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 O centro tradicional da cidade de Laguna, Santa Catarina, abrigou por mais de um século 

as diversas facetas da celebração do carnaval. Iniciando com o Zé-Pereira, passando pelas 

Sociedades Carnavalescas, os Blocos e chagando às Escolas de Samba, por pelo menos um mês 

antecedendo a semana carnavalesca as noites do centro eram animadas pelos foliões. Este centro 

integra uma poligonal de tombamento a nível federal, desde 1985, composta por 600 edificações. 

A partir de 1960, quando forma-se a figura da Escola de Samba na cidade, esta festa dá vida 

noturna ao centro tradicional durante os ensaios de bateria, e movimenta a cultura popular nas 

comunidades lagunense ligadas à tradição da organização das escolas. 

 Mesmo após esta relação de longa data, a celebração do carnaval não foi incorporada 

simbolicamente à noção de patrimônio atribuida ao conjunto histórico do centro.  Não há a 

sobreposição da noção de patrimônio material do centro tradicional à ideia de patrimônio 

imaterial que poderia ser atribuida à esta festa. São preservados os paralelepípedos, mas a festa 

que os gasta há decadas, não é significada como patrimônio. Diante desta percepção, a questão 

colocada pela é a seguinte: "Por que o carnaval, enquanto festa popular e prática do espaço, não 

faz parte do imaginário do patrimônio tombado do centro tradicional de Laguna-SC?" 

 Em 2007, os desfiles das Escolas de Samba foram transferidos para a estrutura de um 

Sambódromo. Este movimento, ao mesmo tempo em que expressa o descolamento entre 

materialidade e práticas sociais no imaginário do tombamento do centro tradicional de Laguna, 

acabou ocasionando grande enfraquecimento para festa. Desde 2012, o carnaval das Escolas de 

Samba não é realizado na cidade. Neste meio-tempo, a festa foi apropriada pelo capital turístimo-

imobiliário, sendo transferida para as avenidas do Mar Grosso, um bairro de veraneio.  

 Destaca-se que este fato não é exclusividade da realidade desta pequena cidade 

meridional. Recentemente a administração municipal da cidade mineira de Mariana anunciou que 

iria deslocar o carnaval do centro tradicionald a cidade com a justificativa de preservar o 

patrimônio1. 

                                                 
1 Disponível em: <http://defender.org.br/tag/carnaval/page/3?print=pdf-search>. Acesso em 9 de maio de 2017. 
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 Na pesquisa, elaboramos a ideia de que não é efetivo pensar o espaço tombado alheio às 

práticas sociais envolvidas nele. Interpretamos que a realização da celebração do carnaval no 

espaço do centro, atribui a este a simbologia do lugar, segundo Leite (2007), o espaço praticado. 

São as determinações simbólicas que fazem de um espaço, um lugar, dentre elas, a sociabilidade, 

ou seja, as práticas interativas. As festas, como o carnaval, entendidas como ativadoras de 

relações (CRUZ; MENEZES; PINTO, 2008), evidenciam o conteúdo humano do patrimônio. 

Carvalho (2007, p. 64 apud CRUZ; MENEZES; PINTO, 2008, P. 4), afirma que as manifestações 

culturais representam “uma forma subjetiva que o grupo de pessoas encontra para expor seu 

interior, expressar o que pensam, o que desejam realizar ou modificar”. Festejar o carnaval é uma 

forma de cidadania no espaço, e, quando este integra uma malha tombada, é fundamental que a 

celebração seja incorporada ao sentido de patrimônio, para a própria democratização do mesmo. 

 Na cidade de Laguna, prevalece a ideia materialista e elitista do patrimônio, que 

desconsidera as práticas sociais ligadas à cultura dos menos favorecidos presentes no espaço 

tombado. Se o carnaval representa uma voz da cidade, pode-se dizer que esta encontra-se 

temporariamente silenciada, embora latente.  

 Aparentemente, o tombamento do centro tradicional de Laguna realizou-se a partir de uma 

intenção de inclusão deste espaço no circuito dos valores mercadológicos do patrimônio (segundo 

a expressão de JEUDY, 2005). Outros valores simbólicos são desconsiderados por não 

interessarem à bandeira turística. Neste centro, no momento da escolha de quais memórias 

deveriam ser colocadas em exposição, o carnaval de rua não foi selecionado. 
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