O autor classifica 

aquelas praças em quatro categorias: praça de significação simbólica, de 

significação visual, praça com função de circulação e praça com função recreativa. A 

praça com significação simbólica é um marco urbano que se recorda com claridade. 

É, quase sempre, de desenho monumental e se relaciona com algum acontecimento 

de importância nacional. A praça com significação visual é aquela que não se 

recorda por si, senão pelo monumento ou edificação, geralmente pública, que a 

define e ao qual ela está subordinada. A praça com função recreativa é aquela que 

se reconhece pelo desenvolvimento de atividades de entretenimento, passeio ou 

encontro. Por fim, a praça com função de circulação é aquela que, devido à sua 

localização, converte-se em um lugar de passagem obrigatória de veículos e/ou 

pedestres. 

Há alguns anos era possível encontrar no Brasil interiorano, rural (o das 

pequenas cidades não contaminadas pela virulência da globalização, onde 

shopping-centers, quando muito, existiam no imaginário das pessoas) a “praça 

televisiva”. Esta se fazia presente a preencher o vazio das noites e ócio dos fins de 

semana. Televisiva porque aquele espaço comportava um monitor de TV que 

permitia à comunidade afluir à praça em busca de entretenimento. Sem dizer da 

avidez por um mundo novo que se descortinava e se materializava na forma de sons 

e imagens. É possível que ainda hoje, em algum “canto” perdido desse país, 

possamos encontrar uma “praça televisiva” (DE ANGELIS, 2004, p.59). 

Numa relação entre seus atores sociais, a praça desempenha papéis 

diversos, sendo um espaço público que viabiliza a inserção de uma comunidade em 

sua própria história, numa perspectiva de apropriação, frequentação e pertença. 

Nesse sentido, os moradores de uma cidade veem nas praças um lugar público que 
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acaba proporcionando uma auto-revitalização por ali encontrar um ambiente que os 

aproxima de um espaço “natural”, além de congregar elementos que fizeram e/ou 

fazem parte de sua história. 

Sendo assim, esses espaços proporcionam melhorias no ambiente 

excessivamente impactado das cidades e benefícios para os habitantes das 

mesmas. É possível que uma praça apresente várias funções para esses habitantes, 

mas, é comum uma determinada função ganhar relevância, isto é, uma praça 

geralmente se destaca numa das funções apresentadas a seguir. 

 Quando pensamos em áreas verdes, logo pensamos em área ecológica, 

“natural”, onde há o predomínio de vegetação arbórea, englobando as praças, os 

jardins públicos e os parques urbanos. A função ecológica deve-se ao fato da 

presença da vegetação, do solo não impermeabilizado e de uma fauna mais 

diversificada nessas áreas, promovendo melhorias no clima da cidade e na 

qualidade do ar, água e solo. 

 Essas áreas também possuem uma função social que está intimamente 

relacionada com a possibilidade de lazer que essas áreas oferecem à população. 

Com relação a este aspecto, deve-se considerar a necessidade de hierarquização, 

segundo as tipologias e categorias de espaços livres, que serão abordados nesse 

trabalho. Uma praça, inclusive, pode não ser uma área verde, quando não tem 

vegetação e encontra-se impermeabilizada1. No caso de ter vegetação é 

considerada Jardim. 

 A função estética diz respeito à diversificação da paisagem construída e o 

embelezamento da cidade. Com relação a este aspecto deve ser ressaltada a 

importância da vegetação. Vale lembrar que estamos nos referindo a fotografias de 

praças, isto é, a representações desse espaço que, desde o seu planejamento, 

possui limitações. Ademais, o tratamento fotográfico aplicado, ao criar uma 

atmosfera contemplativa, valoriza o modelo adotado para seu desenho paisagístico. 

 A possibilidade que essas áreas oferecem às escolas como ambiente para o 

desenvolvimento de atividades extraclasse e de programas de educação ambiental e 

patrimonial está intimamente relacionada com a função educativa. 

 A função psicológica ocorre quando as pessoas em contato com os 

elementos naturais dessas áreas relaxam, funcionando como anti-estresse. Este 

aspecto está relacionado com o exercício do lazer e da recreação nesses espaços. 
                                                        
1
 Exemplificando, Praça da Sé – São Paulo – Brasil. 
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No entanto, a serventia das praças e das áreas verdes nas cidades está relacionada 

com a quantidade, a qualidade e a distribuição das mesmas dentro da malha 

urbana. 

 Nesse aspecto, a imagem fotográfica age como uma mola propulsora na 

extensão de nossa visão. Na concepção de Bitt-Monteiro (2000, p. 6) funciona como 

um “suporte ou complemento extra-sensorial, do conhecimento, contemplação, 

leitura e memorização de eventos, particularidades ou concepções visuais, 

desconhecidas ou não vivenciadas, vistas ou imagináveis”, como uma espécie de 

passado preservado, lembrança imutável de um certo momento e situação.  

 Então, seja um suporte, uma linguagem ou um signo, a fotografia está 

definitivamente ligada nas inter-relações do homem com seu meio, e em suas 

percepções, conhecimentos, memorizações e críticas. 

 

1.3.1 As imagens fotográficas das praças de Ilhéus 

 

Na atualidade, com a proliferação de imagens fotográficas materiais e virtuais 

que veiculam a cena urbana, como os cartões-postais e outras fotografias de 

cidades, com o crescimento da atividade turística, e com uma população que passa 

a exercer cada vez mais o Turismo Cultural, essas imagens passam a ser 

frequentemente utilizadas, “se padronizam cada vez mais e se resumem à 

representação quase exclusiva de monumentos” (MONDENARD, 1999, p. 108). 

Contudo, percebe-se que a imagem não busca transmitir informações 

genuinamente inéditas, mas evidenciar situações de espaços superpostos ou 

paralelos em relação ao conhecimento prévio do receptor, podendo assim até ser 

parcialmente redundante quanto à memória deste, expressando determinados 

valores, provenientes do contexto social – que vai depender do momento em que 

essa imagem foi produzida e dos objetivos de quem a produziu. Podendo contribuir 

em atividades de Educação Patrimonial, por exemplo, podendo até aprimorar o 

Turismo Cultural no lugar, se essas imagens expressarem a memória coletiva de 

determinada comunidade, despertando nesta o sentimento de pertença e 

reconhecimento ao representar a sua identidade como valor simbólico, e servindo 

como fonte de investigação e instrumento de interpretação para atividades de 

Turismo Cultural, e para pesquisas sobre determinada sociedade. 
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A imagem fotográfica sempre exerceu o papel de um poderoso instrumento 

para a repercussão de ideias e da manipulação da opinião pública. Esse atributo 

ganhou intensidade a partir dos avanços tecnológicos da indústria gráfica, que 

possibilitou a multiplicação massiva de imagens através dos meios de informação, 

como o cartão-postal, e sua divulgação em todas as partes. A começar pelas 

pinturas, passando pelas imagens de lugares frequentados por uma sociedade 

privilegiada, com prédios públicos bem desenhados, praças projetadas 

cuidadosamente, ruas movimentadas pelos bondes, carruagens e automóveis, as 

estações ferroviárias, as pontes e viadutos, que denotam o progresso tecnológico, 

até chegar à fotografia digital. Hoje, o cartão-postal pode, assim, ser classificado em: 

paisagístico, jornalístico, publicitário e, virtual. 

Tais estudos são desenvolvidos por Silva (2008; 2009) abordando a imagem 

como representação simbólica da “realidade” e o cartão-postal como forma de 

representação de memória cultural. Nesses trabalhos, podemos verificar que a 

variedade temática de ilustrações dos cartões-postais é tão múltipla quanto suas 

possibilidades de leitura, desde as fotografias de paisagens urbanas, os enfoques 

meramente saudosistas e humorísticos, fotografias retratando desde os temas 

bélicos de cunho patriótico2, e, o exótico, que também teve presença garantida na 

produção dos editores de cartões-postais; constituindo igualmente “rica fonte de 

informações para o conhecimento da paisagem social e humana do período” 

(VASQUEZ, 2002, p. 19). 

Sem dúvida, as representações simbólicas do popular se adequaram às 

manipulações ideológicas (e, em parte, foram produto delas), por parte das elites 

brasileiras. Santaella (1995, p. 86) salienta que a indústria cultural e o 

desenvolvimento técnico dos meios de comunicação entram, assim, em choque com 

os sistemas de controle políticos e/ou econômicos, que dividem transmissores e 

receptores em produtores e consumidores. Nessa perspectiva, uma revisão 

bibliográfica tem demonstrado, também, que o cartão-postal tem sido um objeto 

utilizado no turismo, contudo, apenas como um meio de propagação de uma imagem 

material de uma dada realidade, ou seja, uma fotografia produzida num momento 

escolhido para este fim. Assim, considerando o valor documental dos cartões-

postais, e suas limitações, quando esta imagem é produzida com o objetivo de 

                                                        
2 A Primeira Guerra Mundial deu inclusive ensejo à edição de dezenas de séries especialmente 
dedicadas aos combatentes franceses. 
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representar o objeto ausente3 - a cidade, pensamos que é preciso ultrapassar a 

visão captada pelas lentes dos fotógrafos profissionais que têm a intenção de 

mostrar o lado positivo da cidade, e, explorar as potencialidades do cartão-postal 

como instrumento de Educação Patrimonial. 

Para Kossoy (1999, p. 52), “a imagem de qualquer objeto ou situação 

documentada pode ser dramatizada ou estetizada, de acordo com a ênfase 

pretendida pelo fotógrafo em função da finalidade ou aplicação a que se destina”. 

Essa manipulação torna-se possível graças à confiança mencionada que a imagem 

tem perante a massa, para quem seus conteúdos (informações) são aceitos e 

assimilados como a expressão da verdade. Partindo do exposto, podemos verificar 

que, desde o seu surgimento, a fotografia tem imposto e tem sido aceita pelo seu 

potencial em registrar aspectos da realidade, sendo utilizada como um artefato, uma 

prova definitiva de um fato e, por apresentar elementos como estes realmente “se 

parecem”, a imagem fotográfica ganhou elevado status de credibilidade. Como todo 

documento, a fotografia também apresenta limitações e, o cartão-postal as 

maximiza, pois, seu principal objetivo é mostrar a cidade em momento majestoso, 

com ruas bem planejadas e asseadas, praças ornamentadas, edificações bem 

estilizadas, tudo para expressar uma “sofisticação urbana” (VASQUEZ, 2002, p. 18). 

Essa característica pode favorecer uma determinada comunidade, no sentido de 

valorizar e divulgar aspectos positivos de sua cidade. Porém, para o indivíduo – o 

cidadão – existirá uma diferença entre a realidade dele e o que foi fotografado e está 

sendo divulgado. 

Através do estudo de imagens fotográficas de paisagens urbanas podemos 

analisar um determinado lugar e também sua sociedade e cultura. Oba (1998, p.1-3), 

em sua tese de doutoramento, faz um estudo dos marcos referenciais urbanos como 

produtos social e cultural vinculados ao processo de construção da cidade e de sua 

identidade no tempo. Para ele, os marcos referenciais urbanos são os monumentos, 

as construções, os espaços ou conjuntos urbanos com forte conotação de “lugar”, 

apreendidos por uma grande parcela da população que vê neles uma referência 

física, cultural, histórica ou psicológica, relevante para a construção do seu espaço 

existencial. É sobre este conjunto de elementos demarcadores que a totalidade da 

                                                        
3 Levando em conta que o objeto concreto é a imagem fotográfica e o que está sendo representado é 
a cidade, como afirma Pires apud Yázigi (2002, p.166), nessas representações, serão utilizados 
“substitutos da paisagem”. 
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cidade se referencia e estabelece uma estrutura compreensível e significativa. Os 

marcos não são apenas visuais e para fins de orientação. Eles são pontos que 

contribuem para a identificação espacial da sua comunidade, desenvolvendo um 

sentimento de pertencer ao lugar. 

Paralelo à intenção de se preservar um monumento de praça, ou a própria 

área, em Ilhéus, esse discurso também rendeu notícias em periódicos locais quando 

da construção do paço da Prefeitura (Figura 1) sobre as ruínas da igreja e do colégio 

dos jesuítas. Entretanto, as críticas ao local escolhido não se limitavam a isso, pois, 

na época, o local não era dos melhores. A Gazeta de Ilhéus, no período da 

construção estampava o seguinte: 

Ilhéus não tem condições de possuir um palácio como o que está sendo 
construído em uma praça sem nivelamento, sem calçamento, sem beleza, 
tendo a sua frente cerca de quintais e pântanos, onde não é raro encontrar-
se até jacaré (apud BARBOSA, 1994, p. 121). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 – Palácio Marquês de Paranaguá, Praça J. J. Seabra. 
Ilhéus-BA. Década de 1940, aproximadamente. 
Fonte: Acervo do pesquisador. 

 

 

No percurso de cada século, as praças tiveram suas interpretações e 

características ligadas ao pensamento paisagístico do período, influenciadas pelo 

amor à natureza, principalmente no que diz respeito à atividade de planejamento. 

Somente no final do século XVIII é que, no Brasil, a tentativa de reaproximar-se do 

meio ambiente natural, organizando-o a partir de uma ordem e de um princípio 

humanos, fará com que os jardins sejam adaptados às nossas particularidades, 
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buscando estimular nossa sensibilidade à paisagem. Essa preocupação, em paralelo 

ao discurso higienista nascente, levará à integração dos elementos da flora no 

próprio traçado da cidade, como reação e, ao mesmo tempo, solução ao problema 

do adensamento urbano. 

Um dos primeiros jardins públicos construídos no Brasil foi o Passeio Público 

do Rio de Janeiro, mencionado anteriormente. Suas obras foram iniciadas em 1779 

por ordem do vice-rei D. Luís de Vasconcelos que incumbiu Valentim da Fonseca e 

Silva - o Mestre Valentim - de projetar um “jardim de prazer”, isto é, um jardim 

público, para servir à população da cidade (TERRA apud DE ANGELIS, 2004). As 

preocupações de ordem higiênica o levaram a aterrar a lagoa existente (Lagoa 

Grande ou do Boqueirão da Ajuda), com o desmonte do Outeiro das Mangueiras. 

Embora destinado a um público restrito, será o primeiro jardim estruturado nas 

proximidades do contexto urbano. Inaugurado em 1783 teve sua própria história 

ligada a todo o decorrer do desenvolvimento da cidade. Pelos registros existentes 

constata-se que ele foi traçado nos moldes de um jardim francês, pois a ideia de 

perspectiva infinita, proporcionada pelo mar que chegava até seus limites, dava-lhe 

um ar de grandiosidade como ocorre com a Praça Rui Barbosa, em Ilhéus, na 

fotografia apresentada pela Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Figura 2 – Praça Rui Barbosa. Ao fundo, a praia da Avenida dá 
impressão de infinito à praça. Ilhéus-BA. Década de 2000. 
Fonte: Silva (2009, p.212). 
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Através de estudos preliminares desenvolvidos em monografia sobre imagens 

das praças e sua relação com a Educação Geoambiental (SILVA, 2007), 

percebemos que na maioria das praças do centro de Ilhéus, sua funcionalidade foi 

modificada devido, principalmente, ao incremento da atividade turística na cidade. 

Hoje, elas são bem mais frequentadas por pessoas que transitam, mas não 

permanecem nelas. Entretanto, essas praças ainda despertam o interesse pela 

história, pela cultura e literatura local, sempre convidando o turista a permanecer, 

mesmo que de forma breve, pois, através de apresentações teatrais e de grupos de 

capoeira, é possível visualizar um dos cenários dos romances do escritor Jorge 

Amado. 

Ademais, os turistas têm as fotografias como importantes souvenires. Com 

elas, podem revelar o desejo de transferir cenários visitados pela apropriação 

simbólica do lugar visitado. As fotografias são representações culturais tão 

importantes que transferem o sentido do eu li para o eu vi. 

Corroborando com Bitt-Monteiro (2000), podemos afirmar que a imagem traz 

a possibilidade de desnaturalizar o cotidiano através da qualidade de reflexionar as 

formas materiais, inclinando o expectador para a criação de sentidos ou para a 

reavaliação de sentidos corriqueiros. Além disso, a imagem também pode ser 

concebida como uma tecnologia que incrementa a memória (LÉVY, 1993), lhe 

conferindo novos ritmos e devires. 

Assim, buscamos até aqui apresentar a temática da pesquisa abordando 

elementos conceituais para análise do objeto de estudo. Dessa forma tratamos a 

praça como lugar de memória e identidade, salientando a sua conotação como 

espaço sociocultural, numa relação entre o objeto de estudo e os sujeitos. Em 

seguida buscamos classificar a praça como um símbolo cultural, de acordo com o 

objeto de pesquisa quando buscamos relacionar a praça com a imagem fotográfica. 

No Capítulo seguinte, fundamentaremos teoricamente o objeto de estudo, através de 

análise conceitual sobre o cotidiano das praças numa relação entre a Educação 

Patrimonial e o Turismo Cultural. 
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CAPÍTULO II 

 

UMA ANÁLISE CONCEITUAL SOBRE O COTIDIANO DAS PRAÇAS NUMA 

RELAÇÃO ENTRE A EDUCAÇÃO PATRIMONIAL E O TURISMO CULTURAL. 

 

 

Com o desenvolvimento urbanístico da cidade, poucos lugares são 

encontrados com traços coloniais. Cada habitante tem uma imagem de cada espaço 

que possui uma representatividade para ele, pessoalmente ou coletivamente. Assim, 

reconhecemos hoje Ilhéus como uma cidade que busca, através do turismo, obter 

um bom desempenho econômico. Para tal, conta com ambientes acadêmicos para 

pesquisa e órgãos específicos para esta atividade. No entanto, para atingir um 

crescimento econômico aliado ao desenvolvimento do sentimento de cidadania de 

seus habitantes, é preciso ações voltadas para o uso e a apropriação dos bens 

culturais, por parte do poder público e de empreendedores (SILVA & SANTOS, 

2009). 

 De modo geral, se percebermos o espaço urbano, veremos também que tem 

sido muito comum a não distinção entre os termos “espaços livres” e “áreas verdes”, 

e também se associa a essas áreas o uso exclusivo e imediato para o lazer. Mas 

Bartalini (1986) considera que essas áreas desempenham no urbano diferentes 

funções, sendo ideal que estas estejam interligadas. Evidenciando, assim, uma 

“outra hibridização” (CANCLINI, 2003, p. 300), que, acaba nos propondo um enfoque 

multidisciplinar para o conceito de patrimônio, buscando ultrapassar o estético, o 

estático e evidenciar o lugar como valor simbólico, onde outros elementos como a 

natureza, a técnica, a cultura, a afetividade e a experiência são dinamicamente 

materializados (BOMFIM, 2005). 
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Sendo assim, a cultura é o que nos torna singulares, o patrimônio, enquanto 

expressão cultural, é que vai edificar os costumes, a política, os interesses 

econômicos e as características do lugar.  

A cultura, entendida como as formas de organização simbólica do gênero 
humano remete a um conjunto de valores, formações ideológicas e sistemas 
de significação, que orientam o desenvolvimento técnico e as práticas 
produtivas, e que definem os diversos estilos de vida das populações 
humanas no processo de assimilação e transformação da natureza (LEFF, 
2000, p.123). 

 

A cultura de um povo é uma das mais importantes motivações das viagens 

turísticas, mas o desejo de conhecer o modo de vida de outros povos, nem sempre 

são respeitados conforme deveriam. Os impactos desfavoráveis ocorrem com mais 

intensidade no turismo de massa e podem comprometer a autenticidade e 

espontaneidade das manifestações culturais. 

Ruschmann et al. (1997) enfatiza que “a herança cultural tem valor 

inestimável para um povo”, contudo é importante salientar que a comunidade deve 

apresentar-se para os visitantes, de forma que não fique caracterizada a 

comercialização vulgar de suas manifestações, para que não venha sofrer a 

descaracterização ou perda de identidade das mesmas. 

O termo Patrimônio é, portanto, carregado de significações. Nesta 

perspectiva, Bomfim (2005, p 30-31) afirma que “patrimônio funciona como uma 

ferramenta de formação identitária, um instrumento de afirmação e legitimação de 

grupos sociais num determinado lugar, e ainda, como estratégia para captação de 

recursos”. O patrimônio pode ser classificado por duas grandes divisões: natureza e 

cultura. Patrimônio natural são as riquezas que estão no solo e no subsolo, tanto as 

florestas quanto as jazidas. Quanto ao patrimônio cultural, esse conceito vem sendo 

ampliado à medida que se revisa o conceito de cultura. No entanto, nem todos os 

vestígios do passado podem ser considerados patrimônio. Podendo, assim, ser 

reconhecido e preservado por diferentes valores, potencialmente qualificados: 

cognitivos, estéticos, afetivos, legalmente protegidos ou não. Esse processo é 

contínuo, o empenho por esse conjunto deve ser entendido não somente como 

preservação de representatividades passadas, mas também como o que deve ser 

construído. “Todos reconhecem o significado de uso do cotidiano, mas poucos se 

preocupam com a importância de seu aperfeiçoamento” (BARRETTO, 2000, p.67). 
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O patrimônio ambiental urbano se constitui de conjuntos arquitetônicos, 
espaços urbanísticos, equipamentos públicos e elementos naturais intra-
urbanos, regulados por relações sociais, econômicas e culturais, onde o 
conflito deve ser o menor possível e a inclusão social uma exigência 
crescente (YÁZIGI, 2006, p.65). 
 

Assim, numa relação entre o social, o cultural e o espacial, é possível pensar 

que a noção de patrimônio deve ser vista como algo dinâmico e mutável inserida nas 

práticas sociais e suas representações. Segundo Ferrara apud Yázigi et al. (2002, p. 

21-22), o turismo cria uma ideia de reconhecimento no lugar, como nos cartões-

postais que destacam a referência do detalhe urbano, o monumento, a praça. Como 

salienta Carlos apud Yázigi et al. (2002, p.31), “sem referências não se produz 

sequer o lugar na memória”. De certa forma, no turismo os passos são planejados, 

guiados, acelerados e passageiros; contudo, a parte vale pelo todo e é suficiente 

para despertar lembranças, nostalgias e, sobretudo, o grande fator do mercado, a 

necessidade de repetir a experiência. 

Dessa forma, entendemos que este estudo apresenta uma pertinência sobre 

dois planos: o científico e o social. No plano científico ele busca explorar a 

possibilidade da imagem fotográfica de ilustrar uma memória cultural, a fim de 

representar elementos socioculturais e de educar, possibilitando uma compreensão. 

Por outro lado, poderá ser um catalisador para a análise dos aspectos 

socioespaciais e culturais, cujos resultados poderão servir como elementos que 

auxiliem a educação patrimonial e o turismo cultural.  

Segundo Barretto (1995), “turismo cultural seria aquele que tem como objetivo 

conhecer os bens materiais e imateriais produzidos pelo homem”. A amplitude da 

definição de turismo cultural fomenta o debate em torno do tema e talvez fosse 

interessante decompor seus termos e falar de turismo enquanto campo de 

conhecimento e de cultura, como modo de vida de um povo, procurando assim dar 

maior densidade ao seu significado, a fim de analisar suas características. 

Conceitualmente, o turismo tem uma relação direta com a preservação e a 

conservação dos patrimônios cultural e/ou natural das localidades. Considerando 

que, usualmente, os países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, pouco tem 

se preparado para receber a atividade antes que ela se intensifique 

(SWARBROOKE, 2000). 

Turismo Cultural compreende as atividades turísticas relacionadas à vivência 

do conjunto de elementos significativos do patrimônio histórico e cultural e dos 



26 
 

eventos culturais, valorizando e promovendo os bens materiais e imateriais da 

cultura. Dessa forma, podemos afirmar que é uma forma de turismo que tem como 

objetivo central o conhecimento de monumentos, sítios históricos e artísticos, 

compreende ainda as atividades relacionadas à vivência do conjunto de elementos 

significativos do patrimônio cultural. Exerce, assim, um efeito positivo sobre estes 

porque contribui para o seu reconhecimento e conservação, exigindo planejamento e 

medidas políticas concretas, através da educação e da participação da comunidade, 

a fim de se evitar o risco de provocar efeitos negativos. 

Esse segmento tem sido, nos últimos tempos, considerado o setor de maior 

crescimento no turismo global e, cada vez mais, tem sido tomado pelos destinos 

turísticos que estão em busca de diversificação. A despeito disso, há ainda pouca 

compreensão sobre o que seja o turismo cultural, bem como pouca informação 

sobre o mercado desse tipo de turismo (RICHARDS, 2009, p.25).  

Para o Ministério do Turismo (BRASIL, 2006), a comunidade local tem papel 

fundamental no processo de organização do turismo cultural, por ter a vivência 

histórica, podendo enriquecer com dados ainda não registrados oficialmente. 

Afirmando que os moradores mais antigos da região são detentores de um amplo 

leque de informações sobre a história, a memória, os personagens e fatos do 

cotidiano local, nem sempre visíveis e conhecidos do senso comum. 

De acordo com a Embratur (apud AVILA, 2009), o planejamento que tem por 

base o turismo sustentável deve envolver atividades de caráter multidisciplinar, 

assegurando a preservação dos recursos naturais e/ou culturais, mantendo e 

fortalecendo a identidade da comunidade, a geração de recursos econômicos para 

sua exploração no presente e no futuro. 

Pode-se dizer que a relação turismo e cultura fundamenta-se em dois pilares: 

a existência de pessoas motivadas em conhecer culturas diversas e a possibilidade 

do turismo servir como instrumento de valorização da identidade cultural da 

comunidade visitada, da preservação e conservação do patrimônio, e da promoção 

econômica de bens culturais. 

Muitos estudiosos atribuem também ao turismo a propriedade de valorizar ou 

resgatar aspectos da cultura das localidades onde a atividade se desenvolve. Vale 

ressaltar, no entanto, que cultura não é algo estático; pelo contrário, possui um 

caráter dinâmico amplamente reconhecido. O turismo não é a única atividade a 

exercer influência sobre essa dinâmica. O turismo, ao promover mudanças sociais 
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significativas num espaço relativamente reduzido de tempo e possibilitar o contato 

de culturas distintas, pode contribuir para uma perda. 

 

 

2.1 Patrimônio Cultural, Representações socioculturais e Turismo Cultural 

 

Definir Patrimônio Cultural é discutir sobre o amplo conjunto de produções ou 

manifestações voluntárias, individuais ou coletivas, que expressam as crenças, 

costumes, tradições e conhecimentos de um determinado grupo social. Desse modo, 

devemos incluir sob o termo “Patrimônio Cultural” não só os monumentos 

arquitetônicos de cunho histórico, mas, também, todas as representações e 

produções culturais produzidas pela humanidade (PELLEGRINI FILHO, 1997). Neste 

sentido, o elemento determinante que define o conceito de patrimônio é a sua 

capacidade de representar simbolicamente uma identidade. E sendo os símbolos um 

veículo privilegiado de transmissão cultural, os seres humanos mantêm através 

destes, estreitos vínculos com o passado. 

Segundo Bailly e Scariatti (1999, p.62) o conceito de patrimônio retoma a 

ideia de legado transgeracional, com um olhar apoiado sobre o nosso passado. 

Considerando como um valor herdado, onde é colocado em prova um sentimento de 

identidade, de pertença, e que nós desejamos transmiti-lo aos nossos sucessores. É 

nesta perspectiva teórica que visamos analisar os elementos geossimbólicos 

contidos na imagem fotográfica, uma análise qualitativa que ultrapassa aquele 

conceito de patrimônio cultural e arquitetônico. Por outro lado, o conceito de Bailly e 

Scariatti (1999) aborda diversas dimensões das representações como a sócio-

simbólica, a estética e a afetiva, evocadas no trabalho de Bomfim (2004) sobre as 

representações sociais do espaço no processo ensino-aprendizagem. Estas 

dimensões comportam ideias, conceitos, opiniões, mitos e signos que, para 

Vygotsky (1998, p.54), “o uso de signos conduz os seres humanos a uma estrutura 

específica de comportamento que se destaca do desenvolvimento biológico e cria 

novas formas de processos psicológicos enraizados na cultura”. 

Nesse sentido, os monumentos não são mais os cenários que legitimam o 

culto do tradicional. Nas praças, esses objetos não ficam congelados em uma 

eternidade em que nada mais acontecerá, pois, “abertos à dinâmica urbana facilitam 
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que a memória interaja com a mudança, que os heróis nacionais se revitalizem 

graças à propaganda ou ao trânsito” (CANCLINI, 2003, p.301). 

Em síntese, todo objeto, conjunto de objetos ou monumentos que traga uma 

carga informativa significativa a respeito de um grupo de pessoas é considerado um 

“bem patrimonial”. Para ser assim considerado, no entanto, ele não necessita ser 

antigo: basta que possua um valor simbólico significativo no contexto da sociedade 

em que surgiu. 

Portanto, as diversas formas de utilização de imagens fotográficas na 

educação patrimonial, pelo seu potencial em transmitir informações, podem, 

também, desenvolver o turismo cultural, contribuindo assim para o fortalecimento 

das identidades culturais e para o desenvolvimento econômico e social das 

comunidades locais. 

Por sua vez, um patrimônio reformulado levando em conta seus usos 
sociais, não a partir de uma atitude defensiva, de simples resgate, mas 
com uma visão mais complexa de como a sociedade se apropria de sua 
história, pode envolver diversos setores (CANCLINI, 2003, p. 202-203). 

 

Assim, a relação entre turismo cultural e patrimônio cultural exige um aliado, a 

educação. Sendo assim, o turismo cultural também pode ser considerado como uma 

atividade de lazer educacional, que contribui para aumentar a consciência do 

visitante e sua apreciação da cultura local em todos os seus aspectos. Tal relação 

entre o visitante e o visitado promove a difusão de informação sobre uma 

determinada região ou localidade, seus valores naturais, culturais e sociais. Para 

uma comunidade, pode-se dizer que o turismo abre novas perspectivas sociais como 

resultado do desenvolvimento econômico e cultural da região (MARTINS & 

FREITAS, 2006; SILVA & BOMFIM, 2009).  

 

 

2.2 A importância da Educação Patrimonial para o Turismo Cultural 

 

Primeiramente, pensamos que discutir o conceito de Educação Patrimonial é 

fundamental, uma vez que a entendemos como o ponto de partida nesse processo 

de reconhecimento cultural, para depois considerar a percepção do cotidiano das 

praças selecionadas neste estudo, através da imagem fotográfica, e por fim, 

relacionar a educação patrimonial com a atividade turística. 
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A Educação Patrimonial procura descobrir os valores, costumes, hábitos, 

aspectos da vida, lendas, cultura material e particularidades de instalação no 

ambiente, a fim de revitalizá-los para que toda a comunidade tenha acesso a tais 

informações (SILVA; BOMFIM & COSTA, 2009). Trata-se de um processo 

permanente e sistemático de trabalho educacional centrado no patrimônio cultural, 

constituindo um instrumento de afirmação da cidadania, uma fonte primária de 

conhecimento e enriquecimento individual e coletivo (HORTA, GRUNBERG & 

MONTEIRO, 1999). Isto significa tomar os objetos e expressões do patrimônio 

cultural como ponto de partida para a atividade pedagógica, observando-os, 

questionando-os e explorando todos os seus aspectos, que podem ser traduzidos 

em conceitos e conhecimentos. 

Nesse sentido, podemos considerá-la como implementação de ações 

educativas e de investigação, apropriação e valorização do Patrimônio Cultural, a fim 

de revitalizar aspectos da vida, valores, hábitos, para que a comunidade tenha 

acesso a essas informações, podendo, com isso, aprimorar o turismo cultural. 

Para Giddens apud Hall (2004, p.72), nas condições da modernidade, “os 

locais são inteiramente penetrados e moldados por influências sociais bastante 

distantes deles”. Assim, viajar é trocar, levar e buscar conhecimento e “[...] a 

essência do turismo cultural está em envolver o visitante em um novo universo de 

experiências” (GOODEY, 2002, p.137). Neste caso, quando falamos de turismo 

cultural, nos referimos aos interesses concretos que determinados turistas tem ao 

visitar e conhecer certos lugares e adentrar no seu patrimônio cultural e/ou natural. 

Ferrara apud YÁZIGI (2002, p.15), corrobora a ideia e salienta que operar 

com a cultura supõe, necessariamente, resgatar, por meio da leitura como prática 

semiótica, as representações, os signos que mediatizam valores e visões de mundo 

e, por meio deles, produzir a compreensão da manifestação cultural. A cultura 

popular tem como característica intrínseca a perpetuação de seus traços e padrões, 

considerando fatos da natureza, atitudes de veneração mágica perante as coisas do 

mundo, mantendo um sentido de repetição, sem descartar a possibilidade de 

renovação e reelaboração de seus valores (ARANTES, 1998, p.07-22). 

Segundo De Certau (1994), o cotidiano configura gestos permanentes ao 

pensamento e a imagem pode instaurar uma certa “reviravolta” no espaço subjetivo. 

Adequando as impressões adquiridas em seus deslocamentos eventuais com sua 

realidade cotidiana, o homem adquire, ao longo de sua experiência e postura crítica, 
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a possibilidade de alcançar novos patamares em seus níveis de percepção. 

Percebemos, portanto, que os documentos e os objetos têm uma relação 

direta com os interesses ligados aos sentimentos, aos significados simbólicos e aos 

valores não só materiais, mas intangíveis, que possam despertar nas comunidades e 

nas pessoas. Os sentimentos que potencializam e estimulam as políticas de 

desenvolvimento do turismo cultural impregnam o patrimônio material de valores 

intangíveis, sem os quais não seriam os bens usufruídos por contingentes cada vez 

mais expressivos. 

Logo, podemos representar por uma via de mão-dupla o processo 

estabelecido pela educação patrimonial, pois, fornece elementos que possibilitam a 

percepção do espaço cultural pela população, tornando-se um dos subsídios para o 

desenvolvimento do turismo cultural, ao mesmo tempo em que se constitui numa 

ação estratégica para que o turismo possa contribuir no sentido de valorização das 

culturas locais e de desenvolvimento social. Barretto (2001, p. 104) corrobora com a 

ideia quando afirma que “a preservação do patrimônio pode ser tanto causa como 

consequência do turismo”. 

Deste modo, entendemos ainda que a valorização e preservação da memória 

social, numa perspectiva de sua diversidade socioeconômica e cultural, poderá 

favorecer a autoestima social de jovens que, muitas vezes, assimilam uma 

percepção de marginalização cultural, ao não saberem identificar, apropriar-se ou 

não conseguirem reconhecer suas próprias tradições culturais no conjunto mais 

amplo de valores e identidade social a serem eleitos na categoria de Patrimônio 

Cultural. 

Tal como ressalta Talavera (apud BANDUCCI, 2003), o uso turístico do 

patrimônio, ou dos bens culturais, ainda que mantenha os seus componentes 

simbólicos, poderá contradizer o seu potencial identitário na medida em que, 

recriando e espetacularizando permanentemente o patrimônio, transformando-o em 

mercadoria, este passa a servir aos interesses do mercado e não da comunidade 

local.  

Barretto (2003) contrapõe esta afirmação ao questionar se a transformação 

de um patrimônio em bem de consumo não é preferível ao processo de deterioração 

ou destruição a que normalmente o bem cultural está submetido em decorrência do 

descaso, da especulação imobiliária e das políticas de modernização, 
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empreendimentos da administração pública com objetivos distantes da preservação 

dos patrimônios. 

Martins (apud BANDUCCI, 2001, p. 37) analisa ainda que o turismo, com sua 

gama de personagens e interesses, apesar de poder desestabilizar processos de 

socialização característicos do lugar ao mesmo tempo "implementa algumas 

situações sociais coletivas que permitem aos nativos assegurarem alguns elementos 

identitários de sua cultura", ou seja, a cultura “nativa” resguarda-se na medida em 

que reinventa uma ordem que pode estar sob constante ameaça. 

Buscando alcançar um ponto de consenso entre os dois posicionamentos, a 

partir do momento em que a atividade turística contar com a participação direta da 

comunidade, em ações patrimoniais, a cultura poderá ser mais respeitada, 

valorizada, e, assim, assumir sua função de construir identidade, pertencimento e 

sentido aos indivíduos. Com esta base identitária bem fundamentada, os impactos 

negativos da atividade turística são minimizados, e a cultura local valorizada. 

Nesse sentido, podemos considerar que os impactos provenientes do turismo 

são mudanças, direta ou indiretamente, provocadas por esta atividade na sociedade 

anfitriã, nos próprios visitantes ou no espaço. Essas mudanças podem ser de ordem 

econômica, podem afetar o meio ambiente ou as pessoas. E podem ser negativas 

ou positivas, dependendo das partes envolvidas (CAMARGO, 2009, p.69). 

Uma importante ferramenta a ser utilizada a favor da manutenção de 

tradições e patrimônios culturais é a Educação Patrimonial, através da qual os 

patrimônios ou bens culturais deixam de ser objetos de mera contemplação e 

passam a ser um meio de conhecimento e valorização da sua própria cultura e 

identidade. 

Pensar a cidade como espaço sociocultural é o pressuposto fundamental para 

uma cidade educadora, uma cidade que se percebe criadora de serviços tendo em 

vista o bem comum, a construção de um espaço cuja natureza humana é reforçada 

pela cultura da paz, da cidadania e da justiça social.  

 
Devemos nos preparar para estabelecer os alicerces de um espaço 
verdadeiramente humano, de um espaço que possa unir os homens para e 
por seu trabalho [...] um espaço-natureza social aberta à contemplação 
direta dos seres humanos, e não um fetiche; um espaço instrumento de 
reprodução da vida, e não uma mercadoria trabalhada por outra mercadoria, 
o homem fetichizado (SANTOS, 1986, p.27). 
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Educar os moradores sobre tais valores não é tarefa fácil, mas torna-se de 

extrema importância – seja em aulas nas próprias escolas, minicursos, oficinas ou 

através de atividades informais – para que a cultura se torne um elemento ainda 

mais intrínseco na vida da comunidade, um bem que venha a ser ainda mais 

preservado, com manutenção e divulgação que respeite a sua própria dinâmica. 

Como afirma Yázigi (1999, p. 178), "a população esclarecida será sempre a melhor 

guardiã de seus bens".  

Finalmente, deve-se apreender o turismo como um grande intercâmbio de 

pessoas, destacando-se a necessidade de serem planejados os níveis de satisfação 

humana, e não apenas as necessidades econômicas, já que uma cultura é o bem 

que dá sentido a determinado grupo de pessoas, e não simplesmente, como foi 

destacado anteriormente, uma simples mercadoria comercial. 

Assim, o turismo pode auxiliar o desenvolvimento de determinado local, e 

apresentar todos os benefícios acima citados. Para que isso ocorra, de uma maneira 

mais sustentável e com qualidade de vida para a população local, a dinâmica social 

e as relações estabelecidas com determinada prática cultural não devem ter sua 

dinâmica atrelada ao aspecto eminentemente comercial, para que assim não percam 

sua essência e possam ser preservadas pelos próprios moradores. 

 

 

2.3 Alguns exemplos de Participação de Jovens como forma de inclusão em 

atividades de Educação Patrimonial 

 

O conhecimento crítico e a apropriação consciente por parte das 

comunidades e indivíduos do seu “patrimônio” são fatores indispensáveis no 

processo de preservação sustentável desses bens, assim como no fortalecimento 

dos sentimentos de identidade e cidadania. A Educação Patrimonial pode ser assim 

um instrumento de “alfabetização cultural” que possibilita ao indivíduo fazer a leitura 

do mundo que o rodeia, levando-o à compreensão do universo sociocultural e da 

trajetória histórico-temporal em que está inserido. Este processo leva ao exercício da 

autoafirmação, desenvolvendo a autoestima dos indivíduos e comunidades, e à 

valorização de sua cultura. 

Segundo Cunha (2003), as oficinas podem constituir-se na realização de 

cursos informais e de breve duração ministrados para o aprendizado de uma técnica 
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ou disciplina, sem objetivos oficialmente profissionalizantes. No turismo cultural, tais 

práticas devem estar associadas aos atrativos, e estes devem estar acessíveis 

quanto aos seguintes aspectos: espacial (localização, acesso, sinalização, 

informação); temporal (datas e horários possíveis de desfrute); econômico (preços e 

tarifas para o desfrute); psicológico, afetivo e intelectual (relacionado à forma como o 

atrativo pode ser contextualizado e apreciado completamente no seu contexto). 

Apresentamos algumas atividades desenvolvidas durante o Curso de 

Qualificação Profissional em Turismo, do Projeto Juventude Cidadã (MTE/SETRE-

BA), realizado na cidade de Ilhéus. As atividades se basearam em oficinas de 

interpretação do patrimônio, elaboração de placas como proposta para sinalização 

turística e formatação de um roteiro turístico alternativo envolvendo as principais 

praças do centro da cidade (Figura 3).  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Visita técnica do Curso de Qualificação Profissional em Turismo, do 
Projeto Juventude Cidadã. 
Praça D. Eduardo, Ilhéus-BA. 2008 
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Os resultados obtidos nessas atividades também foram apresentados na 

forma de palestras sobre planejamento e gestão do turismo sustentável; educação 

patrimonial e cidadania, em março de 2009, no I Seminário de Turismo e Educação 

Patrimonial, com o tema “valorizando o patrimônio em benefício do turismo”, 

realizado em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Cultura e Turismo, da 

Universidade Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus; e na forma de artigo no II 

Seminário Internacional sobre Cultura, Imaginário e Memória da América Latina, em 

Curitiba (SILVA & BOMFIM, 2009). 
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CAPÍTULO III 

 

PERCEPÇÃO SOBRE AS PRAÇAS DE ILHÉUS: UMA ABORDAGEM 

METODOLÓGICA 

 

 

No capítulo anterior, discutimos sobre aspectos teóricos numa análise 

conceitual sobre imagens urbanas, o cotidiano das praças e sua relação com a 

Educação Patrimonial e o Turismo Cultural. 

Neste capítulo, tratamos da nossa metodologia de pesquisa que busca 

operacionalizar os seguintes objetivos: analisar e interpretar a percepção dos alunos 

do Curso Técnico em Guia de Turismo do Centro Estadual de Educação Profissional 

(CEEP) e técnicos em Turismo do Curso de Qualificação Profissional do Projeto 

Juventude Cidadã (PJC) sobre as praças ilheenses a fim de verificar os seus 

elementos de caracterização, definição, identificação e os seus níveis de 

valorização, preservação, conservação e degradação. 

Para tal, discutiremos sobre nossa perspectiva de orientação epistemológica, 

sob a ótica da percepção. Em seguida, apresentaremos o nosso desenho 

metodológico, significa dizer: o tipo de pesquisa, o local de pesquisa, a constituição 

e características dos participantes, os instrumentos utilizados e os procedimentos de 

coleta, análise e interpretação dos dados. 

 A importância da memória social para a cidadania, e subsequentemente sua 

necessidade no ambiente escolar, decorre da constatação de que a memória tem o 

potencial para impedir a fragmentação total dos sujeitos (HALBACHS, 1990). Isto 

implica na necessidade de se elaborar metodologias de intervenção educativa 

coerentes com mais elaborações teóricas desenvolvidas e sistematizadas em 

reflexões sobre turismo e educação patrimonial, orientadas por um conceito de 
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Patrimônio Cultural comprometido com a diversidade cultural e com o 

desenvolvimento da cidadania, sobretudo de jovens em relação a setores urbanos, 

na percepção do valor de sua memória de grupo na constituição do Patrimônio 

Cultural coletivo. 

 

 

3.1 Postura epistemológica do pesquisador 

 

 O primeiro contato com o mundo se dá através da sensação captada pelos 

órgãos dos sentidos. A sensação leva à percepção, e pela percepção formam-se 

imagens que têm significados diferentes para quem as capta. Nesse processo, 

reconhecemos a dualidade do ser humano, ou seja, o homem tem uma visão 

externa (mundo concebido) e uma interna (mundo percebido) do mundo que o cerca. 

A percepção externa de um signo, como uma estátua no meio de uma praça, por 

exemplo, tem características físicas, captadas por quem a observa. Porém, o 

significado desta estátua ou de sua localização pode variar de acordo com as 

diferentes interpretações. Dessa forma, de acordo com Rocha (2001, p. 9), “de uns 

tempos para cá, as noções de espaço topológico, espaço vivido, espaço percebido, 

espaço produzido estão entre tantas outras noções que permeiam o discurso da 

geografia [entre outras ciências], indo da dialética à fenomenologia”. Em todas essas 

noções, “o espaço é o campo das formas dos objetos que nos circundam e se 

codificam em nossas mentes como um universo infinito de imagens” (MOREIRA, 

1993, p. 48). 

Gelpi e Schäffer (1999), em seu trabalho de campo, utilizaram um guia de 

percurso urbano como uma oportunidade ímpar para o desenvolvimento da 

observação sistemática, orientada e explorada pela intervenção qualificada de 

profissionais de várias áreas. Esse permite, através do registro e da representação 

do que foi observado, o exercício da criatividade, seja na verbalização ou produção 

textual, seja na elaboração de desenhos, mapas mentais, montagem de fotografias, 

assim, se constituindo num recurso de múltiplas possibilidades temáticas e 

interdisciplinares, bem como de múltiplas perspectivas de exploração no processo 

de aprendizagem. 

Para a realização de algumas etapas desse trabalho entendemos, entre 

outras, a necessidade da comunidade conhecer o seu patrimônio, cujos resultados 
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serão fatores-chave para a sua valorização e conservação, e para o fortalecimento 

dos sentimentos de identidade e cidadania, fundamentais para a sustentabilidade do 

turismo cultural. Para isso, através dos resultados de pesquisa, buscamos aqui 

fornecer elementos que possibilitem a percepção do espaço cultural pela população, 

tornando-se um dos subsídios para o desenvolvimento do turismo cultural, ao 

mesmo tempo em que se constitui numa ação estratégica para que esse segmento 

possa contribuir à valorização das culturas locais e de desenvolvimento social. 

Revisando a metodologia utilizada por esses pesquisadores sobre praças e 

imagens, como forma de contribuição à Educação Patrimonial, verificamos que são 

raros os trabalhos que se utilizam de vários métodos e técnicas de investigação, ou 

seja, uma combinação de vários instrumentos de coleta de dados. Desta forma, 

principalmente em estudos que envolvem imagens e outras representações, não se 

tem um único método/técnica de pesquisa, por se entender que uma única técnica 

ou um único método podem não ser suficientes para dar conta do que se pretende 

investigar (BAUER & GASKELL, 2002). 

 Neste trabalho de pesquisa, posicionamo-nos teórico e metodologicamente 

sobre a fenomenologia de Heidegger (1989) e Merleau-Ponty (1999), pois 

entendemos o fenômeno da percepção da imagem material das praças como uma 

necessidade de aprofundamento da sua essência, a partir das imagens mentais 

construídas pelos sujeitos. 

Então, investigamos o objeto de estudo sobre dois prismas das imagens: 

imagens materiais, aquelas denominadas fotográficas, e, imagens mentais, aquelas 

construídas pelos sujeitos sobre os objetos percebidos, traduzidas e expressadas 

pelas palavras e pelo discurso. Nesse sentido, a partir do pressuposto da 

Fenomenologia, desvelar as praças ilheenses como fenômeno sociocultural é, antes 

de tudo, atribuir-lhe um significado através da experiência dos sujeitos que lhe 

confere uma visão de mundo. 
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3.2 Procedimentos metodológicos da pesquisa 

 

Para investigação científica faz-se necessário que o pesquisador utilize-se de 

métodos e técnicas que ordenam a forma de pensar e desenvolver o saber, capazes 

de externar a essência dos fenômenos explicitados pelo objeto de estudo a fim de se 

construir o conhecimento (GIL, 1999). 

 

3.2.1 Tipo de pesquisa 

 

Esta pesquisa pode ser classificada como do tipo qualitativa/interpretativa, 

que, segundo Mynayo (2003), busca descrever e explicar a realidade empírica de 

forma a atender as questões e objetivos da investigação científica. Lembramos 

assim, que buscamos através da subjetividade das imagens fotográficas, palavras e 

discurso dos alunos do Curso Técnico em Guia de Turismo do CEEP e dos técnicos 

em Qualificação Profissional em Turismo do PJC, identificar e analisar os elementos 

simbólicos e identitários contidos na sua percepção sobre as praças ilheenses. 

Entendemos que o seu conteúdo pode contribuir com estratégias para a educação 

patrimonial, aprimorando assim, o turismo cultural. Trata-se, basicamente, do 

conjunto de métodos e técnicas a ser adotado para reconstruir uma certa realidade. 

Nesse sentido, ela é de tipologia fenomenológica, pois proporciona a descrição 

direta da experiência, não considerando a realidade como algo objetivo e passível 

de ser explicado, mas interpretado, e visa apreender a essência do objeto de estudo 

(GIL, 1999; MERLEAU-PONTY, 1999). 

Quanto à forma de coleta de dados, a pesquisa é empírica, pois busca coletar 

informações da realidade social, cultural e ambiental das praças ilheenses junto aos 

colaboradores envolvidos no estudo. A pesquisa empírica é dedicada ao tratamento 

da face “fatual da realidade” (DEMO, 2000, p. 21). A valorização dessa forma de 

coleta de dados é pela "possibilidade que oferece de maior concretude às 

argumentações, por mais tênue que possa ser a base fatual. O significado dos 

dados empíricos depende do referencial teórico, mas estes dados agregam impacto 

pertinente, sobretudo no sentido de facilitarem a aproximação prática" (DEMO, 1994, 

p. 37). 

É também de natureza exploratória, pois envolve levantamento de dados 

bibliográficos, na qual conhecimentos produzidos visam ampliar estratégias que 



39 
 

proporcionem a educação patrimonial e o desenvolvimento do turismo cultural 

sustentável. Envolve, ainda, entrevistas com atores sociais que tiveram (ou têm) 

experiências práticas com o objeto de pesquisa. Possui, também, a finalidade básica 

de desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias para a formulação de 

abordagens posteriores. Assim, as pesquisas exploratórias, visam proporcionar uma 

visão geral de um determinado fato, do tipo aproximativo. Este tipo de estudo visa 

proporcionar um maior conhecimento para o pesquisador acerca do assunto, a fim 

de que esse possa formular problemas mais precisos ou criar hipóteses que possam 

ser pesquisadas por estudos posteriores (GIL, 1999, p. 43). 

 

3.2.2 Local de coleta de dados 

 

Para atender ao método delineado, fez-se necessário a seleção e 

classificação das principais praças do centro da cidade, a fim de identificar 

elementos identitários da cultura ilheense a estabelecer estratégias que 

proporcionem a educação patrimonial e o turismo cultural na região. Assim, 

selecionamos quatro das sete praças que existem no centro de Ilhéus: Praça Castro 

Alves, Praça D. Eduardo, Praça J. J. Seabra, e a Praça Cairú (Anexo 2). 

A escolha dessas praças foi baseada em dois fatores: acesso de turistas e 

moradores, e valor identitário transmitido pelas mesmas, pois são as praças mais 

antigas da cidade. Nesse sentido, esta pesquisa busca compreender, através das 

fotografias, das palavras e do discurso sobre elas, identificar e analisar os elementos 

identitários e simbólicos. 

 

3.2.3 Tipo de amostragem 

 

A constituição da amostra é uma das operações de base da pesquisa e 

repousa sobre a noção de população, ou seja, um conjunto cujas partes são iguais 

umas em relação às outras. Para realização desse estudo, utilizamos a amostra do 

tipo não probabilística que visa recrutar os participantes em potencial, selecionados 

segundo um critério de julgamento do pesquisador. Segundo (BOMFIM, 2004), em 

Ciências Sociais e, numa perspectiva qualitativa/interpretativa, como a do presente 

estudo, é difícil utilizar critérios de homogeneidade e igualdade propostos às 

amostragens estaticamente representativas, pois é preciso considerar as 
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singularidades que compõem o conjunto social composto de contextos 

heterogêneos. Nesse tipo de amostragem a quantidade não é importante e 

raramente determinada por antecedência, dependendo da evolução da pesquisa e 

da saturação das informações recolhidas. Pode-se dizer que a amostra é do tipo 

teórica (PIRES, 1997), o que significa dizer que ela parte de uma população total e 

vai-se recrutando os participantes por voluntariado, até chegar ao número 

espontâneo de participantes. Por outro lado, as categorias de análise e as 

interpretações se constroem no decorrer da pesquisa até chegar à saturação dos 

dados. 

Esta pesquisa, portanto, utiliza amostragem não probabilística intencional, 

uma vez que a escolha dos elementos da amostra é feita de forma não-aleatória, 

existindo um procedimento de seleção dos elementos da população segundo 

critérios estabelecidos pelo pesquisador (FORTIN, 1999). Para análise das praças, 

as imagens fotográficas que representam esses locais são utilizadas sem análise 

iconográfica, apenas como forma de ilustrar as palavras, desencadear o discurso, 

bem como reforçá-lo. 

Lembramos que nessa pesquisa serão selecionadas as praças do centro da 

cidade de Ilhéus, cuja amostragem são suas respectivas imagens fotográficas e, os 

atores sociais que participarão da pesquisa. Utilizaremos as imagens fotográficas de 

várias praças numa mesma época para reconhecer e identificar as seguintes 

categorias: níveis de preservação, conservação e degradação do patrimônio; 

conjunto cultural e histórico das praças ilheenses. Para tal, criaremos uma tabela 

matricial com essas categorias, que em seguida será analisada e interpretada. 

Além disso, buscaremos a percepção dos atores sociais sobre os elementos 

identitários e simbólicos contidos nas praças, através das imagens fotográficas, das 

palavras e do discurso. Os depoentes foram recrutados no Curso Técnico de Guia 

de Turismo do CEEP e no Curso de Qualificação Profissional em Turismo do PJC, 

em Ilhéus-BA.  

Para contornar as dificuldades, aplicamos certas estratégias nos 

procedimentos de coleta de dados: 1) prolongamento da nossa presença sobre o 

campo a fim de apreender bem as informações e o seu contexto de produção; 2) 

familiarização, na medida do possível, com as características particulares das 

praças; 3) escolha dos alunos e técnicos dispostos a participar, assim como um 

lugar apropriado para uma entrevista sem interrupções; 4) recrutamento dos alunos 
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e técnicos através da nossa acessibilidade; 5) distribuição das câmeras digitais aos 

participantes, explicando o seu funcionamento, os objetivos e a importância da 

tomada das fotografias; 6) apreensão das palavras e da entrevista individual a partir 

das fotografias captadas pelos alunos e técnicos. 

 

3.2.4 Instrumentos de coleta de dados 

 

Os instrumentos utilizados para a coleta de dados desse estudo foram a 

tomada de fotografias, a técnica da associação de ideias ou evocações livres de 

palavras e as entrevistas semi-dirigidas. 

 

a) Fotografia 

 

A fotografia é um instrumento adicional de contemplação, registro, 

memorização e análise. Na mesma linha, Spencer apud BITT-MONTEIRO (2000, p. 

6) trata a fotografia como ferramenta de análise para fins de observação, 

demonstração ou investigação de assuntos possíveis de serem captados 

visualmente, e ainda fenômenos que estejam aquém ou além da nossa capacidade 

visual. Então, as fotografias das praças captadas por alunos do Curso Técnico de 

Guia de Turismo do CEEP e técnicos do Curso de Qualificação Profissional em 

Turismo do PJC foram utilizadas como indutoras da apreensão das palavras e do 

discurso desses sujeitos, verificando os aspectos de afeição, valorização, 

conservação, preservação e degradação. Elas serviram, também, para ilustrar o 

texto interpretativo da percepção deles sobre as praças ilheenses. 

Para tal, no primeiro dia, reunimos com os cinco alunos do Curso Técnico de 

Guia de Turismo do CEEP, e no segundo dia, com os cinco técnicos em Turismo do 

Curso de Qualificação Profissional em Turismo do PJC, selecionados e recrutados 

pela amostragem não-probabilística. Para ambos os grupos, procedemos com a 

apresentação dos objetivos da pesquisa e com a leitura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (Apêndice 1) e das instruções para tomada de fotografias das 

praças selecionadas (Apêndice 2). Assim, sorteamos a ordem dos sujeitos de cada 

grupo para entrega da câmera fotográfica [Kodak, modelo C1013, com 10.3 

Megapixels de resolução], sendo que cada participante teve um tempo de 

aproximadamente trinta minutos para fotografar aquilo que ele gostaria de mostrar e 
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o que não gostaria de mostrar, de cada praça selecionada, a um amigo que mora em 

outro estado. O tempo de realização para esta coleta de dados foi de 

aproximadamente três horas em cada dia. 

Em seguida, as fotografias digitalizadas foram armazenadas, reveladas e 

codificadas para a próxima etapa (indução das palavras e do discurso). 

 

b) Associação livre de palavras 

 

Particularmente, para os alunos do Curso Técnico de Guia de Turismo do 

CEEP, utilizamos o método da evocação ou associação livre de palavras, 

considerada por Abric (1994) como “uma técnica maior para coletar os elementos 

constitutivos do conteúdo de uma representação”. Consiste em se pedir aos sujeitos 

que, a partir de um termo indutor apresentado pelo pesquisador, digam as palavras 

ou expressões que lhes tenham vindo imediatamente à lembrança (SÁ, 1996, p. 

115). 

Logo, aplicamos o formulário (Apêndice 3) e sem a fotografia, pedimos a eles 

que pensem e respondam com cinco palavras a seguinte questão: Com os olhos 

fechados, quando você pensa nas praças ilheenses, o que vem em sua mente? 

Essa estratégia, segundo Bomfim (2004) nos permitiu evocar os elementos 

simbólicos e identitários, mais amplos, do objeto ausente (as praças). Agora com a 

fotografia (Apêndice 4), Quando você pensa e vê a praça, o que vem em sua 

mente? Aqui, a fotografia permite ao sujeito evocar elementos pontuais de sua 

percepção sobre o objeto (as praças). Esse método propicia, portanto, colocar em 

evidência o universo semântico do objeto estudado, assim como a sua dimensão 

imagética, de forma mais rápida e dinâmica que outros métodos com igual objetivo, 

como a entrevista (BARDIN, 1977). 

Segundo Abric (1994), a vantagem desse método estaria no seu caráter 

espontâneo, portanto, menos controlado, e a dimensão projetiva dessa produção 

deveriam, portanto, permitir o acesso, muito mais facilmente e rapidamente do que 

em uma entrevista, aos elementos que constituem o universo semântico do termo ou 

do objeto estudado. Pois, permite a atualização de elementos implícitos ou latentes 

que seriam omitidos nas produções discursivas. Logo, um par de fotografias de cada 

praça, para cada participante, nos permitiu iniciar a entrevista. 
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c) Entrevista semi-dirigida 

 

A entrevista semi-dirigida, outro instrumento de coleta de dados, foi aplicada 

aos técnicos em Turismo do PJC (Apêndice 5) utilizando como desencadeador do 

discurso o par de fotografias tomado anteriormente. A entrevista foi realizada no 

CEEP, numa sala de aula, local apropriado para a realização dessa atividade e de 

frequentação desses sujeitos. 

Através do discurso, a entrevista semi-dirigida nos permitiu coletar dados de 

interação entre os colaboradores e o objeto de pesquisa. Dessa forma, postulamos 

que o discurso é o lugar e o suporte privilegiado de elaborações e de expressões 

das representações (ANADÓN & GOHIER, 2001). Este tipo de entrevista é 

pertinente a pesquisa qualitativa, pois ela permite uma investigação aprofundada 

dos fenômenos (POURTOIS & DESMET, 1988; GODOY, 1995; GUERRA, 2006).  

Este procedimento é relevante para os entrevistados na medida em que 

permite clarear suas posições sobre o tema abordado, e explicar seu pensamento. 

Pois segundo Lüdke e André (1986, p. 75), ela “se desenrola a partir de um 

esquema básico, porém não aplicado rigidamente”. Assim, ela nos permitiu abordar 

o grau de respostas, bem como fazer emergir do entrevistado conhecimentos sobre 

o objeto de estudo, a partir das temáticas propostas: a) elementos de caracterização 

e definição das praças, com apenas uma questão que buscou evidenciar os 

elementos históricos, culturais e materiais; b) o julgamento de valor sobre as praças 

ilheenses, com seis questões junto aos participantes sobre identificação, utilização, 

valorização, preservação, conservação e degradação. 

Na entrevista semi-dirigida as informações foram dispostas segundo sua 

significância e encadeadas numa ordem lógica, de forma que se possa verificar as 

relações que mantêm entre si, expressando uma realidade acerca de evidenciar a 

problemática e os objetivos em questão. 

 

3.2.5 Método de análise e interpretação dos dados 

 

Lembramos que não analisamos o conteúdo das imagens, elas serviram 

apenas para induzir e ilustrar o discurso. Assim, os conteúdos da associação livre de 

palavras e do discurso fizeram objeto de análise do conteúdo do corpus da 

pesquisa.  
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Para a evocação livre de palavras, o seu conteúdo foi tabulado através do 

método estatístico de frequência das categorias, que em seguida foram agrupadas 

por tendência semântica (BOMFIM, 2004), apresentadas em forma de tabelas e 

analisadas. Já para as entrevistas semi-dirigidas utilizamos a análise do conteúdo 

(BARDIN, 1977), que salienta que o trabalho de análise do conteúdo destes 

instrumentos de coleta de dados deve ser organizado em torno de três pólos 

cronológicos: 

 

1 - Pré-análise: Leituras preliminares e estabelecimento de uma lista de enunciados 

de acordo com os temas privilegiados. Identificaremos o tipo de unidades 

informacionais para a classificação e recorte dos enunciados específicos, bem como 

apreenderemos particularidades significativas que alimentaram os temas e 

categorias. Esta etapa tem a finalidade de recortar os extratos de textos das 

entrevistas em enunciados significativos. 

 

2 - A exploração do material: etapa de análise em que faremos a escolha e definição 

das unidades de classificação através da delimitação de categorias e suas 

propriedades, estas tem coerência com os objetivos do estudo. Para o processo de 

codificação das unidades de análise, após o recorte dos extratos das entrevistas em 

seus componentes elementares, estabelecemos um código utilizando como suporte 

o quadro teórico conceitual.  

 

3 - O tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação: para o tratamento 

dos resultados dessa pesquisa utilizaremos operações estatísticas simples, análise e 

interpretação do conteúdo do discurso. 

 

Assim, fizemos uso dos resultados obtidos evocação livre de palavras e 

entrevista. Esses resultados foram sobrepostos, discutidos dialogicamente numa 

relação entre teoria e realidade empírica. 
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CAPÍTULO IV 

 

INTERPRETAÇÃO DO SIGNIFICADO DAS PRAÇAS DE ILHÉUS ATRAVÉS DAS 

FOTOGRAFIAS, DAS PALAVRAS E DO DISCURSO 

 

 

Neste Capítulo apresentamos os resultados da pesquisa, cujos dados foram 

discutidos, analisados e interpretados, abordando como os elementos percebidos 

pelos alunos do Curso Técnico de Guia de Turismo do CEEP e pelos técnicos em 

Turismo do PJC foram trabalhados. Para tal, buscando operacionalizar o objetivo de 

analisar e interpretar a percepção desses atores sociais sobre as praças ilheenses, a 

fim de verificar seus níveis de valorização, preservação, conservação e degradação, 

a análise se deu em três momentos: a) organização das fotografias tomadas pelos 

dois grupos; b) tabulação das respostas obtidas na técnica de evocação de palavras, 

com os alunos do Curso Técnico de Guia de Turismo do CEEP; c) transcrição, 

tabulação e análise das entrevistas semi-dirigidas, aplicadas aos técnicos em 

Turismo do PJC. 

Os dados da pesquisa permitem reconhecer elementos interdisciplinares 

revelados pelas fotografias, pelas palavras e pelo discurso dos atores sociais como 

uma compreensão holística de determinado problema. O que relaciona conceitos de 

diversas disciplinas a ponto desses se fundirem numa nova unidade (DENCKER, 

1998, p.32). 
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4.1 A imagem das praças de Ilhéus sob a ótica das fotografias e das palavras 

 

Tanto a tomada como a leitura da fotografia, são elementos de indução à 

observação, caracterização e memorização de fatos – ou eventos – que ocorrem nos 

espaços. Esse procedimento amplia o nosso grau de percepção espacial que é uma 

visão induzida, institivamente, pela nossa curiosidade objetiva ou subjetiva, por 

nossos interesses emotivos. 

Assim, essa visão é proporcionada pela procura instintiva ou induzida de 

elementos de conhecimento e reconhecimento encontrados em outros espaços, e 

suas comparações com nossos “universos referenciais”, ou vice-versa, também 

como pela maneira com que nos estruturamos como sujeitos em nossos espaços ou 

“universos circundantes” (BITT-MONTEIRO, 2000). 

Na análise da técnica de evocação livre de palavras, utilizamos dois 

formulários, um para coletar as palavras expressadas sem consultar as fotografias, e 

outro para coletar as palavras mencionadas após a observação das imagens. Para 

confrontar os dados com uma perspectiva teórica, realizamos o agrupamento e 

sobreposição das respostas, buscando evidenciar uma ideia comum. 

Os resultados, segundo Abric (1994), apontam para um núcleo central que 

evidencia, por um lado, uma associação em relação à degradação ambiental, 

somando 13 termos (sem as fotografias) e 11 termos (com as fotografias), com 

universos de 25 termos, conforme os Quadros 2 e 3. 

Segundo Pires (2003, p.68), “a cidade possui componentes que a tornam um 

ícone, ou uma unidade compreensível para cada morador, responsável pela 

manutenção da identidade e singularidade do local”. Esses componentes se 

estabelecem também em imagens mentais que são constantemente consultadas, 

referenciadas. Pode-se dizer ainda que quando a comunidade não conhece a sua 

própria história, não há como se reconhecer enquanto parte do processo de criação 

da identidade local. 
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Quadro 02 - Imagem mental das praças ilheenses sob a ótica das palavras 

(n=25 - sem a fotografia) 

Significados 
em torno das 

Praças 

Degradação 
Ambiental 

Atributos Simbólicos e Identitários 
(Valorização) 

Estético Ambiente Histórico/Culturais 

 
Negativos 

(05 participantes) 

Lixo, sujeira, 
Poluição, 
Quebrado 
Abandono e 
Desorganização 
(13) 

 
_ 

 
_ 

 
_ 

 
Positivos 

(04 Participantes) 

 
-- 

Arrumada, 
Pintura, 
Beleza, e 
Bonita (05) 

Folhas, 
plantas, 
jardim, 
árvore (04) 

Sapho, Cairu, 
Catedral e cultura 
(03) 

Frequência (%) 52% 20% 16% 12% 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

 A tabulação dos dados obtidos na aplicação do formulário de 

associação/evocação de palavras, sem consulta às fotografias, junto ao alunos do 

Curso Técnico de Guia de Turismo do CEEP nos permitiu elaborar o quadro acima. 

Percebemos que os alunos concentraram os termos negativos na categoria 

degradação ambiental, destacando as seguintes palavras: “lixo”, “sujeira”, 

“quebrado” e “abandono”, e podemos associá-las as Fotos 1 e 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 1 – Detalhe da calçada da Praça Castro Alves, Ilhéus-BA. 
Fonte: Pesquisa de campo (tomada de fotografias por alunos do CEEP) 
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Foto 2 – Vista da área lateral à escadaria da Catedral de São Sebastião, 
Praça Dom Eduardo. Ilhéus-BA. 
Fonte: Pesquisa de campo (tomada de fotografias por alunos do CEEP) 

 

 

 A existência de elementos que são alusivos aos termos: “abandono”, 

“mendigo” e “descuido”, mencionados pelos alunos do CEEP, são verificados na 

Foto 2, que apresenta a lateral da escadaria da Catedral de São Sebastião, na 

Praça Dom Eduardo. Nessa imagem visualizam-se vestígios de uso desse espaço 

por moradores de rua. Logo, identificamos a intenção do aluno em registrá-la com o 

objetivo de retratar o que ele não gostaria de mostrar, da praça, a um amigo que 

mora em outro estado, e, percebemos como essa imagem se revela reforçando 

ideias, mesmo quando o aluno pretende lembrar esse aspecto apenas com sua 

imagem mental, ou seja, sem a consulta às fotografias. 

 No entanto, a percepção dos alunos em relação aos atributos simbólicos e 

identitários é positiva, quando todos esses consideraram como aspectos positivos, 

nos dois momentos dessa técnica (sem e com as fotografias), destacando termos 

como: “jardim” (valorização ambiental), “catedral” e “cultura” (valorização histórico-

cultural). Conforme demonstrado no Quadro 3, que apresenta palavras evocadas 

com o auxílio das fotografias. 
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Quadro 03 - Imagem mental das praças ilheenses sob a ótica das palavras 

(n=25 – com a fotografia) 

Significados 
em torno das 

Praças 

Degradação 
Ambiental 

Atributos Simbólicos e identitários 
(Valorização) 

Estético Ambiente Histórico/Culturais 

 
Negativos 

(04 participantes) 

Lixo, dengue, 
sujeira, 
poluição, 
abandono, 
mendigo, 
descuido (11) 

 
_ 

 
_ 

 
_ 

 
Positivos 

(04 participantes) 

 
-- 

Bonita e 
Beleza 
(03) 

Amigos, 
namoro, 
diversão, 
serenidade, 
jardim (06) 

chafariz, coreto, 
catedral e cultura (05) 

Frequência de 
palavras (%) 

44% 12% 24% 20% 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Nas Fotos 3 e 4, podemos perceber a intenção do aluno em registrar, na 

imagem, símbolos que fazem parte da identidade local, que ele percebe, e tem a 

intenção de divulgar. Com essas imagens, é possível ilustrar os dados dos 

questionários aplicados ao alunos do CEEP através da valorização de atributos 

simbólicos e identitários presentes na praça, classificando os termos mencionados 

em atributos estéticos (bonita, beleza) e histórico-culturais (catedral, cultura). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3 – Busto do Bispo Dom Eduardo, localizado na entrada da 
Catedral de São Sebastião. Praça Dom Eduardo, Ilhéus-BA. 
Fonte: Pesquisa de campo (tomada de fotografias por alunos do CEEP) 
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Foto 4 – Praça D. Eduardo, com destaques para o bar Vesúvio, a Catedral 
de São Sebastião; e, luminária e árvore, em primeiro plano. Ilhéus-BA. 
Fonte: Pesquisa de campo (tomada de fotografias por alunos do CEEP) 

 

Semelhantemente, nas Fotos 5 e 6, é facilmente identificado o lado negativo, 

pela ênfase dada ao acúmulo de água em alguns pontos, criando poças e 

dificultando o acesso a certos locais da praça. Os termos “lixo”, “dengue”, “sujeira”, 

“poluição”, “abandono”, “mendigo” e “descuido” foram classificados como 

degradação ambiental, num significado negativo em torno da praça. Ou seja, 

aqueles elementos que o sujeito enquanto cidadão não deseja divulgar. Lembramos 

que foi solicitado aos atores fotografar aquilo que eles gostariam de mostrar e o que 

não gostariam de mostrar, de cada praça selecionada. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 5 – Área central da Praça Dom Eduardo. Ilhéus-BA. 
Fonte: Pesquisa de campo (tomada de fotografias por alunos do CEEP) 
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Foto 6 – Área central da Praça Dom Eduardo. Ilhéus-BA. 
Fonte: Pesquisa de campo (tomada de fotografias por alunos do CEEP) 

 
 
 
 

Na Foto 6 percebemos claramente que o aluno pretendeu registrar um 

aspecto negativo enfatizando a poça de água na área central da Praça D. Eduardo, 

espaço utilizado com exibições culturais em épocas de alta estação, em detrimento 

da fachada do Teatro Municipal, que foi inaugurado em 1932 e mantém a fachada 

conservada, sendo um dos atrativos da cidade. 

Os termos “amigos”, “namoro”, “diversão”, “serenidade” e “jardim”, evocados 

no formulário aplicado aos alunos do CEEP, como mostra o Quadro 3, foram 

reforçados pela Foto 7, nos atributos simbólicos e identitários, avaliados como 

elementos de valorização destes espaços. Em relação a Praça Castro Alves, as 

respostas dos formulários aplicados nos permitem avaliá-la como um ambiente 

agradável e podemos observar também que esta, embora não esteja localizada no 

“Quarteirão Jorge Amado”, é muito frequentada por moradores e turistas, 

principalmente pela existência de alguns elementos ligados à identidade local, como 

o Acarajé “da Irene”, e outros elementos culturais de seu entorno, como a Biblioteca 

Municipal e o Cine Santa Clara. 
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Foto 7 – Vista parcial da Praça Castro Alves, popularmente identificada 
como praça “da Irene”. Ilhéus-BA. 
Fonte: Pesquisa de campo (tomada de fotografias por alunos do CEEP) 

 

As fotografias da Praça Castro Alves, tomada pelos mesmos atores, também 

serviram para desencadear termos, tais como “abandono” e “descuido”, no 

formulário de evocação livre de palavras aplicado, o que pode ser ilustrado pela Foto 

8, que apresenta deformações na calçada e deterioração de banco, com destaque 

para a sua altura em relação ao chão da praça. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 8 – Calçada da Praça Castro Alves, destaque para a ênfase 
pretendida à altura do banco. Ilhéus-BA. 
Fonte: Pesquisa de campo (tomada de fotografias por alunos do CEEP) 
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Nessas palavras, mencionadas pelos alunos do CEEP ao evocar as praças, 

utilizando-se da imagem mental e da fotografia, também foi possível identificar esses 

lugares e categorizar os elementos referidos pelos mesmos. 

Conforme essas imagens, podemos associar esses termos com a 

necessidade de manutenção constante nesses espaços, como forma de 

acompanhamento da sua qualidade, o que pode garantir o acesso e o conforto, tão 

essenciais às praças.  

 As palavras mencionadas na categoria degradação ambiental, também foram 

reforçadas por fotografias da Praça J. J. Seabra (Foto 9 e 10), popularmente 

conhecida como “Praça da Prefeitura”, principalmente na categoria degradação 

ambiental (“sujeira”, “quebrado” e “desorganização”). Tais imagens revelam pontos 

negativos que nem sempre são percebidos pelos moradores, mas tendo essa 

intenção, não é difícil percebê-los, pois prejudicam o acesso e a utilização desses 

espaços. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 9 – Calçada da Praça J. J. Seabra. Ilhéus-BA. 
Fonte: Pesquisa de campo (tomada de fotografias por alunos do CEEP) 
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Foto 10 – Calçada da Praça J. J. Seabra. Ilhéus-BA. 
Fonte: Pesquisa de campo (tomada de fotografias por alunos do CEEP) 

 

 

 Podemos aqui relacionar a palavra “dengue” com alguns trechos de algumas 

praças, onde é comum o acúmulo de água pela falta de nivelamento em algumas 

partes, as palavras “abandono” e “descuido” podem ser relacionadas à falta de 

limpeza e ao uso indevido das grades de proteção dos monumentos, bem como na 

falta de identificação dos bens patrimoniais, como apresentados na Foto 10. 

 A Praça J. J. Seabra se destaca pelas funções que desempenha na malha 

urbana de Ilhéus, com destaque na sua importância para o comércio, tendo ligação 

com as principais artérias da cidade, como o Calçadão Marquês de Paranaguá, a 

Rua D. Pedro II e a Rua Jorge Amado, o que contribui para que esses elementos 

simbólicos e identitários, presentes nesses lugares, percebidos e concebidos, se 

encontrem registrados na memória dos atores sociais e sejam constantemente 

utilizados, em comparações, descrições ou simples análises destes espaços. 
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Na área dessa praça, se destacam alguns elementos, tais como a estátua da 

poetisa Sapho4 (Foto 11), e o monumento em homenagem ao inverno, que 

coexistem com o prédio da Associação Comercial, o prédio do antigo Colégio Afonso 

de Carvalho, o Palácio Paranaguá e o casario antigo que mantém o mesmo estilo 

arquitetônico de sua construção apresentando parapeitos externos, espécies de 

sacadas, que denotam o luxo e a riqueza dos tempos áureos do cacau. 

 

  

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Foto 11 - Estátua da poetisa Sapho. Praça J. J. Seabra, Ilhéus-BA. 
Fonte: Pesquisa de campo (tomada de fotografias por alunos do CEEP) 

 

 

O contexto sócio-cultural e político de uma cidade se faz presente na 

paisagem de uma praça, em Ilhéus isso ocorre principalmente na Praça J. J. Seabra 

que, em termos políticos e arquitetônicos, destaca-se, de um lado, pela localização 

de esferas do poder público municipal (prefeitura e câmara de vereadores), e por 

outro, pelo ecletismo nos palacetes e prédios públicos, e o casario de seu entorno, 

em estilos que variam conforme o grau de preservação. 

 

 

                                                        
4 Esculpida em mármore carrara, a peça é a única na América do Sul. Trata-se de uma homenagem à 
poetisa grega que viveu entre os séculos VII e VI a.C. e lutou pela igualdade de direitos entre homens 
e mulheres. 
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Partindo dessa análise, na área da Praça J. J. Seabra, é comum encontrar a 

presença de fotógrafos “lambe-lambe”5 (que pode ser percebido na Foto 12), que, no 

passado, tiveram importante missão de registrar também espaços públicos da 

cidade em fotografias que muitas vezes eram assinadas e veiculadas como cartões-

postais da cidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Foto 12- Vista parcial da Praça J. J. Seabra. Ilhéus-BA. 
Fonte: Pesquisa de campo (tomada de fotografias por alunos do CEEP) 

 

 

A palavra “cultura” se associa a essa imagem no que se refere, também, ao 

papel exercido por esses fotógrafos, como elemento de valorização de atributos 

simbólicos e identitários, e alguns elementos que compõem a área desta praça, 

importante espaço que abriga rico patrimônio cultural, histórico e arquitetônico, palco 

de demandas políticas e econômicas da história de Ilhéus. Tal patrimônio evidencia 

um potencial de atratividade que se bem planejado e trabalhado poderá constituir-se 

em local de visitação somando-se aos já configurados na cidade. 

 

 

                                                        
5 Também conhecidos como fotógrafos de jardim, por utilizar muitas vezes um jardim para o fundo 
das fotos, é um profissional em extinção. Presente a partir do século XIX nos espaços públicos das 
cidades brasileiras, teve um papel importante na popularização da fotografia no Brasil (KOSSOY, 
1974). 
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Além das palavras mencionadas e associadas às imagens de outras praças, 

tais como “catedral” e “cultura”, com relação às fotografias da Praça Cairú, tomadas 

pelos alunos do CEEP, percebemos a sua associação com as palavras “coreto” e 

“chafariz”, mencionadas na categoria de valorização de atributos simbólicos e 

identitários, como elementos histórico-culturais, no formulário aplicado. Então, 

podemos perceber na Foto 13, ao fundo, a existência de um coreto, e na Foto 14, 

um chafariz ainda sem funcionamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 13 – Vista parcial da Praça Cairú. Ilhéus-BA. 
Fonte: Pesquisa de campo (tomada de fotografias por alunos do CEEP) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 14 – Área central da Praça Cairú, com chafariz desativado. 
Praça Cairú. Ilhéus-BA. 
Fonte: Pesquisa de campo (tomada de fotografias por alunos do CEEP) 
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A Foto 15, que apresenta a Praça Cairú, justifica as palavras apontadas na 

categoria de valorização estética e ambiental dos atributos simbólicos e identitários, 

no formulário de evocação de palavras (sem a fotografia): “arrumada”, “beleza”, 

“jardim” e, “arvore”. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto 15 – Vista parcial da Praça Cairú. Ilhéus-BA. 
Fonte: Pesquisa de campo (tomada de fotografias por alunos do CEEP) 

  

 

4.2 A imagem mental das praças de Ilhéus sob a ótica do discurso 

 

Na entrevista semi-dirigida aplicada aos técnicos em Turismo do PJC, 

analisamos os dados do questionário, respondidos após a consulta das fotografias, 

que teve como objetivo reforçar ideias, revelar elementos visíveis na imagem, até 

então, implícitos no discurso, fazendo-o fluir. As respostas foram confrontadas com 

referenciais teóricos específicos. Essa estratégia, segundo Bomfim (2004), nos 

permitiu evocar os elementos simbólicos e identitários (BARRETTO, 2003; 

BANDUCCI, 2003; RAFFESTIN, 2003), a fim de verificar os seus elementos de 

caracterização, definição, identificação e os seus níveis de valorização, preservação, 

conservação e degradação. 

 
Alguns discursos que dão significado ao meio ambiente abrangem apenas 
as imagens, os símbolos ou as representações naturais, outros, mais 
abrangentes, referem-se ao meio ambiente como espaço social, econômico, 
cultural e político, ou seja, como espaço de interação entre os homens e a 
natureza e do homem com seus pares. O ambiente é o próprio espaço do 
turismo, seja natureza, campo ou cidade (CORIOLANO & LEITÃO, 2008, 
p.473). 
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Visando atender o objetivo de analisar e interpretar a percepção dos técnicos 

em Turismo do Curso de Qualificação Profissional do PJC, sobre as praças 

ilheenses, buscamos analisar o conteúdo do discurso preservando e transmitindo a 

sua originalidade. Com isso, verificamos os elementos, conforme o Quadro 04. 

 

Quadro 04 - Os elementos de caracterização e definição das praças (n=05) 

Significados Caracterização Praças 
evocadas 

Definição 

 
 
 
 
 
 
 
 
Patrimônio 
material 
(Histórico-
cultural) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manifestação 
cultural 

“Podem ser vistas estátuas 
como a de Sapho, na praça 
da prefeitura, uma poetisa 
grega que lutou pelos 
direitos das mulheres” [T1] 
[pode ser vista] “a estátua 
(busto) de Castro Alves, na 
praça “da Irene”, um poeta 
baiano” [T1] “Visite a Praça 
Castro Alves, lá encontrará 
histórias culturais da praça 
[...] o antigo colégio que 
hoje é biblioteca municipal” 
[T3] 
“Recomendo a Praça D. 
Eduardo porque nela 
encontramos atrativos 
turísticos, como a catedral, 
o vesúvio e o teatro” [T4] 
“A Praça Dom Eduardo é 
umas das praças mais 
significativas da cidade de 
Ilhéus. É um lugar onde 
você pode encontrar muitas 
histórias, pois está próxima 
a Catedral de São 
Sebastião, ao bar Vesúvio 
e o teatro” [T5], “cenários 
das histórias do escritor 
Jorge Amado” [T2] 
“Visite a praça D. Eduardo, 
lá você encontra exibição 
teatral da Casa dos 
Artistas e de grupos de 
Capoeira” [T2] 

 
Praça J. J. 
Seabra 

Verifica-se que os atores 
sociais (Técnicos em 
Turismo do PJC) chamam a 
atenção para a Praça D. 
Eduardo, evidenciando os 
seguintes elementos 
históricos e manifestações 
culturais: 
 
 

 Casa dos Artistas: 

 Bar Vesúvio; 

 Catedral; 

 Teatro de Ilhéus; 

 Exibição teatral; 

 Capoeira. 

 
Praça Castro 
Alves 

 
Praça Dom 
Eduardo 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

 Na análise das entrevistas, percebemos que de acordo com a maioria dos 

Técnicos em Turismo do PJC, os elementos de classificação das praças 

selecionadas apresentaram dois significados: Histórico-cultural (patrimônio material, 

especificamente); e, Manifestação cultural (destacando apresentações artísticas 

como patrimônio imaterial dessas praças, no caso, da Praça D. Eduardo). Em 
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seguida, baseado nas mesmas entrevistas, foi possível agrupar informações de 

localização desses elementos patrimoniais e, classificá-los quanto aos significados 

sociocultural e estético, apresentados no Quadro 05. 

 

 

Quadro 05 - Os elementos de identificação das praças (históricos, culturais e 

materiais) – n=05 

 

Significados Identificação das Praças Frequência 
das Praças  

Frequência 
dos 

elementos  

Sociocultural 
 

e 
 

Estético 

Praça Dom Eduardo: Elementos 

históricos/culturais, como atrativos 
turísticos [T2, T4 e T5]. 
Casa dos Artistas; Bar Vesúvio; Teatro 
“de Ilhéus”; Catedral de São 
Sebastião. 

01 03 

Praça J. J. Seabra: Elementos 

históricos/culturais: 
Estátua da Sapho, poetisa grega que 
lutou pelos direitos das mulheres [T1]. 

01 01 

Praça Castro Alves (Irene): 

Elementos históricos/culturais. 
Estátua (busto) de Castro Alves, poeta 
baiano [T1]. 
O antigo colégio General Osório (hoje 
é biblioteca municipal) [T3]. 

01 02 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

  

Baseado no Quadro 05, notamos que são identificados elementos culturais de 

três praças. A Praça Cairú não foi citada, apesar de ter sido percebida através de 

consulta às fotografias. Dos elementos culturais da Praça J. J. Seabra, apenas a 

estátua de Sapho é mencionada em uma das entrevistas.  

Com relação à Praça Castro Alves, os entrevistados evocaram através do 

discurso reforçado pelas fotografias, os seguintes elementos culturais: o busto de 

Castro Alves e a Biblioteca Municipal (Foto 16). 
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Foto 16 – Busto do poeta baiano Castro Alves, ao fundo 
Biblioteca Municipal. Praça Castro Alves, Ilhéus-BA. 
Fonte: Pesquisa de campo (tomada de fotografias pelos 
técnicos do PJC) 

 

 

Podemos perceber a existência de elementos ligados aos sentimentos em 

relação aos espaços, vinculados aos discursos dos atores sociais. O sentimento 

topofílico6 é expressado no discurso dos Técnicos em Turismo do PJC, destacando 

a Praça Castro Alves pela existência de elementos sócio-culturais, e por ser um 

ponto de encontro favorecido por outros elementos de seu entorno, como o cinema. 

No entanto, com relação ao julgamento de valor (identificação, valorização, 

preservação, conservação e degradação), a observação das fotografias tomada 

pelos próprios entrevistados os motivou e se estabeleceu em seus discursos, nos 

permitindo elaborar o Quadro 06, que reproduz trechos destas entrevistas.  

 
                                                        
6 Para Marques (2005, p.18), a topofilia é um sentimento construído através da experiência íntima 
com o lugar, do fortalecimento de vínculos comunitários e da compreensão do outro, transformando o 
espaço, antes abstrato, em território. 
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Quadro 06 - O julgamento de valor sobre as praças ilheenses (identificação, 

valorização, preservação, conservação e degradação) – n=05 

 

Significados  Valorização 

 
Ambiental e 
Estético 

“Considero importante pela sua arquitetura e no lazer para todas as 
idades” [T1, T5]. 
Consequências com o desaparecimento das praças: “aumento da 
poluição, aquecimento… e a falta de um ambiente menos impactado” 
[T4]. 
Um espaço “essencial, por ser um local de encontros, descanso; que 
também pode ser explorado pelo turista” [T4]. 

 
 
Sociocultural 

“A praça é um símbolo de destaque histórico” [T1]. 
Possui história, sendo um ponto de encontro e referência [T1, T5]. 
Consequências com o desaparecimento das praças: “junto com as 
praças, desaparecem também muitas histórias” [T5]. 

Observações 

“Chama mais atenção da comunidade local. Mas não quer dizer que 
ela (a comunidade) preserve a praça como deveria” [T1]. 
Falta de segurança [T2, T3]. 
Falta de limpeza [T3]. 
“Apesar de não darem (os moradores) tanta importância quanto à 
conservação, eles usam mais que os turistas” [T5]. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

 

 

 Analisando as entrevistas tendo como base o julgamento de valor dos atores 

sociais sobre as praças, os resultados demonstram que a percepção dos técnicos do 

PJC é de reconhecimento da importância desses lugares e, da necessidade dessa 

valorização por parte de toda a comunidade e do poder público. Observando o 

Quadro 06, fica visível o julgamento de valor a esses lugares no aspecto ambiental e 

sociocultural quando os mesmos vinculam às praças a qualidade de espaço 

atenuante às causas e efeitos de degradação ambiental, citando “poluição”, 

“aquecimento”, qualificando-as como um ambiente “menos impactado”. Nesses 

aspectos, as Fotos 17 e 18 podem ilustrar esse discurso, demonstrando alguns 

canteiros com vegetação arbórea e higienização da área. 
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Foto 17 – Praça Cairú, com frequentação de moradores. Ilhéus-BA. 
Fonte: Pesquisa de campo (tomada de fotografias pelos técnicos do PJC) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 18 – Detalhe da Praça Dom Eduardo, lugar de frequentação de 
moradores e turistas. Ilhéus-BA. 
Fonte: Pesquisa de campo (tomada de fotografias pelos técnicos do PJC) 
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Quanto ao significado sociocultural, as praças são identificadas como lugares 

de grande importância histórica, por fazerem parte da memória cultural da cidade, e 

por guardarem vestígios dessa história, tornando-se referência cultural de uma 

comunidade. Os entrevistados enfatizam esse significado, por exemplo, quando 

respondem sobre as consequências do desaparecimento desses lugares: “junto com 

as praças, desaparecem também muitas histórias”. 

 Entretanto, verificamos que a valorização e o reconhecimento desses 

espaços ainda é uma necessidade, tanto por parte do poder público como de toda a 

comunidade. Essa necessidade é demonstrada através das fotografias que retratam 

um aspecto negativo de cada praça selecionada, que também serviu para motivar o 

discurso. Com relação à conservação e a degradação das praças, os entrevistados 

reconhecem que essas são mais percebidas e utilizadas pela comunidade (ponto de 

referência, encontro, descanso), mas não significa dizer, porém, que essas são 

preservadas como deveriam, o que se confirma se associarmos esses relatos com 

as fotografias (Fotos 19 e 20, por exemplo). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 19 – Degradação de placa publicitária. Praça Cairú, Ilhéus-BA. 
Fonte: Pesquisa de campo (tomada de fotografias pelos técnicos do PJC) 
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 Conforme a fotografia apresentada na Foto 19, podemos notar que parte da 

responsabilidade de preservação das praças e seu conjunto patrimonial é do poder 

público que deve realizar manutenção e reparos, o que se reflete diretamente no 

comportamento da população. Na Foto 20, visualiza-se uma das placas informativas 

recentemente colocadas na Praça Cairú por uma empresa que faz o gerenciamento 

desta praça, através do Projeto “Adote uma Praça”, apoiado na lei municipal nº 

3.303, de 22 de junho de 2007. Essa iniciativa possibilita o conhecimento em visitas 

e pesquisas escolares, envolvendo as praças.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 20 – Placa informativa localizada na Praça Cairú, Ilhéus-BA. 
Fonte: Pesquisa de campo (tomada de fotografias pelos técnicos do PJC) 

 
 
 

Na Foto 20, é possível notar um exemplo da falta de educação ambiental no 

que diz respeito à preservação destes elementos culturais (observe que a seta 

aponta para a existência de um copo descartável deixado na placa). Essas 

fotografias também se revelaram no discurso, no aspecto de valorização desses 

lugares, como demonstrado na Foto 21, com relação à falta de incentivo por parte do 

poder público no fortalecimento de identidade da população. 
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Foto 21 – Praça D. Eduardo, detalhe para os mastros para bandeiras. Ilhéus-BA. 
Fonte: Pesquisa de campo (tomada de fotografias pelos técnicos do PJC) 

 

 

Na área central da Praça D. Eduardo, localizam-se mastros para bandeiras, 

no entanto, segundo frequentadores, não são utilizados e deixam uma lacuna no 

que se refere aos elementos cívicos do Patrimônio Cultural. Nesse caso, a Praça D. 

Eduardo poderia ser utilizada como um atrativo turístico e um espaço educativo, 

visto que ela exerce várias funções, servindo à comunidade local e ao turismo. 

Para Raffestin (2003, p.4), a identidade não é somente um estado, mas 

também é, sobretudo, um processo de tornar-se similar no interior de uma área 

territorial, com mesmas imagens, ídolos, normas. Um processo dinâmico de 

identificação que se faça reconhecer ao outro. Ou seja, território, territorialidade e 

identidade estão dialeticamente relacionados. Na abordagem cultural há 

centralidade para a coexistência e para a unidade das relações sociais; na 

abordagem que denominamos de (i)material, além deste aspecto, o caráter histórico 

também assume centralidade envolvendo elementos e processos culturais, 

econômicos e políticos (SAQUET & BRISKIEVICZ, 2009, p.10). 

Além dos aspectos supracitados, Avila (2009, p.30) destaca que, para criar 

produtos culturais sustentáveis, é necessário que os recursos sejam valorizados pela 

comunidade e esta valorização deve ser sentida pelo visitante. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

De maneira geral, podemos comparar as percepções dos alunos do Curso 

Técnico de Guia de Turismo do CEEP e dos Técnicos em Turismo do PJC, que, 

numa visão crítica, percebem o seu espaço e apontam sugestões para a melhoria da 

sua qualidade. Nesse sentido, é possível perceber a preocupação desses atores 

sociais na qualidade e no significado desses espaços em relação a sua importância 

como lugares de memória, exercendo uma conotação simbólica e podendo ser 

explorados pelo turismo. 

Os procedimentos metodológicos adotados evidenciam uma percepção 

comum, que está alinhada à formação dos alunos do Curso Técnico de Guia de 

Turismo do CEEP e dos Técnicos em Turismo do PJC, participantes dessa 

pesquisa. Os técnicos demonstram maior criticidade, possibilitada pela subjetividade 

da entrevista semi-dirigida e facilmente percebida. No entanto, a objetividade das 

palavras apontadas pelos alunos do Curso de Guia de Turismo também possibilita 

perceber essa postura. 

 Entendemos, aqui, que a valorização e preservação da memória social, numa 

perspectiva de sua diversidade socioeconômica e cultural, poderá favorecer a 

autoestima social de jovens que, naturalmente, irão multiplicar esse sentimento de 

identidade e pertencimento com o seu espaço. Outro fator a ser atingido é a 

importância da participação dos jovens em decisões a esse respeito, que está 

diretamente relacionada com a valorização que dá a esses espaços. Com isso, 

buscamos sugerir adaptações no planejamento turístico, envolvendo a comunidade 

como participante ativa em programas de educação patrimonial para o turismo. 

Então, buscamos propor sugestões para o aproveitamento turístico das 

praças através da conscientização da população e de seus representantes para a 

valorização e necessidade de preservação do patrimônio cultural e/ou natural e, 

através do enriquecimento da educação patrimonial, favorecer o desenvolvimento do 

turismo cultural, lembrando que propostas como essas não devem se restringir a um 

monumento ou a uma determinada praça. Para tal, faz-se necessário um 

planejamento turístico participativo que envolva vários segmentos da sociedade, 

incluindo instituições públicas (escolas, universidades, Secretarias de Educação, 

Cultura, Turismo, etc.) e privadas. 
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 Esse planejamento pode envolver ainda a formatação de roteiros de visitação 

alternativos para o turismo cultural. Tais roteiros atenderiam a comunidade e o 

turista em atividades que evidenciem o conjunto patrimonial da cidade, quando 

pensamos na importância e nos objetivos da Educação Patrimonial para a 

comunidade e para o turismo cultural. 

A formatação de programas de visitação turística às praças da cidade, por 

exemplo, pode transformar-se em um significativo recurso de apoio aos professores, 

atuando nos mais diferentes níveis de ensino, pois podem permitir-se à trabalhar 

com o espaço urbano para atingir objetivos específicos de aprendizagem. Dessa 

forma, tais atividades podem ser realizadas através de parcerias entre o poder 

público, empreendedores e entidades educativas, gerando conhecimento e 

desenvolvendo o sentimento de cidadania, bem como divulgando a cultura local. 

Atividades que, podem, com investimentos, tornar uma praça um palco de educação 

patrimonial e um atrativo turístico; essa poderia ser uma sugestão ao projeto “Adote 

uma Praça”, por exemplo, pois, o turismo cultural, ao propor ações de promoção e 

de divulgação do patrimônio cultural e/ou natural procura, simultaneamente, 

contribuir para o fortalecimento das identidades culturais e para o desenvolvimento 

econômico e social das comunidades locais. 

Por outro lado, sugerir a inclusão da Educação Patrimonial como disciplina 

nas séries iniciais é pensar na valorização dos bens patrimoniais num processo 

crescente e contínuo. Ou ainda o exercício constante de programas e oficinas 

voltadas à valorização do Patrimônio Cultural como temas transversais que podem 

estar associados à exploração dos espaços públicos no processo 

ensino/aprendizagem de Geografia, História e Sociologia, por exemplo. 

Partindo desta análise, essa pesquisa também se justifica no sentido de que a 

utilização de imagens fotográficas de praças, na educação patrimonial, formal e 

informal, pelo seu potencial em transmitir informações, pode, também, incentivar o 

turismo cultural, contribuindo para o fortalecimento das identidades culturais e para o 

desenvolvimento econômico e social das comunidades locais. Qualquer trabalho 

científico ou pedagógico, ou ainda qualquer política patrimonial que trate os objetos, 

costumes, de tal modo que, mais que exibi-los, propõe hipóteses sobre o que 

significam para nós que hoje os vemos ou evocamos, torna inteligível as relações 

entre eles e justifica a tarefa de resgate dos objetos “autênticos” de uma sociedade. 
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Então, podemos dizer que, na percepção dos atores sociais, o 

desenvolvimento do turismo cultural se dá num processo de longo prazo, onde se 

inicia com a valorização cultural pela própria comunidade.  Com esse trabalho, 

pretendemos contribuir com a educação patrimonial, e, com o turismo cultural 

através da implementação de atividades educativas utilizando esses próprios 

espaços como lugares turísticos, as praças. Por entender que o desenvolvimento do 

turismo cultural se inicia no conhecimento que determinada comunidade tem sobre 

seu próprio patrimônio cultural, podemos atribuir ao turismo cultural, a propriedade 

de contribuir na valorização cultural das localidades onde se desenvolve. 
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APÊNDICE 1 
 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 

PROJETO: “A IMAGEM DAS PRAÇAS DE ILHÉUS-BAHIA SOB A ÓTICA DAS FOTOGRAFIAS, 

DAS PALAVRAS E DO DISCURSO: UMA CONTRIBUIÇÃO PARA A EDUCAÇÃO PATRIMONIAL 

E PARA O TURISMO CULTURAL” 

 

Estudante: Saulo Rondinelli Xavier da Silva 
Professor/Orientador: Prof. Dr. Natanael Reis Bomfim 

Programa de Mestrado em Cultura e Turismo (UESC) 

 
 

Caro (a) Colaborador (a), 

 

Eu, Saulo Rondinelli Xavier da Silva, estudante e pesquisador do Programa 

de Mestrado em Cultura e Turismo pela Universidade Estadual de Santa Cruz 

(UESC), Ilhéus-BA, desenvolvo um projeto de pesquisa intitulado A imagem das 

praças de Ilhéus-Bahia sob a ótica das fotografias, das palavras e do discurso: 

uma contribuição para a educação patrimonial e para o turismo cultural, que 

tem como objetivo geral, compreender, através das praças urbanas de Ilhéus, como 

os elementos históricos, culturais e materiais, bem como os identitários e simbólicos 

podem contribuir para a educação patrimonial e o turismo cultural. Para atendê-los, 

far-se-ão necessários à utilização da técnica associação de idéias ou evocações 

livres, a um grupo de alunos do Curso Técnico de Guia de Turismo do Centro 

Estadual de Educação Profissional (CEEP, Ilhéus-BA), e as entrevistas semi-

dirigidas (gravadas), a um grupo de técnicos formados pelo Curso de Qualificação 

Profissional em Turismo do Projeto Juventude Cidadã (PJC, Ilhéus-BA). Ainda 

utilizaremos de imagens fotográficas tomadas pelos participantes como forma de 

ilustrar e suportar os seus discursos. Portanto esse procedimento é relevante para 

os entrevistados na medida em que permite clarear suas posições sobre o tema 

abordado, e explicar seu pensamento. 

 Finalmente, após analisar o conteúdo dessas Representações Sociais do 

sujeito sobre as praças, através desses instrumentos de coleta de dados, 

buscaremos contribuir na melhoria do turismo cultural local, possibilitando o 

aprimoramento e planejamento do setor na cidade de Ilhéus. 

1/4 
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Além dos esclarecimentos acima citados, fica estabelecido que ao aceitar 

participar da pesquisa, realizaremos uma reunião para quaisquer esclarecimentos 

sobre benefícios e riscos. Assim, seu nome será omitido a fim de respeitar o 

anonimato. Por outro lado, a qualquer momento, você pode deixar de participar do 

estudo.  

Após a leitura do termo, se você aceitar participar do estudo, queira assinar o 

documento. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

____________________________________________ ___/___/_____ 

Pesquisador            Data 

 

 

 

____________________________________________ ___/___/_____ 

Colaborador            Data 

 

 
 

____________________________________________ ___/___/_____ 
Assinatura do Responsável Legal (quando for o caso)        Data 
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Identificação do participante 

 

Nome: _________________________________________________ 

Idade: ______ 

Bairro: ______________________________ 

Profissão: ___________________________ 

 

Eu, abaixo assinado (a) __________________________________________, 

concordo em participar de seguinte pesquisa, dentro das condições descritas abaixo: 

 

Projeto: A imagem das praças de Ilhéus-Bahia sob a ótica das fotografias, das 
palavras e do discurso: uma contribuição para a educação patrimonial e para o 
turismo cultural. 
 
Responsáveis: Saulo Rondinelli Xavier da Silva e Orientador: Prof. Dr. Natanael 
Reis Bomfim 
 
 
Objetivos do Projeto 
 
 
Geral: 

Compreender, através das imagens fotográficas de praças urbanas de Ilhéus, como 
os elementos históricos, culturais e materiais, bem como os identitários e simbólicos 
podem contribuir para a educação patrimonial e o turismo cultural. 
 
Específicos: 

- Reconhecer e classificar as alterações visíveis retratadas nas fotografias das 
principais praças do centro de Ilhéus, a fim de verificar os níveis de preservação, 
conservação e degradação do patrimônio; 
- Identificar os principais elementos que compõem o conjunto cultural e histórico das 
praças do centro da cidade de Ilhéus ao longo do período (1920-2000); 
- Identificar e analisar os elementos identitários e simbólicos revelados nas imagens 
fotográficas das praças, através dos sujeitos; 
- Propor estratégias para a educação patrimonial, visando aprimorar o turismo 
cultural na cidade de Ilhéus. 
 

Riscos:  

É entendido que os riscos de minha participação neste projeto são considerados 
mínimos, envolvendo possíveis desconfortos como o tempo dedicado a esta etapa 
do trabalho e o percurso entre as praças Castro Alves, Dom Eduardo, J. J. Seabra e 
Cairú, para a tomada das fotografias. 
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Retirada da minha participação:  

É entendido que minha participação no projeto de pesquisa aqui descrito é 
totalmente livre. A qualquer momento, ficou claro que poderei colocar um termo à 
minha participação sem que isto afete meus direitos. 
 

Informações referentes ao projeto: 

Deverá ser respondida, à minha satisfação toda questão que eu colocar a propósito 
do projeto de pesquisa. 
 

Utilização dos resultados: 

Eu autorizo que as informações cedidas possam ser utilizadas para fins de 
comunicação cientifica e profissional. É entendido que o anonimato a meu respeito 
será respeitado. 
 

Eu declaro ter lido e/ou compreendido os termos do presente documento 

 

Ilhéus-BA, ______ de _________________ de 2010 

 

 

________________________________________________ 

Assinatura do colaborador 

 

_________________________________________________ 
Nome e assinatura do Responsável Legal (quando for o caso) 

 

 

 

 

O TCLE foi assinado em duas vias de igual teor, ficando uma com o 
colaborador da pesquisa ou seu representante legal e outra com o pesquisador 
responsável. 

O Pesquisador Responsável por este Projeto de Pesquisa é Saulo Rondinelli 
Xavier da Silva, residente no endereço: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
Fone: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 
 
 
 

  ___________________________________ 
        Saulo Rondinelli Xavier da Silva    Data __ / __ / ____ 

Matrícula: 200860147  
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APÊNDICE 2 

 

 

PROJETO: “A IMAGEM DAS PRAÇAS DE ILHÉUS-BAHIA SOB A ÓTICA DAS FOTOGRAFIAS, 

DAS PALAVRAS E DO DISCURSO: UMA CONTRIBUIÇÃO PARA A EDUCAÇÃO PATRIMONIAL 

E PARA O TURISMO CULTURAL” 

 

Estudante: Saulo Rondinelli Xavier da Silva 
Professor/Orientador: Prof. Dr. Natanael Reis Bomfim 

Programa de Mestrado em Cultura e Turismo (UESC) 

 
 
 

FORMULÁRIO DE CONSENTIMENTO PARA TOMADA DE FOTOGRAFIAS – ALUNOS DO 
CURSO TÉCNICO DE GUIA DE TURISMO DO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 

PROFISSIONAL (CEEP) E TÉCNICOS DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM 
TURISMO DO PROJETO JUVENTUDE CIDADÃ (PJC) – ILHÉUS-BAHIA 

 
 
 

NOME: _________________________________________ IDADE: ______ 

DATA: ___/___/___ 

 

 

Bloco 1  Imagem das praças ilheenses sob a ótica das fotografias 

 

1 Você está recebendo uma câmera digital e terá um tempo de 30 minutos para a 

tomada de um par de fotografias das seguintes praças: Castro Alves, Dom 

Eduardo, J. J. Seabra e Cairú. 

 

2 Considere que um amigo de outro estado lhe pedisse para fotografar as praças 

citadas: O que você gostaria de mostrar? (uma foto) e O que você não gostaria 

de mostrar? (outra foto). 

 

3 Saliento que estarei presente com o grupo. Logo, ao terminar a tomada das 

fotografias você deverá entregar a câmera ao outro participante que foi 

selecionado pelo sorteio prévio. 
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APÊNDICE 3 

 

PROJETO: “A IMAGEM DAS PRAÇAS DE ILHÉUS-BAHIA SOB A ÓTICA DAS FOTOGRAFIAS, 

DAS PALAVRAS E DO DISCURSO: UMA CONTRIBUIÇÃO PARA A EDUCAÇÃO PATRIMONIAL 

E PARA O TURISMO CULTURAL” 

 

 

Estudante: Saulo Rondinelli Xavier da Silva 
Professor/Orientador: Prof. Dr. Natanael Reis Bomfim 

Programa de Mestrado em Cultura e Turismo (UESC) 

 

 
FORMULÁRIO DE ASSOCIAÇÃO DE PALAVRAS – ALUNOS DO CURSO TÉCNICO DE GUIA DE 
TURISMO DO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL (CEEP) – ILHÉUS-BAHIA 

 
 
 

NOME: _________________________________________ IDADE: ______ 

DATA: ___/___/___ 

 

 

Bloco 2  Imagem das praças ilheenses sob a ótica das palavras 

 

Feche os olhos e pense nas praças ilheenses. Agora escreva cinco palavras que 

venham em sua mente sobre elas. 

 

1. 

 

2.  

 

3. 

 

4. 

 

5. 
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APÊNDICE 4 

 

PROJETO: “A IMAGEM DAS PRAÇAS DE ILHÉUS-BAHIA SOB A ÓTICA DAS FOTOGRAFIAS, 

DAS PALAVRAS E DO DISCURSO: UMA CONTRIBUIÇÃO PARA A EDUCAÇÃO PATRIMONIAL 

E PARA O TURISMO CULTURAL” 

 

 

Estudante: Saulo Rondinelli Xavier da Silva 
Professor/Orientador: Prof. Dr. Natanael Reis Bomfim 

Programa de Mestrado em Cultura e Turismo (UESC) 

 

 

FORMULÁRIO DE ASSOCIAÇÃO DE PALAVRAS – ALUNOS DO CURSO TÉCNICO DE GUIA DE 
TURISMO DO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL (CEEP) – ILHÉUS-BAHIA 

 
 
 

NOME: _________________________________________ IDADE: ______ 

DATA: ___/___/___ 

 

 

Bloco 3  Imagem das praças ilheenses sob a ótica das palavras 

 

Com cinco palavras responda: Quando você pensa e vê a praça, o que vem em 

sua mente? 

 

1. 

 

2.  

 

3. 

 

4. 

 

5. 
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APÊNDICE 5 

 

GUIA DA ENTREVISTA SEMI-DIRIGIDA APLICADA AOS TÉCNICOS DO CURSO 

DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM TURISMO DO PROJETO JUVENTUDE 

CIDADÃ (PJC) – ILHÉUS-BAHIA 

 
 

NOME: _________________________________________ IDADE: ______ 

DATA: ___/___/___ 

 

Bloco 4  A imagem das praças ilheenses sob a ótica do discurso 

 

 

Tema 1 Os elementos de caracterização e definição da praça (históricos, 

culturais e materiais) 

 

1. Coloque-se na situação em que você deve descrever uma praça ilheense para 

um turista. O que você diria para ele? (CD) 

 

 

Tema 2 O julgamento de valor sobre as praças ilheenses (identificação, 

valorização, preservação, conservação e degradação) 

 

1. O que as praças ilheenses representam para você?  

2. Você considera as praças ilheenses como um produto turístico? Sim ou não, 

e por quê?  

3. Até que ponto, você considera as praças ilheenses importantes para a 

cidade? Por quê?  

4. Em sua opinião, quais as consequências para a cidade com o 

desaparecimento das praças?  

5. É possível que as praças mantenham-se ao longo do tempo? Por quê?  

6. Em sua opinião, as praças ilheenses chamam mais atenção da comunidade 

local ou dos visitantes? 
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ANEXO 1 
 
 
 

 
CURSO TÉCNICO DE GUIA DE TURISMO 

 
 
 

 
 
 
 
 

 Eu, Nilmaci Silva dos Santos, Coordenadora do Curso Técnico de Guia de 

Turismo, do Centro Estadual de Educação Profissional de Ilhéus, conheço a 

pesquisa intitulada “A imagem das praças de Ilhéus-Bahia sob a ótica das 

fotografias, das palavras e do discurso: uma contribuição para a educação 

patrimonial e para o turismo cultural”, desenvolvida pelo pesquisador Saulo 

Rondinelli Xavier da Silva, orientado pelo Professor Dr. Natanael Reis Bomfim, e 

concordo com sua realização após a apresentação do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido devidamente preenchido e assinado pelas partes. 

 

 

Ilhéus, 17 de maio de 2010. 
 

 

 

Atenciosamente, 

 
 

Nilmaci Silva dos Santos 
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