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RESUMO 
 
 

A pesquisa teve como objetivo o estudo da atual situação física e gerencial dos 
atrativos turísticos que são tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (IPHAN) do município de Acari, localizado no Estado do Rio Grande do 
Norte, que são o Museu Histórico de Acari (a antiga casa de câmara e cadeia) e a 
Igreja de Nossa Senhora do Rosário. Os objetos de estudo foram escolhidos com o 
intuito de analisar a gestão desses prédios por parte dos órgãos que os gerenciam. 
Os prédios fazem parte do patrimônio arquitetônico histórico da formação da cidade, 
e levando essa informação em consideração, fomos também estudar a história do 
lugar. Pesquisamos desde sua colonização no século XVII, até os dias atuais no 
século XXI. Obtivemos como fontes alguns autores e órgãos públicos que tratam 
sobre cultura, patrimônio histórico cultural, história de Acari, e utilização do patrimônio 
no turismo, como por exemplo, Canclini (1999), Cifelli (2015), Galvão (2013), Geertz 
(2008), IBGE, IPHAN, Laraia (2003), Macedo (2004), Malinowski (1975), Ministério da 
Cultura, Ministério do Turismo, Morais (2016), Portuguez (2004), Rosa (1974), Sala 
(1990), SETUR – RN, Simão (2006), entre outros autores. Além disso, fomos a campo 
para conseguirmos mais informações e também capturarmos imagens necessárias 
para a pesquisa. Mediante isso, tentamos responder a problemática que foi a de que 
maneira era gerido os atrativos turísticos da cidade de Acari, vinculados ao IPHAN. 
 
 
Palavras-chave: Turismo. Patrimônio histórico cultural. Seridó potiguar. Acari – RN. 
Turismo cultural. 
  



ABSTRACT 
 
 

The research was based on the study of the current physical and managerial situation 
of the tourist attractions that are registered by the Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (IPHAN) of the municipality of Acari, located in the State of Rio 
Grande do Norte, which are the Historical Museum of Acari (the old town hall and jail) 
and the Church of Our Lady of the Rosary. The objects of study were chosen in order 
to analyze the management of these buildings by party the agencies that manage 
them. The buildings are part of the historical heritage of the formation of the city, and 
taking this information into consideration, we were also studying the history of the 
place. We have researched since its colonization in the 17th century, up until the 
present day in the 21st century. We obtained the sources some authors that treat with 
culture, cultural historical patrimony, history of Acari, and use of heritage in tourism, for 
example, Canclini (1999), Cifelli (2015), Galvão (2013), Geertz (2008), IBGE, IPHAN, 
Laraia (2003), Macedo (2004), Malinowski (1975), Ministério da Cultura, Ministério do 
Turismo, Morais (2016), Portuguez (2004), Rosa (1974), Sala (1990), SETUR – RN, 
Simão (2006), among others. Besides that, we went to the field to get more information 
and also to capture necessary images for the research. Through this, we tried to 
answer the problematic that was in what way the tourist attractions of the city of Acari, 
linked to the IPHAN were managed. 

 
 

Keywords: Tourism. Historical cultural heritage. Seridó potiguar. Acari - RN. Cultural 
tourism.  



LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Figura 1 - Mapa Ilustrado do Centro Histórico de Acari - RN .................................... 26 

Figura 2 - Bases do Turismo Cultural ........................................................................ 34 

Figura 3 - Classificação do Brasil nos indicadores de competitividade internacional 35 

  



LISTA DE IMAGENS 

 

Imagem 1 - Visão dos prédios históricos ................................................................... 40 

Imagem 2 - Noção da estrutura após a ampliação da capela em 1840. ................... 42 

Imagem 3 - Capela por volta de 1930 com os corredores laterais. ........................... 43 

Imagem 4 - Demolição dos corredores laterais na década de 40. ............................ 44 

Imagem 5 - Igreja após a reforma de 1940, ainda na mesma década. ..................... 44 

Imagem 6 - Igreja na década de 50. .......................................................................... 45 

Imagem 7 - Centro do município de Acari em meados dos anos 60 ......................... 46 

Imagem 8 - Centro do município de Acari na atualidade. .......................................... 46 

Imagem 9 - Igreja de Nossa Senhora do Rosário após reforma em 1986 ................ 47 

Imagem 10 - Igreja de Nossa Senhora do Rosário durante a reforma de 2010 ........ 48 

Imagem 11 - Cozinha de produção de queijo ............................................................ 49 

Imagem 12 - Módulo do algodão ............................................................................... 50 

Imagem 13 - Planta baixa da estrutura do Museu Histórico de Acari ........................ 50 

Imagem 14 - Atual fachada do Museu Histórico de Acari .......................................... 51 

  



LISTA DE QUADROS 

Quadro 1 - Cartas Patrimoniais e diretrizes de preservação ..................................... 22 

Quadro 2 - Patrimônio Cultural e a Teoria ................................................................. 25 

Quadro 3 - Divergências e cumplicidades na política pública de turismo e patrimônio 

cultural. ................................................................................................... 29 

Quadro 4 - Política Municipal de Cultura - Acari/RN ................................................. 38 

  



SUMÁRIO 

1       INTRODUÇÃO ................................................................................................. 14 

2       PATRIMÔNIO HISTÓRISCO, ARTISTÍCO E CULTURAL .............................. 20 

2.1    CULTURA ........................................................................................................ 28 

2.2    TURISMO E PATRIMÔNIO .............................................................................. 32 

3       O MUNICÍPIO DE ACARI ................................................................................ 36 

3.1    ECONOMIA ...................................................................................................... 37 

3.2    CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARQUITETÔNICO .......................... 38 

3.3    OBJETOS DE PESQUISA ............................................................................... 41 

3.3.1 Igreja de Nossa Senhora do Rosário ............................................................ 41 

3.3.2 Museu Histórico de Acari .............................................................................. 48 

4       RESULTADOS ................................................................................................. 52 

5       CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................. 55 

REFERÊNCIAS ................................................................................................ 57 

APÊNDICE A – Roteiro do questionário para os representantes dos prédios 

tombados .......................................................................................................... 61 

 

  



14 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O município de Acari foi um dos pioneiros no povoamento da região do Seridó. 

Antes de se tornar Vila, era chamada de povoação de Acari da qual era pertencente 

a Vila do Príncipe, na Freguesia de Caicó. No ano de 1833, a povoação é elevada à 

categoria de município de Acari, criando também a Vila de Acari (sede do município), 

desmembrando-se, assim, do município de Caicó. A freguesia só foi estabelecida no 

ano de 1835, sob invocação de Nossa Senhora da Guia (ROSA, 1974). O seu 

processo de povoamento foi ligado diretamente a pecuária, como cita Diniz (2008), 

que a pecuária foi a atividade econômica que levou a fixação das famílias no sertão 

potiguar, e o cultivo do algodão estabeleceu a permanência da população do Seridó. 

Durante o período colonial existiam rotas comerciais destinadas a trazer e 

levar mercadorias do litoral para o interior e vice e versa. Essas rotas cruzavam o 

sertão da atual região Nordeste, e o município de Acari era um ponto estratégico para 

o descanso dos viajantes que vinham da Bahia, Pernambuco e Paraíba, pois, possuía 

um poço1 de água intermitente e de boa qualidade. De acordo com Rosa (1974), 

quando os viajantes voltavam para seu destino de origem, diziam que a terra era de 

rica pastagem e de muitas plantações frutíferas, tinha água boa para consumo próprio, 

o tempo limpo e fresco. Os viajantes se alojavam próximo a um poço que 

permanentemente havia água fresca e sempre estava cheio. Com esse ambiente 

favorável, certo dia um viajante decidiu levantar uma barraca feita de pedaços de 

madeira fincadas no chão e o teto feito com ramos de oiticica, para “armar” sua rede, 

porém queixavam-se de ventos frios e fortes principalmente nos meses de setembro, 

outubro e novembro. Aquele pouso passou a ser cada vez mais conhecido. Até que 

um dos muitos viajantes ou um grupo deles (não se sabe ao certo) que por ali 

passavam, decidiu construir um rancho baseado nos mesmos materiais de construção 

do pouso. Viu-se o levantar de um rancho nas proximidades do poço, surgindo 

cabanas e, nascendo de uma maneira desordenada a povoação de Acari (ROSA, 

1974). 

                                            
1 Conhecido popularmente como poço do Felipe. Para maiores informações: MACEDO, Muirakytan 
Kennedy de et al (Org.). Acari: Berço da cultura e religiosidade na saga de um povo hospitaleiro. Natal: 
Sebrae/RN, 2004. 87 p. 
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Nos primeiros anos do processo de povoamento de Acari as casas eram 

construídas mais próxima ao poço, notou-se que com o aglomerar de construções 

seria melhor procurar outro terreno um pouco mais abaixo. Neste novo terreno foram 

construídas casas ainda de taipa e cobertas com folhagem, porém não demorou muito 

para chegar um oleiro que soubesse fazer telha (ROSA, 1974). Com o início do 

povoamento vieram as famílias criadoras de gado. A pecuária seria a atividade 

econômica que prevaleceria naquela região, construindo suas fazendas. As fazendas 

de gado da região foram edificadas sem nenhuma assinatura de arquitetos, apenas 

com os conhecimentos de edificações (DINIZ, 2008), que geralmente era composta 

pela casa térrea com sótão, construída sobre alicerce de pedra, com paredes de 

tijolos, sendo coberta com madeira, e tendo sua frente para o nascente, característica 

do período de colonização seridoense (IPHAN-RN, 2010). Pouco tempo depois já era 

possível ver a formação do povoado. Ainda é possível visualizar alguns prédios que 

se pode ser apresentados como parte do centro histórico, como a Casa de Câmara e 

Cadeia (atual Museu Histórico de Acari), a Capela de Nossa Senhora do Rosário 

(primeira igreja do município, antiga Igreja Matriz de Nossa Senhora Da Guia), a Igreja 

de Nossa Senhora Da Guia (atual Igreja Matriz), o Casario Urbano (localizado na Rua 

Otávio Lamartine, e Rua da Matriz), o Grupo Escolar Tomaz de Araújo, e o Poço do 

Felipe (considerado o ponto principal para o início do povoamento de Acari).  

Analisando-se os prédios do município de Acari, e sua estrutura arquitetônica 

histórica, viu-se a necessidade de estudar os prédios tombados pelo Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artística Nacional (IPHAN).2 A pesquisa tem o objetivo de 

verificar a atual situação física e gerencial dos atrativos turísticos que são tombados 

pelo IPHAN do município de Acari, localizado no Estado do Rio Grande do Norte, que 

são o Museu Histórico de Acari (a antiga casa de câmara e cadeia) e a Igreja de Nossa 

Senhora do Rosário (primeira igreja do município, que anteriormente tinha como 

invocação Nossa Senhora Da Guia). 

A pesquisa sobre esse tema tem o intuito de analisar a gestão desses prédios 

por parte do órgão que os gerenciam. Porque esses prédios fazem parte do patrimônio 

                                            
2 Segundo o site oficial do IPHAN, este instituto é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da 
Cultura que responde pela preservação do Patrimônio Cultural Brasileiro. Ficando responsável pela 
proteção e promoção dos bens culturais nacionais, assegurando sua permanência e usufruto para as 
gerações presentes e futuras. Para maiores informações acesse:  IPHAN. O Iphan. 2014. Disponível 
em: <http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/872>. Acesso em: 02 out. 2018. 
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arquitetônico histórico da formação da cidade. Porém, apenas alguns itens do centro 

histórico são administrados pelo poder público, e nem todos são abertos à visitação, 

seja por serem propriedades privadas sem destinação a visitação pública, seja por 

não possuírem estrutura física e de acesso ou por falta de incentivo a atividade 

turística. Por exemplo, pode-se citar o Casario Urbano predominantemente 

localizados nos bairros Ary de Pinho, Centro, Petrópolis e Vereador Tarcísio Bezerra 

Galvão, que em sua predominância são propriedades privada com uso na maioria das 

vezes como segunda residência dos “filhos da terra” e a maioria dos proprietários não 

moram na cidade, essas casas são caracterizadas como segunda residência, ficando 

aos cuidados de funcionários encarregados de limpar e deixar as casas em ordem 

(tornando-se de difícil acesso aos visitantes). Na maioria das vezes esses 

proprietários só vão a cidade na época da Festa da Padroeira tradicionalmente 

conhecida pelos seus “filhos” como Festa de Agosto3, mediante o fato de ocorrer no 

período de 5 a 15 de agosto, costume que já é tradição desde o início de sua formação. 

Visto que o objetivo da pesquisa é o de estudar os prédios tombados pelo 

IPHAN, viu-se a necessidade de estudar a história do lugar. O estudo sobre a história 

de um lugar se dá principalmente pelos seus habitantes, pelos seus costumes e 

tradições, levando a criar uma identidade cultural4 por parte dos moradores de uma 

determinada localidade, gerando um sentimento de pertencimento desse espaço. 

Entre o que se sabe sobre nós e o que se deve saber sobre o nosso agir, há um 

espaço vazio que devemos preencher com a informação fornecida pela 

cultura/cotidiano (GEERTZ, 2008). 

É necessário a preservação do patrimônio histórico-cultural material e 

imaterial de um lugar, para que se possa dar continuidade a história e 

                                            
3 A festa da padroeira da cidade de Acari é uma tradição para seus moradores e descendentes, pois 
desde o começo de sua formação, esta data era considerada para aqueles que participavam, uma 
maneira de reunir todos os moradores. Nos dias de hoje não é mais necessário ser residente fixo, pois 
a costume de ir a novena e depois as quermesses, passou de geração em geração. No período da 
festa (05 a 15 de agosto), a cidade recebe inúmeros visitantes, incluindo aqueles que tem uma segunda 
residência no município. Este período pode ser considerado, o período do reencontro, da reunião com 
seus familiares e amigos, de confraternização. Para mais informações: ROSA, Jayme da Nóbrega 
Santa. Acari: Fundação, história e desenvolvimento. Rio de Janeiro: Editora Pongetti, 1974. 
4 Características específicas de uma determinada localidade, e de seus moradores (o homem pode-se 
dizer que serve como um transmissor, ele absorve a cultura durante seu crescimento, e posteriormente 
a transmite). A construção de um modo de viver, de agir, de acordo com suas vivências. Para maiores 
informações: GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: Ltc, 2008. 323 p. reimp., 
1926. 
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desenvolvimento de uma determinada localidade. Pois esses elementos foram e ainda 

são de grande importância para a construção da cultura local. 

Visando essa importância, o Governo Federal vem criando políticas públicas 

e planos de ação a respeito da preservação do patrimônio cultural do país desde o 

começo do século XX. Pode-se citar como exemplo e também como fonte de dados 

para essa pesquisa o Programa Cidades Históricas (1970-1980), que tinha o intuito 

de valorizar a preservação de patrimônio cultural sob a valorização turística de bens 

culturais. O mais atual é o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) – Cidades 

Históricas (2008-2018), o PAC é um programa de desenvolvimento do Ministério do 

Planejamento que auxilia os municípios na construção ou reforma de prédios/espaços 

que ajudem o desenvolvimento da cidade, pensando nisso houve a junção do PCH 

com o PAC, transformando-os em PAC – Cidades Históricas.  

Durante a primeira etapa do programa (2007-2010), o estado do Rio Grande 

do Norte implementou o PAC em dois municípios: Natal, capital do Estado, e Acari5, 

interior do estado. O intuito do programa era utilizar recursos públicos na recuperação 

do patrimônio cultural urbano (centros urbanos históricos) visando o desenvolvimento 

do turismo local e regional. O patrimônio material do município de Acari compõe parte 

da história do povo da região, justificando sua inclusão no rol das cidades históricas 

turísticas do estado do Rio Grande do Norte. 

A preservação e conservação é necessária em todo o seu patrimônio cultural.  

No entanto, o município desenvolveu um projeto de lei municipal sobre política de 

conservação do patrimônio histórico, no ano de 2016. No final do ano de 2017 foi 

inserido alguns incisos em diferentes artigos em sua lei orgânica municipal6, referente 

ao tema de preservação e conservação do patrimônio histórico do município. 

Desta forma, pretende-se analisar a situação atual do patrimônio material 

arquitetônico do centro histórico da cidade de Acari tombados pelo IPHAN e abertos 

à visitação (o Museu Histórico de Acari, e a Igreja de Nossa Senhora do Rosário). 

                                            
5 Foram feitos levantamentos, obtenção de dados e algumas análises, por parte dos órgãos de 
competência federal, estadual e municipal. Porém não se sabe ao certo o motivo do município de Acari 
não está presente na segunda etapa do programa que começou no ano de 2011. 
6 ACARI. Prefeitura Municipal. Palácio Juvenal Lamartine de Faria. Lei Orgânica do Município de 
Acari/RN. Disponível em: <http://www.acari.rn.leg.br/leis/legislacao-
municipal/Lei%20Organica%20Acari_RN.pdf>. Acesso em: 17 out. 18. 



18 
 

 

Sendo assim, a problemática do nosso estudo é: De que maneira é gerido 

os atrativos turísticos da cidade de Acari, vinculados ao IPHAN? 

O objetivo principal é o de analisar e diagnosticar essa gestão, produzindo um 

estudo sobre os dados ao fim dessa análise. Desse objetivo principal desdobram-se 

os objetivos específicos necessários para realizar esse estudo: analisar o modelo de 

gestão atual dos atrativos turísticos que foram elencados; analisar o interesse desses 

gestores em melhorar o potencial turístico; avaliar de que maneira o poder público 

local participa da atividade turística.  

A metodologia utilizada foi a de pesquisa bibliográfica, teórica e empírica 

voltada para um levantamento de dados a respeito do centro histórico no município 

de Acari – RN, mais especificamente os prédios tombados pelo IPHAN (que no caso 

são a antiga casa de câmara e cadeia, atual Museu Histórico de Acari, e a igreja do 

rosário). A pesquisa bibliográfica para Marconi e Lakatos (2007), tem por finalidade 

colocar o pesquisador em contato direto com tudo que foi escrito, dito ou filmado sobre 

determinado assunto, incluindo tudo que lhe desrespeito.  

A pesquisa qualitativa foi feita nos prédios do centro histórico tombados pelo 

IPHAN com uma abordagem por meio de entrevistas, aos gestores de cada prédio 

voltado para administração desses locais.  

Foram entrevistadas duas pessoas, cada uma representando um dos prédios 

que são objetos de estudo dessa pesquisa, as entrevistas foram enviadas através do 

meio eletrônico com um contato prévio por telefone para explicar do que se tratava, e 

se eles poderiam colaborar com a pesquisa. Após receber a afirmativa, os e-mails  

foram devidamente enviados com o link de acesso ao documento através da 

ferramenta do Google Forms e posteriormente respondidos pelos entrevistados por  

meio da mesma ferramenta, dando o retorno com as entrevistas devidamente 

respondidas. 

Para isso essa pesquisa foi dividida em 7 partes (até então): (1) introdução; 

(2) patrimônio artístico, histórico e cultural; (3) discussões sobre cultura; (4) 

caracterização do município de Acari – RN; (5) resultados; (6) considerações finais; 

(7) referências e demais elementos pós-textuais que completam essa pesquisa. 
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A fundamentação teórica é dividida na parte do desenvolvimento da pesquisa, 

sendo subdividida em patrimônio artístico, histórico e cultural, cultura e caracterização 

do município de Acari – RN. Apresentando esses conceitos voltados para o objeto de 

estudo da pesquisa que são os atrativos turísticos do município de Acari – RN, 

vinculados ao IPHAN. 

 

 

 

 

 

  



20 
 

 

2 PATRIMÔNIO HISTÓRISCO, ARTISTÍCO E CULTURAL 

 

O início dos debates sobre o patrimônio histórico e cultural no Brasil se deu 

no começo do século XX, durante o movimento chamado de modernista, constituído 

por artistas nacionais de diversas áreas (pintores, escritores e músicos), com o intuito 

de construir uma identidade de cultura nacional. A junção de três acontecimentos 

específicos são indispensáveis para a elaboração do quadro de evolução do conceito 

de patrimônio cultural no Brasil: a Semana de Arte Moderna de 1922, o Estado Novo 

e a criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN). Pode-se 

afirmar que a evolução histórica do conceito de patrimônio cultural no Brasil confunde-

se com a história do SPHAN, tal que os dois foram basicamente “criados” juntos. 

No Brasil, o processo de consagração dos artefatos culturais materiais 
e imateriais perpassa por várias fases, relacionadas a novos contextos 
políticos e sócio-econômicos, os quais determinam estratégias de 
ação diferenciadas no campo da preservação e uma nova hierarquia 
de valores e significados atribuídos aos bens culturais. (CIFELLI, 
2015, p. 48). 

 

Mário de Andrade é um ator principal, quando o assunto é relação 

preservação da memória e patrimônio. O mesmo foi um dos autores do anteprojeto 

de criação do Serviço do Patrimônio e Artístico Nacional (SPHAN), no ano de 1936 

junto com Gustavo Capanema (IPHAN-PR, 2015). O seu anteprojeto elaborado por 

Mário de proposta da criação do SPHAN, tinha um âmbito bastante amplo tentando 

preservar o conjunto dos bens culturais, incluindo hábitos, crendices, cantos, lendas 

e superstições populares. Ele entendia que a arte é uma palavra completa, que nesse 

sentido significa a habilidade com que as pessoas se utilizam das ciências, dos objetos 

e dos acontecimentos (SALA, 1990). 

[...] SPHAN – Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 
criado em 1937 e que teve como primeiro diretor Rodrigo Melo Franco 
de Andrade. Ainda hoje, impressiona o anteprojeto por sua 
clarividência e contemporaneidade, decorridos quase 80 anos. Sua 
colaboração com o SPHAN, atual Iphan, se estende até a sua morte 
precoce em 25 de fevereiro de 1945. Desde então, a obra de Mário de 
Andrade e suas realizações assumem importância crescente. Sua 
correspondência com outros modernistas, como Carlos Drummond de 
Andrade, Rodrigo Melo Franco de Andrade, Fernando Sabino, Manuel 
Bandeira, Gustavo Capanema e muitos outros, traça a crônica e o 
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cenário de uma época em que, após séculos de colonialismo cultural, 
o país forma sua imagem e identidade. (IPHAN-PR, 2015). 

O projeto de lei para criação de um órgão encarregado da preservação do 

patrimônio cultural, elaborado por Rodrigo Melo Franco de Andrade, e alguns outros 

modernistas que resultou na expedição do Decreto-Lei n° 25/37, que criou o SPHAN 

e regulamentou o tombamento como forma de proteção do patrimônio histórico 

nacional. 

A renovação tipológica está conjugada com a grande inovação 
metodológica na trajetória da preservação federal: a condição de que 
a proposta de nominação seja acompanhada de declaração formal de 
representante da comunidade produtora do bem ou de seus membros, 
expressando o interesse e anuência com a instauração do processo 
de registro. (MARINS, 2016, p. 17). 

 

O patrimônio histórico e artístico nacional, segundo o Decreto-Lei n°25/37, art. 

1°7, é constituído pelo conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no país e cuja 

conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis 

da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, 

bibliográfico ou artístico. 

A questão da Preservação do Patrimônio Histórico no Brasil ganhou novos 

patamares com a criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(SPHAN), por meio do Decreto-Lei n°378/37, art. 46°8 com a finalidade de promover, 

em todo o país e de modo constante, o tombamento, a conservação, o enriquecimento 

e o conhecimento do patrimônio histórico e artístico nacional. 

O Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) foi 
criado, em 1937, a partir de uma proposta de construção de um Estado 
burocrático, que buscava afirmar o aspecto “técnico e imparcial” das 
políticas de Estado. Assim, o órgão construiu suas diretrizes calcado 
em entendimentos que eram apresentados como desprovidos de 
influências políticas, mas impregnados de profundo estudo e 

                                            
7 BRASIL. Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937. Organiza a proteção do patrimônio 
histórico e artístico nacional. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Rio de Janeiro, 6 dez. 
1937. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del0025.htm>. Acesso em: 3 
de maio de 2018. 
8 BRASIL. Decreto-Lei nº 378, de 13 de janeiro de 1937. Dá nova, organização ao Ministério da 
Educação e Saúde Pública. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Rio de Janeiro, 6 dez. 
1937. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del0025.htm>. Acesso em: 10 
de maio de 2018. 
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conhecimento intelectual que embasariam suas decisões. (CORREA, 
2012, p. 22). 

Para Cifelli (2015), a compreensão do conjunto de transformações 

relacionadas à relação do patrimônio cultural com a esfera do mercado perpassa pela 

explicitação de uma tendência mundial que vem se delineando, desde o final da 

década de 1960, nas reuniões nacionais e internacionais voltadas para a promoção 

de discussões a respeito das medidas de preservação e valorização desses bens. O 

resultado destas discussões culminou na elaboração de documentos denominados 

“Cartas Patrimoniais” que, além de divulgarem os avanços teóricos e conceituais 

sobre a questão patrimonial, também objetivavam tecer recomendações e difundir 

formas de atuação para sua preservação. 

Quadro 1 - Cartas Patrimoniais e diretrizes de preservação 

Cartas Patrimoniais e diretrizes de preservação 

Carta de Atenas 

(1931) 

Congresso 

Internacional de 

Arquitetura 

Moderna (1933) 

Carta de Veneza 

(1964) 

Organização das 

Nações Unidas 

para a Educação, a 

Ciência e a 

Cultura-UNESCO 

(1972 e 2003) 

• Focaliza 

legislações 

nacionais 

para 

proteção dos 

monumentos 

de interesse 

histórico, 

artístico ou 

científico; 

• Direito da 

coletividade 

em relação a 

sociedade 

privada; 

• Conciliação 

entre Direito 

Público e do 

Direito 

particular; 

• Principal 

fundamento 

jurídico da 

• Patrimônio 

no contexto 

das cidades e 

das 

condições de 

vida do meio 

urbano. 

• Parâmetros: 

1.Direito a 

perenidade; 

2.Convém 

escolher com 

sabedoria o que 

deve ser 

preservado. 

• Ampliação do 

conceito de 

patrimônio 

(ruptura); 

• Entende-se 

não só as 

grandes 

criações, 

mas também 

as obras 

modestas, 

que tenham 

adquirido 

com o tempo 

significado 

cultural; 

• O objetivo é 

salvaguardar 

tanto a obra 

de arte 

quanto o 

testemunho 

histórico. 

• 1972 - Ações 

para a 

Proteção do 

Patrimônio 

Mundial, 

Cultural e 

Natural. 

• 2003 - 

Salvaguarda 

do patrimônio 

cultural 

intangível; 

• Legitimação 

do valor do 

patrimônio 

para os 

diversos 

grupos 

sociais; 

• Inclui as 

condições de 

produção 

como parte 
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preservação 

(precedência 

da função 

social da 

propriedade 

sobre os 

interesses 

privados. 

do objeto 

preservado 

(saberes & 

fazeres). 

Fonte: Morais (2016)9. 

 

Durante essas discussões em âmbitos nacionais e internacionais, as cartas 

patrimoniais foram tomando forma e se intensificando mediante a temática de 

patrimônio e métodos de preservação. Nesse período a discussão de preservação e 

conservação do patrimônio cultural estava em alta, desse modo viu-se a necessidade 

de mais entidades públicas voltadas exclusivamente para essa temática. Com isso, 

ocorreu uma união do órgão de preservação histórico e artístico (SPHAN) e do órgão 

responsável pelo desenvolvimento turístico (Instituto Brasileiro de Turismo - 

EMBRATUR), criando secretarias e departamentos voltados especificamente para 

esse assunto.  

No começo da década de 1970, foi criado o Programa Integrado de 

Reconstrução das Cidades Históricas para fins turísticos, mais conhecido como 

Programa Cidades Históricas (PCH), que segundo o IPHAN (2016), tinha a finalidade 

de investir recursos na recuperação do patrimônio cultural urbano (centros urbanos 

históricos) com vistas ao turismo como fator de desenvolvimento econômico local e 

regional, mais precisamente nas cidades históricas do Nordeste.  

  [...]o PCH foi um programa de governo para a preservação de 
cidades históricas no Brasil em que se buscou romper com as rotinas 
e as práticas históricas do patrimônio cultural de fiscalização de bens 
privados nas cidades tombadas (garantindo a preservação de certos 
critérios estético-estilísticos) e de restauração de monumentos 
considerados excepcionais. Com objetivo de recuperar cidades 
históricas da região Nordeste, o Programa viabilizou-se sob 
argumentos, então em voga, do aproveitamento turístico e econômico 
das áreas urbanas preservadas. Estimulando a descentralização das 
ações do patrimônio, valeu-se dos órgãos estaduais de preservação 
recém-criados para os contratos, obras de restauração e apoio 
técnico. As universidades foram envolvidas por meio do oferecimento 
de cursos de restauração, que contaram com a coordenação técnica 

                                            
9 Elaborado com base em Arantes (2009). 
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do Iphan, ao longo de toda a década de 1970. (NASCIMENTO; 
MARINS, 2016, p. 12). 

Com a Constituição Brasileira de 1988, foi criado um artigo com ênfase a 

cultura, o artigo 21610, nele fala sobre a composição dos bens que integram o 

patrimônio cultural brasileiro material e imaterial. 

No âmbito da legislação que rege o Patrimônio Histórico no Brasil, houve um 

acréscimo aos marcos legais no ano de 2000, na qual incorporou o Decreto n° 

3.551/200011, que instituiu o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial e criou o 

Registro como instrumento de reconhecimento específico para a criação do Livro de 

Registro do Patrimônio Imaterial (no que diz respeito ao  conceito de referência cultural 

e a definição dos bens passíveis de reconhecimento, sobretudo os de caráter 

imaterial). 

O patrimônio, segundo a UNESCO (2017), é o legado que recebemos do 

passado, vivemos no presente e transmitimos às futuras gerações, é fonte 

insubstituível de vida e inspiração, nosso ponto de referência, nossa identidade. 

Para Canclini (1999), o patrimônio cultural tem sido estudado por vários 

autores e pesquisadores, devido a sua diversidade de elementos que os pertencem. 

É considerando como parte do processo de desenvolvimento social, no qual é capaz 

de gerar renda para os atores envolvidos, que em algumas vezes ocorre a divisão da 

renda de maneira desigual. 

Morais (2016), cita o pensamento de alguns autores referente ao conceito de 

patrimônio cultural através de um quadro de sua própria elaboração. Analisando esses 

pensamentos vê-se uma comunicação entre eles, a do patrimônio cultural de uma 

forma global. A autora quis expor que não importa o tipo do patrimônio, seja ele 

material ou imaterial, todos eles são de grande relevância para as sociedades e 

também para aqueles que as pesquisam. 

                                            
10 BRASIL. Constituição (1988). Artigo nº 216, de 05 de outubro de 1988. Da Ordem Social: Da 
Educação, da Cultura e do Desporto. Brasília: Constituição Federal, 05 out. 1988. Seção 2. Disponível 
em: <https://www.senado.leg.br/atividade/const/con1988/CON1988_05.10.1988/art_216_.asp>. 
Acesso em: 01 nov. 2018 
11BRASIL. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. BRASIL. Casa Civil. Subchefia para Assuntos 
Jurídicos. Institui o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial que constituem patrimônio 
cultural brasileiro, cria o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial e dá outras providências. 
Brasília: Casa Civil, 04 ago. 2000. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3551.htm>. Acesso em: 01 nov. 2018. 
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Quadro 2 - Patrimônio Cultural e a Teoria 

PATRIMÔNIO CULTURAL E A TEORIA 

Autor Linha de pesquisa Contribuições 

CANCLINI, Nestor Garcia 
Comunicação, cultura e 
sociologia da América 
Latina. 

• O patrimônio cultural 
expressa à 
solidariedade que 
une a quem 
compartilha um 
conjunto de bens e 
práticas que os 
identifica, mas pode 
ser também um lugar 
de cumplicidade 
social. 

PRATS, Llorenç 

Teoria e método do 
patrimônio cultural; turismo e 
patrimônio; e análise e 
gestão de negócios para 
dinâmicas culturais e 
patrimoniais no âmbito local. 

• Patrimônio como 
construção social. 

• Distinção entre 
patrimônio local e 
patrimônio 
localizado, para 
compreensão dos 
efeitos econômicos 
do turismo. 

CHOAY, Françoise Teoria das formas urbanas e 
arquitetônicas 

• Patrimônio histórico 
representado pelas 
edificações. 

• O domínio 
patrimonial não se 
limita aos edifícios 
individuais, mas 
compreende o 
conglomerado de 
edificações e a malha 
urbana. 

LUCHIARI, Maria Tereza 

Duarte Paes. 

Dinâmica territorial: sistemas 
técnicos atuais e novas 
práticas socioespaciais; 
Desenvolve uma abordagem 
geográfica para a 
interpretação dos processos 
de refuncionalização 
turística dos patrimônios 
culturais 

• A compreensão das 
formas de produção 
do espaço urbano é 
fundamental para 
desvendar as novas 
lógicas 
socioespaciais do 
processo de 
refuncionalização 
nos centros 
históricos urbanos 
com fins turísticos. 

Fonte: Morais (2016)12. 
 

                                            
12 Elaborado com base em Canclini (1999), Choay (2006), Prats (2005) e Luchiari (2010). 
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A preservação do patrimônio cultural não se caracteriza como um obstáculo 

ao desenvolvimento, uma vez que é possível estabelecer medidas de intervenções na 

localidade ao considerar a manutenção do ambiente urbano, com harmonia entre a 

história e a modernidade (SIMÃO, 2006). Pode-se exemplificar com o município de 

Acari, que a maioria dos seus prédios históricos são “reaproveitados”, mediante a 

conservação da fachada (no mínimo), para a utilização de órgãos do poder público, e 

empresas privadas. Na figura 1, nota-se que o centro histórico é predominantemente 

na zona urbana, apesar de ser datado do ano de 2004, os pontos elencados 

continuam nos mesmos locais, exceto o artesão Ambrósio Córdula (produtor de arte 

sacra em madeira) que agora localiza-se nas proximidades do Poço do Felipe, na BR 

– 427 km 28.  

Figura 1 - Mapa Ilustrado do Centro Histórico de Acari - RN 

 

Fonte: SEBRAE/RN (2004). 
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Tendo em vista essa temática de preservação do patrimônio cultural, voltado 

para os centros históricos aborda-se mais uma vez o Programa Cidades Históricas 

(PCH). Que foi criado para a preservação e conservação dos centros históricos, 

principalmente das capitais nordestinas, para se serem utilizados como produtos 

turísticos. 

O PCH tem como critério básico um plano de ação que foi elaborado na 

primeira etapa do PAC – Cidades Históricas que contemplaria mais de 140 cidades 

em todo território nacional, porém nem todas preencheram todos os quesitos para que 

esse programa pudesse acontecer de fato, na segunda etapa apenas 44 cidades 

foram contempladas.  Este plano de ação13 foi um instrumento de planejamento 

integrado para a gestão do patrimônio cultural com abordagem territorial.  

As cidades históricas, como popularmente são conhecidos os sítios 

arquitetônicos protegidos por lei no Brasil e em alguns países do mundo, segundo 

Portuguez (2004), apresentam em sua composição territorial uma série de 

peculiaridades que as tornam merecedoras de atenção especial por parte dos 

pesquisadores do turismo. 

Entre os séculos XVI e XVIII, o controle e a defesa do território, junto 
com a produção de riquezas agrícolas e minerais, desenharam o mapa 
da ocupação do país e nos legaram monumentos e conjuntos 
excepcionais. No entanto, foi entre o final do século XIX e início do XX 
que a maioria dos sítios urbanos reconhecidos como patrimônio 
nacional ganhou a feição que conhecemos hoje. As reformas 
modernizantes introduzidas pela recente República ocorreram de 
forma generalizada em quase todas as capitais e em muitas cidades 
de porte médio, justificadas pelas campanhas de saúde pública e pela 
precariedade da infraestrutura, mas tendo como motivação subjacente 
o simbolismo republicano. (IPHAN, 2013). 

 

Com o passar dos tempos os prédios passaram por algumas reformas, umas 

que mantiveram suas características principais, outras nem tanto. Houve um período 

que a República queria “esconder” alguns de seus povos, dá-se aí um dos possíveis 

                                            
13 O Plano não deveria se restringir ao perímetro protegido ou ao conjunto de bens tombados. Deveria 
considerar a dinâmica urbana no seu todo. 
O Plano de Ação deveria definir objetivos, ações e metas para orientar a atuação integrada do 
poder público, em suas diferentes instâncias, setor privado e sociedade civil organizada. Para maiores 
informações: BRASIL. Iphan. Ministério da Cultura. Cartilha: Planos de Ação para Cidades Históricas. 
2009. Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Cartilha%20-
%20Planos%20de%20A%C3%A7%C3%A3o%20para%20Cidades%20Hist%C3%B3ricas.pdf>. 
Acesso em: 15 nov. 2018. 
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motivos de algumas reformas no decorrer dos anos. Porém na metade do século XX 

pode-se notar através de leituras que a preocupação com a história do país passou a 

se tornar mais evidente. 

 

2.1 CULTURA 

 

A cultura, como o mais amplo contexto de comportamento humano, é tão 

importante para o psicólogo como para o estudante de Ciências Sociais, tão 

importante para o historiador como para o linguista, não importa a formação, a cultura 

é importante para todo e qualquer pesquisador. Torna-se necessário estudar a cultura 

como um processo científico dentro das ciências sociais, pois a ciência tenta explicar 

os acontecimentos e fatos ocorrido, procura uma justificativa para determinada ação. 

O que é cultura para um indivíduo, pode não ser considerado cultura para o outro 

(MALINOWSKI, 1975).  

As comunidade/cidades vivem culturas diferentes possuindo costumes de 

acordo com o que lhes foi ensinado e cada uma delas tem seus costumes herdados 

de seus antepassados com o intuito de repassá-los por várias gerações, não os 

deixando extinguir-se com o tempo. O indivíduo repassa o conhecimento e 

experiências adquiridas durante um processo acumulativo (durante toda a sua vida 

absorve o que está no seu redor). Morais (2016) afirma que, esse conhecimento passa 

de geração para geração e que é capaz de alterar a sociedade local e suas práticas. 

Repassando o que lhe foi absorvido no decorrer de sua vida, e não deixando se perder 

no tempo a cultura local. 

 
Um padrão de vida cultural, contudo, significa que novas necessidades 
se impõem e novos imperativos ou determinantes são inculcados ao 
comportamento humano. A tradição cultural, é claro, tem de ser 
transmitida de cada geração para a geração seguinte. (MALINOWSKI, 
1975, p. 43) 
 

O sistema cultural independentemente ao qual pertença, segundo Laraia 

(2003), tem que satisfazer um número determinado de funções vitais, como a 

alimentação, o sono, a respiração, a atividade sexual etc. Embora essas funções 

sejam comuns a toda a humanidade, a maneira de satisfazê-las varia de uma cultura 

para outra.  O autor afirma que o homem é o resultado do processo cultural em que 
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foi socializado, um herdeiro do conhecimento e experiências adquiridas por diversas 

gerações que o antecederam. Portanto, não basta apenas o indivíduo existir, ele 

necessita de material que lhes permita adquirir o conhecimento necessário para sua 

sobrevivência na sociedade. 

A cultura se difunde numa comunidade, e com isso cria os estilos específicos 

de uma determinada comunidade, sejam eles do modo de agir, suas vestimentas, ou 

os conjuntos arquitetônicos e paisagísticos. Para que haja propagação da 

conservação da cultura, seria necessário também a preservação do patrimônio 

cultural. A preservação dos valores culturais e ambientais para Simão (2006) 

caracteriza-se crescentemente como uma tendência da atualidade. O papel da 

preservação do patrimônio cultural nacional supera os limites da história e da 

memória, uma vez que começa a cumprir um papel econômico e social. Cumpre um 

papel econômico através da geração de emprego e renda para a sociedade, 

utilizando-se da atividade turística, transformando em economia para a localidade. 

Quando se trata do uso do patrimônio cultural para fins turísticos, é necessário 

visar que para o fenômeno turístico acontecer, um breve estudo do espaço deve ser 

feito para que não haja degradação dos atrativos, pode-se dizer assim um uso 

consciente dos atrativos, de maneira regularizada e regulamentada.  

Vê-se no quadro abaixo as divergências entre o uso do patrimônio como 

produto turístico, elaborado por Morais (2016), segundo os pensamentos de Velasco 

(2009): 

Quadro 3 - Divergências e cumplicidades na política pública de turismo e patrimônio cultural. 

DIVERGÊNCIAS 

 PATRIMÔNIO CULTURAL TURISMO 

OBJETIVOS 
Orientado pelo setor 

público; busca benefícios 
sociais 

 

Orientado pelo setor 
privado; busca benefícios 

econômicos 

ATORES PRINCIPAIS Setor público Setor privado 

DESTINATÁRIOS Consumidor cultural Turista/Consumidor 

BENS DO PATRIMÔNIO 

Valiosos para a 
comunidade; representação 

do patrimônio tangível e 
intangível 

Valiosos para o turista como 
produto ou atividade que 
complementa o interesse 

pelo destino; valor de 
consumo 
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GESTÃO DOS BENS 
Valor de existência; se 

conserva por seus valores 
Se consome sua aparência 

CUMPLICIDADES 

 PATRIMÔNIO CULTURAL TURISMO 

OBJETIVOS 
Incorporar critérios 

econômicos para garantir a 
sobrevivência 

Necessidade de diversificar 
produtos para garantir a 

competitividade 

ATORES PRINCIPAIS 
Começa a articular-se um 

subsetor privado 

Começam a valorizar as 
políticas públicas que 

buscam a sustentabilidade 

DESTINATÁRIOS Buscar ampliar os públicos 
O perfil do turista se 

diversifica 

BENS DO PATRIMÔNIO 
Outros valores entram em 
disputa; eficácia da ação 

pública 

Outros valores entram em 
disputa: consciência da 

escassez. 

GESTÃO DOS BENS 

Começam a implantar 
outros usos: educação, ócio; 
se precisa de novas formas 

de gestão 

Cresce o interesse pela 
cultura; se busca novas 
formas de cooperação 

Fonte: Morais (2016).14 
 

Vê-se no quadro que existe a possibilidade de utilização do patrimônio como 

produto turístico, porém ainda existe algumas divergências principalmente a falta de 

incentivo do poder público em infraestrutura local e a utilização dos bens de uma 

maneira apropriada para que não haja degradação do patrimônio. No município de 

Acari existe bens do patrimônio que são utilizados para finalidades turísticas, como é 

o caso dos objetos de estudo dessa pesquisa. 

O passado e suas características marcadas no espaço geográfico, as 

manifestações culturais tradicionais, repassadas de uma geração para outra, e as 

formas de fazer voltam a ser valorizados no decorrer do tempo após um pouco de 

conscientização por parte dos estudiosos com a comunidade, para que se continue 

utilizando esses espaços e não ocorra a degradação irregular. Por mais que os 

moradores tenham cuidado e zelo por sua localidade, sempre é necessário um pouco 

mais de orientação para a utilização de maneira menos degradável. No município de 

Acari a maioria de seus bens são de bom estado de conservação tanto os de cunho 

privado, como os de cunho público. O zelo pela cidade é uma característica do cidadão 

                                            
14 Elaborado com base em Velasco (2009). 
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acariense. Essa característica começou como obrigação, com a Lei de Postura que 

data de 1835, passando para o Código de Postura em 1899 e nos dias de hoje 

tornando-se uma tradição a higiene urbana. 

 

Empiricamente, a ligação entre sentir e pensar a cidade como mais 
limpa e o título de “a cidade mais limpa” está, possivelmente, 
associado à cultura histórica do “belo e asseado urbano” desde 1835, 
quando a, ainda, Vila de Acari, em pleno Império, editou uma Lei de 
Postura (Lei Nº 7), determinando a obrigatoriedade de se limpar as 
frentes de suas casas nas quatro festas principais do ano, sob pena 
de multa, bem como estabelecendo a obrigatoriedade de se construir 
respeitando o alinhamento das edificações em todas as povoações da 
Vila do Acari. (GALVÃO, 2013, p. 161) 

 

Ocorre que se ver necessário o estudo de identificação, reconhecimento e 

preservação desse patrimônio cultural em nome da continuidade histórica das 

diversas comunidades que compõem a sociedade brasileira, e enxergar a 

possibilidade dessas comunidades sobreviverem a força da modernização que 

envolve um processo capitalista (que vem como um fantasma para o processo de 

preservação patrimonial), pois com a globalização a modernidade vem com tudo nas 

cidades, correndo o perigo da destruição do que se considera “antigo”. Porém o que 

se quer identificar é a reutilização de espaços antigos, preservando sua memória e 

características, para que suas referências culturais possam existir na realidade dos 

países periféricos do modelo econômico da atualidade. 

 

A proteção do patrimônio cultural e, especificamente, dos núcleos 
urbanos preservados, extrapola hoje os muros do Estado e alcança a 
sociedade. São muitas as questões e muitas as respostas pragmáticas 
e as tendências teórico-conceituais. (SIMÃO, 2006, p. 17) 
 

Para Marins (2015), esse fantasma da modernização alcança desde a 

pretensão de demolição das edificações vinculadas a diferentes grupos étnicos que 

formaram o país como os indígenas, afro-brasileiros e imigrantes que na sua maioria 

vinham da Europa (advindos da época da colonização), até aquelas ligadas a 

vertentes estilísticas da arquitetura que durante décadas haviam sido consideradas 

pelo governo como expressões exóticas com relação à tradição tida como 

efetivamente brasileira, advinda do período colonial. 
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O desafio de incluir as referências patrimoniais dos “diferentes grupos 
formadores da sociedade brasileira” reconhecidos pela Constituição 
de 1988 permanece. Longe de estarmos numa situação em que o 
“abuso monumental”, a “banalização do patrimônio” ou a “inflação 
patrimonial”. (MARINS, 2015, p. 26). 

 

Diante da incorporação do patrimônio ao mercado dos bens simbólicos, Cifelli 

(2015) aponta que seu sentido ligado originalmente à questão da identidade, à 

preservação da memória e à transmissão de um saber histórico e artístico é 

gradativamente incorporado ao seu valor econômico, ao tornar-se um importante 

atrativo turístico de forte apelo estético e estilístico destinado à utilização visual dos 

turistas. Sua riqueza de valores, usos e vivências é omitida ou deturpada frente à 

valorização de relações, usualmente temporárias, e superficiais estabelecidas entre o 

patrimônio e o público consumidor. 

 

2.2 TURISMO E PATRIMÔNIO 

 

No que se refere a relação entre patrimônio e turismo, o Ministério do Turismo 

(2006) afirma que o patrimônio cultural (mais do que atrativo turístico) é fator de 

identidade cultural e de memória das comunidades, fonte que as remete a uma cultura 

partilhada, a experiências vividas, e como tal, deve ter seu sentido respeitado. 

O turismo cultural, para Gonçalves (2012), não poderá resumir-se à visita a 

locais históricos e a monumentos, mas também abrange usos, costumes e tradições 

das áreas visitadas. Quaisquer destas atividades envolvem novo conhecimento e 

experiências, isto significa que não só se visita o “produto” do passado (turismo 

patrimonial), mas também a cultura do presente, as artes relacionadas com a 

produção contemporânea de cultura. 

No caso do município de Acari, tem-se alguns edifícios históricos que são 

reutilizados para fins comerciais, de moradia e também para fins turísticos como por 

exemplo a Igreja do Rosário e o Museu Histórico, os objetos de estudo da nossa 

pesquisa. Tem-se também a festa da padroeira da cidade, popularmente conhecida 

como “festa de agosto”, pois a mesma tem como padroeira Nossa Senhora Da Guia 
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que é comemorada de 5 a 15 de agosto, o açude gargalheiras15, e também pode-se 

citar a pega de boi no mato que até os dias de hoje acontece no município, porém 

com destinação diferente da sua criação que na época da formação regional do 

município, era utilizada para ”tanger” os animais para suas terras. Nos dias de hoje a 

pega de boi é utilizada para diversão entre os vaqueiros, os bois são soltos e os 

vaqueiros se “embrenham” no meio dos galhos secos para juntá-los nas suas 

fazendas. 

Para analisar esses fatos e acontecimentos se tem o profissional responsável 

e qualificado na área do turismo, que é o turismólogo. Nessa função ele pode explanar 

seus conhecimentos em diversos segmentos, entre eles o do turismo cultural. Para 

Meneses (2004), o exercício teórico e prático do turismólogo que se dedica ao 

planejamento e desenvolvimento de um turismo cultural tem sua base fundamental na 

interpretação de manifestações culturais que ele apreende, inventaria, documenta e 

transforma em atrativo para pessoas que buscam conhecer o outro e transformar esse 

conhecimento em momento de absolvição do que a cultura lhe proporciona e de 

fruição prazerosa. A cidade como espaço físico, é mais que materialidade. 

Ela é o locus continumm de cultura, onde natureza, construção 
material, símbolos, significados e representações se constroem em 
diversidade e em harmonia. Separar, portanto, patrimônio material e 
“imaterial” é ficar desatento a essa compreensão histórica do espaço 
urbano, a essa visão global da cidade. (MENESES, 2004, p. 87) 

Pode-se dizer que o território é onde tudo começa, nele forma-se a 

comunidade, que constitui uma cultura do lugar, transformando-se em patrimônio e 

podendo ser utilizado no turismo. O território segundo Galvão (2013), também se 

define pelas relações sócio históricas de determinado espaço, pelas suas relações de 

poder e seus conflitos. Nele são criadas mediações espaciais que proporcionem 

efetivo poder para a reprodução de um grupo social. 

 

 

                                            
15 Barragem que foi construído pelo Departamento Nacional de Obras Contra a Seca (DNOCS) no final 
da década de 50, com intuito de abastecer alguns municípios da região, é  um dos maiores reservatórios 
do Estado, porém o mesmo encontra-se em seu volume morto devido a vários anos de seca na região 
(sua última sangria foi no ano de 2011, quando está sangrando sua queda d’água é popularmente 
conhecida como o “véu de noiva” devido ao formato que as águas se transformam ao caírem. 
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Figura 2 - Bases do Turismo Cultural 

 
Fonte: Elaboração própria, 2018. 

 

A relação do turismo cultural com o turista e o conhecimento do patrimônio 

cultural, deve possuir uma função educativa sendo uma mediadora no 

desenvolvimento da socialização e utilização dos bens humanos nos patrimônios 

materiais e imateriais, que são os atrativos das cidades turísticas. 

 

A atividade turística, ao colocar frente a frente turistas e o legado 
cultural na forma de patrimônio, propicia o intercâmbio e, logo, a 
apropriação deste legado, que está objetivado em diferentes formas, 
que, direta ou indiretamente são expressões das diferentes formas 
humanas de ser e existir no tempo e no espaço. Ao realizar uma ação 
educativa no patrimônio, o que se faz é planejar metodologias e 
conteúdos para fazer com que aquele que não conhece o patrimônio, 
o turista, se aproprie destas formas humanas de expressão. (MELO; 
CARDOZO, 2015, p. 1064). 

 

Com a atividade turística vinculada ao patrimônio cultural, deve-se acreditar 

que ocorre um crescimento no desenvolvimento econômico da localidade, ligada aos 

meios de hospedagem, aparelhos de restauração e também os meios de transportes.  

Além do grande enriquecimento no que diz respeito ao segmento de pesquisas 

científicas, com estudos mais aprofundados daquela localidade. O Patrimônio cultural 

Território

Comunidade

Cultura

Patrimônio

Turismo
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é um agente que não pode ser ignorado para o desenvolvimento sustentável da 

atividade turística na localidade envolvida. 

Pode-se ver na figura 3, o patrimônio cultural com grande relevância nos 

indicadores de economia que atingiu a 8° colocação dentre 136 países, segundo 

dados apresentados pelo último relatório do Fórum Econômico Mundial (WEF) 

realizado em 2017 e divulgados no Plano Nacional de Turismo (2018-2022). 

Figura 3 - Classificação do Brasil nos indicadores de competitividade internacional 

 

Fonte: Fórum Econômico Mundial, 2017 a partir de Mtur (2018). 
 

O desenvolvimento local está ligado diretamente ao turismo, pois com uma 

atividade turística efetiva, a geração de emprego e renda é ampliada, principalmente 

se for desenvolvido com base local, no qual sua principal característica é ter como 

prioridade os moradores e a localidade. 

[...]a aliança entre cultura, turismo e desenvolvimento econômico pode 
ser benéfica, pois o turismo é um fenômeno em constante 
desenvolvimento e tem adquirido crescente importância devido à sua 
capacidade de promover impactos (negativos e positivos) tanto sobre 
a economia, quanto sobre as relações sociais, a cultura e o meio 
ambiente das localidades receptoras de turistas. (MENEZES, s.d., p. 
1). 

Como toda e qualquer atividade econômica deve-se ter o cuidado em estudar 

suas potencialidades e adequar-se ao espaço-tempo, visto que a maioria dos bens 

não são renováveis e necessitam de uma exploração adequada e regulamentada. 
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3 O MUNICÍPIO DE ACARI 

 

O município de Acari está localizado na microrregião do Seridó Oriental, 

pertencente a mesorregião Central Potiguar, no estado do Rio Grande do Norte. Sua 

distância da capital do Estado, o município de Natal, é de 215 km. Atualmente sua 

população está estimada para o ano de 2018, é de 11.152 de acordo com o censo 

realizado pelo IBGE no ano de 2010, o Rio Acauã percorre por sua extensão desde 

sua extensão (hoje encontra-se seco devido à estiagem de chuvas predominante). 

Segundo Galvão (2011), o município limita-se ao norte com Currais Novos e São 

Vicente; ao sul com Jardim do Seridó, Parelhas e Carnaúba dos Dantas; a Leste com 

Currais Novos, Carnaúba dos Dantas e Picuí (PB) e a Oeste, com São José do Seridó 

e Cruzeta. O clima predominante no município é o semiárido, clima característico da 

parte interiorana da região Nordeste. 

Sua fundação está diretamente ligada a formação regional do Seridó, o 

município de Acari foi um dos pioneiros na colonização e povoamento da região. A 

formação administrativa do município data de 1835, de acordo com Rio Grande do 

Norte (2011), quando se desmembra da Vila do Príncipe (atual município de Caicó), 

tornando-se um dos municípios mais antigos da região, junto com Serra Negra do 

Norte (desmembrada da Vila do Príncipe em 1874), e Jardim do Seridó (desmembrada 

de Acari em 1858). 

 

Com o desenvolvimento crescente do Seridó, do ponto de vista 
demográfico, político, social, econômico, surgidos vários núcleos de 
população mais ou menos densa, outros municípios foram se 
destacando 6 desmembrando, a princípio o Acari, depois o Jardim do 
Seridó e Serra Negra, no período Monárquico, Currais Novos. Flores, 
hoje Florânia, Parelhas, Jucurutú, após a proclamação da República, 
em um total de oito. (REVISTA DO IHGRN, 1948, p. 62) 

 

A extensão territorial do município de Acari na década de 1940 era de 1.203 

km², segundo registros da Revista do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande 

do Norte (1948), hoje sua extensão se resume a 608,466 km², segundo dados do 

IBGE 2017. O município encolheu devido ao fato de diversos desmembramentos que 

deram origem a outros municípios da região, como por exemplo Currais Novos, 
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Florânia, Carnaúba dos Dantas, e temos Cerro Corá e Lagoa Nova que se 

desmembram de Currais Novos e Tenente Laurentino Cruz que se desmembrou de 

Florânia. 

 

3.1 ECONOMIA 

 

A economia era baseada na pecuária pois foi nessa atividade que começaram 

as aglomerações de casas e fazendas próximas ao rio Acauã nos pés de serras, nas 

imediações do poço do Felipe, local esse que é considerado como marco inicial do 

povoamento do município de Acari. No início do século XX com a produção do algodão 

na agricultura, descobriram uma espécie de algodão mais longa e resistente, o 

algodão mocó, que não era cultivado apenas no município de Acari, mais em boa parte 

da região do Seridó. Foi aí que iniciou o ciclo do algodão na região, tendo o município 

de Acari como um dos principais produtores da espécie do algodão mocó, 

posteriormente possuindo duas fábricas de beneficiamento de algodão devido a sua 

grande produção. 

 

[...]há um algodão típico do Seridó, o algodão mocó, caracterizando 
por uma excepcional resistência, pela coloração e grande 
comprimento de fibra, que ultrapassa não raro 36 m/m.[...]  Ao 
contrário das outras variedades, o algodão do Seridó é perene, é 
arbóreo e resiste às mais longas estiagens.[...] O algodão mocó resiste 
assim, brava e impavidamente, às sêcas prolongadas e, mesmo 
durante elas, produz, embora menos abundantemente. E assim uma 
riqueza mais estável, um produto mais forte do que o gado em zona 
semiárida, como é a do Seridó. E eis por que o algodão venceu o gado, 
a que substituiu, como elemento de vida econômica fundamental na 
manutenção das populações seridoenses, que, ao seu cultivo, de certo 
tempo para cá, se entregaram preferentemente, pondo de lado, ou 
relegando para plano muito secundário, as suas atividades na 
pecuária, o fator decisivo que havia sido na fase do povoamento. 
(REVISTA DO IHGRN, 1948, p. 68-69). 

 

Na década de 40 veio o declínio da economia algodoeira com o fechamento 

das fábricas, pós reestruturação capitalista no mercado mundial. Segundo Galvão 

(2011), para manter uma indústria em um país pobre eram necessários três itens: ser 

fornecedor de matéria-prima; possuir mão de obra barata e extensa e ter um mercado 

consumidor em expansão. Então para que o município de Acari continuasse 



38 
 

 

acompanhando o desenvolvimento da expansão econômica mediante a globalização, 

era necessário possuir os três itens supracitados. Porém o município de Acari só 

possuía um item dentre os três, que era o de ser fornecedor de matéria-prima. Esse 

fato, foi um dos fatores decisivos para a crise na economia do algodão. Houve também 

a infestação da praga conhecida como “bicudo”, que tornava o algodão impróprio para 

o comércio. Diante disso, o município teve sua produção diminuída drasticamente e 

totalmente comprometida pela praga. “Pode assim ser dito com segurança: o gado 

levou o homem civilizado para o Seridó e o algodão quasi expulsou o gado e fixou o 

homem à região. Esse é todo o drama econômico do Seridó.” (REVISTA DO IHGRN, 

1948, p. 69). 

Entre idas e vindas, a pecuária sempre se fez presente na vida do acariense. 

Hoje a economia baseia-se no setor de serviços, com a pecuária ainda bastante 

presente. 

 

3.2 CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARQUITETÔNICO 

 

A história do município baseia-se em alguns períodos de apogeu e em outros 

de declínio. Toda essa história pode ser identificada através do seu patrimônio 

histórico arquitetônico. Ao andar pela cidade ficou evidente a transformação da 

arquitetura com o passar do tempo, porém o que podemos citar é a preservação das 

fachadas dos prédios em boa parte da cidade. 

No segmento da cultura, pode-se observar algumas informações referentes 

ao órgão municipal responsável, de acordo com dados coletados do IBGE no quadro 

a seguir. 

Quadro 4 - Política Municipal de Cultura - Acari/RN 

Política municipal de cultura 
Respostas do representante do 

órgão responsável 

Existe política municipal de cultura? Sim 

A cultura pode tornar-se um dos 
componentes básicos para a qualidade 

de vida da população? 

Não 
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Fonte: Elaboração própria (2018), a partir do IBGE (2017). 

 

Baseado em um levantamento de dados elaborado pelo IPHAN no ano de 

2009, intitulado como Plano de Ação das Cidades Históricas, o município de Acari 

possui diversos prédios em bom estado de conservação, de diferentes estilos 

arquitetônicos. Pode-se ter uma visão da localização e agrupamento de alguns desses 

prédios na imagem abaixo. 

 

O órgão tem como objetivo ampliar o 
grau de participação social nos projetos 

culturais? 
Sim 

O órgão tem como objetivo dinamizar as 
atividades culturais do município? 

Sim 

O órgão tem como objetivo integrar a 
cultura ao desenvolvimento local? 

Não 

O órgão tem como objetivo preservar o 
patrimônio histórico, artístico e cultural? 

Sim 

O órgão tem como objetivo 
descentralizar a produção cultural? 

Não 

O órgão tem como objetivo garantir a 
sobrevivência das tradições culturais 

locais? 

Sim 

O órgão tem como objetivo 
democratizar a gestão cultural? 

Não 

Existe plano municipal de cultura? Não 

Existe legislação de proteção ao 
patrimônio cultural? 

Não 

O órgão desenvolve programa ou ação 
de promoção do turismo cultural? 

Sim 
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Imagem 1 - Visão dos prédios históricos 

 
Fonte: 
<https://fusiontables.googleusercontent.com/embedviz?q=select+col18+from+1pri6eV9emJa
uVfa_PJV4cAhAYEw542YzVEZxns_w&viz=MAP&h=false&lat=-6.436452943821076&lng=-
36.63937218650818&t=2&z=17&l=col18&y=2&tmplt=3&hml=KML>.  Acesso em: 27 de 
novembro de 2018. 
 

Como pode-se observar pela imagem 1, a quantidade de prédios é bem 

significativa. O uso dos prédios é em sua maioria utilizados pelo poder público 

municipal, acomoda seus órgãos e secretarias, e em outra parte tem a utilização pela 

população como moradia, ou comércio. O município possui dois prédios tombados 

pelo IPHAN, e em um deles seu acervo também se encontra tombado. São os casos 

do Museu Histórico de Acari (antiga casa de câmara e cadeia), e a igreja de Nossa 

Senhora do Rosário16. 

 

 

 

                                            
16 No mesmo prédio funcionou a primeira igreja matriz do município de Acari, tendo como padroeira 
Nossa Senhora Da Guia. Após a construção da atual igreja matriz no ano de 1865, o prédio passou a 
ter como padroeira Nossa Senhora do Rosário o qual pertence até hoje. 
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3.3 OBJETOS DE PESQUISA 

 

3.3.1 Igreja de Nossa Senhora do Rosário 

 

O Sargento-mor Manoel Esteves de Andrade decidiu construir a igreja por 

vontade de ter sua mãe por perto, pois a mesma disse que só o visitaria quando 

existisse uma igreja nas proximidades da fazenda a qual o residia. Manoel Esteves de 

Andrade é considerado por alguns autores como um dos fundadores do município de 

Acari, ele residia na fazenda do Saco. Rosa (1974) relata bem esse fato, de que após 

as diversas negativas de sua mãe para ir visitá-lo, Manoel Esteves decidiu encaminhar 

um pedido de construção de uma capela a Dom José Fialho, bispo de Pernambuco, 

em Olinda, no ano de 1736. O mesmo recebeu a liberação de Olinda no ano de 1737 

para construir a capela. No ano de 1738 a capela de Nossa Senhora Da Guia (atual 

Igreja de Nossa Senhora do Rosário) foi edificada e concluída. 

Em 1856 começaram as novas construções de uma nova igreja, pois a capela 

não comportava mais o grande número de fiéis. A conclusão da nova igreja matriz só 

ocorreu em 1865. A antiga matriz passou a ser consagrada como Igreja de Nossa 

Senhora do Rosário.  

Atualmente, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário é considerada um dos 

templos mais antigos da região do Seridó, um exemplo claro de arquitetura barroca, 

no estilo rococó. 

A Igreja passou por algumas reformas, dentre elas algumas mais relevantes, 

como por exemplo a da ampliação lateral do templo, datada de 1840, segundo Silva 

(2016). O autor mostra em seu trabalho uma planta de como ficaria a igreja após a 

reforma do ano de 1840, na imagem 2. 
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Imagem 2 - Noção da estrutura após a ampliação da capela em 1840. 

 

Fonte: Fotografia do desenho do projeto de restauração da Fundação José Augusto, 1977. 
Prancha 04 corte BB, desenho de João Rodriguês. A partir de Silva (2016). 

 

Pode-se também observar na imagem 3, que a mesma retrata a igreja no ano 

de 1930 quase 100 anos após a reforma para ampliação.  
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Imagem 3 - Capela por volta de 1930 com os corredores laterais. 

 

Fonte: Cartas dos Sertões do Seridó – Paulo Bezerra – 2000, a partir de Silva (2016). 

 

No ano de 1940, a igreja passa por mais uma reforma, para a remoção dos 

corredores laterais, nesse mesmo ano ela passa a ser consagrada a santuário, fato 

desconhecido pelos acarienses, segundo Silva (2016). Na imagem 4, pode-se 

observar o período de demolição dos corredores laterais da igreja. 
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Imagem 4 - Demolição dos corredores laterais na década de 40. 

 
Fonte: Cartas dos Sertões do Seridó – Paulo Bezerra – 2000. A partir de Silva (2016).  

 

Também pode-se observar nas imagens 5 e 6 a igreja após a reforma dos 

corredores laterais. 

 

Imagem 5 - Igreja após a reforma de 1940, ainda na mesma década. 

 
Fonte: Cartas dos Sertões do Seridó – Paulo Bezerra – 2000, a partir de Silva (2016). 
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Imagem 6 - Igreja na década de 50. 

 
Fonte: <https://domadelino100anos.wordpress.com/2010/10/03/capela-de-nossa-senhora-
do-rosario-de-acari-rn/>, a partir de Silva (2016). 

 

No ano de 1964, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário e seu acervo foi 

tombado pelo IPHAN. Nas imagens 7 e 8, pode-se observar que poucas coisas 

mudaram na igreja e no município. O município preserva uma boa conservação nas 

suas fachadas. 
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Imagem 7 - Centro do município de Acari em meados dos anos 60 

 
Fonte: Acari do meu amor, fotoblog. Disponível em: 
<http://acaridomeuamor.nafoto.net/photo20120215121138.html>. Acesso em: 01 dez. 2018. 

 

 

Imagem 8 - Centro do município de Acari na atualidade. 

 
Fonte: José Severiano de Medeiros Neto (2018). 
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Ocorreram algumas restaurações posteriores a década de 60. E no ano de 

1986, ocorreu uma reforma, onde as partes laterais do lado direito foram removidas 

completamente, permanecendo apenas as do seu lado esquerdo, conforme podemos 

observar na imagem 9. 

 

Imagem 9 - Igreja de Nossa Senhora do Rosário após reforma em 1986 

 
Fonte: musaiconográfica - https://plus.google.com/103083585886118247710/posts, a partir 
de Silva (2016). 

 

A última reforma ocorreu no ano de 2010, nela foram feitas restaurações na 

estrutura física, como pinturas, melhora nas portas, frontões e janelas, além de uma 

reestruturação na parte elétrica da igreja, se observar a imagem 10, ver-se parte da 

restauração. 
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Imagem 10 - Igreja de Nossa Senhora do Rosário durante a reforma de 2010 

 
Fonte: Paróquia de Nossa Senhora da Guia – Acari, a partir de Silva (2016). 

 

Observa-se parte do percurso histórico da Igreja de Nossa Senhora do 

Rosário, desde a sua edificação, até os dias atuais. A preservação em sua estrutura 

é bem evidente, fato que identifica a conservação do patrimônio histórico do município 

de Acari, sendo utilizado não somente pelos seus habitantes, mas também por 

visitantes interessados na sua maioria das vezes pela história do município de Acari 

– RN. 

 

3.3.2 Museu Histórico de Acari 

 

A Casa de câmara e cadeia do município de Acari – RN começou a ser 

edificada no ano de 1878, sendo concluída no ano 1887. Sua construção teve como 

intuito a criação da nova cadeia pública e intendência municipal (equivalente a câmara 

municipal nos dias atuais), a antiga cadeia data de 1830. 

A nova cadeia pública e a intendência municipal ficaram associadas nesse 

mesmo prédio de dois pavimentos, cuja característica é da arquitetura do Segundo 

Reinado, onde na parte superior localizava-se a intendência e na parte inferior a 

cadeia pública, onde funcionou a delegacia de polícia. Durante toda a sua história 
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suas funcionalidades foram diversas, desde Secretaria de Ação Social, local de 

votações, moradia de delegados e soldados, sede de banda de música, biblioteca 

municipal, até nos anos 90 começar a abrigar o Museu Histórico de Acari. “O Museu, 

criado pela Lei n° 552/90, tem a finalidade de recolher, inventariar, expor e 

desenvolver estudos dos bens culturais (material, imaterial e natural) ligados à 

identidade do município de Acari e da região do Seridó.” (SEBRAE/RN, 2004, p. 34). 

O Museu Histórico de Acari nasceu com o intuito de integrar a comunidade e 

a história do povo. Sua estrutura na parte inferior compreende ambientes utilizados 

pelo homem sertanejo durante sua trajetória, como por exemplo, a cozinha de 

fabricação do queijo, ferramentas da pesca, ferramentas utilizadas durante o ciclo do 

algodão e do couro, o quarto das fazendas e algumas outras experiências da sua 

existência. Na parte superior17, os objetos mostram um pouco da história política-

administrativa do município, e também da sua evolução. Nas imagens 11 e 12 

observa-se os ambientes de exposição da cultura do homem do sertanejo. 

 
Imagem 11 - Cozinha de produção de queijo 

 
Fonte: SEBRAE/RN (2004). 

                                            
17 Na parte superior fica proibida a retirada de fotografias durante a visita. 
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Imagem 12 - Módulo do algodão 

 
Fonte: SEBRAE/RN (2004). 

 

Na imagem 13, pode-se observar um pouco da divisão estrutural do Museu 

Histórico de Acari, a estrutura continua a mesma desde a sua construção no ano de 

1887. 

 

Imagem 13 - Planta baixa da estrutura do Museu Histórico de Acari 

 
Fonte: Elaboração própria (2018). 
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O prédio da antiga cadeia pública e da intendência municipal foi tombado pelo 

IPHAN no ano de 1964, mesmo ano de tombamento do prédio e acervo da Igreja de 

Nossa Senhora do Rosário.  

Imagem 14 - Atual fachada do Museu Histórico de Acari 

 
Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

Não se conseguiu encontrar fotos da fachada do Museu Histórico de Acari nos 

anos próximos ao da sua construção. O prédio é administrado pelo poder público, 

através da prefeitura municipal de Acari, possui um secretário próprio para assuntos 

referentes a sua funcionalidade. Sua fachada mantém as mesmas características de 

sua construção, no período monárquico, como pode-se observar a figura desenhada 

no seu frontão, que é típico desse período. 

 

  



52 
 

 

4 RESULTADOS 

 

De acordo com o objetivo da pesquisa, que era o de avaliar a atual situação 

do centro histórico de Acari, mais especificamente os prédios tombados pelo IPHAN, 

a Igreja de Nossa Senhora do Rosário e o Museu Histórico de Acari, foi elaborado 

uma entrevista que abrangesse o modo de gerir e administrar os prédios. Desde a 

maneira de como conseguem recursos, até a opinião sobre a importância do 

desenvolvimento do turismo cultural no município. Então foi enviado por meio 

eletrônico (email) para os representantes dos bens tombados, e os mesmos tiveram 

a disponibilidade de responderem. 

O município de Acari possui uma política municipal cultural gerida pela 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura, porém não possui planos municipais a 

respeito da cultura, um de seus principais objetivos é o de ampliar o grau de 

participação social nos projetos culturais, segundo o IBGE (2017). 

Foi questionado aos representantes se ocorriam ações que estimularam a 

preservação e manutenção do patrimônio histórico-cultural no município de Acari, e 

um dos representantes respondeu que havia ações elaboradas junto as escolas do 

município, e o outro representante respondeu que havia uma comissão de 

preservação, tombamento e patrimônio. Nessas ações os representantes ressaltaram 

a importância da preservação da identidade local, e também o desenvolvimento do 

turismo local seguindo a premissa de preservação cultural. 

A respeito da fonte de recurso utilizado para a manutenção dos prédios, 

analisou-se que a Igreja do Rosário é mantida pela doação dos fiéis, e o Museu 

Histórico de Acari é mantido pela Prefeitura Municipal de Acari e também através da 

taxa de visitação que é paga pelos turistas.  

Os prédios são bem aceitos para finalidades turísticas, os representantes 

expressaram suas disponibilidades em recepcionar os visitantes, apenas deixaram 

claro que caso fosse um grupo grande, a visita deveria ser previamente agendada (no 

caso do Museu Histórico, já a Igreja do Rosário todo o tipo de visita deve ser 

previamente agendado). O Museu Histórico de Acari permanece aberto durante a 

semana no período da manhã e da tarde, já a Igreja do Rosário é necessário entrar 
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em contato com a paróquia para que haja a abertura da mesma, visto que ela só é 

aberta para as celebrações religiosas. 

A lei referente a preservação do patrimônio histórico em ambos os prédios é 

a federal18. 

Em relação a parceria entre poder público e privado, foi analisado que não 

ocorre, porém, as parcerias são feitas diretamente com a população quando ocorre 

apresentações, exposições ou eventos nos prédios. 

Quando foram questionados a respeito da participação do poder municipal no 

segmento de patrimônio histórico cultural (pontos fortes, pontos fracos, oportunidades, 

e ameaças), o representante da Igreja do Rosário expressou que não sentia 

segurança em opinar sobre essa temática, já o representante do Museu Histórico 

disse que o poder público municipal apoiam e mantinha o patrimônio histórico cultural 

do município. 

Ao final da entrevista foi perguntado se o representante gostaria de falar algo 

mais que não foi citado ao longo das perguntas, o representante do Museu Histórico 

expressou bem sua opinião: 

“[...] às vezes o maior empecilho para o desenvolvimento do turismo, seja a 

mente das pessoas de não se reciclarem, de serem políticas demais e retrógadas.” 

Entre outras perguntas foram feitas como podem ver no Anexo I, onde segue 

o modelo da entrevista que foi enviado. Somente algumas perguntas foram citados 

nos resultados, as de maior interesse público, segundo o tema da pesquisa. 

Viu-se que quando se toca no tema do turismo, os representantes 

expressaram a utilização dos prédios também nessa finalidade. Já ocorre o fenômeno 

turístico, porém em pequena escala e com pouca mão-de-obra específica na área. A 

região possui diversos profissionais formados em Turismo, visto que no município 

vizinho, Currais Novos, existe um curso de bacharelado na área com alguns egressos 

que residem no município de Acari. Como foi dito por um dos representantes, é 

                                            
18 BRASIL. Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937. Organiza a proteção do patrimônio 
histórico e artístico nacional. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Rio de Janeiro, 6 dez. 
1937. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del0025.htm>. Acesso em: 3 
de maio de 2018. 
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necessária uma ampliação de conhecimento conjunta, desde os gestores, o poder 

privado, até a população, para que possa se desenvolver a atividade turística com um 

maior destaque. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após o desenvolvimento da pesquisa, viu-se a importância da história de um 

lugar para sua população e também como atividade econômica, no caso do turismo. 

Falou-se a respeito da formação regional do Seridó, visto que o município de Acari 

que também é objeto de estudo dessa pesquisa, foi de grande importância para a 

região. O município de Acari é o segundo mais antigo da região do Seridó, sendo o 

município de Caicó o primeiro.  

Sua formação populacional se deu através da colonização por meio da 

pecuária, atividade que prevalece até os dias de hoje em menor escala devido à seca 

que assola a região por alguns anos. Seu habitante é o homem sertanejo que sempre 

conseguiu sobressair-se as dificuldades do tempo. Mediante isso viu-se a 

necessidade de explorar e dar destaque a essa cultura tão rica e de certa forma ímpar, 

pois cada cultura tem suas características e peculiaridades. 

Foram escolhidos dois prédios que são a Igreja do Rosário e o Museu 

Histórico de Acari, bens que são de grande representatividade para o município, e os 

mesmos são tombados pelo IPHAN. Os prédios já são utilizados para finalidade 

turística, observando esse ponto, pesquisou-se a gestão e gerenciamento desses 

atrativos turísticos e de que forma são aproveitados para essa finalidade.  

A metodologia utilizada para a obtenção dos resultados foi a elaboração de 

uma entrevista que foi enviada para os representantes dos prédios que foram 

analisados. Os representantes preencheram a entrevista de acordo com os seus 

conhecimentos mediante as perguntas que lhes foram feitas. As perguntas foram 

elaboradas a partir da temática de preservação, conservação, e uso turístico dos 

prédios analisados. Percebeu-se que os representantes em boa parte das perguntas 

foram bem sucintos e objetivos, no que diz respeito ao patrimônio histórico que lhes 

conferem a representação, eles não atingiram o objetivo da pergunta. Já quando 

questionados a respeito do uso turístico dos prédios, eles foram bem abertos a essa 

temática, inclusive enfatizaram a satisfação em receber os visitantes. 

Analisadas as entrevistas observou-se que ainda existe uma carência no 

âmbito do incentivo ao turismo cultural, já foram feitos alguns projetos junto ao poder 
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público, porém ainda deixa muito a desejar no impulsionamento da atividade turística 

no município como atividade econômica. Então, após a análise pode-se dizer que se 

faz necessário uma melhor qualificação das pessoas que trabalham nessas atividades 

e que por mais que eles já trabalhem com o turismo, em sua maioria não é sua única 

atividade, sempre vem atrelada a outra. 

Os objetivos foram alcançados em parte, ocorreu a pesquisa, e pode-se 

observar a maneira de gerenciamento dos prédios. Porém, as respostas dos 

representantes ficaram um pouco vazias, deixando a desejar sobre determinados 

pontos e assim permanecendo a indagação daquele tema que foi questionado. 

Ficou a perspectiva de que o município tem um grande potencial no patrimônio 

arquitetônico que foi pesquisado. Sendo assim foi observado que essa arquitetura 

secular que conta um pouco da história da formação do município através da reflexão 

de que deveria ser mais aproveitado para a funcionalidade turística, como por exemplo 

a utilização de alguns prédios que fazem parte do centro histórico para visitação ou 

apenas city tour com os visitantes, abordando a história da sua formação populacional, 

expondo casas de pessoas que ficaram conhecidas durante a formação do município. 

O município possui grande potencialidade no segmento do turismo cultural, 

visando isso fica a deixa para que os próximos pesquisadores elaborem uma melhor 

maneira de utilização desse potencial, e um incremento na atividade turística 

existente. Poderia também encontrar uma maneira de aliar o poder público ao poder 

privado para que ocorra uma ligação de incentivo ao turismo, visando elaborar planos, 

programas e planejamento da atividade turística no município. 
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APÊNDICE A – Roteiro do questionário para os representantes dos prédios tombados 

 

ENTREVISTA SOBRE A ATUAL SITUAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO DE 

ACARI – RN TOMBADO PELO IPHAN 

Prezado Senhor (a), pedimos a sua contribuição para o levantamento de 

dados para a nossa pesquisa de Trabalho de Conclusão de Curso. Nossa pesquisa 

tem como problemática estudar como as ações realizadas nas áreas de turismo e 

cultura contribuem para que o patrimônio material tombado pelo IPHAN possa ser 

utilizado principalmente com finalidade turística. 

Desde já agradecemos a sua colaboração.  

Atenciosamente, 

Tamara Emília da Silva Medeiros 

Bacharelanda em Turismo / UFRN – Ceres – Campus Currais Novos 

Seção 1 

- Endereço de e-mail: 

Convido o (a) senhor (a) a participar da nossa pesquisa para elaboração do 

Trabalho de Conclusão de Curso. Sua participação será dada por meio de entrevista 

composta por um roteiro de questões presentes na segunda seção deste formulário. 

( ) Desejo participar 

( ) Não desejo participar 

Seção 2 

Agradeço por ter aceitado o convite de participar da pesquisa. Destaco que 

os nomes dos participantes não serão divulgados, citando apenas a (o) 

instituição/órgão da qual está vinculado (a). As informações concedidas na entrevista 

serão usadas unicamente para fins de pesquisa acadêmica. Ao participar da 
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entrevista, o (a) senhor (a) AUTORIZA a utilização dos dados e divulgação pública 

dos resultados desta pesquisa. 

1. Nome e sobrenome: 

2. Formação: 

3. Instituição que representa: 

4. Cargo que exerce: 

5. Há quanto tempo exerce esse cargo? 

6. Na sua opinião, a instituição na qual trabalha deveria criar ações de 

fomento ao segmento de turismo histórico-cultural? Por que? 

7. Quais ações são desenvolvidas para estimular a preservação e 

manutenção do patrimônio histórico – cultural do município do Acari - 

RN? 

8. Quais os objetivos se pretendem alcançar com as ações 

desenvolvidas? 

9. Qual a fonte de recursos utilizada para a manutenção do patrimônio? 

10. De acordo com sua opinião, você acredita que as ações 

desenvolvidas pela instituição têm contribuído para o uso turístico do 

prédio? Por quê? 

11. O prédio é aberto à visitação? Se sim, a visita deve ser agendada 

anteriormente? 

12. É cobrado uma taxa de visitação? Se sim, qual o destino dessa taxa? 

13. Qual órgão é responsável pela administração do prédio? 

14. Existe uma lei de preservação do patrimônio histórico vigente no 

local? Se sim, ela é municipal, estadual ou federal? 

15. Você considera importante a atividade turística para o 

desenvolvimento da economia local? Porquê? 

16. As ações realizadas pelas instituições são planejadas em parceria 

com os comerciantes e com os moradores do município de Acari - 

RN? Comente um pouco sobre isso. 

17. São realizadas parcerias com outros órgãos ou outras instituições? 

Quais são? E como ocorrem? 
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18. Como você entende a participação do poder municipal no que diz 

respeito ao patrimônio histórico cultural (pontos fortes, pontos fracos, 

oportunidades, e ameaças)? Fale sobre isso. 

19. Você considera o prédio como um atrativo que contribui para o 

desenvolvimento da atividade turística no município? 

20. Na sua opinião o município de Acari - RN pode se tornar um espaço 

de referência para turistas e empresas do setor turístico? Por que? 

21. Ao final da pesquisa, você desejaria falar algo que não foi citado ao 

longo deste roteiro de entrevista? 


