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RESUMO 

 

Este trabalho tem por objetivo apresentar a temática que vem sendo desenvolvida em uma 

dissertação de mestrado no PPGAU-UFAL, que investiga as políticas e instrumentos 

referentes ao patrimônio cultural edificado da cidade de Arapiraca/AL, uma vez que a 

mesma não vem conservando alguns bens patrimoniais citados em seu Plano Diretor como 

referências a serem preservadas. Os resultados aqui apresentados tratam de parte da 

dissertação onde constatou-se que a cidade possui legislação municipal referente ao 

patrimônio cultural, além de secretarias que incluem o patrimônio cultural em suas 

competências. O que demonstra que a não conservação ou preservação desses bens não são 

decorrentes da falta de políticas ou instrumentos referentes ao patrimônio cultural, e sim de 

fatores que serão investigados até a conclusão da dissertação. 

Palavras chaves: Patrimônio Cultural; Arapiraca; Legislação patrimonial.  

 

INTRODUÇÃO 

A conservação do patrimônio cultural tem sido um dos temas que vem recebendo atenção 

especial no que se refere a conceitos, políticas e instrumentos. O motivo para tal avanço seria 

o reconhecimento da importância e significação da preservação da memória, tanto para a 

construção da cidadania como para fortalecimento da identidade cultural. A questão que se 

forma no entanto, é sobre a prática de todo o arcabouço legislativo e conceitual que segundo 

alguns autores, não vem sendo efetivada. 

Se por um lado há um legado conceitual e legislativo acerca do patrimônio cultural, 

proveniente de convenções internacionais e nacionais numa trajetória em prol da 

conservação dos bens culturais, por outro, há uma constante ameaça de não preservação 

desses bens que tem levado alguns autores e especialistas da área cultural a se pronunciarem 

sobre o assunto. O desrespeito com os bens culturais pode ter origem na falta de consciência 

de indivíduos que não reconhecem o valor desses monumentos, como também na falta de 

fiscalização dos órgãos municipais. 

Dentro dessa questão, Arapiraca possui alguns bens tombados e conservados, enquanto 

outros que tiveram um papel importante para a formação cultural da sociedade, estão sendo 

descaracterizados e até mesmo demolidos. Entre os exemplos, estão os antigos cinemas que  

foram transformados em lojas e estacionamentos, além de elementos que foram demolidos 

em reformas de algumas praças. 

Diante da questão apresentada, este trabalho tem como objetivo principal investigar porque 

na cidade de Arapiraca/AL, alguns bens de natureza material referenciados pelo Plano 

Diretor local como patrimônio histórico e cultural, não estão sendo conservados. Para tanto 



serão avaliadas a gestão municipal de Arapiraca e sua legislação a fim de compreender o 

teor das leis que incidem no patrimônio cultural, bem como sua aplicabilidade. 

 

1. O PATRIMÔNIO CULTURAL 

1.1 Contexto legislativo 

As conquistas no campo conceitual dentro do território brasileiro adquiriram consistência a 

partir da Constituição Federal de 1988, quando esta, elevou à categoria de direitos 

fundamentais da pessoa humana os direitos culturais. Expressos nos artigos 215 e 216, estes 

direitos consagram dois princípios fundamentais:  o da cidadania cultural e o da diversidade 

cultural, a fim de nortear a política de preservação do patrimônio histórico-cultural (Brasília, 

2013, pág. 11).  

No princípio da cidadania cultural, o Estado é citado como o gestor que “garantirá a todos 

o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e 

incentivará a valorização e difusão das manifestações culturais”. Por sua vez, o § 1º do art. 

215 consagra o princípio da diversidade cultural, reconhecendo a pluralidade étnico-

cultural da formação histórica brasileira, onde estabelece que: 

O Estado tem a obrigação constitucional de proteger as manifestações culturais 

populares, indígenas e afro-brasileiras, bem como de outros grupos participantes 

do processo civilizatório nacional (Brasília, 2013. Pág. 11).  

 

O texto constitucional também amplia o conceito de patrimônio cultural dando uma nova 

dimensão ao que antes era restrito ao dito “patrimônio edificado”, consubstanciado no artigo 

216 e respectivos incisos: 

Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e 

imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à 

identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade 

nos quais se incluem: 

I – as formas de expressão; 

II – os modos de criar, fazer e viver; 

III – as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 

IV – as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às 

manifestações artístico-culturais; 

V – os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 

arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. 

 

Dessa forma, a Constituição de 1988 cria um novo paradigma para classificar o patrimônio 

cultural, anexando valores antes não reconhecidos como representativos das manifestações 

e identidades urbanas, mas que são muitas vezes mais reveladores da diversidade cultural de 

seu povo. Sendo assim, o modelo que preservava principalmente as igrejas barrocas, as 

casas-grandes, os fortes militares, as casas de câmara e cadeia, abre espaço para outros bens 

expoentes de segmentos étnico-culturais, a exemplo de senzalas, quilombos, vilas operárias, 

cortiços, etc. (Brasília, 2013, pág. 12).  

No entanto, bem antes de ser promulgada a Constituição de 1988, outras leis de proteção ao 

patrimônio cultural já haviam sido sancionadas, sendo a primeira, o Decreto-lei N.25 de 

Novembro de 1937 que organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional e 



institui as diretrizes para tombamento. Através dos quatro livros do tombo descritos neste 

decreto é possível conhecer quais bens eram amparados pela lei: 

 
Art. 4º O Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional possuirá quatro 

livros do tombo, nos quais serão inscritas as obras a que se refere o art. 1º desta 

lei, a saber: 

1. no Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico, as coisas 

pertencentes às categorias de arte arqueológica, etnográfica, ameríndia e 

popular, e bem assim as mencionadas no § 2º do citado art. 1º; 

2. no Livro do Tombo Histórico, as coisas de interesse histórico e as obras 

de arte histórica; 

3. no Livro do Tombo das Belas Artes, as coisas de arte erudita, nacional 

ou estrangeira; 

4. no Livro do Tombo das Artes Aplicadas, as obras que se incluírem na 

categoria das artes aplicadas, nacionais ou estrangeiras (Brasília, 2013, 

pág. 26). 

 

Após o Decreto de 1937, mais onze decretos e leis que tratam do patrimônio cultural foram 

expedidos até o ano de 1988, ano da Carta Magna, sendo que após esse período mais vinte e 

seis leis e decretos foram promulgados deixando sua contribuição normativa. Além da 

legislação nacional, as conferências e convenções internacionais que resultaram nas Cartas 

Patrimoniais, trouxeram principalmente princípios e recomendações para a conservação dos 

bens culturais. 

As Cartas Patrimoniais são diretrizes que visam disciplinar e direcionar a atuação dos 

gestores em relação ao patrimônio cultural, principalmente o edificado. São documentos que 

vão além do estabelecimento de normas e procedimentos, criando ou complementando 

conceitos tanto globais como locais, registrando o processo segundo o qual muitos conceitos 

e posturas se formaram. São mais de quarenta cartas publicadas (IPHAN, 2015) onde os 

temas mais abordados referem-se a preservação e conservação dos bens culturais. 

   

1.2 Conservação do patrimônio cultural na visão de alguns autores 

Ao visitar o Brasil no final da década de 30, o antropólogo francês Claude Levi-Strauss teria 

estranhado não somente nas cidades brasileiras, mas também nas cidades das Américas, a 

rapidez com que estas se transformaram perdendo vestígios de seu passado. Para o 

antropólogo, lugares com ausência desses resquícios, "jamais incitam a um passeio fora do 

tempo, nem conhecem essa vida sem idade que caracteriza as mais belas cidades que 

chegaram a ser objeto de contemplação e de reflexão, e não só instrumentos da função 

urbana" (LÉVI-STRAUSS, 1970, p. 81, 82). 

 

A percepção praticamente vanguardista de Levi-Strauss referente à importância da 

conservação do patrimônio cultural, enfatiza o que posteriormente seria expresso por outros 

autores sobre a valorização de sítios arqueológicos e monumentos históricos, incluindo tanto 

bens materiais, quanto imateriais. Santos por exemplo, aborda alguns problemas vividos 

pelas políticas do patrimônio no Brasil, em que a preservação desagrada tanto ao governo, 

que fica responsável por bens que não pode ou não quer conservar, como os proprietários 

que se irritam contra as proibições, assim como também o público que assiste à demolição 

de ambientes significativos (SANTOS, 1986). 

 

Da mesma forma, Francoise Choay, numa avaliação mais recente da trajetória pela qual tem 

passado o patrimônio cultural desde a Renascença à incidência da globalização, conclui que 



é necessário e urgente uma tomada de consciência. Para a autora, é necessário a consciência 

de que “a institucionalização das sociedades humanas não se transmite somente pelo uso e a 

diferença de suas línguas”, mas também pelas diferentes formas de sua inserção espacial e 

temporal no mundo (Choay, 2011, p. 38).  

 

Apesar das dificuldades de preservação, o patrimônio cultural, segundo Castriota (2009, 

p.11), “constitui hoje um campo em rápida expansão e mudança”, ocupando um papel 

importante na reflexão sobre cultura, planejamento urbano e do próprio meio ambiente. Para 

Castriota essa ampliação da abrangência do campo do patrimônio estaria relacionada em 

parte pelo avanço da globalização que nas últimas décadas favoreceu a “certa ‘padronização’ 

do mundo”, resultando na consciência de que era necessário investir em políticas e 

instrumentos para desestimular essa padronização.  

 

 

2. ARAPIRACA E SUAS REFERÊNCIAS CULTURAIS 

 

Arapiraca é a segunda maior cidade do estado de Alagoas em termos demográfico e 

econômico com uma população de 230.000 hab. (IBGE, 2013) e PIB de 2.184.888 reais 

(IBGE, 2016). Alguns fatores contribuíram para que a cidade ocupasse esse posto: sua 

localização geográfica no centro de Alagoas e seu relevo, já que a mesma situa-se numa 

planície de solo fértil que contribuiu para o produção agrícola, inicialmente com a cultivo da 

mandioca e posteriormente com o cultivo do fumo.  

Além desses fatores, a iniciativa de seu fundador Manoel André em abrir caminhos para o 

município de Porto da Folha/AL (atualmente cidade de Traipu), numa época em que a 

produção agrícola era escoada pelo Rio São Francisco, fez com que moradores das cidades 

circunvizinhas passassem por Arapiraca para utilizar esses caminhos afim de comercializar 

seus produtos em Porto da Folha. As primeiras ocupações como povoado começaram em 

1848 e em 1884 outro pioneiro (Esperidião Rodrigues) ao perceber o fluxo de viajantes que 

passavam pelo povoado, resolveu criar uma feira livre atraindo mais pessoas para Arapiraca 

(Guedes, 1991). 

À medida em que foi prosperando, a cidade que se emancipou em 1924, foi se modernizando 

e nesse processo de modernização, preservou os bens mais tradicionais como igrejas, 

escolas, sedes administrativas, enquanto que outros que se enquadram num conceito mais 

moderno de patrimônio cultural ou que tiveram mudanças de uso, não estão sendo 

preservados. A figura 1 e 2 mostram de forma emblemática dois exemplos de edificações de 

valor relevante para cidade que deveriam ter sido preservadas. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1- Cine Triunfo antes e atualmente. 

Fonte: Câmara Municipal de Arapiraca e Thiago Amorim, respectivamente. 

 

        



 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 - Cine Trianon antes e atualmente. 

Fonte: Câmara Municipal de Arapiraca e arquivo pessoal, respectivamente. 

 

 

Apesar de já estarem descaracterizado (Cine Triunfo) e demolido (Cine Trianon), os dois 

cinemas constam no Artigo 28 do Plano Diretor como referências do patrimônio cultural a 

serem preservadas, como pode ser visto a seguir: 

Art. 28. São referências para o Patrimônio Cultural Material na zona urbana:  

I - Complexo ferroviário – linha ferroviária, estação, pátio de manobra e vila 

operária;  

II - Igreja Nossa Senhora do Bom Conselho;  

III - Igreja de São Sebastião;  

IV - Igreja Senhor do Bonfim;  

V - Concatedral Nossa Senhora do Bom Conselho;  

VI - Igreja Santo Antônio;  

VII - Igreja Nossa Senhora Menina;  

VIII - Cemitério Pio XII;  

IX - feira livre; 

X – monumentos 

a) folha do fumo;  

b) cruzeiro da Concatedral;  

c) leão da Praça Lions;  

d) cruzeiro da Praça Santa Cruz; 

XI - Prédio do antigo Tiro de Guerra 657; 

XII - Primeira sede da prefeitura;  

XIII - Prédio de esquina da rua Aníbal Lima e praça Manoel André;  

XIV - Edificações modernas: 

a) antigo cinema Trianon;  

b) cinema Triunfo;  

c) Clube dos Fumicultores;  

d) residências com valores históricos, arquitetônicos e culturais a serem 

mapeadas; 

e) trilha santa do Morro Santo da Massaranduba; 

f) parque Ceci Cunha - antiga Lagoa da Olaria; 

                               g) hospital Regional;  

h) caixa D’água da CASAL;  

i) escola Adriano Jorge;  

j) escola Nossa Senhora do Bom Conselho; 

k) casa de Saúde Nossa Senhora de Fátima; 

 

 

 

     



 

 

 

2.1- Processo de descaracterização do Cine Triunfo 

  

O prédio do Cine Triunfo inaugurado em 1964 (ver fig. 3), faz parte do conjunto de 

edificações de arquitetura moderna que surgiu na cidade a partir de 1950, conforme 

mencionado no livro “Arquitetura moderna: a atitude alagoana” de Maria Angélica da Silva 

(1991). O cinema que serviu de palco para várias apresentações culturais, hoje é lembrado 

com uma certa nostalgia por alguns moradores que vivenciaram o seu apogeu 

cultural/econômico e que hoje lamentam o fato de o mesmo ter sido descaracterizado tanto 

na sua tipologia e fachadas, quanto no seu uso. 

 

 
Fig. 3 - Foto antiga (sem data definida) 

Fonte: Alberto Messias Mofati, via SILVA (1991). 

 

 

A edificação comportava mil lugares com uma área aproximada de 875 m², de acordo com 

cálculo feito pelo aplicativo Google Earth. A figura 4 mostra sua localização no Centro da 

cidade, sendo possível visualizar a dimensão do cinema comparando-o com a Praça Luiz 

Pereira Lima que é uma das maiores de Arapiraca.  

 

 

Fig. 4 - Perímetro do Centro no tecido urbano de Arapiraca com localização do Cine Triunfo. 

Fonte: Thiago Amorim 

 

 



 

No levantamento elaborado por estudantes1 do curso de Arquitetura e Urbanismo da Ufal – 

Campus Arapiraca, observou-se que o edifício do Cine Triunfo encontra-se em grave estado 

de deterioração, onde destacam-se infiltrações, paredes sem reboco, pintura gasta e 

elementos arquitetônicos quebrados. Os forros estão comprometidos, as paredes rachadas e 

esburacadas. O piso foi substituído em vários pontos, embora boa parte do original ainda 

permaneça. As fachadas também foram alteradas (ver figuras 5 e 6).  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

2.2 – As reformas na Praça marques da Silva 

 

A praça Marques da Silva passou por várias transformações, com mudanças de 

pavimentação e mobiliário, além de algumas árvores que foram cortadas. Outros elementos 

foram retirados, como por exemplo, a fonte com chafariz (ver figura 7), a qual  foi demolida 

numa reforma feita nos anos 90.  

 

                                                           
1 Equipe de estudantes: Anny Garcia, Thiago Amorim e Juliana Freitas. Trabalho para disciplina de Restauro 

ministrada pela Profª Simone Romão. 

A fachada sudoeste encontra-se 

descaracterizada.  

No espaço do estacionamento as grandes listras 

em amarelo e negro tentam lembram as cores 

comumente usadas para a sinalização de 

trânsito. A apropriação da marquise para a 

divulgação das lojas que foram instaladas no 

andar térreo do prédio, também escondem parte 

da fachada, desestabilizando a unidade 

compositiva do edifício.  

 

A fachada noroeste sofreu alterações leves, 
mas também prejudiciais para a unidade do 
conjunto arquitetônico. Percebe-se, logo a 
direita da imagem, que o material de 
divulgação da farmácia, colocada sobre a 
marquise do prédio, esconde uma parte da 
construção. É possível observar também o 
avanço da parede limítrofe do prédio, no 
térreo, que avançando pela calçada tomou, 
ilegalmente, o espaço público.  
 

Fig. 5 – Fachada Sudoeste 

Fig. 6 – Fachada Noroeste 



 
Fig. 7 - Pça Marques da Silva no passado (sem data precisa) 

Fonte: www.cma.al.gov.br 

          

A imagem a seguir (ver figura 8)  mostra numa maquete eletrônica,  como era a fonte da 

Praça Marques da Silva, que proporcionava com o gramado em seu entorno um ambiente 

mais humanizado, diferente da configuração atual em que se encontra completamente 

pavimentada e os espaços gramados foram ocupados por quiosques (Fig 9). 

 

 
Fig. 8 – Maquete s/ escala, da antiga fonte com chafariz da Pça. Marques da Silva. 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 

 
Fig. 9 - Praça Marques da Silva em sua configuração atual. 

Fonte: www.cma.al.gov.br 

 

 

 

 

Fonte com chafariz 

http://www.cma.al.gov.br/


2.3 – Bens culturais preservados em Arapiraca 

 

Uma pesquisa realizada pelo grupo2 de arquitetura e urbanismo da Ufal - Campus Arapiraca, 

mostra um levantamento do patrimônio cultural edificado do Centro de Arapiraca, onde 

foram elencados alguns edifícios considerados históricos. Para a escolha desses edifícios foi 

usado como premissa, a nova orientação do IPHAN que é constituída principalmente com 

base na mudança de paradigmas sobre quem tem legitimidade para selecionar o que deve ser 

preservado, quais valores, interesses e grupos sociais que se reconhecem em determinados 

bens culturais.  

 

Os bens citados pela população segundo a pesquisa mencionada, foram principalmente as 

igrejas católicas construídas no início da ocupação da cidade, bem como prédios de estilo 

clássico/colonial. A figura 10 mostra um quadro com as edificações que não sofreram 

descaracterizações e que vem sendo preservadas, entre elas estão as citadas pela população 

de acordo com a pesquisa feita pelo grupo da Ufal que são: o Santuário do Santíssimo 

Sacramento, a Concatedral de Nossa Senhora do Bom Conselho, Igreja do Senhor do 

Bonfim, o sobrado de Luiz Pereira Lima e a Igreja de São Sebastião. O prédio sede da antiga 

prefeitura, não foi citado pela pesquisa, mas é um dos bens tombados da cidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 10 – Edificações preservadas 

Fonte: Câmara Municipal de Arapiraca 

 

                                                           
2 Juliana Michaelo e Thalita Lins do Nascimento 
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Prédio sede da antiga Prefeitura 



3. ESTRUTURA DE GESTÃO 

 

São três as secretarias municipais que exercem competência sobre o patrimônio cultural de 

Arapiraca: Secretaria de Planejamento – SEPLAN; Secretaria de Desenvolvimento Urbano 

e Habitação – SEDUH e Secretaria de Cultura e Turismo. 

 

A Secretaria de Planejamento – SEPLAN, tem como atribuição planejar, implementar, 

executar e avaliar as atividades da política de planejamento urbano do Município. Além 

disso, elaborar uma política em parceria com as demais secretarias municipais, autarquias e 

fundações. 

 

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação – SEDUH, tem como atribuição, 

executar projetos de regularização fundiária, desenvolver projetos urbanísticos para 

logradouros públicos, gerenciar o uso e ocupação do solo, de forma que o município tenha 

um crescimento ordenado.  

 

A Secretaria de Cultura e Turismo compete a formulação e implementação da política 

cultural e turística, além da preservação e valorização do patrimônio histórico.  

 

Além das secretarias municipais, a Câmara dos Vereadores também atua como órgão 

legislador criando leis específicas para tombamento de edifícios históricos. É importante 

citar que o município não tem uma lei geral com diretrizes de tombamento que especifique 

os procedimentos para tombo.  

 

3.1 Legislação existente 

Arapiraca tem legislação municipal referente ao patrimônio cultural, onde as que já foram 

identificadas para pesquisa, estão listadas abaixo por ordem cronológica: 

a) Ata da Câmara Municipal dos Vereadores:  o documento fala sobre a importância 

em preservar o patrimônio cultural, mas só comtempla as igrejas e alguns prédios 

que apresentam elementos clássicos ou ornamentos rebuscados. 

b) Lei Orgânica do Município de Arapiraca: Promulgada em 1990. No Capítulo III, 

Seção II – Da Cultura, no Artigo 170, fala que o Poder Público Municipal manterá 

um Conselho de Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Paisagístico e 

Cultural, órgão colegiado com a participação de representantes de entidades da 

sociedade civil, com a competência de adotar medidas para a defesa e a valorização 

do patrimônio histórico, artístico e cultural do Município.  

c) Código de Postura: Lei Nº 2.180/2000. Estabelece normas de poder de Polícia 

Administrativa do Município de Arapiraca. Define a competência para assegurar 

proteção ao patrimônio histórico, paisagístico e cultural, mas não especifica os bens 

patrimoniais.  

d) Código Municipal de Meio Ambiente: Lei Nº 2.221 /2001. Dispõe sobre a 

administração do uso dos recursos ambientais e ordenação do uso do solo. Lei citada 

pelo Plano Diretor como premissa para administração e ordenação do patrimônio 

cultural. 

e) Plano Diretor Participativo Municipal de Arapiraca: Lei Nº 2.424/2006. 

Conceitua e tem diretrizes para a valorização do patrimônio cultural, além de 

especificar de forma mais ampla, bens de natureza material e imaterial que devem 

ser preservados. 



f) Plano Municipal de Cultura de Arapiraca: Lei Nº 2.913/2013.  Contém um 

diagnóstico das Políticas Públicas de Cultura desempenhadas no município de 

Arapiraca e região, além de apresentar o Calendário Anual de Eventos que ocorrem 

no Município e aponta as diretrizes gerais que definem a linha das Políticas Públicas 

de Cultura para Arapiraca nos próximos 10 anos. 

 

 

 

4. CONCLUSÕES 

 

A importância que os bens culturais têm no contexto das cidades é indiscutível uma vez que 

o assunto encontra-se bastante conceituado e normatizado. Sendo assim, a aplicabilidade das 

leis tanto internacionais quanto nacionais é primordial para a preservação do patrimônio 

cultural histórico. No caso de Arapiraca, a ineficácia dessa aplicabilidade existe tanto em 

relação aos bens particulares, como por exemplo, o Cine Triunfo e Cine Trianon, onde parece 

existir uma dificuldade por parte da gestão municipal em intervir nesses bens por serem 

particulares, como também em relação aos espaços públicos, caso da Praça Marques da 

Silva, que parece mais ser uma questão de conceituação sobre o que deve e não deve ser 

preservado.  

Mesmo assim, ainda não é possível chegar a uma conclusão sobre o que caracteriza essas 

intervenções referentes a esses e outros bens que tiveram uma importância significante na 

história de Arapiraca. Sabe-se no entanto, que o patrimônio cultural compõe a paisagem 

urbana influenciando diretamente na percepção individual e nas sensações próprias que a 

sociedade tem do espaço urbano que vivencia. Além disso, eles são registros de momentos 

históricos importantes na cidade e portanto merecem uma atenção especial. 
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