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1. RESUMO 

 Essa pesquisa trata do estudo do conceito, ações e consequências do coletivo 

urbano denominado Salve Rainha, com atuação na cidade de Teresina, no Piauí, 

cujas manifestações procuram promover a cultura local, com a utilização da 

gastronomia, música, dança, literatura e artes plásticas e visuais, dando preferência 

aos lugares mais esquecidos, negligenciados ou subutilizados da cidade, como forma 

de resgate de suas memórias coletivas. Assim, este trabalho busca compreender as 

tecnologias sociais de valorização e requalificação do espaço urbano e patrimônio 

cultural, analisando seus métodos, atuações, engajamento do público participante e 

consequências, e assim verificar as possíveis formas de levar a essência do grupo 

para outros projetos arquitetônicos e urbanísticos de interesse da população. Através 

do estudo bibliográfico integrado à coleta de dados em campo – por meio de visitas 

programadas e de entrevistas gravadas, dentro da metodologia da pesquisa 

etnográfica – busca-se, com a presente pesquisa, compreender a dinâmica dos 

coletivos urbanos e contribuir para a melhoria da implantação de futuros projetos 

arquitetônicos, urbanísticos e restauro de interesse público para que estes possam ter 

maior contribuição e participação da população. 

2.INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, cada vez mais têm aparecido nas grandes cidades brasileiras 

grupos organizados, denominados coletivos, que surgem com o objetivo de fazer 

intervenções em espaços públicos e edificações históricas, e chamar atenção para 

sua má utilização. Entre as diversas organizações com esse tipo de ação, existe o 

Salve Rainha Café Sobrenatural. Localizado na cidade de Teresina, no Piauí, é uma 

“tecnologia social” do patrimônio cultural local através de exposição e apresentação 

de trabalhos autorais de cunho artístico, literário, gastronômico, histórico e ambiental. 

“Apoia-se, portanto, na sua missão principal de se constituir como uma iniciativa 

difusora da cultura piauiense”, segundo Reis e Fortes (2017), cujo objetivo seria 

“promover a revitalização de espaços públicos e patrimônio subutilizados através de 

ações coletivas e plurais, nos diversos ambientes de convívio coletivo, proporcionando 

múltiplas imersões culturais na população teresinense”.  

Com o propósito de resgatar a memória coletiva e urbana desses locais, o 

grupo elaborou uma dinâmica de exposições em locais inusitados, geralmente 

negligenciados ou que não chamavam atenção da população, com “a idealização de 



um espaço capaz de congregar diversas manifestações artísticas, entre elas música, 

gastronomia, literatura e artes visuais e do corpo, bem como viabilizar o acesso 

gratuito de diversos públicos - tudo acontecendo aos domingos” (REIS e FORTES, 

2017), sendo geradora de novos hábitos em ocupar espaços públicos e construções 

abandonadas de forma coletiva. 

3.OBJETIVOS 

Tem-se como objetivos estudar de forma aprofundada as tecnologias sociais 

de valorização e requalificação do espaço urbano e patrimônio cultural, com enfoque 

no coletivo Salve Rainha, procurando detalhar suas características, consequências, 

aspectos de sua promoção da cultura local e engajamento do público com suas ações. 

Com isso, pretende-se investigar possíveis formas de levar a essência do grupo para 

outros projetos arquitetônicos e urbanísticos de interesse público. 

4.METODOLOGIA 

 O presente trabalho integra um estudo bibliográfico à coleta de dados em 

campo, por meio de visitas programadas e de entrevistas gravadas, dentro da 

metodologia da pesquisa etnográfica, assim denominada por Rockwell (1986:32) 

como um método que domina um ramo da antropologia, “cuja meta seria a de 

conhecer o mundo tal como o conhecem os sujeitos que o experimentam diariamente”. 

5.FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 O processo participativo no Brasil atualmente cresce da vez mais, sendo 

empregado nos mais variados projetos de interesse da sociedade. Com isso, a 

participação da população e de outras organizações se tornam essenciais para a 

revitalização do patrimônio histórico obsoleto. Os coletivos urbanos são um exemplo 

de iniciativa que consegue chamar cada vez mais atenção para o abandono desses 

locais, procurando, através de iniciativas itinerantes com enfoque cultural, dar um uso 

a eles. As artes, com a utilização do sistema participativo, como colocado por Pereira 

et al. (2002:3), “(...) passa a ser instrumento de transformação social (...), 

preponderante de reivindicação e construção de uma sociedade pautada na liberdade 

de ação e pensamento, informando, discutindo e denunciando os problemas sociais”. 

É possível transformar essas iniciativas itinerantes em ações permanentes para 

futuras obras, de modo a chamar esses grupos e as pessoas interessadas para 

colaborar com formas de preservar de maneira mais duradoura nossos locais 

históricos. Como afirma Del Rio, Iwata e Sanoff (2000:112), “(...) a atividade de projeto 



pode constituir um processo democrático e construtivo ao incluir a participação dos 

usuários e que pode gerar ambientes não apenas melhores e mais responsivos, mas 

também esteticamente agradáveis”. 

6.RESULTADOS PRELIMINARES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Até o momento, os primeiros resultados mostram um grande reconhecimento 

da população frente aos eventos e conceito do grupo, atestado no número de 

participantes que foi conferido ao visitar uma das ações do coletivo. Com tamanho 

prestígio, foi constatada uma mudança no comportamento dos governos municipal e 

estadual com a área patrimonial e cultural na, conferida através de entrevistas já feitas, 

especialmente nos locais onde houve uma intervenção do coletivo. Existem projetos 

em elaboração em alguns desses espaços e discussões de programas no Legislativo 

local com base nos valores levantados pelo Salve Rainha. Também foi inaugurada 

recentemente uma praça cultural inspirada nas ideias do grupo em um local que houve 

intervenção e que está sendo observada a adesão dos moradores ao local. 
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