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RESUMO 
 
O projeto busca refletir e abordar sobre a importância do 
patrimônio como ferramenta de desenvolvimento do turismo 
cultural. Apresenta o Projeto de Extensão Tour Pedagógico nos 
Lugares Memória como instrumento para difundir os conceitos 
sobre lugares memória e patrimônio cultural, com o objetivo de 
reconhecer, valorizar e conservar os espaços do Centro 
Histórico de São Luís – MA mediante as políticas públicas 
voltadas para o mesmo, podendo ampliar os locais de visitação 
turística na cidade, de acordo com roteiros elaborados sob a 
perspectiva da comunidade de terceira idade da região.   
 
Palavras-chave: Patrimônio. Turismo cultural. Roteiro. 
 
ABSTRACT 
 
The project seeks to reflect and address on the importance of 
heritage as cultural tourism development tool. Displays the 
extension project Educational Tour in Memory Seats as a tool 
to spread the concepts of memory places and cultural heritage, 
in order to recognize, value and conserve areas of St. Louis 
Historical Center – MA by public policies for the same, which 
may extend the tourist attraction sites in the city, according to 
roadmaps developed from the perspective of the community of 
seniors in the region.  
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1. INTRODUÇÃO 
 

O Centro Histórico de São Luís materializa uma herança cultural construída a 

partir, principalmente, da presença europeia e africana na condição social de escravos. Com 

cerca de 220 hectares, possui imóveis de valores históricos e arquitetônicos, remanescentes 

dos séculos XVIII e XIX, onde o Maranhão obteve importante papel na produção econômica 

do país. Tal importância é avaliada como Patrimônio Cultural da Humanidade em 

reconhecimento à harmonia, beleza e importância desse conjunto de arquitetura civil de 

origem europeia, a medir a consideração pela cultura da localidade e a contribuição de 

políticas públicas para a preservação do espaço. 

Atrações do patrimônio cultural são elementos de suma importância no produto 

turístico, impactando diretamente no desenvolvimento da economia local. Além disso, é um 

serviço oferecido com a perspectiva de ter um significado, atrair e envolver o visitante, 

passando a ideia de herança ou legado que influencia na identidade nacional, regional ou 

local. Encaixa-se, então, em uma das vertentes do turismo, o chamado turismo cultural.  

O Tour Pedagógico encontra-se nessa segmentação de turismo cultural, tendo 

uma missão de transmitir, educar e explanar conceitos a fim de ampliar a visão sobre 

aspectos da história, cultura e das tradições locais, visando um maior entendimento sobre 

educação patrimonial.  

O amplo sistema do Turismo possui assim um caráter pedagógico que 

proporciona uma interação mais significativa e educacional entre teorias e práticas que dão 

à comunidade uma oportunidade de conhecer e valorizar o espaço vivido ou apresentado. 

Através dele são criadas percepções multidisciplinares em relação ao ambiente, com suas 

transformações e contextos que fazem parte do processo de conscientização individual, 

sendo nesse caso através dos lugares de memória. 

A memória por sua vez pode ser descrita como uma retenção de lembranças e, 

de acordo com o dicionário Aurélio é uma “faculdade pela qual o espírito conserva ideias ou 

imagens”. Utilizando esse significado, pode-se explicar a relação entre memória e identidade 

e memória e patrimônio, pois fazem parte da existência de um ser em uma organização 

social. Carvalho (2011) afirma que patrimônio e memória “estão inter-relacionados, uma vez 

que ambos, quando acionados, aludem às reminiscências que conferem aos grupos sociais 

o sentido de pertencimento a uma determinada cultura e sociedade”. 



 

 

                  

O conceito de patrimônio, no sentido de ser uma ferramenta de transmissão da 

cultura, começa a ser estudado como instrumento de conservação de identidade e, portanto, 

é necessário que haja a manutenção e renovação dos mesmos. Essas ações são realizadas 

por políticas voltadas a essa recuperação do passado, onde constituem normas que 

objetivam a salvaguarda da memória. 

    Este artigo, para tanto, trabalha na perspectiva do projeto Tour Pedagógico 

nos Lugares Memória, que se baseia na ideia de relacionar-se com o sentimento de 

pertencimento sobre o patrimônio juntamente com os lugares de memória, utilizando o 

incremento do turismo cultural como objetivo e elaborando a criação de roteiros que 

proporcionam que as comunidades receptoras, independente da faixa etária, visualizem sua 

história. 

 

2. HISTÓRICO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO EM 

SÃO LUÍS 

 

Buscando esse legado dos lugares memórias existentes, resgata-se a memória 

de uma localidade, que tende a passar despercebida pela falta de valorização. Muitas vezes 

esses lugares são perdidos por falta de políticas de preservação e conservação, que de 

alguma forma a importância se devaneia na falta de interesse dos autóctones e órgãos 

públicos, que juntamente com o tempo, exploração e vandalismo, esses bens vão perdendo 

suas características principais.  

Desta forma, desde 1940 o IPHAN consolidou uma política de tombamentos na 

cidade, até que em 1974 houve o Tombamento Federal do Conjunto Arquitetônico e 

Paisagístico da Cidade de São Luís (Processo nº 454-T-57; inscrição n° 64 do Livro do 

Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico), que incluíram os bairros da Praia Grande, 

Desterro e Ribeirão (muito citados e visitados no Projeto). 

O Programa de Preservação e Revitalização do Centro Histórico (PPRCH) foi de 

extrema importância para destinar o título de Cidade Patrimônio Cultural da Humanidade a 

São Luís. Sua primeira etapa (1981/82) constituiu-se de obras para geração de emprego e 

renda e obras de caráter social e urbanístico, por meio da restauração e recuperação da 

Feira da Praia Grande (Casa das Tulhas), Beco da Prensa e Praça da Praia Grande. Na sua 

segunda etapa (1987/90), foi iniciado o período de investimentos e obras do Programa de 



 

 

                  

Preservação e Revitalização do Centro Histórico de São Luís, fase Projeto Praia Grande/ 

Reviver e através desse foram recuperadas as redes de utilidade e serviços de água, 

esgoto, energia elétrica e telefonia, pavimentação de ruas e calçadas na abrangência de 12 

hectares e 200 edificações. 

Na terceira etapa (1991/94) foi determinado o prosseguimento ao Programa com 

expressivas obras, como restauração do Teatro Arthur Azevedo e Fábrica do Rio Anil. Na 

quarta etapa (1995/96) visaram-se na preservação das obras na Praia Grande e na 

promoção cultural do local e na quinta etapa (1996-99) com propósitos de garantir, mediante 

os recursos da PRODETUR/ MA (Programa de Desenvolvimento do Turismo) no valor 

equivalente a US$ 53 milhões destinados à recuperação e à ampliação da infraestrutura 

urbana de bairros, recuperação de edificações de valor histórico e revitalização das 

atividades portuárias, buscando incentivo às atividades de turismo cultural. 

Cabe ao IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) a 

responsabilidade em preservar, divulgar e fiscalizar os bens culturais brasileiros, bem como 

assegurar a permanência e usufruto desses bens para a atual e as futuras gerações. Estão 

presentes para tais atos o DPHAP (Departamento do Patrimônio Histórico Artístico e 

Paisagístico) no nível estadual e a FUMPH (Fundação Municipal de Patrimônio Histórico) no 

nível municipal.  

A participação do IPHAN no principal programa de financiamento de 

infraestrutura para o desenvolvimento do País, foi efetivo nos anos de 2011/2014, tendo em 

vista o volume inédito de recursos disponibilizados em se tratando de obras de recuperação 

do patrimônio, disponibilizando mais de 133 milhões em São Luís, MA. Uma das obras de 

grande impacto do PAC-CH/IPHAN no que se refere ao seu potencial de transformação de 

ambientes urbanos ou culturais foi a realização na requalificação dos espaços públicos da 

cidade. 

 

3. TOUR PEDAGÓGICO COMO FERRAMENTA DE PROMOÇÃO DO TURISMO 

CULTURAL  

 

No conceito antropológico de cultura, é apresentada a noção de que todos os 

seres humanos são capazes de produzir, compreender e usufruir atividades, bens, 

conhecimentos e histórias, e que a personalidade de cada indivíduo muito se deve às 



 

 

                  

vivências dos grupos nos quais estão inseridos. Já o patrimônio, faz alusão a alguma 

propriedade que pode ser deixado de herança, mas também pode ser encaixado em um 

conjunto de bens materiais e/ou imateriais que representam a cultura. Juntando as duas 

noções, conclui-se que é um produto é herdado e difundido de geração para geração. 

O patrimônio cultural de uma localidade se torna palco para diversos serviços 

durante o passar dos anos e o turismo como movimentador e utilizador desses serviços, se 

encaixa nessa questão. Diversos segmentos são atribuídos ao turismo, mas o mais 

específico em relação a esses conceitos é o turismo cultural. 

Quando algum turista opta por viajar e conhecer uma cultura diferente da sua, 

está mais aberto a entender, a se sensibilizar, a ter contato direto com a identidade do local, 

buscando o conhecimento da história do mesmo. Com essas características de 

compreender a vivência da comunidade desse lugar, obtém-se uma maior valorização dos 

viajantes pelos produtos culturais, atrelando um entendimento mais comunitário.  

Segundo Dias (2006, p.39), o turismo cultural é:  

Uma segmentação do mercado turístico que incorpora uma variedade de formas 
culturais, em que se incluem museus, galerias, eventos culturais, festivais, festas, 
arquitetura, sítios históricos, apresentações artísticas e outras, que, identificadas 
com uma cultura em particular, fazem parte de um conjunto que identifica uma 
comunidade e que atraem os visitantes interessados em conhecer características 
singulares de outros povos. 

O turismo cultural conta com as peculiaridades de cada lugar, autenticidade de 

uma localidade, contribuindo diretamente como instrumento de promoção social e atuando 

como uma atividade cultural em si. As festas, costumes, histórias orais se tornam atrativos 

para muitos turistas. 

É importante frisar que no turismo cultural, a memória e a identidade são de 

suma importância para o desenvolvimento desse segmento. Na cultura, um dos fatores que 

contribui de forma positiva esse tipo de turismo é a elevação do nível de escolaridade da 

população que, de certa forma, vem aumentando graças à globalização (BATISTA, 2005). 

Dessa forma, o turismo cultural tem o objetivo de não somente estimular o 

crescimento da cultura dentro de uma localidade, mas também de levantar recursos para 

atrair visitantes, desenvolver economicamente a região turística e expandir conhecimento, 

tendo, assim, uma visão mais pedagógica, sendo esclarecido com o conceito de Gomes, 

Mota e Perinotto (2012), segundo eles, o turismo no âmbito pedagógico pode ser visto 

como:  



 

 

                  

Um instrumento a mais no processo de ensino e aprendizagem, de forma a torná-lo 
mais amplo e dinâmico, e também por sua contribuição para o processo de 
sensibilização de uma população residente sobre a importância da preservação do 
seu patrimônio local, e consequentemente para a construção de uma postura 
consciente e ativa no desenvolvimento de sua cidadania, visto a representatividade 
do patrimônio no fortalecimento de sua cultura e de sua própria identidade. 

Compreende-se assim que o turismo cultural e pedagógico contribui de fato para 

a valorização e conscientização do patrimônio, abrangendo passado e presente, englobando 

tempo, história, paisagem, lugar e espaço e se desvinculando de todos os preconceitos 

quanto à cultura apresentada em uma comunidade, permitindo representação de uma 

determina identidade. 

 

3.1 A importância dos Lugares Memória  

 

A expressão lugares de memória foi criada pelo historiador francês Pierre Nora, 

que percebeu que o tempo em que se vive, o local onde nos encontramos e os grupos 

sociais nos quais estamos inseridos sofreu e sofre mudanças contínuas, e a cultura atual 

sobrevive na relação entre a memória e a identidade. Desse modo, o uso adequado do 

patrimônio exerce duas funções: garantir o respeito à cultura e garantir o significado 

histórico. Camargo (2002) afirma que:  

O valor simbólico que atribuímos aos objetos ou artefatos é decorrente da 
importância que lhes atribui à memória coletiva. E é esta memória que nos impele a 
desvendar seu significado histórico social, refazendo o passado em relação ao 
presente, e a inventar o patrimônio dentro de limites possíveis, estabelecidos pelo 
conhecimento. 

Conforme as civilizações acumulam histórias, mais memórias estão sendo 

atribuídas àquele local, constituindo assim um perfil próprio. Toda comunidade possui seus 

lugares de memória e pode contribuir diretamente para a ampliação dos pontos turísticos no 

que se refere às manifestações culturais, aos casarões que viraram museus, à praças que 

tem um valor simbólico para a construção da história do local, à feiras antigas ou até mesmo 

aos hábitos singulares de um povo. 

Contando que a memória utiliza desses conceitos, o patrimônio cultural atua 

como uma ferramenta para nossa memória eternizar as características das manifestações 

de um determinado povo ou civilização. Dessa forma, o povo ou o indivíduo possui uma 

relação com o espaço representado como seu lar, obtendo um significado especial e 



 

 

                  

contribuindo para a peculiaridade de uma comida, uma dança, um ritual religioso, arquitetura 

civil, terreiros, entre outros.  

E é importante saber que elementos de identidade cultural contribuem para o 

resgate da autoestima, possibilitando o aumento do sentimento de pertencimento e 

contornando o processo de globalização, que tenta fazer o mundo igual, sem distinção entre 

os vários grupos populares.  

 

4. UM OLHAR SOBRE A COMUNIDADE DE TERCEIRA IDADE DO CENTRO HISTÓRICO 

DE SÃO LUÍS: PROJETO TOUR PEDAGÓGICO 

 

Identificado a importância do patrimônio, do turismo cultural, do lugar de 

memória, da preservação dos espaços como um instrumento de manutenção da história de 

um determinado local, é necessário transformar esse conhecimento como ferramenta de 

sensibilização e de valorização do patrimônio cultural.  

Desta forma, o Tour Pedagógico nos Lugares Memória, tem por finalidade 

identificar, formatar, informar e dinamizar os conhecimentos adquiridos no projeto. 

Desvendar o significado de uma construção, de uma rua, de uma Igreja, de uma praça, 

entre outros, através do olhar dos moradores da terceira idade está diretamente ligado a 

atribuir um valor, sendo este valor um instrumento de conhecimento e aprendizado. E 

segundo Gagné (1971) “O turismo pedagógico possibilita a aplicabilidade e a verificação dos 

conceitos trabalhados em sala, uma vez que são os componentes do ambiente da 

aprendizagem que dão origem à estimulação para o aluno”. 

Esta ação é obtida por meio de entrevistas, ministração de oficinas e visitas 

guiadas. O projeto dinamiza as práticas de roteiros da atividade turística na capital, 

baseando-se em livros e trabalhos científicos para melhor fundamentação teórica e 

engajamento no assunto abordado. A inserção da comunidade no projeto se dá pela 

transmissão da memória para os mais jovens. 

Os roteiros criados e efetuados estão de acordo com Pereiro (2002) e “devem 

atender aos valores culturais, à memória histórica, à história, ao patrimônio cultural e à 

pluralidade de identidades de um território”, sendo formatados a partir dessa visão, com uma 



 

 

                  

inter-relação entre o turismo e os lugares de memória das comunidades, inserindo-os assim 

na atividade.  

O projeto é sucedido por etapas, e todas são interdependentes. A partir das 

entrevistas semiestruturadas com os moradores mais antigos dos bairros que compõem o 

Centro Histórico de São Luís, há uma análise das mesmas, onde são definidos os lugares 

que são efetivados os roteiros pedagógicos. Para acrescentar, são oferecidas oficinas para 

os participantes do projeto, com o objetivo de formar multiplicadores.  As ministrações das 

oficinas e os roteiros são conduzidos pelos discentes do curso de turismo que estão 

responsáveis pelo projeto. As inscrições para participar do Tour são feitas em escolas de 

ensino médio, no curso de turismo da universidade e outros projetos de extensão presentes 

no mesmo. 

 

4.1 Entrevistas, oficinas e roteiros pedagógicos. 

 

O planejamento do Centro Histórico da capital São Luís e seu conteúdo 

histórico-arquitetônico estão relacionados ao seu desenvolvimento socioeconômico que 

influenciaram na sua expansão. Assim como todo patrimônio é formado a partir do valor 

simbólico que lhe é atribuído, e que todo lugar memória de um patrimônio representa a 

singularidade deste sobre diversas perspectivas, aquele espaço passou a adquirir também 

um reconhecimento cultural. 

O início do projeto se dá a partir de entrevistas efetuadas com os idosos 

moradores do Centro Histórico e áreas de entorno para a obtenção das informações base 

para elaboração dos roteiros pedagógicos. Nas primeiras fases do projeto, atingiu-se 

aproximadamente 500 pessoas, contando com os roteiros e as oficinas. Nessa terceira 

versão, foram realizadas 46 entrevistas com moradores dos seguintes bairros: Madre Deus, 

Lira, Belira, Goiabal, Coréia de Cima, Coréia de Baixo, Codozinho, Caminho da Boiada, 

Centro, Camboa, Diamante, Praia Grande e Macaúba. A comunidade respondeu aos 

questionários e cederam imagens para auxílio das atividades.  

 Um dos questionários foi realizado com o senhor Nelson Braga, 83 anos, 

natural de Cajapió – MA, morador do bairro da Coreia de Cima, que apresenta seus lugares 

memória através da sua juventude e estudos. Fala sobre a Praça da Alegria, no Centro de 

São Luís, onde teve contato com grandes amigos quando era mais jovem e o curso que 

fazia no antigo CEFET na capital (atual IFMA) de Topografia, extinto nos dias de hoje. Ele 



 

 

                  

também foi uma das pessoas responsáveis pelo aterramento da maré em bairros 

importantes da cidade como o bairro da Madre Deus.  

 

 

                        Foto 1: Nelson Rodrigues e as monitoras do projeto. (Fonte das autoras) 

A partir da identificação dos lugares memória dos moradores, são formados 

roteiros que serão executados após as oficinas. Nesta terceira versão do projeto foram 

designados quatro roteiros que abrangem uma grande demarcação do Centro Histórico e 

bairros vizinhos. O primeiro roteiro delimita uma parte comercial do local, começando pela 

Biblioteca Pública Benedito Leite, passando pela Praça do Panteon, Praça Deodoro, 

seguindo pela Rua Rio Branco, avistando a Praça Odorico Mendes, até chegar à famosa 

praça Gonçalves Dias, Igreja dos Remédios e Praça Maria Aragão.  



 

 

                  

 

                               Foto 2: Praça Gonçalves Dias. (Fonte: Anderson Corrêa) 

 O segundo e terceiro roteiros compreendem as áreas que delimitavam a elite 

e a plebe dos séculos XVII, XVIII e XIX. O primeiro, com começo no Museu Histórico e 

Artístico do Maranhão, passando pelo Teatro Arthur Azevedo, Praça João Lisboa, Praça 

Benedito Leite, Igreja da Sé e Palácio dos Leões (sede do governo maranhense). O 

segundo passando pelo Museu Casa da Festa, Praça Nauro Machado, Casa das Tulhas e 

Centro de Criatividade Odylo Costa Filho.  

O último roteiro contorna o bairro da Madre Deus tendo início na Praça da 

Saudade, realizando uma visita no Cemitério do Gavião, atravessando o Largo do Caroçudo 

e o Centro de Produção Artesanal do Maranhão – CEPRAMA, passando pela Rua São 

Pantaleão e capela São Pedro. 



 

 

                  

 

Gráfico 1: Lugares Memória mais citados entre os 46 idosos entrevistados. 

As oficinas trabalhadas no projeto utilizam conceitos sobre patrimônio material e 

imaterial, cultura, turismo cultural, tombamento, registros, órgãos responsáveis pela 

preservação e fiscalização do patrimônio, o papel do cidadão acerca das concepções sobre 

a responsabilidade individual e coletiva sob os espaços que precisam ser preservados, 

conservados e restaurados, dando ênfase às ferramentas utilizadas nos processos 

administrativos da representação do patrimônio local. 

Os roteiros, desenvolvidos após as oficinas, têm a finalidade de aplicar os 

conceitos apresentados no projeto. São passeios que apresentam as praças, teatros, 

igrejas, capelas, cemitérios, áreas de lazer, centros culturais, ruas, becos e escadarias, 

solares e casarões que representam o contexto histórico cultural da cidade. Através dessa 

atividade o principal objetivo do projeto é alcançado, quando finalmente conseguimos 

associar prática à teoria, contribuindo para a formação de caráter social. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Portanto, as instituições de ensino podem e devem proporcionar meios para que 

seus estudantes possam vivenciar e obter o sentimento de pertencer à sua comunidade. 

Uma das propostas do projeto é o turismo pedagógico, que junto ao turismo cultural torna-se 



 

 

                  

um forte aliado para o desenvolvimento de atividades externas ao ambiente acadêmico, 

proporcionando uma visão holística e multidisciplinar do meio vivente.  

Tanto a instituição que propõe atividades voltadas para o turismo pedagógico, 

quanto os participantes, obtém vantagens ao utilizar das propostas desse instrumento 

educacional. Amplia e diversifica a formação do profissional ou acadêmico que as 

desenvolve, juntamente com a retenção do aprendizado sobre políticas públicas que 

auxiliam na preservação dos espaços utilizados. 

 Partindo dessa concepção, destacam-se os seguintes objetivos do projeto: 

ilustrar através do projeto tour pedagógico uma ferramenta para o desenvolvimento das 

concepções de estado, cultura e identidade, de acordo com as leis do patrimônio atingido. 

Cabe ressaltar o papel das instituições de ensino que apoiam as pesquisas e projetos de 

extensão, que podem contribuir com realizações de atividades, aumentando a influência 

delas sobre o cidadão. Tal projeto além de exaltar a cultura local, proporciona experiências 

que trabalham a conservação do patrimônio social através de seus valores. 

Em sua primeira versão, entre 2012/2013 o projeto atingiu uma média de 100 

pessoas com um público composto por acadêmicos da Universidade Federal do Maranhão, 

comunidades de bairros próximos e alunos de outros projetos. Em sua segunda versão, 

2013/2014, o projeto alcançou mais de 300 participantes, com o mesmo público alvo. E a 

atual terceira versão, 2014/2015, os resultados superaram as expectativas, atingindo um 

público de 450 pessoas. 

O projeto Tour Pedagógico propõe em suas atividades experiências que 

ultrapassam os limites da Universidade, firmando-se como um instrumento a fim de 

proporcionar a valorização dos espaços propostos, trazendo a cultura e história, a 

conservação do ambiente e servindo como fonte de pesquisa, ensino e extensão para a 

construção da concepção de identidade local. 
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