
Redes, atores e 

governança:



Fotos são josé
São José do Norte no início do séc. XX



São José do Norte hoje
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Opulência: influenciado pelo 
crescimento da economia 

Critério de valores das 
pessoas envolvidas e 

culturalmente condicionada
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O que se pode chamar de cisão entre produto e resultado? 
1- Produto: valores investidos e a obra realizada;

2- Resultado: atende a diferentes grupos sociais, promovendo a universalização do acesso? Ou o centro cultural atende apenas a um 
determinado grupo social? O restauro teve algum impacto no desenvolvimento da região? As famílias que ocupavam o entorno da 

edificação permanecem no local ou venderam suas propriedades e migraram para o subúrbio da cidade? 

O governo sabe que entrega à população determinados produtos, mas não sabe os resultados dessas provisões (INOJOSA, 2001, p. 
105).
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Art. 216
§ 1º O Poder Público, com a colaboração da 

comunidade, promoverá e protegerá o
patrimônio cultural brasileiro, por meio de 

inventários, registros, vigilância,
tombamento e desapropriação, e de outras formas 

de acautelamento e preservação.

Reforça que as nações integrem a cultura em todas as 
políticas e planos de desenvolvimento, facilitem o 

desenvolvimento cultural, o entendimento cultural mútuo e a 
reconciliação cultural, salvaguardem os direitos culturais de 
todos para promover o desenvolvimento social inclusivo e 

impulsionem o papel da cultura na redução da pobreza e no 
desenvolvimento inclusivo;



[||||||||||||||||||||]

Confiança entre os indivíduos

Ação coletiva que produz benefícios; formas de capital social (estrutural e 
cognitivo)

Rede de confiança 

Estado como fonte da dinâmica social e das redes de engajamento

Organização social e civismo
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[||||||||||||||||||||]

O capital social estimula e 
promove para além dos 

recursos materiais, fatores 
mais subjetivos como 

confiança, cooperação e 
participação comunitária, 

importantes para 
alavancar o 

desenvolvimento

Cidades pequenas 
como lócus 

privilegiado para o 
espírito comunitário 

e o consenso
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[||||||||||]

Decisões formuladas e 
implementadas pelos governos 
dos Estados em conjunto com 
entidades (associações, ONGs) 

bem como por empresas 
privadas 
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[||||||||||]

Nova governança pública: 
articulação e alianças 

estratégicas entre Estado, 
mercado e sociedade civil, 
vistas como essenciais para 

enfrentar problemas coletivos 

Decisões formuladas e 
implementadas pelos governos 
dos Estados em conjunto com 
entidades (associações, ONGs) 

bem como por empresas 
privadas 
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[||||||||||]

Nova governança pública: 
articulação e alianças 

estratégicas entre Estado, 
mercado e sociedade civil, 
vistas como essenciais para 

enfrentar problemas coletivos 

Decisões formuladas e 
implementadas pelos governos 
dos Estados em conjunto com 
entidades (associações, ONGs) 

bem como por empresas 
privadas 

Uma iniciativa governamental 
ou institucional pode estimular 
o sentimento de confiança e de 
participação cívica, gerando ou 

aumentando o capital social 
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Conjuntos urbanos protegidos até janeiro de 2017 e as cidades de Antônio 
Prado, General Câmara, Rio de Janeiro, Angra dos Reis e Igatú;
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83 conjuntos urbanos 
protegidos

Cidades pequenas

Órgão federal pioneiro nas 
práticas de preservação no 
Brasil e referência para as 

instituições e os técnicos que 
trabalham na área

Autonomia dos 
municípios para as 

questões de patrimônio



[||||||||||||||||||||]



[||||||||||||||||||||]







Legislação de proteção 
ao patrimônio cultural

Instâncias 
participativas: Conselho 

municipal de cultura 
e/ou de preservação do 

patrimônio cultural



[||||||||||||]

Documentos Entrevistas

Observações
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Esta problemática desdobra-se também em outra questão: os projetos 
culturais no segmento patrimônio edificado mobilizam aspectos chaves do 

capital social?
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