
 
 
 

 

A REUTILIZAÇÃO OU REESTRUTUÇÃO DO PATRIMONIO EDIFICADO EM CONSEQUÊNCIA 
DE UMA NOVA UTILIZAÇÃO EM CIDADES AMERICANAS 

 Douglas Alvarenga (PIBIC/CNPq/FA/UEPG), Luiz Fernando de Souza (Orientador), e-mail: lufsouza23@gmail.com. 
 

Universidade Estadual de Ponta Grossa/Turismo 

Ciencias Sociais Aplicadas – Turismo 

 

Palavras-Chave: Turismo, Reutilização de espaços, Forma e função. 

Resumo 

A atividade turística tem permitido aos turistas uma 

experiência cada vez mais completa e envolvente no 

destino. Dessa forma, é possível ter uma interação maior 

e mais significativa com o patrimônio edificado, que com 

seu uso, pode trazer como consequência sua 

preservação. O objetivo do trabalho é analisar, por meio 

de pesquisa bibliográfica e documental, consulta em sites 

buscando as diferentes formas de uso que algumas 

edificações receberam em Cidades Americana. Esses 

patrimônios possuem diversos valores estéticos, sociais, 

históricos e espirituais, a reutilização perpassa de 

edificações apenas como um edifício antigo, 

desconsiderando seus aspectos iniciais, como resultado 

foram identificados edifícios com as mais diversas formas 

de uso.  

Introdução  

A caracterização de patrimônio se dá pela importância do 

bem para a comunidade local e para a Humanidade. O 

turista que vem ser o consumidor visitante utiliza-se desta 

infraestrutura, além de que sua percepção do espaço 

enquanto algo diferente e estranho é bem maior do que o 

próprio autóctone (morador) pois quando estamos em 

férias e conhecemos o novo modificamos nossa forma e 

maneira de perceber e assimilar as coisas prestamos 

mais atenção nos detalhes, pois temos tempo, disposição 

e inconscientemente nos tornamos mais suscetíveis a 

novas influências, do diferente, do desconhecido. Zevi 

(1996), descreve sobre a função da arquitetura e seu 

envolvimento na atividade turística, a edificação ao 

adentrar em uma área urbana distinta e quando ocorre o 

consumo do território por parte do turista. Em seu livro 

Acupuntura Urbana Lerner (2012), descreve como a 

gentileza do espaço urbano contribui para a atividade 

turística, a forma e maneira de se planejar este espaço 

que compõem a paisagem que por vezes torna-se o 

principal atrativo turístico da localidade. Verificar o 

patrimônio edificado do passado porém com nova função 

faz-se necessário para que possamos reutilizar o 

patrimônio de maneira tal que possamos preservar sua 

memória.  

Material e Métodos 

Primeiramente foi realizado uma pesquisa por meio de 

fontes bibliográficas, documentos físicos e digitais, 

identificando patrimônios que sofreram modificações 

podendo ser em sua forma, estrutura e função. Segundo 

Gil (p.44, 2007) “Pesquisa exploratória têm como principal 

finalidade desenvolver, esclarecer, e modificar conceitos 

e ideias”. Após foi analisado os dados obtendo uma 

percepção das principais modificações, no uso e na 

constituição dos espaços edificados utilizados como 

atratividade turística. 

Resultados e Discussão 

Nos Estados Unidos da América (EUA), foram 

identificados algumas edificações religiosas que 

perderam suas antigas funções religiosas, devido a 

diversos fatores, sociais, culturais e econômicas, como 

por exemplo, a Limelight, localizada em New York, em 

Geneva, a vinicula South River Vineyard, que fica 

localizada em uma igreja metodista construida em 1892. 

Também a cervejaria Xhurch Brew Works, (Pittsburgh, 

EUA) também localizada em uma antiga igreja batista 

fundada em 1878. A reutilização tem extrema importância 

para as cidades, mantendo assim uma construção 

histórica bem conservada, evitando a construção de 

novos prédios e oferecendo esse diferencial quando se 

trata de turismo, o turista por sua vez tem buscado cada 

vez mais esses tipos de ambiente, que se preocupam em 

manter vivas as características locais. O patrimônio fica 

marcado na lembrança das pessoas, por meio de um 

passeio que pode ter sido realizado sem a intenção de 

conhecer a igreja, mas por ser algo diferente do seu 

cotidiano estas lembranças ficam marcadas em sua 

memória. 

Conclusão ou Conclusões 

A reutilização é uma ótima ferramenta de proteção ao 

patrimônio histórico, já que passa a ser mais bem 

valorizado. Para o turismo é extremamente importante 

que se tenha a reutilização dos espaços religiosos, devido 

a sua importância histórica, cultural e artística, isso 

agrega valor à cidade e o turismo acaba sendo uma boa 

opção para os proprietários, já que ainda são apenas 

alguns exemplos pelo mundo, já para operadores de 

turismo que buscam oferecer experiências diferentes a 

seus clientes acaba sendo um grande atrativo e 

diversificam o roteiro de uma viagem.  
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