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RESUMO 

 

A presente pesquisa intitulada Patrimônio Cultural e o tombamento na cidade de 

Volta Redonda tem como objetivo o estudo jurídico sobre o patrimônio cultural 

brasileiro e da cidade de Volta Redonda em sua dimensão material. Para concretizar 

tal feito, foi utilizada sua metodologia baseou-se em estudos das obras de 

jusculturalistas e especialistas em patrimônio cultural, administrativistas e 

ambientalistas. Inicialmente, demonstrou-se os conceitos de cultura e patrimônio 

cultura, com suas evoluções históricas, bem como foi explorada a proteção legal ao 

patrimônio cultural material e seu conceito jurídico. Procurou-se abordar o 

tombamento enquanto principal instrumento jurídico de preservação do patrimônio 

cultural. Ainda, tratou-se a respeito do tombamento do patrimônio cultural material 

presente na cidade de Volta Redonda e a legislação que o rege. Por fim, constatou-

se, através de pesquisa, a pouca amplitude e visibilidade dada a este tema em 

esfera local, e a necessidade de suscitar cada vez mais esse tema com o intuito de 

despertar o cidadão para o exercício de seu direito à cidadania ao entrar em contato 

com sua história e identidade por meio do conhecimento da existência e 

reconhecimento da importância do patrimônio histórico e artístico material tombado 

em Volta Redonda. Deste modo, deseja-se contribuir para as discussões sobre a 

proteção jurídica do patrimônio cultural material volta redondense e pesquisas sobre 

os direitos culturais. 

 

Palavras chave: Patrimônio Cultural Material.Volta Redonda. Direitos Culturais. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Este Trabalho é fruto do interesse pela cultura, arte e história, além da busca 

por respostas, principalmente, sobre como se pode incluir, criar ligações mais fortes 

e próximas entre o objeto resguardado pelo Direito e a grande massa da sociedade 

que ignora sua relevância histórica. 

Percebe-se a escassez de abordagens acerca de Direitos Culturais e 

Patrimônio Cultural Material em Volta Redonda e seu entorno. Assuntos estes 

tratados como direito fundamental essencial a um meio ambiente cultural que 

permita que os indivíduos se desenvolvam com acesso à sua própria história e 

identidade enquanto cidadãos volta-redondenses. Portanto, faz-se necessário 

suscitar tal assunto e levá-lo à população. 

Sabe-se que cultura é o conjunto de ações do homem em sociedade que 

através de palavras, obras, artes e etc, expressa aquilo que um povo pensa, sobre si 

e sobre o mundo.2 A atividade, o bem ou o serviço que se destaque por sua 

representatividade cultural, ou por seu potencial na produção ou propagação de 

cultura, recebe o nome de bem cultural.   

Como uma conquista do povo e direito fundamental do homem, a cultura 

recebe o devido amparo legal para sua fomentação e preservação.  Para isso o 

ramo dos Direitos Culturais destina-se a regular a circulação ampla e livre de bens 

culturais na sociedade, fazendo com que os ordenamentos jurídicos ofereçam 

tratamento específico ao bem cultural, garantindo sua livre criação, fomento, 

proteção, ampla difusão e aproveitamento. 

Através do decreto lei nº 25 de 30 de Novembro de 1837 e da própria 

Constituição Federal, o patrimônio histórico e artístico nacional recebe tratamento 

                                                           
 

2 HRYNIEWICZ, Severo. Para Filosofar Hoje. Rio de Janeiro: Livraria e Editora Santelena. 2001. p. 
40. 
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especial para que seja assegurada sua defesa e preservação, de forma que seja 

preservado também seu valor histórico para sua localidade e população. 

 A cidade de Volta Redonda tem sua origem em 1727 quando os jesuítas 

cruzaram a Serra do Mar almejando a colonização do Médio Vale do Paraíba. 

Porém, foi somente em 1941 que teve início o processo de industrialização que 

marcou a história da cidade e a colocou em destaque no mapa nacional por ser o 

local escolhido para receber as instalações da Companhia Siderúrgica Nacional 

(CSN), em plena II Guerra Mundial, fato que marcou as bases da industrialização 

brasileira.  

Apesar de ser uma cidade jovem, apenas 61 anos, Volta Redonda tem uma 

história muito rica e relevante para a história nacional. Tal história é contada através 

das manifestações culturais de seu povo, nos diversos períodos de seu 

desenvolvimento, e nas obras deixadas pelos cidadãos, principalmente pelas 

edificações que foram cunhadas e até hoje permanecem, enquanto patrimônio 

histórico e cultural, como um testemunho visível da história local. 

 A proteção do patrimônio material de Volta Redonda está regulamentada pela 

Lei Municipal nº 2.075, de 6 de Novembro de 1985, que, obedecendo a legislação 

federal, institui em seu art. 5º os Livros de Tombos Histórico, Paisagístico, 

Arqueológico, Etnográfico , Belas artes, Artes populares e Artes Aplicadas. 

Diante de seu histórico se faz impossível negar a forte relação que o 

patrimônio cultural material volta-redondense possui com o período de 

industrialização e suas origens católicas. 

É de grande importância que todos os cidadãos tenham acesso aos bens e 

patrimônios culturais, de forma que possam reproduzir a história cultural para as 

gerações futuras, criando-se assim identidade e memória cultural. 

No decorrer desta monografia, busca-se analisar os conceitos de cultura, 

patrimônio cultural material, identidade e memória, bem como o papel fundamental 

do instituto do tombamento no se refere à preservação dos bens culturais históricos 

e artísticos materiais no contexto local da cidade de Volta Redonda. 
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Justifica-se essa pesquisa, pois o tema abordado possui relevante 

importância cultural para a sociedade, pois trata de direitos essenciais e 

fundamentais à sua manutenção dentro da esfera de convivência urbana entre os 

cidadãos.  

O presente projeto busca compreender o instituto do tombamento tendo como 

tema central a preservação, defesa e valorização dos bens históricos e artísticos 

materiais tombados na cidade de Volta Redonda. Além disso, propõe-se a reflexão 

acerca dos valores ponderados nesta espécie de relação entre cidadão local, 

historia e cultura, de forma que haja fomento de discussões e iniciativas que 

disseminem o conhecimento sobre o que é o patrimônio cultural e histórico local, sua 

importância e relevância para a sociedade e formação da identidade cultural de 

gerações futuras.  

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, de natureza exploratória, realizada a 

partir de estudos doutrinários, artigos científicos, internet e legislação específica. 

Serão também utilizados os métodos de direito comparado e do método analítico, 

desta forma, o direito comparado ajudará na percepção do tratamento dado à 

proteção de patrimônios históricos e artísticos nacionais; enquanto o método 

analítico será útil na compreensão da legislação em análise para que suas 

consequências no campo prático sejam estudadas com maior atenção.  

Será apresentada ainda pesquisa doutrinária e de campo sobre a 

problemática, para que melhor se entenda os efeitos que decorrem da aplicação da 

lei na circunscrição escolhida como objeto de análise prática.  

Integram os métodos de pesquisa, buscas em plataformas digitais que 

forneçam dados para seu desenvolvimento, pesquisas nas bases de dados do 

Município de Volta Redonda sobre os bens tombados que serão investigados. 

No primeiro capítulo busca-se, a compreensão e definição dos conceitos de 

Cultura e Patrimônio Cultural que irão nortear toda a pesquisa, bem como definir os 

órgãos legalmente competentes para a preservação do patrimônio cultural.  
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Em seguida, o segundo capítulo aborda o instituto do tombamento, traçando 

seu histórico, conceito, os modos como se apresenta, seu procedimento e 

cancelamento, as controvérsias doutrinárias que recaem sobre sua natureza jurídica, 

seus princípios norteadores, efeitos práticos e o modo como é controlado.  

O terceiro capítulo utiliza-se dos temas anteriormente tratados para discorrer 

sobre a aplicação do instituto do tombamento na cidade de Volta Redonda. O 

capítulo trilha todo o caminho, desde a história da cidade, legislação municipal e 

pesquisa de campo, a fim de chegar ao ponto chave da presente monografia: a 

importância da preservação dos bens culturais materiais e a necessidade de 

aproximar os cidadãos locais de história por meio destes. Sob essa diretriz busca-se 

somar à pesquisa bibliográfica na área, enriquecer o acervo local e, possivelmente, 

gerar discussão sobre o tema. 
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1 - Os conceitos de cultura e Patrimônio Cultural 

 

1.1. Evolução histórica do conceito de Cultura 

 

A palavra cultura é uma palavra da língua portuguesa originária do latim 

colere, que assume significados diferentes, que vão da agricultura à biologia, de 

acordo com o contexto e intenção com a qual é empregada. Por tal motivo serão 

analisados a seguir os significados mais relevantes para esclarecimento dos 

atuais conceitos de cultura. 

O dicionário define cultura como ato, efeito ou modo de cultivar; complexo de 

padrões de comportamento, crenças, instituições, manifestações artísticas, 

intelectuais e afins, que são coletivamente transmitidos e são típicos de uma 

sociedade; e também como conjunto de conhecimentos adquiridos em 

determinado campo.3 

O mais antigo entendimento de cultura data do século XIII está ligado ao 

significado de sua origem em latim, colere, qual seja cultivar, cuidar, tratar, 

morar.4 Sob esta ótica cultura é, portanto, o cuidado do homem com a natureza, 

com agricultura ou ainda uma parcela de terra cultivada. Não poderia ser 

diferente, uma vez que a relação homem x natureza é o princípio formador da 

espécie humana. A transformação e a dominação da natureza possibilitaram a 

criação de bens necessários ao convívio social, sobrevivência e o surgimento 

dos primeiros nômades. 5 

A palavra Natureza, assim como cultura, comporta diversos sentidos. Pode 

ser entendida como substância, matéria e forma dos seres, caráter ou índole 

espontânea de alguém ou alguma coisa, organização universal e necessária dos 

                                                           
 

3 FERREIRA, Aurélio B. de Hollanda.  Mini Dicionário Aurélio. O dicionário da língua Portuguesa. 
Revisado conforme acordo ortográfico. 7. ed. Rio de Janeiro: Editora Positivo, 2009. p. 280. 
4 BOSI, Alfredo. Dialética da colonização. São Paulo: Companhia das Letras, 1992. p. 12. 
5 COSTA, Rodrigo Vieira. A Dimensão Constitucional do Patrimônio Cultural: O Tombamento e o 
Registro sob a ótica dos Direitos Culturais. Rio de Janeiro. Lumen Juris, 2011. 
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seres segundo uma lei natural. Também corresponde a tudo que existe no 

mundo que não foi criado por mãos humanas, bem como o conjunto das 

condições físicas nas quais vivem os seres humanos. Por fim, Marilena Chauí 6, 

em sua obra Convite à Filosofia, aponta que:  

[...] para ciências contemporâneas, a Natureza não é apenas a 
realidade externa, dada e observada, percebida diretamente por nós, 
mas é um objeto de conhecimento construído pelas operações 
científicas, um campo objetivo produzido pela capacidade do 
conhecimento, com auxílio de instrumentos tecnológicos. Neste 
sentido, a Natureza, paradoxalmente, torna-se algo que passa a 
depender da interferência ou intervenção humana, pois o objeto 
natural é construído cientificamente. 

 

O conceito moderno de cultura começou a ser fomentado a partir do século 

XVIII, em 1700, na França, muito embora o vocábulo já existisse na língua 

francesa anteriormente. Até o século XVII a palavra evoluiu, porém, apenas 

semanticamente, fora do campo das idéias. Ainda assim era compreendida como 

metonímia ou metáfora. Enquanto metonímia a cultura representava uma ação. 

Entendida como metáfora tratava-se da transferência da cultura da terra à cultura 

do espírito. Isso marca um retorno ao significado clássico do latim, porém, agora, 

em sentido figurado. É este sentido figurado que acompanhado de 

complementos integra a edição de 1718 do Dicionário da Academia Francesa.7 

Como reflexo do universalismo e do humanismo dos filósofos iluministas a 

cultura passa a integrar o homem, sendo associada às idéias de progresso, 

educação e evolução próprios do movimento. Há aqui uma quebra na relação 

entre homem e natureza. Fundamentado principalmente em Kant, a natureza é 

compreendida como “reino da necessidade causal, do determinismo cego”, 

enquanto a cultura corresponde a um reino de escolhas racionais, distinções 

entre bem e mal, verdadeiro e falso. 8 Essa ideia está ligada principalmente à 

conquista da liberdade, conforme lecionava Immanuel Kant: “Num ser racional, 

                                                           
 

6 CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia. Ed. Ática. 6ª edição. 1995. p. 291 e 292.                           .        
7 CUCHE, Denys. A noção de cultura nas ciências sociais. Trad. Viviane Ribeiro. Bauru: Ed. Da 
Universidade do Sagrado Coração, 1999. 
8 CHAUÍ, Marilena. Ibidem. p. 293. 
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cultura é a capacidade de escolher seus fins em geral (e portanto ser livre). Por 

isso, só a Cultura pode ser o fim ultimo que a natureza tem condições de 

apresentar ao gênero humano”. 9 

Com este entendimento o movimento iluminista ajudou a difundir a cultura 

com a intenção de que cada vez mais pessoas se tornassem cultas. Ocorre que, 

categorização de pessoas como cultas ou incultas gerou uma situação de 

desigualdade e discriminação. Conforme Teixeira Coelho, essa concepção, na 

contemporaneidade 

é alvo de fortes críticas por implicar a idéia de que o método para 
avaliação desse "estado desenvolvido" é o fornecido pela cultura de 
elite ou superior, o que conduziria a marginalização de largas 
camadas da sociedade que, não partilhando daqueles valores 

culturais, não seriam menos cultas num sentido antropológico. 10 

 

Ainda que problemático na vida prática, o sentido de cultura como própria do 

homem e, portanto, racional prevaleceu sobre os demais e conferiu ao vocábulo 

cultura o significado de toda e qualquer obra humana que se exprime em uma 

civilização. Porém, havia outro entendimento para o qual a cultura corresponde à 

relação dos membros da sociedade com o tempo e o espaço, com outros 

indivíduos e com a própria natureza.  

A palavra cultura foi integrada ao Iluminismo, no entanto suas origens estão 

nos debates travados entre intelectuais franceses e alemães, que giravam em 

torno da diferença semântica entre cultura e civilização.11  

Com a chegada a industrialização e com o avanço no campo dos 

conhecimentos científicos ao final do século XIX, a sociedade massificada, onde 

cada indivíduo deve conhecer determinada função para exercê-la, não consegue 

                                                           
 

9 ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. 2ª Ed., São Paulo: Martins Fontes, 1998. p. 225. 
 10COELHO Teixeira. Dicionário crítico de política cultural. Ed. Iluminuras. p.102. 
11 COSTA, op., cit., p. 12-14. 
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mais exercer o ideal iluminista de cultura, conforme leciona Nicola Abbagnano 12, 

“[...] o desempenho não depende tanto da posse de uma cultura geral 

desinteressada quanto de conhecimentos específicos e aprofundados em algum 

ramo particularíssimo de determinada disciplina.”  

Surge neste contexto o primeiro conceito moderno de cultura, elaborado por 

Edward B. Tylor, qual seja: cultura ou civilização, em seu mais amplo sentido 

etnográfico, é o complexo de conhecimento, crença, arte, moral, leis, costumes e 

qualquer outro hábito adquirido pelo homem no convívio com os outros 

indivíduos em sociedade. Tal ideia permeia os conceitos elaborados por diversas 

correntes das ciências sociais até os dias de hoje. 13 

Clifford Geertz, renomado antropólogo estadunidense e referência nos 

estudos culturais, desenvolveu o conceito simbiótico de cultura, no qual 

compreende-se a cultura como uma teia de significados tecida pelo próprio homem, 

na qual ele se encontra envolvido. Portanto, a cultura não é uma ciência 

experimental em busca de leis, mas sim uma ciência interpretativa, à procura do 

significado. 14 Como uma teia, densa e complexa, que envolve os homens a cultura 

é em sua existência algo público. Isto significa dizer que seu próprio significado é 

público. Assim como um ato é praticado por alguém que saiba no que consiste e 

como o fazer, é a cultura reproduzida pelos indivíduos em sociedade. 

 Teixeira Coelho15, em seu Dicionário crítico de política cultural, ressalta que: 

 a cultura não se caracteriza apenas pela gama de atividades ou 
objetos tradicionalmente chamados culturais, de natureza espiritual 
ou abstrata, mas apresenta-se sob a forma de diferentes 
manifestações que integram um vasto e intricado sistema de 
significações. Assim, o termo cultura continua apontando para 
atividades determinadas do ser humano que, no entanto, não se 
restringem às tradicionais (literatura, pintura, cinema - em suma, as 
que se apresentam sob uma forma estética), mas se abrem para 
uma rede de significações ou linguagens incluindo tanto a cultura 

                                                           
 

12 ABBAGNANO, Nicola. Dicionário op., cit. p. 226. 
13 TYLOR, Edward Burnett. A ciência da Cultura.  In: CASTRO,Celso (Org.) Evolucionismo Cultural – 
textos de Morgan, Tylor e Frazer. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005.p.79. 
14 GEERTZ, Clifford. A Interpretação das Culturas. Rio de Janeiro: LTC, 1989. Pag.04.  
15 COELHO, op., cit. p. 103. 
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popular (carnaval) como a publicidade, a moda, o comportamento (ou 
a atitude), a festa, o consumo, o estar-junto, etc. (grifos no original). 

 

Considerando o conceito simbiótico de cultura como uma teia densa de 

significados, no qual é reproduzida pelos membros da sociedade como algo público, 

prosseguimos ao estudo do que consistem direitos culturais e o patrimônio cultural. 

 

1.1.1. Cultura e Direito: os Direitos Culturais à luz da Constituição 

Federal de 1988 

 

A expressão Direitos Culturais aparece pela primeira vez na Constituição 

Federal de 1988. Embora esta não contenha uma definição do que vem a ser os 

Direitos Culturais, o autor Francisco Humberto Cunha Filho16 concebe seu conceito:  

 

Direitos Culturais são aqueles afetos às artes, à memória coletiva e 
ao repasse de saberes, que asseguram a seus titulares o 
conhecimento e o uso do passado, interferência ativa no presente e 
possibilidade de previsão e decisão de opções referentes ao futuro, 
visando sempre à dignidade da pessoa humana.  
 

Para este autor, os direitos culturais: “na dimensão teórica e na aplicação 

efetiva, praticamente equivale a direito da cultura, por versar sobre as relações 

jurídicas específicas em três grandes campos: artes, memória coletiva e fluxo dos 

saberes”.17 

A Constituição Federal de 1988, procura traçar uma definição do conceito 

jurídico de cultura para o Direito. Isto se faz necessário uma vez que a cultura se 

manifesta de diversas formas, materiais e imateriais, e por isso nem todas as suas 

formas de expressão podem ser protegidas por medidas legais, ainda que mereçam 

tal salvaguarda. A elaboração do conceito jurídico de cultura permite que se 

                                                           
 

16 CUNHA FILHO, Francisco Humberto. Direitos culturais como direitos fundamentais no ordenamento 
jurídico brasileiro. Brasília: Brasília Jurídica, 2000. p. 34. 
17 CUNHA FILHO, ibidem, p. 34. 
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identifique a aplicação incorreta dos mecanismos jurídicos de defesa existentes.18 

Corrobora com este entendimento a autora Maria Marchesan19, em sua obra A tutela 

do patrimônio cultural sob enfoque do direito ambiental, na qual afirma que: 

A afirmação da cultura como síntese de conhecimentos, crenças, 

arte, moral, costumes e outras capacidades ou hábitos adquiridos 

pelo homem enquanto membro da sociedade desenvolveu-se 

paralelamente à idéia de que, dentre esse conjunto de expressões 

culturais, há algumas sobre as quais deve o direito incidir. 

 Os direitos culturais, porém, englobam todos aqueles direitos que acarretam 

partição na vida cultural, assim viabilizando o contato da população com as fontes 

de cultura e com a natureza, por este motivo o exercício de tais direitos dependem 

principalmente de políticas culturais que atuem incentivando a produção cultural e o 

acesso à cultura.20 

O constitucionalista José Afonso da Silva21 destaca a relevância que a 

Constituição brasileira de 1988 conferiu à cultura,  

[...] tomando este termo em sentido abrangente da formação 
educacional do povo, expressão criadora da pessoa e das projeções 
do espírito humano materializadas em suportes expressivos, 
portadores de referências à identidade, à ação, à memória dos 
diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, que se 
exprimem por vários de seus artigos (5º, IX, 23, III a V, 24, VII a IX, 
30, IX e 205 a 2017).  

 

 José Afonso da Silva ainda identifica os direitos culturais fundamentando-se 

na idéia de uma ordenação constitucional da cultura enquanto uma organização de 

normas jurídicas que dizem respeito a este tema.22 Considera, portanto, que os 

direitos culturais reconhecidos pela Constituição são: o direito de criação cultural 

                                                           
 

18 COSTA, op., cit., p.15. 
19 MARCHESAN, Ana Maria Moreira. A tutela do patrimônio cultural sob enfoque do direito ambiental. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007.p. 26. 
20 REISEWITZ, Lúcia. Direito Ambiental e Patrimônio Cultural: Direito à preservação da memória, 
ação e identidade do povo brasileiro. Editora Juarez de Oliveira. São Paulo. 2004. 
21 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 35ª Ed. Malheiros. 2012. p. 312. 
 
22 SILVA, José Afonso da. ibidem. p. 51-52. 
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seja ela científica, artística ou tecnológica; o direito de acesso à fontes da cultura 

brasileira; o direito de difusão da cultura; a liberdade de manifestações culturais; e 

por fim o direito-dever do Estado de formação do patrimônio cultural, bem como da 

proteção dos bens culturais,que se sujeitam a regimes jurídicos especiais, como 

forma de propriedade de interesse público.23 

Noutra corrente, Francisco Humberto Cunha Filho abandona o conceito sócio-

antropológico de cultura e toma como base a dignidade da pessoa humana, o que 

confere ao direito cultural caráter fundamental, bem como considera toda matéria 

historicamente relacionada com a gestão administrativa cultural no Brasil.24 O autor 

resgata os estudos filosóficos, sociológicos e antropológicos por meio da utilização 

de conceitos como artes, memória coletiva e repasse, e a interação entre eles. 

Com base no que defende Francisco Humberto Cunha Filho, o conceito 

jurídico de cultura é: 

[...] cultura para o mundo jurídico é a produção humana juridicamente 
protegida, relacionada às artes, à memória coletiva e ao repasse de 
saberes, e vinculada ao ideal de aprimoramento, visando à dignidade 
da espécie como um todo, e de cada um dos indivíduos. 

 

 Sob o prisma dessa definição percebe-se o legislador ao redigir o art. 216 da 

Constituição Federal, estabeleceu um conceito de patrimônio cultural que se 

confunde com o a definição de cultura acima apresentada, na qual patrimônio 

cultural é um direito difuso transpassado por noções de indivisibilidade, titulares 

indeterminados de tal direito e a ligação entre estes mesmos sujeitos em 

decorrência dos acontecimentos fáticos, e também de cada um deles como sujeitos 

de direitos individuais. 25  

                                                           
 

23SILVA, José Afonso da. ibidem, p. 314. 
24 CUNHA FILHO, Francisco Humberto. Cultura e democracia na Constituição Federal de 1988: A 
representação de interesses e sua aplicação ao Programa Nacional de apoio a cultura. Rio de 
Janeiro: Letra Legal, 2004. 
 
25 MARCHESAN, op., cit., p. 101-102. 
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Válido é ressaltar que a Carta Magna traz em seus artigos 215 e 216, quando 

se refere à cultura, não é taxativa, ou seja, a cultura na CRFB não é estática, no 

entanto, não se aproxima totalmente do conceito antropológico de cultura. Vejamos 

o art. 215: 

Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos 
culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e 
incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. 

§ 1º O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, 
indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do 
processo civilizatório nacional. 

 2º A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta 
significação para os diferentes segmentos étnicos nacionais. 

 3º A lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, de duração 
plurianual, visando ao desenvolvimento cultural do País e à 
integração das ações do poder público que conduzem à: (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 48, de 2005) 

I - defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro; (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 48, de 2005) 

II - produção, promoção e difusão de bens culturais; (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 48, de 2005) 

III - formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura em 
suas múltiplas dimensões; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
48, de 2005) 

IV - democratização do acesso aos bens de cultura; (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 48, de 2005) 

V - valorização da diversidade étnica e regional. 

 

 Isso significa dizer que a Constituição abraça a cultura como um sistema de 

referência à identidade, ação e memória coletiva dos grupos que compõem a 

sociedade brasileira, não recepcionando toda obra humana como patrimônio cultural 

brasileiro digno de ser especialmente protegido.26 Conclui-se, portanto que nem tudo 

                                                           
 

26 SILVA, José Afonso da. Ordenação Constitucional da Cultura. São Paulo: Malheiros, 2001. 
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que se apresenta como obra exclusiva do homem, nem todos os bens que possuam 

algum valor cultural, integrarão o conceito de Patrimônio Cultural. 27 

 

1.2. Patrimônio Cultural Material 

 

1.2.1. O Patrimônio Cultural no século XX 

 

No cenário internacional do século XX o primeiro marco no que diz respeito à 

proteção do patrimônio cultura, foi a edição da Constituição Mexicana de 1917 e da 

Constituição Alemã de 1919, ambas deram ao patrimônio caráter constitucional. 28  

 Apesar de ter como marco inicial a constitucionalização do conceito de 

patrimônio cultural, a história deste instituto se confunde com a história da 

Organização das Nações Unidas (ONU), principalmente com a faceta da 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO).  A UNESCO foi instituída em 16 de Novembro de 1945 com objetivo de 

“contribuir para a paz e a segurança, promovendo a colaboração entre as nações 

através da educação, ciência e cultura, a fim de respeito universal pela justiça”. 29 

 Em 1964 a União Internacional dos Arquitetos apresentou a Carta de Veneza, 

abordando o patrimônio histórico e cultural sob uma perspectiva econômica, 

preocupando-se também com o significado cultural dos monumentos históricos. 30 

Tal Carta culminou com a Reunião sobre a Conservação e Utilização de 

Monumentos e Sítios de Valor Histórico e Artístico, realizada em 1967 em Quito, na 

                                                           
 

27 MARCHESAN, op., cit., p.29. 
 
28 SOARES, Inês Virgínia Prado. Direito ao (do) patrimônio cultural brasileiro. Belo Horizonte: Fórum, 
2009, p. 23. 
29 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E CULTURA (UNESCO). 
Constituição das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Disponível em:  
<http://portal.unesco.org/en/ev.php-
URL_ID=15244&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html>. Acesso em: 19 fev. 2016. 
30 SOARES, Inês Virgínia Prado. Direito op., cit., p. 26. 
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qual foi redigido documento que afirmou a contribuição do patrimônio histórico para 

o desenvolvimento econômico da região.31 

 Com o desenvolvimento da indústria e a crescente urbanização, em 1968 a 

comunidade internacional aprovou a Recomendação sobre a Conservação dos Bens 

Culturais ameaçadas pela execução de obras públicas ou privadas.32 

 

 

1.2.2. O Patrimônio Cultural Material à luz da Constituição de 1988 

 

No Brasil os debates políticos a cerca dos bens históricos, culturais e 

artísticos, tomaram força e visibilidade a partir de 1922, havendo poucos registros de 

atos isolados e de pouca expressão, anteriores a este momento. 33 

O modernismo apareceu com uma revolução artística de alcance amplo na 

sociedade brasileira. A primeira geração desse movimento, composta por artistas 

como Mario de Andrade, Tarsila do Amaral, Oswald de Andrade e Manuel Bandeira, 

realizou em fevereiro de 1922, a Semana de Arte Moderna no Teatro Municipal de 

São Paulo. São principais características deste movimento: nacionalismo, busca de 

uma linguagem brasileira, mais popular e coloquial; ironia, humor, piada, revisão 

crítica de nosso passado histórico-cultural e síntese na linguagem. 34 

O movimento modernista e a Semana de Arte Moderna têm especial 

importância para o surgimento dos Direitos Culturais e medidas de proteção ao 

patrimônio cultural, pois foi através da reflexão artística provocada por ambos, que 

                                                           
 

31 SOARES, op.,cit., p. 26. 
32 INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL. Recomendação sobre a 
conservação dos bens culturais ameaçados pela execução das obras públicas ou privadas. 
Disponível em: 
 <http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Recomendacao%20de%20Paris%201968.pdf >. 
Acesso em: 19 fev. 2016. 
33 NETO, Jsé Soares de Sousa. A proteção jurídica do Patrimônio Cultural Imaterial brasileiro.2012. 
57f. Dissertação (Graduação – Faculdade de Direito), UNIFOR, Fortaleza, p. 16 - 17. 
34 CEREJA, William Roberto. Magalhães, Thereza Cochar. Português: linguagens: literatura, 
produção de texto e gramática. 3. ed. rev. e ampl. São Paulo: Atual, 1999, 3 v, p. 33. 
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houve o aumento com a preocupação com tais bens e também com a construção de 

uma identidade nacional brasileira. 

Os dicionários trazem a definição de patrimônio como: bens materiais ou 

morais que pertencem a uma pessoa, instituição ou coletividade; complexo de bens, 

materiais ou não, direitos, ações, posse e tudo mais o que pertença a uma pessoa 

ou empresa e que seja suscetível de apreciação econômica; herança paterna; 

riqueza enquanto patrimônio moral, cultural e intelectual. 35 

Por sua vez, a definição dada a Patrimônio Cultural, pelo art. 216 da 

Constituição Federal de 1988, é a seguinte: “os bens de natureza material e 

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

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

brasileira, (...).” 36 A Constituição de 1988 afirma ainda que o Estado garantirá a 

todos o acesso às fontes da cultura nacional, apoiando, valorizando e incentivando a 

difusão das manifestações culturais.37  

Assim como o vocábulo cultura, patrimônio também pode ser utilizado com 

diferentes sentidos. Nesta senda, é importante diferenciar, principalmente, os 

conceitos de patrimônio para o direito e o de patrimônio para os direitos culturais. Na 

esfera civil patrimônio corresponde ao que é material, econômico, a que pode ser 

atribuído valor pecuniário. Isto fica claro quando o direito civil dispõe à cerca dos 

danos patrimoniais. Opondo-se a isso a definição que trouxe o art. 216 da CRFB/88, 

separa o material do pecuniário, trata o patrimônio como portador de um valor além, 

um valor cultural, ainda que este possua também valor pecuniário. Tal distinção 

demonstra que o direito se afasta da visão economicista e cede espaço aos 

aspectos morais, o que possibilita a positivação de valores como a preservação da 

cultura. 38  

                                                           
 

35 MICHAELIS, moderno Dicionário da Língua Portuguesa, p. 1570 e AURÉLIO, Novo Dicionário da 
Língua Portuguesa, p. 1047. 
36 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da Republica Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado 
Federal. Art. 216. 
37 BRASIL. op., cit., Art. 215. 
38 REISEWITZ, op., cit., p. 87-88. 
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O conceito jurídico de patrimônio cultural apareceu pela primeira vez na 

Constituição brasileira de 1934, que reconheceu a existência de um patrimônio 

definido como “monumentos de valor histórico ou artístico” 39, cuja proteção era 

competência da União e dos Estados. Com a instituição do Estado Novo, em 1937 

foi outorgada uma nova Constituição que manteve o reconhecimento ao patrimônio 

cultural brasileiro em seu artigo 134, o qual determinava que os monumentos 

históricos, artísticos e naturais ficam sob proteção da União, Estados e municípios, 

concorrentemente, e que qualquer crime praticado contra estes será equiparado aos 

crimes contra o patrimônio nacional.40 

O Decreto-Lei nº 25/193741, conhecido como Lei do Tombamento, instituto do 

qual trataremos no capítulo seguinte, trouxe a definição legal do que é o patrimônio 

cultural, utilizando-se dos termos patrimônio histórico e patrimônio artístico, 

conforme se verifica em seu art. 1º: 

Art. 1º Constitue o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto 
dos bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação 
seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos 
memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor 
arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico. [sic] 

 

 Foi, porém, a Constituição42 de 1988 que deu atenção especial à questão 

cultural patrimonial. Inovadora e clara ao destacar que o interesse público que a 

preservação do patrimônio cultural é de interesse da população brasileira, trouxe a 

definição de patrimônio cultural da seguinte forma: 

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de 
natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em 
conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória 

                                                           
 

39 BRASIL. Constituição (1934). Constituição da Republica Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado 
Federal. Art. 10. 
40 BRASIL. Constituição (1937). Constituição da Republica Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado 
Federal. Art. 314. 
41 BRASIL. Decreto-lei nº 25/1937. Brasília. Art. 1º. 
42 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da Republica Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado 
Federal. Art. 314. 
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dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, 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.  

 

Percebe-se que a CRFB/88 se utiliza de aspectos como identidade, ação e 

memória, que compõem o conceito de cultura. Portanto, patrimônio cultural é a teia 

de significações, que liga desde a formação do ser humano até o produto desta 

formação, desde que carregue em si a identidade, ação e memória do povo 

brasileiro. Sem estes requisitos – identidade, ação e memória – há uma fonte de 

cultura nacional, mas não um patrimônio cultural brasileiro. 43  

 Importante lembrar que, fora da esfera jurídica, o patrimônio cultural cumpre 

um papel importante ao formar a identidade nacional brasileira através de valores, 

quais sejam: o valor nacional baseado no poder afetivo que o patrimônio possui para 

a Nação; valor cognitivo caracterizado pela importância da multiplicidade histórica, 

política, costume e artes que o patrimônio cultural assume, funcionando, também, 

como pedagogia geral do civismo e sua importância para a memória social; o valor 

econômico que gera políticas públicas específicas voltadas para exploração 

financeira que o patrimônio possui, como por exemplo, o turismo que proporcionam; 

e o valor artístico baseado na sua importância pedagógica para formação de 

artistas. 44 

 

                                                           
 

43 REISEWITZ, Lúcia. op., cit., p.96. 
44 CHOAY, Françoise. Alegoria do Patrimônio. Tradução de Luciano Vieira Machado. São Paulo: 
Estação da Liberdade: Editora UNESP, 2001, p. 116-123. 
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1.3. Competências constitucionais e demais competências 

 

Os bens que pertencem ao patrimônio cultural nacional poderão receber 

tutela nos planos nacional, estadual e municipal, respeitando o sistema federativo 

brasileiro e a divisão constitucional de competências sobre a matéria, uma vez que 

os entes federativos são autônomos legislativa e administrativamente. Neste sentido, 

esclarecem Luiz Alberto David Araujo e Vidal Serrano Nunes Jr. 45 

Convém notar, no entanto, que, cogitando de competências, a 
Constituição Federal não se refere exclusivamente às de natureza 
legislativa. Vai além, preestabelecendo hipóteses de competência 
material, ou administrativa, em que, na verdade, o que se atribui ao 
Poder Público é o poder-dever de realizações de índole político-
administartiva, e não capacidade legiferante.  

 

 Em retrospecto, a CF/34 reconhecia a competência concorrente para tutela 

dos bens culturais entre a União e os Estados. A CF/37 incluiu na competência 

concorrente, entre União e estados, os municípios. A CF/46, no entanto, retrocedeu 

conferindo, de maneira vaga, a tutela dos bens culturais ao Poder Público. Em 1967 

a Carta Constitucional atribuiu aos Estados o amparo à cultura, colocando sob 

proteção especial do Poder Público os documentos, as obras e os locais de valor 

histórico ou artístico. 46 

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 23, atribui a competência para  

proporcionar os meios de acesso à cultura, de forma comum à União, Estados e 

Municípios. Inovando ao trazer como fator primordial para a atuação em tutela de 

bens culturais o interesse. Isto é, caberá a União tratar dos assuntos que digam 

respeito a interesses nacionais, aos Estados cabem os interessem regionais e aos 

Municípios os interesses municipais.47 Com isso torna-se possível evitar o 

                                                           
 

45 ARAUJO, Luiz Alberto Davi e SERRANO NUNES JR., Vidal. Curso de direito constitucional. 2ª Ed., 
revista e atualizada. São Paulo: Saraiva, 1999. 
46 BRASIL. Constituição (1967). Constituição da Republica Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado 
Federal. Art. 172, parágrafo único. 
47 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco, RODRIGUES e Marcelo Abelha e NERY. Manual de direito 
ambiental e legislação aplicável. São Paulo: Max Limonad, 1997. 
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reconhecimento universal de bens de interesse local, assim como se pode conferir 

significância nacional a bens integrantes do patrimônio local que estejam ligados a 

identidade, ação e história brasileira. 

A competência para tutelar o patrimônio cultural é semelhante à competência 

jurisdicional ambiental, o critério do interesse relaciona-se com o bem, não com o 

ente da federação, pois em caso de dano o foro competente será aquele no qual 

ocorreu o dano, assim há resolução do conflito de forma rápida e eficaz, priorizando 

o interesse difuso que recai sobre os bens culturais. 

A competência material comum, ou a administração dos bens culturais, 

poderá ser exclusiva ou concomitante. Sendo exclusiva a competência será 

atribuída à União, Estado ou Município, excluindo a atuação dos demais. Quando for 

concomitante a competência torna-se comum a todos os entes federados, assim o 

exercício de um não exclui o de outro, que poderá atuar cumulativamente.48 

Quanto à competência legislativa, a CRFB/88 afirma que esta será 

concorrente entre os entes federados, porém exclui os Municípios deste rol em seu 

art. 24.  Ocorre que a competência legislativa tem como suplementares as a 

legislação federal e estadual, e ainda, na insuficiência destas para legislar sobre o 

tema existe a prerrogativa de o município, fundamentado na teoria do poder 

implícito, criar norma com intuito e dever de proteger o patrimônio cultural.49 Ainda, 

conforme art. 30, deste mesmo diploma legal, os Municípios poderão legislar em 

nome de interesses locais, como é a proteção dos bens culturais de valor local, nem 

como o inciso IX atribui ao município a competência de promover a proteção do 

patrimônio histórico e cultural, desde que observadas as legislações estudais e 

federais. Depreende-se ainda do art. 216, § 1º, que, enquanto integrante do grupo 

de membros da Federação brasileira e por conseqüência do Poder Público, o 

município será responsável, juntamente com a sociedade, pela promoção e proteção 

de bens culturais por meio de inventários, registros, vigilância e tombamento. 

                                                           
 

48 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco, RODRIGUES e Marcelo Abelha e NERY. op., cit., p. 187-188. 
49 CUNHA FILHO, Francisco Humberto. 2000. op., cit., p. 353. 
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Portanto, a União estabelece as normas gerais de preservação do patrimônio 

cultural, os Estados atuam como suplementares, podendo editar normas para 

atender às suas necessidades quando não houver alguma em esfera federal, e os 

municípios irão suplementar as normas federais e estaduais, atendidos o interesse e 

as peculiaridades locais. 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

50 COSTA, Rodrigo Vieira. op., cit., p. 48. 
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2 - O tombamento e a defesa do Patrimônio material no Brasil 

 

2.1. Breve Histórico  

 

O instituto do tombamento tem sua origem histórica em 1375 quando o então 

rei de Portugal, Dom Fernando, atribuiu ao Arquivo Nacional de português a 

responsabilidade de inventariar e registrar as propriedades do reino. O Arquivo 

situava-se em um conjunto de duas torres em torno de Lisboa, e foi denominado de 

Torre do Tombo. Foi no século XIX que a Torre do Tombo tornou-se o arquivo oficial 

do país e todos os registros administrativos passaram a ser feitos em seus livros. 

Portanto, tombar para os portugueses tem o sentido de registrar, arrolar ou 

inventariar bens nos livros do Tombo.51 

 No Brasil, foi a partir de 1920 que surgiu a preocupação com a administração 

dos bens nacionais de valor cultural, em partes devido ao tráfico ilegal destes e, por 

outro lado, devido às denúncias feitas pelos artistas do movimento modernista. Tais 

denúncias expunham o descaso com o patrimônio cultural brasileiro e vieram 

acompanhadas de exigências por medidas que remediassem tal situação. Na 

década que se seguiu, 1930, período conhecido como o início da Era ou Ditadura 

Vargas, o Brasil passou por um processo de modernização na qual o Presidente 

Getúlio Vargas aproximou as relações entre os intelectuais e o poder do Estado 

juntado intelectuais de diversas alçadas, de modo a engajá-los na busca pela 

transformação da República brasileira. Entre os intelectuais figuram nomes como o 

constitucionalista Francisco Campos, o poeta Carlos Drummond de Andrade, o 

paisagista Burle Marx e o pintor Cândido Portinari. 

 Vargas trouxe a ideologia de cunho nacionalista que visava negar a 

dominação de políticas estrangeiras. Para isso não bastava ajuntar intelectuais, era 

necessário que todos se engajassem na criação e construção de uma simbologia 

                                                           
 

51 TOMASEVICIUS FILHO, Eduardo. O Tombamento no direito administrativo e internacional. In: 
Revista de Informação Legislativa. V.41. n. 163. Julho/Setembro, 2004. 
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nacional. Foi nesse momento em que os modernistas vislumbraram a possibilidade 

de conciliar sua ideologia de autonomia da arte sob a hedge do Estado por meio da 

preservação do patrimônio artístico. Data de 12 de Julho de 1933, a primeira medida 

protetiva estatal que, por meio do Decreto nº 22.928/93, concedeu à cidade barroca 

de Ouro Preto/MG o status de monumento nacional. No entanto, foi somente em 

1937, através da lei nº 378, com a criação do Serviço do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (SPHAN), liderado por Rodrigo de Melo Franco de Andrade, que a 

proteção do patrimônio cultural e artístico brasileiro começou a ser aplicada de forma 

mais eficaz52. 

 Nos anos seguintes à criação do SPHAN, os debates que seguiam desde a 

segunda década do século XX culminaram na encomenda feita por Gustavo 

Capanema a Mário de Andrade, poeta que participava ativamente do Departamento 

de Cultura da cidade de São Paulo, para que este criasse um anteprojeto de lei que 

visasse organizar e fixar a proteção e defesa do patrimônio histórico e artístico 

brasileiro. 53 

 O anteprojeto de Mario de Andrade fornecia o conceito do que seria o 

patrimônio histórico e artístico, bem como organizava as obras de arte patrimoniais 

em oito categorias, divididas em quatro diferentes livros, reconhecendo as artes 

ameríndias e a arte popular brasileira. O poeta concebeu um projeto avançado, que 

reuniu em um mesmo conceito manifestações eruditas e populares, afirmando o 

caráter particular e ao mesmo tempo nacional e universal da arte que merece 

proteção.54 Tal reunião incomodou setores da elite política brasileira, pois além de 

criar mecanismos legais para preservação do patrimônio histórico e artístico, faziam 

do patrimônio uma forma de criar condições para a participação popular. Para 

solucionar o que consideravam ser o problema foi formulado um novo projeto 

proposto por Rodrigo de Mello Franco, baseado nas idéias do teórico do direito Jair 

                                                           
 

52 COSTA, Rodrigo Vieira. op., cit., p.55. 
53 IPHAN. Educação Patrimonial: Histórico, conceitos e processos. São Paulo: IPHAN, 2014. p.5. 
54 FONSECA, Maria Cecília Londres. O patrimônio em processo: trajetória da política federal de 
preservação no Brasil. 2.ed. ver. Ampl. Rio de Janeiro: UFRJ/MINC/IPHAN, 2005.  
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Lins, que resultou no Decreto Lei nº 25 de 30 de Novembro de 1937, que institui o 

tombamento como meio de defesa do patrimônio histórico e artístico nacional. 55 

O SPHAN tornou-se IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional em 1998 pela Lei da Reforma Administrativa, conservando sua natureza 

jurídica de autarquia, e continua responsável pela preservação do patrimônio 

histórico e artístico nacional. 

 O tombamento é um instituto que ultrapassou as barreiras de todas as Cartas 

Constitucionais, passando da ditadura à democracia. Nos dias atuais encontra-se 

recepcionado pela Constituição vigente, sem nunca em sua trajetória ter sido 

considerado inconstitucional. Conhecido como Lei do Tombamento, o Decreto-Lei 

25/37 sofreu apenas duas alterações legislativas, quando em 29 de Novembro de 

1941 o Decreto-Lei nº 3.866 promoveu o cancelamento da possibilidade de 

cancelamento do tombamento, e posteriormente com a edição da Lei nº 6.292, de 15 

de Dezembro de 1975, que trata da homologação ministerial do tombamento.56 

 

2.2 Conceito 

 

  O tombamento é ato administrativo que visa preservação dos bens culturais 

tomados individualmente ou em conjunto, como ocorre com sítios arquitetônicos, 

arqueológicos e paisagísticos, que constituem patrimônio cultural, sejam eles móveis 

ou imóveis, públicos ou particulares, por meio de alteração do regime jurídico 

incidente sobre estes bens. Portanto, o tombamento é ato administrativo que protege 

o bem de modificações e destruição, porém não veda sua normal utilização pelo 

proprietário, nem retira o domínio e a posse.57  

                                                           
 

55 FONSECA, Maria Cecília Londres. op., cit., p. 96. 
56 COSTA, Rodrigo Vieira. op., cit., p. 56. 
 
57 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 25.ed. São Paulo: Malheiros, 2000. 
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Ocorre que o tombamento não se exaure em um único ato, portanto, mais 

acertado parece considerar, conforme Maria Sylvia Di Pietro58, o tombamento 

procedimento administrativo, pois o mesmo não se realiza em um único ato, mas 

requer uma sucessão de atos preparatórios, essenciais à validade do ato final, que é 

a inscrição no Livro do Tombo. Assim, o tombamento pode ser definido como o 

procedimento administrativo pelo qual o Poder Público sujeita os bens públicos ou 

privados cuja conservação seja de interesse público, por relacionarem-se a fatos 

históricos memoráveis ou possuírem excepcional valor arqueológico ou etnológico, 

bibliográfico ou artístico, a restrições parciais. Nesse sentido temos a fala do autor 

Rodrigo Vieira Costa59:  

 
[...] o tombamento é instituto dos direitos culturais, de natureza 
jurídica própria, previsto na Constituição Federal de 1988, que incide 
sobre bens moveis e imóveis, públicos ou privados, declarando-os de 
valor cultural, de acordo com a discricionariedade do Poder Público, 
vinculado a um processo administrativo previsto em lei, que se perfaz 
eficaz com o ato de registro desses bens nos Livros do Tombo, 
constituindo um novo regime jurídico para eles, qual seja, o de 
intervenção na sua propriedade. 

 

Importante ressaltar que são chamadas parciais as restrições impostas pelo 

tombamento, pois não impedem que o proprietário exerça os direitos inerentes ao 

domínio sobre o bem, por este motivo não há que falar em indenização. Somente 

fará jus à indenização o proprietário que comprovar que sofreu algum prejuízo real 

em decorrência do tombamento. 60 

 

 

 

 

 

                                                           
 

58 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2014. p. 147. 
59 COSTA, Rodrigo Vieira. op., cit., p. 75. 
60 DI PIETRO, op., cit., p.147. 
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2.3. Modalidades 

 

Para que se configure o tombo de um bem cultural este deverá estar inscrito 

no Livro do Tombo que o acolha, podendo configurar-se em três distintas 

modalidades, como bem leciona Maria Sylvia Di Pietro61:  

quanto à constituição ou procedimento poderá ser de ofício, 
voluntário ou compulsório; quanto à eficácia será provisório ou 
definitivo; e quanto aos destinatários poderá ser geral ou individual. 

 

O Decreto Lei nº25/37, em seu art. 5º prevê que: 

Art. 5 O tombamento dos bens pertencentes à União, aos Estados e 
aos Municípios se fará de ofício, por ordem do diretor do Serviço do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, mas deverá ser notificado à 
entidade a quem pertencer, ou sob cuja guarda estiver a coisa 
tombada, a fim de produzir os necessários efeitos. 

 

 Nesta modalidade o tombamento é processado mediante simples notificação 

à entidade a quem pertencer o patrimônio ou a quem obtiver sua guarda, seja ela da 

União, Estado ou Município, e a partir desta notificação começa a produzir seus 

efeitos.  

O tombamento de bem particular se fará de modo voluntário ou compulsório.  

Será voluntário, conforme previsto no art. 7º do Decreto Lei 25/37: 

Art. 7º Proceder-se-à ao tombamento voluntário sempre que o 
proprietário o pedir e a coisa se revestir dos requisitos necessários 
para constituir parte integrante do patrimônio histórico e artístico 
nacional, a juízo do Conselho Consultivo do Serviço do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional, ou sempre que o mesmo proprietário 
anuir, por escrito, à notificação, que se lhe fizer, para a inscrição da 
coisa em qualquer dos Livros do Tombo. 

 

                                                           
 

61 DI PIETRO, op., cit., p. 148. 



33 

 

 

Desta forma, sempre que o proprietário o pedir e a coisa atender aos 

requisitos necessários para ser parte integrante do patrimônio histórico e artístico 

nacional, a juízo do Conselho Consultivo do Serviço do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional, ou sempre que o mesmo proprietário anuir, por escrito, à 

notificação para a inscrição da coisa em qualquer dos Livros do Tombo, haverá 

tombamento voluntário do bem cultural.  

Em contrapartida, será compulsório o tombamento sempre que o proprietário 

se recusar a concordar com a inscrição da coisa. Isso significa dizer que o 

tombamento compulsório será feito mediante iniciativa do Poder Público, mesmo 

contra a vontade do particular conforme se verifica no art. 9º e seus incisos, do 

Decreto Lei nº 25/37: 

Art. 9º O tombamento compulsório se fará de acordo com 
o seguinte processo: 

        1) o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional, por seu órgão competente, notificará o 
proprietário para anuir ao tombamento, dentro do prazo 
de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, 
ou para, si o quiser impugnar, oferecer dentro do mesmo 
prazo as razões de sua impugnação. 

        2) no caso de não haver impugnação dentro do 
prazo assinado. que é fatal, o diretor do Serviço do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional mandará por 
simples despacho que se proceda à inscrição da coisa no 
competente Livro do Tombo. 

        3) se a impugnação for oferecida dentro do prazo 
assinado, far-se-á vista da mesma, dentro de outros 
quinze dias fatais, ao órgão de que houver emanado a 
iniciativa do tombamento, afim de sustentá-la. Em 
seguida, independentemente de custas, será o processo 
remetido ao Conselho Consultivo do Serviço do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que proferirá 
decisão a respeito, dentro do prazo de sessenta dias, a 
contar do seu recebimento. Dessa decisão não caberá 
recurso. 

 

O tombamento, voluntário ou compulsório, poderá ser ainda provisório ou 

definitivo, conforme esteja o respectivo processo iniciado pela notificação ou 
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concluído pela inscrição dos referidos bens no competente Livro do Tombo, 

conforme dispõe o art. 10 do já referido diploma legal. 

O tombamento provisório produzirá os mesmos efeitos que o definitivo, salvo 

quanto à transcrição no Registro de Imóveis, somente exigível para o tombamento 

definitivo (art. 10, parágrafo único, do Decreto-lei nº 25). 

 

 

2.4. Do Procedimento e Cancelamento 

 

O ato de tombamento é o ato final do processo administrativo legalmente 

exigido com fins de avaliar a real necessidade de intervenção na propriedade para 

sua proteção.62 

Não existe um procedimento delineado que deve ser seguido sem 

flexibilidade que culmine no tombamento, poderá variar conforme a modalidade de 

tombamento, porém existem elementos que não podem estar ausentes para sua 

efetivação, quais sejam: o parecer de órgão técnico cultural e a notificação ao 

proprietário.63 Em nível federal, o órgão responsável pela análise técnico-cultural dos 

bens é o IPHAN, regulado pelo Decreto nº 5.040/2001.  

Tratando-se de bem público, após a manifestação do órgão técnico 

responsável, a autoridade administrativa irá determinar a inscrição do bem no Livro 

do Tombo, emitindo a notificação à pessoa jurídica de direito público titular do bem 

ou que tenha sua guarda. Quando o tombamento for voluntário, requerido pelo 

proprietário, após oitiva do órgão técnico e seu parecer, será determinada a 

inscrição do bem no Livro do Tombo e a transcrição no Registro de Imóveis, 

                                                           
 

62 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 25 ed. São Paulo: Atlas. 
2012. p. 801. 
63 CARVALHO FILHO, José dos Santos. op., cit.. p. 801. 
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averbando-se o tombamento ao lado da transcrição do domínio, conforme art. 13 do 

Decreto Lei nº 25. 

 
Além dos supracitados elementos essenciais deverá ser assegurado o devido 

processo legal, com contraditório e ampla defesa, que garante ao proprietário meios 

de provar que inexiste relação entre o bem tombado e a necessidade de defesa ao 

patrimônio cultural, sob a tutela do disposto no art. 5º, inciso LV, da Constituição 

Federal. 

Do processo administrativo caberá recurso por parte do proprietário. 

Conforme previsto no Decreto-Lei nº 3.866/41, o recurso deverá ser encaminhado ao 

Presidente da República que após ponderar sobre o pedido poderá cancelar o ato 

do tombamento. Também com base neste mesmo diploma legal é possível o 

cancelamento do ato de inscrição do bem no Livro do Tombo, fato também 

denominado de destombamento. 64 

O cancelamento do tombamento, porém, foi recepcionado pela Constituição 

de 1988, através de interpretação conforme.  Esta técnica só é utilizável quando a 

norma impugnada admite, dentre as várias interpretações possíveis, uma que a 

compatibilize com a Constituição.  Parte-se do pressuposto que a aplicação das 

normas do tombamento pode causar algum litígio, assim a interpretação conforme 

busca, através da precaução, prevenir conflitos judiciais entre o Poder Público e o 

particular. 

O destombamento é ato do Poder Público que embora não seja comum, 

promove o cancelamento do ato de inscrição do bem tombado. O cancelamento 

poderá ser praticado de ofício, solicitado pelo proprietário ou por outro interessado. 

É pressuposto para sua efetivação o desaparecimento das razões que 

fundamentavam o tombamento de determinado bem, como o perecimento ou 

desaparecimento do motivo condicionante que resultou no tombamento.  

                                                           
 

64 CARVALHO FILHO, José dos Santos. op., cit., p. 802. 
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Por seus pressupostos o destombamento não poderá ser praticado pela 

Administração Pública através de ato discricionário, uma vez que esta conduta 

ofenderia mandamentos constitucionais. 65 

Pode ocorrer a existência de brechas na legislação estadual ou municipal que 

permitam a atuação discricionária, como ocorreu no destombamento da Praça da 

Apoteose na cidade do Rio de Janeiro. Neste caso a lei permite que, quando houver 

um interesse público em conflito com a manutenção de um bem tombado, haverá 

uma prerrogativa, segundo a qual o Chefe do Poder Executivo poderá realizar o 

destombamento de um bem, optando entre o interesse público de preservar ou 

interesse público de destombar para modificar o bem. Isso que dizer que o Chefe do 

Executivo poderá optar pelo interesse cultural do bem, o mantendo como se 

encontra, ou alterá-lo segundo outro interesse público que julgue mais relevante.66 

 

2.5. Natureza Jurídica 

 

Diversas correntes debatem sobre qual seria natureza jurídica do 

Tombamento, uma vez que a natureza jurídica interfere nos efeitos do instituto sobre 

o bem, com relação aos particulares – bens privados - e com relação ao Poder 

Público – limites e possibilidade de atuação. O cerne da discussão encontra-se em o 

tombamento configurar servidão administrativa ou limitação administrativa à 

propriedade. 

Os doutrinadores Celso Antonio Bandeira de Mello, Ruy Cirne e Adilson 

Dallari, entendem que o tombamento constitui modalidade de servidão 

administrativa, pois não apenas limita, incide sobre imóvel determinado causando ao 

proprietário deste, ônus maior que aos demais membros da sociedade. Conforme 

este entendimento, sempre que necessário um ato novo da Administração que crie 

                                                           
 

65 CARVALHO FILHO, José dos Santos. op., cit., p. 80. 
66 RABELLO, Sônia. Quando o destombamento salva o tombamento: o caso do Sambódromo no Rio. 
Disponível em: <http://www.soniarabello.com.br/quando-o-destombamento-salva-o-tombamento/>.  
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nova situação, atinge-se o próprio direito e por isso o tombamento não configura 

limitação, mas sim servidão. 

Por outro lado, Maria Sylvia Di Pietro67, leciona que:  

O tombamento tem em comum com a limitação administrativa o fato de 
ser imposto em benefício de interesse público; porém dela difere por 
individualizar o imóvel. 
Comparado com a servidão, o tombamento a ela se assemelha pelo 
fato de individualizar o bem; porém dela difere porque falta a coisa 
dominante, essencial para caracterizar qualquer tipo de servidão, seja 
de direito público ou privado. 
Preferimos, por isso, considerar o tombamento categoria própria, que 
não se enquadra nem como simples limitação administrativa, nem como 
servidão. 

 

 Comuna com este entendimento o doutrinador José dos Santos Carvalho 

Filho68, ao afirmar que o tombamento é instrumento especial de intervenção restritiva 

do Estado na propriedade privada, com fisionomia própria e que não se confunde 

com as demais formas de intervenção.  

 

Conclui-se que a natureza jurídica do tombamento é a de qualificar como 

meio de intervenção do Estado consistente na restrição do uso de propriedades 

determinadas. 

 

Faz-se válido mencionar outras teorias que sob diferentes enfoques atribuem 

ao tombamento naturezas distintas: Hely Lopes Meirelles69, representante da 

corrente que defende que o domínio eminente do Estado é a natureza jurídica do 

tombamento, afirma que o direito de propriedade não é absoluto, vez que o poder de 

regulação do Estado compreende seu exercício subjugando, tanto interesses quanto 

bens particulares à vontade do poder público. Deste modo, ao ser tombado, o bem 

passa a fazer parte do patrimônio cultural nacional, tornando-se domínio do Estado, 

com base na motivação do interesse social. 

                                                           
 

67 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. op., cit., p. 155 
68 CARVALHO FILHO, José dos Santos. op., cit., p. 797. 
69 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 25.ed. São Paulo: Malheiros, 2000.p. 
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Outro entendimento, defendido por Paulo Affonso Leme Machado70, enxerga 

o tombamento como instrumento de integração entre os bens públicos e privados, 

vez que o bem privado fica sob regime jurídico diferenciado, transmutando-se em 

bem de interesse e finalidade públicos. 

Existe ainda outra corrente endossada pelo direito português, com base no 

que leciona os italianos Massimo Severo Giannini, Tommaso Alibrandi e Piergiorgio 

Ferri, entende que o tombamento possui natureza jurídica de bem imaterial. 

Portanto, considera o bem um abrigo físico de interesses, entre eles interesses 

culturais. Assim, o bem cultural de natureza pública ou privada, soma à categoria 

aberta de fruição coletiva. Deste modo um bem privado terá um titular conforme 

seus interesses e desejos econômicos, familiares, religiosos e etc., porém 

pertencerá culturalmente a todos os indivíduos da sociedade indistintamente 

(NABAIS p. 39 e 40).71 

  

2.6. Princípios 

 

O tombamento de bens materiais possui princípios que lhe são próprios e vão 

além dos princípios universais dos direitos culturais, conforme Rodrigo Vieira Costa72 

estes são: a função sócio-cultural da propriedade, a preservação do entorno e o uso 

compatível com a natureza do bem tombado. 

A função social da propriedade destaca-se na Constituição Federal de 1988, 

que trouxe o direito de propriedade como um direito fundamental arrolado ao rol de 

seu art. 5º, nos incisos XXII e XXIII.  

Quebrando o individualismo e privativismo com o qual a propriedade era 

tratada nas constituições anteriores, a CRFB/88 positivou a união entre propriedade 

e função social. Agregando, assim, o dever jurídico de agir em vista do interesse 

                                                           
 

70 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. Malheiros. 2006. p. 936. 
71 NABAIS, José Casalta. Introdução ao direito do patrimônio cultural. Coimbra: Almdina, 2004. 
72 COSTA, Rodrigo Vieira. op., cit., p. 76. 
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coletivo, submetendo o direito subjetivo do proprietário privado ao interesse comum, 

conferindo a ele o exercício de uma função social, voltada ao interesse coletivo. 

Acompanhando a Carta Constitucional, o Código Civil em seu art. 1.228, §1º, 

afirma que o exercício da propriedade deve estar em conformidade com suas 

finalidades econômicas e sociais de modo que seja preservado, dentre outros, o 

patrimônio histórico e artístico, uma vez que a titularidade do valor cultural dos bens 

é difusa, não pertencendo apenas ao proprietário.  

O tombamento limita o exercício da propriedade do bem cultural, com 

fundamento na ideia de que o patrimônio cultural pertence a todos, porém não exige 

que o proprietário se abstenha completamente, tem-se que a função sociocultural é 

consoante a sua conduta. Nesta esteira leciona Gilberto Bercovici (2005, p.147): “A 

função é o poder de dar à propriedade determinado destino, de vinculá-la a um 

objetivo. O qualificativo ‘social’ indica que esse objetivo corresponde ao interesse 

coletivo, não ao interesse do proprietário”. 

Com vistas a garantir a preservação do bem no ato de sua inscrição no Livro 

do Tombo é delimitado seu entorno, que também será preservado, de forma que não 

prejudique ou reduza sua visibilidade ou prejudique o acesso e o usufruto dos 

cidadãos. A lei do Tombamento em seu art. 18, regula este entorno, ocasionando a 

produção de efeitos sobre direito de terceiros. 

Art. 18. Sem prévia autorização do Serviço do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional, não se poderá, na vizinhança da coisa tombada, fazer 

construção que lhe impeça ou reduza a visibilidade, nem nela colocar 

anúncios ou cartazes, sob pena de ser mandada destruir a obra ou retirar o 

objeto, impondo-se neste caso, a multa de cinqüenta por cento do valor do 

mesmo objeto. [sic] 

Visualiza-se, com facilidade, o princípio em questão no exemplo da tentativa 

de construção de um prédio no entorno de um bem tombado. Se o prédio que se 

pretende construir prejudicar a visibilidade ou o acesso a um bem tombado este não 

terá permissão para o início das obras. Também não é permitido colar cartazes de 

qualquer natureza, propagandas, anúncios e etc., que poluam visualmente o imóvel 

tombado. 
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Importante lembrar que o entorno é delimitado para preservar a ambiência do 

bem tombado, não somente do ponto de vista físico, mas também o ponto de vista 

finalístico, garantido a sua integração e harmonia com ambiente no qual se encontra. 

Quanto ao uso compatível com a natureza do bem, não há determinação por 

parte do Poder Público de como os bens imóveis privados tombados devem ser 

utilizados. Porém entende-se que todo bem cultural deve ter algum uso para que 

não chegue até ele à degradação e deterioração ocasionadas pelo tempo de 

abando. Nessa mesma linha o uso deverá ser adequado a sua natureza.73 

Apesar de no Brasil ser muito forte a ideia de que o uso do bem tombado 

levaria à sua degradação, entende-se que ocorre justamente ao contrário. Ora, 

como poderá um bem imóvel servir aos interesses difusos sócio-culturais se não é 

facultado ao cidadão o uso e contato com o próprio patrimônio e com a história 

contada através do mesmo. Somente deveriam ser reservados os bens que exigem 

cuidados meticulosos, como os sítio arqueológicos, por exemplo. 

Opondo-se a este entendimento, uma segunda corrente defende que o 

tombamento incide sobre o bem e não sobre seu uso. Seguindo este raciocínio, 

ainda que se tombe o imóvel a autoridade não poderá tombar o seu uso, uma vez 

que o uso não é objeto móvel ou imóvel. O que pode acontecer com relação ao uso 

é que ele pode ser adequado ou não, de acordo com a função de conservação do 

bem. Assim, somente poderia se impedir o uso danoso ao bem tombado, não para 

determinar um uso específico, mas para impedir o uso inadequado.74 

 

2.7. Efeitos 

 

O ato do tombamento gera efeitos de grande importância no que diz respeito 

à alienação e ao uso do bem tombado. Esses efeitos incidem sobre o objeto, o 
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proprietário do bem e também sobre o Poder Público, e estão dispostos no Capítulo 

III da lei do Tombamento. 

As coisas tombadas que pertencem à União, Estado ou Município, somente 

poderão ser transferidas de um ente estatal para outro com o conhecimento do 

IPHAN. Permanecem sob propriedade do particular, porém, este tem limitada sua 

faculdade de usar, fruir e dispor do bem, devido à sua função social de preservação 

do patrimônio histórico e artístico.  

As obras históricas e artísticas que pertençam a particulares serão alienáveis 

dentro dos limites impostos pelo Decreto Lei 25/37. Quando o proprietário quiser 

alienar um bem tombado aparecerá à figura do Direito de Preferência, que nada 

mais é do que garantir à União, os Estados e os municípios, nesta ordem, o direito 

de preferência na compra, pelo mesmo preço. Caso o proprietário desrespeite a 

preferência a alienação será nula. Sobre isso dispõe o art. 22, § 2º, Decreto Lei 

25/31: 

Art. 22. Em face da alienação onerosa de bens tombados, 
pertencentes a pessoas naturais ou a pessoas jurídicas de 
direito privado, a União, os Estados e os municípios terão, 
nesta ordem, o direito de preferência. 

§2º É nula alienação realizada com violação do disposto no 
parágrafo anterior, ficando qualquer dos titulares do direito de 
preferência habilitado a seqüestrar a coisa e a impor a multa 
de vinte por cento do seu valor ao transmitente e ao 
adquirente, que serão por ela solidariamente responsáveis. A 
nulidade será pronunciada, na forma da lei, pelo juiz que 
conceder o seqüestro, o qual só será levantado depois de 
paga a multa e se qualquer dos titulares do direito de 
preferência não tiver adquirido a coisa no prazo de trinta 
dias.[sic] 

 

Não poderá o proprietário, ou titular de eventual direito de uso, destruir, 

demolir ou mutilar bem tombado. Somente poderá pintar ou restaurar o bem com 

prévia autorização especial do Poder Público, conforme art. 19 da Lei do 

Tombamento. Caso o particular não possua condições de arcar com obras 

necessárias ele deverá informar a autarquia federal de proteção ao patrimônio. 

Assim, o direto do IPHAN poderá ordenar que sejam realizadas as obras 
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necessárias com recursos da União, no período máximo de 6 meses, ou então será 

providenciada a desapropriação prevista no art. 5º do Decreto Lei nº 3.365/41.  

O Poder Público, por sua vez, se torna obrigado a proteger o patrimônio 

cultural e colocá-lo em evidência de modo a facilitar o aceso e o exercício dos 

direitos culturais. Para que isso ocorra o Poder Público atua preventiva e 

repressivamente, aplicando sanções administrativas aos particulares que causem 

injúrias ao bem tombado. 

Dentre os efeitos do tombamento em relação ao Estado estão dever de 

averbar a inscrição no Livro do Tombo ao lado da transcrição do domínio, conforme 

exposto anteriormente, bem como deverá o Poder Público realizar as obras de 

restauração e conservação necessárias para evitar ou reparar danos. 

Ainda, conforme art. 12 da Lei do Tombamento, as coisas tombadas ficam 

sujeitas à vigilância permanente do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional, que poderá inspecioná-los sempre que julgar conveniente, não podendo 

os respectivos proprietários ou responsáveis criar obstáculos à inspeção. 

Outro efeito prático é a equiparação do patrimônio histórico e artístico material 

tombado ao patrimônio nacional o que diz respeito aos atentados que possam ser 

cometidos contra estes bens. 

 

2.8. Controle 

 

O ato de tombamento é um ato administrativo, portanto, como qualquer outro 

está sujeito a controle. O controle poderá ser administrativo ou judicial. 

O controle administrativo será exercido pelo presidente da entidade pública 

cultural ou pelo próprio Presidente da República, podendo ser de legalidade ou de 

conveniência. Será de legalidade quando houver vício nos requisitos de validade do 

ato (competência, forma e finalidade). Por outro lado, haverá controle de 
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administrativo de conveniência ou de mérito, quando a proposta de tombamento for 

rejeitada ou houver o destombamento, por motivos e interesse público. 

O controle judicial está restrito ao que concerne à legalidade do ato do 

tombamento. Dessa forma, se houver vício no processo administrativo previsto na 

lei, o ato em que culminar estará contaminado por vício de legalidade. O mesmo 

acontecerá se houver desvio de finalidade. 75 

O controle é realizado com base no princípio da autotutela da Administração 

Pública. A autotutela é a capacidade de revisão dos atos administrativos sem 

necessidade de provocação externa, a própria Administração irá restaurar a 

regularidade dos atos.76 Dispõe sobre isso a Súmula 473 do STF: 

A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios 
que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, 
por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos 
adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. 
 
 

O tombamento faz parte uma política cultural adotada pelo Poder Público, e é 

de competência concorrente da União, Estados e Municípios. A União o fará através 

do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional; pelo Governo Estadual, 

através de instituição criada para este fim e pelas administrações municipais, 

utilizando leis específicas ou a legislação federal. Desta forma evitam-se lacunas de 

fiscalização e licenças, autorizações e permissões que possam comprometer o bem 

tombado. 77  

 

 

 

 

                                                           
 

75 CARVALHO FILHO, José dos Santos. op., cit., p. 804. 
 
76 CARVALHO FILHO, José dos Santos.  ibidem. p.33. 
77 REISEWITZ, Lúcia. op., cit., p. 123-124 
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3 - O tombamento dos bens materiais em Volta Redonda/RJ 

 

3.1. - História resumida da cidade de Volta Redonda 

 

 Volta Redonda está localizada entre a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira, 

local que em suas origens, por volta de 1700, era habitado por tribos indígenas 

Puris, Coroados e Araris, que viviam às margens do rio Paraíba. Os primeiros 

homens brancos que pisaram nesta região foram os bandeirantes, homens que 

exploravam matas e sertões brasileiros em busca de pedras preciosas, ouro e prata, 

que atravessavam a região para encurtar o caminho até Minas Gerais. 78 

No ano de 1727 os nativos depararam-se com chegada dos jesuítas que 

cruzaram a Serra do Mar almejando a colonização do Médio Vale do Paraíba. Os 

jesuítas chegaram demarcando as terras de sua fazenda, que recebeu o nome de 

Baixada de Santa Cruz, e deram início à colonização da área ao redor. No ano 

seguinte, 1728, o governador do Rio de Janeiro, Luiz Vaia Monteiros, determinou a 

abertura da estrada que ligaria Rio de Janeiro e São Paulo, a fim de facilitar a 

comunicação entre as então províncias. Essa estrada resultou na separação das 

terras entre as Serras, chamada de Sertão Bravio, que teve seu lado oposto a Serra 

do Mar denominado de Vale Médio do Paraíba. Tal evento marcou o início da 

marcha da colonização na região.79 

A origem do Nome Volta Redonda, porém, data de 1744 quando teve início o 

povoado de Campo Alegre da Paraíba Nova, cujas terras eram exploradas 

garimpeiros em busca de ouro e pedras preciosas, e até mesmo caça. Esses 

garimpeiros tomaram conhecimento do acidente geográfico da curva do Rio Paraíba, 

e a chamaram de Volta Redonda.   

                                                           
 

78 TEIXEIRA, Nelita Maria da Silva. Volta Redonda: seu povo, sua história, seu espaço. 1ª Ed. Volta 
Redonda: Masiero’s, 1989.p. 19-20 
79 TEIXEIRA, Nelita Maria da Silva. ibidem. Mesmas páginas. 
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Foi em 1764 que surgiu a primeira fazenda em Volta Redonda, construída por 

José Alberto Monteiro, quando recebeu as terras do Vice-rei. Esta fazenda ficou 

conhecida como Fazenda Santa Cecília, e atualmente encontra-se tombada pelo 

Município e abriga o Zoológico Municipal de Volta Redonda. A partir deste momento 

grandes fazendas se instalaram na região dando início ao ciclo do café e a uma 

intensa movimentação. Estas fazendas receberam o nome de Três Poços, Santa 

Cecília, Retiro, Santa Rita e Belmonte, nomes que permanecem até hoje em bairros 

da cidade.80 Com o crescimento econômico ocasionado pelo cultivo do café a região 

foi povoada pelo homem branco.  

No ano de 1860, os fazendeiros, visando o aumentar o comércio com os 

povoados vizinhos, pleitearam a construção de uma linha ferroviária. A construção 

de uma linha ferroviária implicou na instalação de uma ponte sobre o Rio Paraíba, a 

qual facilitava a comunicação com a estação. Foi nesta fase em que teve início o 

período de navegação pelo Rio Paraíba do Sul, pelo qual trafegaram cerca de 40 

embarcações, algumas com capacidade para até 10 toneladas de carga. 81 

A Estação Ferroviária foi inaugurada em 1871, juntamente com a Agência dos 

Correios, contando inclusive com a presença da Princesa Isabel. Até este momento, 

Volta Redonda era apenas um povoado que pertencia à Barra Mansa, e despertou 

para sua independência em pequenos movimentos populares que permearam os 

anos de 1874 a 1895. O primeiro movimento popular foi marcado pela insatisfação 

do povo que alegava ter dificuldades para freqüentar a Igreja, uma vez que esta se 

localizava em Barra Mansa. Unidos os cidadãos requereram por diversas vezes a 

criação de uma freguesia, porém esse pedido só foi atendido no ano seguinte, 

1875.82 

A libertação dos escravos, em 1888, marcou a decadência do cultivo de café 

e dos cem anos de trabalho escravo na então freguesia. Os cafezais foram, em 

                                                           
 

80 PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA. História da Cidade. Disponível em: < 
http://www.portalvr.com/2012-12-20-11-24-20/historia-cidade >. Acesso em: 20 fev. 2016. 
81 TEIXEIRA, Nelita Maria da Silva. Op., cit., p. 27-29. 
82 TEIXEIRA, Nelita Maria da Silva. ibidem. Mesmas páginas. 
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grande parte, abandonados, transmutando-se em pasto para gado leiteiro, que 

exigia menos trabalho braçal.  

  Em 26 de dezembro de 1890, os cidadãos conseguiram a instituição do 

Distrito de Paz de Volta Redonda, o qual constituído das maiores fazendas da região 

somou força ao movimento separatista. Ocorreu que essas fazendas eram grandes 

geradoras e lucro e por este motivo o distrito de Barra Mansa negava-se a conceder 

a independência à Volta Redonda, impondo exigências e condições como a 

construção de uma Delegacia de Polícia e um cemitério público. O povo de Volta 

Redonda, com o apoio dos grandes fazendeiros, construiu a delegacia em 1893 e 

em 1895 foi construído o cemitério, conforme as exigências de Barra Mansa.  

Apesar de todos os esforços Volta Redonda foi transformada em 8º distrito de Barra 

Mansa no ano de 1926, não alcançando sua independência.83 

O ano de 1900 marca a virada do século e contínuo crescimento e 

desenvolvimento da cidade de Volta Redonda.  Com a linha ferroviária os produtos, 

como leite, queijos e engradados, eram comercializados, fazendo com que as 

fazendas continuassem a prosperar e com que a economia local não parasse de 

funcionar.  

O ciclo do café havia acabado há algum tempo, o forte da economia local 

tornou-se o gado leiteiro, mas em 1901, um homem chamado Doutor José 

Rodrigues Peixoto, construiu um Engenho de Açúcar e Aguardente que funcionava e 

que também contribuiu para o comércio local. Deste Engenho, sobrou apenas uma 

chaminé, que permanece até os dias de hoje, bem como as fazendas, que por valor 

histórico, foram tombadas pela Prefeitura Municipal. A chaminé restaurada e 

tombada, pode ser vista ao passar pelo Viaduto Nossa Senhora das Graças. 

Nos anos que se seguiram outros avanços ocorrem, tais como: a edição de 

um almanaque enciclopédico que passou a circular; a instalação de um sistema de 

circulação de água potável, a iluminação elétrica nas ruas no ano de 1922; a 

                                                           
 

83 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Histórico. Disponível em: 
< http://cidades.ibge.gov.br/painel/historico.php?lang=&codmun=330630&search=rio-de-janeiro|volta-
redonda|infograficos:-historico>. Acesso em: 21 fev. 2016. 
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instalação da Fábrica de Produtos Cerâmicos, demolida para dar lugar à expansão 

do bairro Aterrado; a fundação do Volta Redonda Futebol Clube em 1926; e em 

1931 a inauguração do serviço de telefonia.84 

Volta Redonda foi escolhida como local para instalação da Usina Siderúrgica 

Nacional (CSN), em 30 de janeiro de 1941, dando início ao ciclo de industrialização 

da cidade e ditando as bases para a industrialização nacional. A escolha da cidade 

como local ideal para a instalação da Usina foi fundamentalmente motivada por sua 

localização geográfica, localizada ente Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte, 

está próxima dos fornecedores do minério de ferro, dos principais mercados e é 

região de fácil acesso.85  

A construção da CSN iniciou-se em 1942, e com ela surgiram os bairros da 

cidade. Planejados e urbanizados, os bairros eram habitados pelos trabalhadores da 

empresa vindos de várias partes do país, principalmente da região nordeste e de 

Minas Gerais.86 

A industrialização da cidade colaborou com o processo de urbanização. 

Novos moradores se estabeleciam no local a trabalho. Com o crescimento e 

desenvolvimento da cidade os moradores locais passaram a ter interesse pela 

emancipação do distrito, motivados, principalmente pelo descaso de Barra Mansa 

com o distrito. Devido à má administração econômica de sua sede, Volta Redonda 

encarava problemas como ruas sem calçamento e complicações no sistema de água 

e esgoto.87 

 Em busca de liberdade político-administrativa, um movimento se inicia em 

1950, liderado por Lucas Evangelista de Oliveira Franco, funcionário público, que 

resgata os ideais de liberdade e organiza reuniões para promover ações me busca 

da emancipação.  No ano seguinte políticos, fazendeiros e comerciários locais 

aderem ao movimento, culminando na criação da Sociedade dos Amigos de Volta 

                                                           
 

84 TEIXEIRA, Nelita Maria da Silva. Op., cit., p. 37-40. 
85 GONZALEZ, Adonias Filho Octales. Volta Redonda: o processo brasileiro de mudança. 1ª Ed. Rio 
de Janeiro: Gráfica Lux. 1972. 
86 GONZALEZ, Adonias Filho Octales. ibidem. 
87 TEIXEIRA, Nelita Maria da Silva. ibidem. p.48. 
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Redonda, que criou o Centro Cívico Pró-Emancipação de Volta Redonda. Em 1952, 

ocorreu a primeira reunião do Centro Cívico, na qual foi redigido um memorial com 

vistas à realização de um plebiscito. Tal plebiscito foi aprovado e realizado no dia 20 

de junho de 1954. Apurados os votos apenas 24 foram contra a emancipação e 

2.809 a favor. Assim, em 17 de Julho de 1954, com a Lei 2.185/54, Volta Redonda 

rompeu com o município-sede, determinou eleições para prefeito e vereadores, 

assim vislumbrando o início de um novo ciclo em sua história.88  

Pouco tempo após, em 1964 ocorreu o Golpe Militar que instalou a ditadura 

militar em todo o país. Durante o período de sua duração, de 1964 a 1984, Volta 

Redonda foi considerada Área de Segurança Nacional, uma vez que sua localização 

era favorável à economia e também próxima à Academia Militar das Agulhas 

Negras. Além disso, a cidade foi planejada para abrigar os operários da CSN, por 

isso possuía uma forte atuação sindicalista, o que favorecia um regime democrático 

e ameaçava a autoridade da ditadura. Este momento pode ser resumido nas 

palavras da autora Alejandra Estevez: 

[...] sendo a cidade invadida por tanques do Exército, o Sindicato dos 

Metalúrgicos invadido e muitos de seus dirigentes presos e torturados, 

expulsos da CSN, tendo sua documentação apreendida. A partir desse 

momento assiste-se um esvaziamento do movimento sindical uma vez que 

atores ligados ao novo regime assumem a direção do sindicato. O 

sindicalismo perde então seu papel de amortecedor das lutas sociais. Vale 

lembrar que Volta Redonda, nesse período, torna-se área de segurança 

nacional, o que dificulta ainda mais a mobilização e articulação do 

movimento sindical.89 

Volta Redonda permaneceu como Área de Segurança Nacional até 15 de 

novembro de 1985, quando foram restabelecidas a eleições diretas para prefeito.  

Durante todo o período da Ditadura, Volta Redonda foi motivo de atenção do 

regime, sofrendo forte repressão, que se compara à dos grandes centros. Porém, os 

                                                           
 

88 TEIXEIRA, Nelita Maria da Silva. op., cit., p. 48-56. 
89 ESTEVEZ, Alejandra. Igreja Católica em Volta Redonda: Configurações e Enquadramentos. Anais 
do XXVI Simpósio Nacional de História – ANPUH. São Paulo, 2011. p.  4-5. 
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relatos dos acontecimentos são escassos, orais e recolhidos da memória daqueles 

que viveram. Para resgatar essa história foi criada no ano 2013 a Comissão 

Municipal da Memória e da Verdade, cujo objetivo é investigar e fomentar o debate 

público sobre as graves violações de direitos humanos ocorridos no período da 

ditadura.90 

Revisitada sua história, Volta Redonda demonstra que durante sua existência 

a cidade foi berço de tribos indígenas como a dos Puris, Coroados e Acaris, teve a 

presença de exploradores, barões do café, escravos, barqueiros e agricultores, e 

cedeu lugar aos operários vindos das mais diversas regiões do Brasil. Toda essa 

diversidade foi essencial para a formação de uma cultura local, deixou marcas e 

edificações que representam sua história.  

 

3.2. Patrimônio Cultural local: identidade, cidadania e memória 

 

Os bens culturais, conforme já explicitado, são bens que comportam valores 

de identidade, ação e memória do homem em sociedade, do povo brasileiro e, em 

esfera local, dos cidadãos volta-redondenses. Por este motivo o Estado, por meio da 

CRFB/88, se empenha em garantir sua preservação, fornecendo os instrumentos 

legais, como o tombamento, e dividindo a competência entre os entes federativos 

para obter resultados satisfatórios. Todo esse sistema preservacionista é 

fundamental ao pensarmos que a preservação do patrimônio cultural garante a 

formação de uma identidade, valoriza as ações humanas e é garantia de que a 

história não seja esquecida, construindo assim uma memória.  

A identidade cultural dos indivíduos tem relação direta com sua condição de 

membro de um grupo, de uma sociedade. Conforme o entendimento da autora 

Kathryn Woodward, a identidade de um grupo social é relacional. Isso quer dizer que 

                                                           
 

90 OAB. 5ª subseção – Volta Redonda. Comissão da verdade é criada em Volta Redonda. Disponível 
em:<http://www.oabvr.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=259:comissao-da-
verdade-e-criada-em-volta-redonda&catid=1:teste&Itemid=6> Acesso em: 07 de março de 2016.  
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um grupo social somente existirá na visão de outra identidade cultural, reconhecido 

por outra identidade cultural como diferente. Tal diferença é marcada através de 

símbolos que indicam a predominância de características culturais em detrimento de 

outras, auxiliando na identificação de uma cultura. A construção de uma identidade 

cultural, portanto, é tanto social quanto simbólica. 91 

A proteção do patrimônio cultural local é ainda uma forma de exercer 

cidadania. Embora o tombamento seja um instrumento jurídico utilizado pela União, 

Estados ou Municípios com a intenção de garantir a preservação de edificações que 

contenham significativo valor histórico, a CRFB/88 em, seu art. 216, incluiu o 

cidadão, membro da comunidade, como colaborador na promoção e a proteção do 

patrimônio cultural brasileiro. Neste bojo, é importante destacar que o exercício da 

cidadania não é unicamente um direito individual, ele permite que o indivíduo 

participe e interfira na formação de uma sociedade, que deveria ser mais justa e 

solidária. 

A memória, talvez seja o aspecto mais importante para a presente análise, 

uma vez que a preservação do patrimônio histórico e artístico é um modo de 

reconhecê-la, de registrar o que foi vivido na cidade de Volta Redonda, garantir que 

as gerações futuras saibam que existimos e vivemos e construímos. É a memória 

que permite ao homem discernir os símbolos que remetem à sua identidade, 

enquanto brasileiro e enquanto volta-redondense. Permite ainda que através dela a 

sociedade aprenda com sua história e evite cometer os mesmo erros do passado, ou 

até mesmo que se inspire em suas vitórias, sucessos e conquistas a fim de realizar 

outras novas. 

A globalização é o fenômeno considerado o vilão da identidade e da memória. 

Portadora de uma faceta que se opõe ao preservacionismo, a globalização une as 

                                                           
 

91 WOODWARD, Kathryn. Identidade e diferença: uma introdução teórica e conceitual. In: Identidade 
e diferença: a perspectiva dos estudos culturais. SILVA, Tomaz T. (org.), HALL, Stuart.  Petrópolis, 
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identidades culturais em um único espaço, promovendo uma homogeneização das 

culturas. Neste sentido discorre o autor Joanildo Burity 92: 

Tradicionalmente, a idéia de identidade foi associada a um "seu-
próprio" que não se dividia com outros, que se pretendia proteger 
dos outros e que determinava uma uniformidade interna entre os 
"portadores" de tais atributos. Além disso, a identidade se revestia de 
uma atemporalidade que escondia tanto a história de seu 
desenvolvimento como a existência de outras possibilidades de sua 
expressão que foram preteridas ou derrotadas ao longo desta 
história. O cenário da globalização, ao alterar os processos 
tradicionais de produção e reprodução da identidade, confronta-a 
com sua própria historicidade – e, portanto, com a possibilidade de 
ser diferente de si mesma, heterogênea consigo mesma – e com a 
relação ao outro – e, portanto, com a necessidade de reconhecer 
dentro de si a presença (ausente) de outros sujeitos e de negociar 
com eles suas demandas e valores. [sic] 

 

Assim, faz-se imprescindível o uso de todas as ferramentas disponíveis com a 

finalidade de promover a proteção do patrimônio cultural, principalmente o 

patrimônio material, símbolos da memória e da história, por meio do instituto de 

tombamento destes bens. 

 

3.3. O tombamento em Volta Redonda 

 

Ainda que amparado pela constituição, é importante que o município possua 

legislação própria em matéria de proteção cultural, inclusive tombamento. Assim, se 

houver desacordo entre formas e métodos de conservação de um patrimônio de 

interesse local nas esferas federais e estaduais, o Município poderá utilizar sua 

própria lei para protegê-lo. 93 

                                                           
 

92 BURITY, Joanildo. Globalização e identidade: desafios do multiculturalismo. Disponível em: 
<http://www.ufrgs.br/laviecs/edu02022/portifolios_educacionais/t_20061_m/Leandro_Raizer/GLOBALI
ZACAO_E_IDENTIDADE.doc>. Acesso em: 24 de fev. 2016. 
93 MACHADO, Paulo Affonso Leme Machado. Direito Ambiental Brasileiro. 21ª ed., revista, atualizada 
e ampliada. São Paulo: Malheiros, 2004. 



52 

 

 

Volta Redonda é uma cidade muito jovem em termos históricos, porém em 

seus 61 anos, contados desde sua emancipação, reúne bagagem importante 

também para a história brasileira. Os registros oficializados dessa história são os 

bens imóveis tombados. 

Foi com a Lei municipal nº 2.075 de 06 de novembro de 1985 94, que foi 

instituído o tombamento de bens que devem ficar sob a proteção especial do Poder 

Público Municipal.  

Art. 1º - O tombamento dos documentos, das obras e dos locais de 
valor histórico ou artístico, bem como dos monumentos, das 
paisagens naturais notáveis e das jazidas arqueológicas, será feito, n 
Município de Volta Redonda, com fundamento no artigo 180, 
Parágrafo único da Constituição do Brasil e de conformidade com as 
disposições da presente lei e de seu regulamento. 
 
Art.2º - O tombamento a que se refere o artigo anterior 
compreenderá todas as obras humanas e recantos de natureza que 
constituam ou relembrem fatos notáveis e edificantes do povo volta-
redondense. 

 

 Neste mesmo ano, no dia 19 de dezembro foi publicado o Decreto nº 

2.111/85, o qual tem como função principal regulamentar a Lei Municipal 2.075/85. 

Considerando que a Lei Municipal não determina vistorias periódicas aos bens 

tombados, que o Decreto 2.075/85, em seu art. 8º, autoriza a Secretaria municipal 

de Cultura requisitar o pessoal necessário para desenvolver os trabalhos de 

pesquisa e tombamento histórico, bem como os bens tombados da cidade que se 

encontravam em processo de desfiguração e nunca haviam recebido vistorias 

periódicas. Em 26 de Junho de 1993, foi instituída a Comissão Permanente de 

Vistoria de Bens Tombados. 

 Com fundamento na legislação Municipal e amparada pela Constituição, a 

Prefeitura Municipal expediu diversos decretos ao longo dos anos a fim de decretar 

o tombamento de diversas edificações pela cidade, protegendo assim o patrimônio 

histórico e artístico material local. 

                                                           
 

94 VOLTA REDONDA. Lei municipal (1985). Lei municipal nº 2.075. Volta Redonda, RJ: Câmara 
Municipal. Art. 1º - 2º. 
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 Os bens tombados em Volta Redonda são registrados nos livros dos Tombos 

Arqueológico, Etnográfico, Paisagístico, Histórico, de Belas-Artes, Artes Aplicadas e 

Artes Populares.95  

Para desenvolvimento desta pesquisa serão considerados os bens inscritos 

nos livro do Tombo Histórico, sejam eles histórico culturais, arquitetônicos ou 

paisagísticos. Estes bens são: Chaminé da Antiga Olaria, Igreja Santo Antônio, Sede 

da Fazenda Santa Cecília, Colégio Estadual Manuel Marinho, Antigo Centro de 

Puericultura, Colégio Estadual Barão de Mauá, Hotel Bela Vista, Cinema Nove de 

Abril, Antigo Tiro de Guerra, Prédio da Antiga Radio Siderúrgica Nacional, Sede da 

Fazenda São João Batista, Sede da Fazenda Três Poços, Igreja Santa Cecília, 

Monumento aos Ex-Combatentes, Memorial Zumbi dos Palmares, Estátuas e 

Construções na Praça Brasil, Sede da Fazenda São João Batista. 

 Os bens acima listados podem ser divididos em três diferentes grupos, 

correspondentes ao período no qual foram edificados: período colonial, período 

industrial e um período que abrange as últimas décadas. 

 O período colonial marca o início da história local, suas edificações denotam 

claramente a origem agropecuária do que veio a se tornar uma cidade industrial. 

São patrimônios culturais tombados deste período: a Igreja Santo Antônio, fundada 

em 1870 e reconstruída em 1955, foi tombada em 1991 pela Lei Municipal nº 2.717, 

a Sede da Fazenda São João Batista, tombada pela Lei Municipal nº 4.252 de 

03/01/2007, foi incluída  no Inventário das Fazendas do Vale do Paraíba Fluminense 

pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural do Estado do Rio de Janeiro; a Sede 

da Fazenda Três Poços,uma das maiores produtoras de café da região fluminense e 

fazenda central de um império composto de várias outras. Atualmente é ocupada 

pela Escola de Engenharia da Fundação Oswaldo Aranha (FOA); Chaminé do 

Antigo Engenho, construído em 1903 pelo proprietário da Fazenda Santa Cecília, foi 

transformado na fábrica de laticínios “Sociedade de Laticínios Santa Cecília Ltda” 

                                                           
 

95 Volta Redonda. Prefeitura Municipal (2009). Caderno do Patrimônio Histórico de Volta Redonda.  
Volta Redonda, RJ. Disponível em: 
 <http://www.portalvr.com/ippu/mod/patrimonio_historico/patrimonio_historico.pdf > Acesso em: 13 de 
 jan. 2016. 
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em 1924, suas instalações foram demolidas para dar lugar à construção do Viaduto 

N.Sra. das Graças, restando apenas a chaminé. 

 A partir da década de 40, tem início a construção da CSN em Volta 

Redonda, e com ela a realização do projeto de urbanização de seu entorno. Tal 

processo viabilizou a construção de edificações que marcam este período 

expressivo na história local, tais como o registro nº 001 no Livro do Tombo Histórico, 

o Cinema 9 de Abril.  

O cinema 9 de Abril é considerada a maior sala de cinema da America Latina. 

Com 1505 lugares para telespectadores o cinema foi construído em 1959 por 

arquitetos filiados à CSN, é um marco do desenvolvimento industrial da cidade 

iniciado com a instalação da siderúrgica. Neste caso o Decreto municipal nº 

2.070/85, em seu art. 2º determina o tombamento do Cinema 9 de Abril, não apenas 

dado ao seu valor histórico e arquitetônico, mas também como sala de espetáculos, 

compreendendo assim seu valor cultural.96 

O Estado do Rio de Janeiro, também atuou e atua na preservação da sala de 

cinema. Através do Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (INEPAC), processo nº 

e-03/18147/88, promoveu o tombamento provisório do cinema. 97 Em consulta à lista 

fornecida pelo IPHAN98, é possível verificar que o processo aberto em 1988, 

encontra-se indeferido, restando o tombamento amparado, ainda, provisoriamente.  

 São também edificações deste período: o Antigo Centro de Puericultura, que 

tinha como finalidade atender às mães gestantes e crianças, especialmente as 

esposas e filhos dos funcionários da CSN; a Igreja Santa Cecília, cuja construção 

data do período de urbanização planejada da vila operária da CSN; o Colégio 

Estadual Manuel Marinho, inicialmente projetado para ser o primeiro hotel da CSN, 

                                                           
 

96 Caderno do Patrimônio Histórico de Volta Redonda. Volta Redonda, RJ. Disponível em: 
<http://www.portalvr.com/ippu/mod/patrimonio_historico/patrimonio_historico.pdf > Acesso em: 13 de 
jan. 2016. 
97 INEPAC. Patrimônio Cultural. Disponível em: 
< http://www.inepac.rj.gov.br/index.php/bens_tombados/detalhar/434 > Acesso em: 27 de fev. 2016. 
98 IPHAN. Bens tombados e processos de tombamento em andamento (atualização: 09.12.2015). 
Disponível em: 
<http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Lista%20Bens%20Tombados%20Dez%202015.p
df > Acesso em: 27 de fev. 2016. 
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teve seu projeto revisto em 1943 para torna-se escola; o Colégio Estadual Barão de 

Mauá, uma das primeiras escolas públicas construídas na cidade Volta Redonda 

para atender aos operários da CSN e empregados do comércio local; o Hotel Bela 

Vista, construído em 1942 pela CSN a fim de receber seus fornecedores, 

funcionários e clientes; o antigo Tiro de Guerra, fundado em 1943 para atender à 

necessidade de regularizar a situação militar dos funcionários da CSN através do 

serviço obrigatório; o Prédio da Antiga Radio Siderúrgica Nacional, inaugurada em 

1955 para fomentar lazer e contribuir para a educação dos jovens da época, a 

maioria filhos de funcionários da CSN, a emissora de rádio foi retirada do ar em 

1980. Ainda, as estátuas e construções, bem como a própria Praça Brasil, são 

patrimônio cultural material de datam dessa mesma época. Construída para o lazer 

dos funcionários da CSN e suas famílias, a praça conta com uma estátua de corpo 

inteiro do Presidente Getúlio Vargas, um conjunto de estátuas que simbolizam a 

siderurgia e prestam homenagem aos trabalhadores da Siderúrgica, bem como um 

obelisco central com gravações em alto relevo, que representam as etapas da 

fabricação do aço. 

 Nas últimas décadas, foi construído e tombado o Monumento aos EX-

Combatentes e o Memorial Zumbi, ambos em 1992. Edificados para homenagear os 

soldados que lutaram na frente de batalha em defesa da democracia e da soberania 

na Segunda Guerra Mundial, e para servir de centro cultural destinado a resgatar os 

valores da cultura afro-brasileira, respectivamente. 

 Conforme a lista de bens tombados e processos de tombamento em 

andamento, atualizada e dezembro de 2015, pelo IPHAN99, poderá figurar no rol de 

bens tombados em Volta Redonda, a Torre de Aviação do Aeroclube de Volta 

Redonda, cujo processo encontra-se em fase de instrução.  

 No ano de 2011 foram publicadas três Leis Municipais, de números 4.772, 

4.773 e 4.774, decretando, respectivamente, o tombamento e a proteção do Palácio 

                                                           
 

99 IPHAN. Bens tombados e processos de tombamento em andamento (atualização: 09.12.2015). 
Disponível em: 
<http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Lista%20Bens%20Tombados%20Dez%202015.p
df > Acesso em: 27 de fev. 2016.p. 101. 
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27 de Julho, do Monumento do Cinquentenário de Volta Redonda e o tombamento 

da Ponte Pequetito Amorim, que faz a ligação entre os Bairros Niterói e Aterrado, 

sobre o Rio Paraíba do Sul. 

 Ressalta-se que breves informações sobre os bens tombados em Volta 

Redonda e o decreto correspondente que mudou seu regime jurídico são 

disponibilizados pela Prefeitura Municipal em seu site100, como meio de democratizar 

o acesso a essas informações. 

 Utilizando-se deste rol taxativo de bens e perguntas que buscam analisar o 

relacionamento entre cidadão e patrimônio, desenvolveu-se a pesquisa de caráter 

exploratório apresentada a seguir. 

 

3.4.  Metodologia de pesquisa  

 

Após apresentar a fundamentação teórica sobre o objeto de estudo deste 

trabalho, segue-se para a análise dos resultados a partir das informações coletadas 

através do questionário aplicado. 

 

 A pesquisa quantitativa realizada por meio de questionário foi disponibilizada 

online para a comunidade acadêmica da Universidade Federal Fluminense de Volta 

Redonda e contou com a participação de cinquenta interlocutores anônimos, que 

responderam à nove perguntas cujo objetivo era investigar a relação dessas 

pessoas com o patrimônio, a familiaridade com o instituto legal do tombamento, 

questionar se há incentivo local que aproxime o cidadão do patrimônio material de 

modo que através deste possa conhecer a história da cidade, e também, aferir se 

uma pequena manifestação sobre o assunto é capaz de gerar curiosidade no 

cidadão comum.  

                                                           
 

100 Volta Redonda. Prefeitura Municipal (2009). Caderno do Patrimônio Histórico de Volta Redonda. 
Volta Redonda, RJ. Disponível em: 
 <http://www.portalvr.com/ippu/mod/patrimonio_historico/patrimonio_historico.pdf > Acesso em: 13 de 
jan. 2016. 
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O método de pesquisa por meio de questionário foi escolhido por sua 

natureza impessoal e pelo anonimato, que possibilita aos participantes emitir 

opiniões reais sobre o assunto. 

A seguir serão abordados os resultados da pesquisa realizada com os 

cinqüenta participantes anônimos. 

 
 

3.5.  Resultados da pesquisa 

 

A partir dos dados coletados no questionário aplicado, são aqui apresentadas 

as respostas colhidas para cada pergunta elaborada, sendo cada uma analisada 

conforme o conteúdo teórico anteriormente exposto.  

 

 

3.5.1. A relação com a cidade de Volta Redonda 

 

 De acordo com as informações colhidas através do questionário, é possível 

perceber, conforme o gráfico 1 abaixo, que 62% dos participantes são moradores de 

Volta Redonda, 32% estudam ou trabalham na cidade e 6% já residiu na Cidade do 

Aço, porém não o fazem mais. 

 

Gráfico 1 – Relação com a cidade de Volta Redonda 

Fonte: Dados do questionário aplicado. 
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 É possível verificar que a maioria dos entrevistados é cidadão de Volta 

Redonda, residente na cidade, e por tal motivo tem acesso com mais facilidade ao 

patrimônio cultural local. Aqueles que trabalham ou estudam na cidade, 32%, tem a 

possibilidade de contato com patrimônio material local, limitado, porém ao andar 

pela cidade pode observar as edificações que possuem valor histórico e artístico e 

reconhecer através delas fragmentos da história local. 

 

 

3.5.2. O Patrimônio Cultural 

 

Nesta segunda pergunta do questionário, foi fornecida aos participantes uma 

breve explicação sobre o que é o patrimônio cultural histórico e artístico, e logo sem 

seguida foi perguntado a eles se reconhecem na cidade de Volta Redonda algum 

bem que se encaixasse nesta definição. Responderam positivamente 84% dos 

participantes, os 16% restantes afirmaram não reconhecer patrimônio cultural local. 

 

Gráfico 2 – O Patrimônio Cultural. 

Fonte: Dados do questionário aplicado. 

 

Possível se faz reconhecer que apesar do fato da maioria reconhecer que há 

patrimônio na cidade de Volta Redonda, existem pessoas que não conseguem 

enxergar o valor histórico de edificações erguidas na cidade. Vale ressaltar que a 

pesquisa contou com apenas 50 participantes, logo 16% corresponde a 8 pessoas, 
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porém deve-se imaginar qual seria o resultado dessa mesma pesquisa em uma 

esfera maior de abrangência. Não ignorando que 32% dos participantes apenas 

trabalham ou estudam na cidade. É importante considerar esses 16% como um 

sintoma que prediz a carência que aflige a população local, a de não conseguir 

enxergar em sua própria cidade o valor de locais que remetam à memória das 

origens e história da cidade, bem como não conseguem construir uma ligação entre 

a história, a memória e sua própria identidade enquanto volta redondense. Devido o 

anonimato conferido pelo método de pesquisa aplicado não é possível saber 

quantos desses 16% são moradores, porém, ainda que todos apenas tenham 

vínculos empregatícios e acadêmicos na cidade, é grave que não reconheçam uma 

edificação sequer, que mereça tratamento especial. 

 

 

3.5.3. O Patrimônio e o reconhecimento da história local  

 

 Em seguida os participantes foram indagados se acreditam que o Patrimônio 

Cultural material é fator importante para reconhecer a história da cidade de Volta 

Redonda. Conforme o gráfico 3 a seguir, 100% dos participantes responderam 

positivamente. 

 

 

Gráfico 3 - O Patrimônio e o reconhecimento da história local. 

Fonte: Dados do questionário aplicado. 
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 Curioso neste tópico é o fato de que até mesmo aqueles que não identificam 

edificação nenhuma que possa constituir Patrimônio Cultural local, reconhecem a 

importância de tais bens para a preservação da história. 

 

 

3.5.4. A identificação de bens culturais 

 

 Na quarta pergunta foi pedido aos participantes que marcassem os itens que 

continham locais conhecidos por eles. Destaca-se que os participantes em momento 

algum tiveram a informação de que os bens citados na questão são tombados.  

 

Gráfico 4 – A identificação de bens tombados. 

Fonte: Dados do questionário aplicado. 

 

Conforme se verifica no gráfico 4 acima, constam na lista, nesta ordem, os 

bens e locais a seguir: Cinema 9 de Abril, Chaminé do Antigo Engenho, Sede da 

Fazenda Três Poços, Igreja Santa Cecília, Fazenda Santa Cecília, obras e estátuas 

da Praça Brasil, Colégio Estadual Manuel Marinho, Antigo Centro de Puericultura de 

Volta Redonda, Igreja Santo Antônio, Memorial Zumbi dos Palmares, Monumento 

dos Ex-Combatentes, Hotel Bela Vista, Colégio Estadual Barão de Mauá, 

Associação de Aposentados de Volta Redonda, Antigo Tiro de Guerra e Antiga 

Estação de Rádio Siderúrgica Nacional. Cada um dos locais indicados são parte da 
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paisagem urbana de Volta Redonda, estão espalhado pela cidade e a grande 

maioria se encontra em funcionamento e/ou aberto à visitação. 

É possível perceber que o local mais conhecido é o Cinema 9 de Abril, 

seguido do Hotel Bela Vista e, em terceiro lugar está a Praça Brasil com suas 

estátuas.  O Cinema 9 de Abril e a Praça Brasil, estão localizados na Vila Santa 

Cecília, mesmo bairro aonde estão o Antigo Centro de Puericultura  e o Colégio 

Manuel Marinho, ambos vizinhos da referida praça. Ainda, a Igreja Santa Cecília, a 

Sede da Fazenda Santa Cecília, a Associação dos Aposentados e Pensionistas de 

Volta Redonda, o Tiro de Guerra e Memorial Zumbi, encontram-se neste mesmo 

bairro. O bairro Vila Santa Cecília é um dos mais movimentados de Volta Redonda, 

com o fluxo intenso de pessoas é impossível passar por ele e não esbarrar com 

algum dos bens do patrimônio cultural local. O que se depreende dos dados 

fornecidos pelo gráfico, é que apesar o cidadão reconhece edificações centrais, 

maiores e que são cartões postais, porém ignoram muitas outras que são também 

parte até mesmo do dia-a-dia do volta redondense. 

Uma questão a ser levantada é o destino dado aos bens após o processo de 

tombamento. Os bens mais reconhecidos estão sob gestão de particulares e 

funcionam conforme a função para qual foram inicialmente projetados. O Cinema, 

por exemplo, continua funcionando para exibição de filmes, peças de teatro e 

eventos. A Praça Brasil é o centro das comemorações de Páscoa, Natal, dia das 

crianças e etc. O Hotel Bela Vista, funciona como hotel, restaurante e é muito 

popular como cenário para as fotos de casamentos e formaturas da região. O 

Memorial Zumbi dos Palmares é utilizado segundo sua finalidade desde sua criação, 

nele são realizados vários eventos que buscam valorizar a cultura afro-brasileira e 

até mesmo o evento local Volta Redonda do Rock.  

Por sua vez, os bens menos reconhecidos são a Sede da Fazenda Três 

Poços, a Antiga Estação de Rádio Siderúrgica Nacional e o Antigo Centro de 

Puericultura. Destes três a estação de rádio e antigo centro de puericultura 

encontram-se inativos e fechados. Não há uma utilização destes espaços, o que nos 

faz recordar do que foi abordado neste mesmo trabalho a cerca do uso compatível 

do bem cultural: todo bem cultural deve ter algum uso para que não sofra com a 

degradação e deterioração decorrentes do tempo de abando. Nessa mesma linha o 
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uso deverá ser adequado a sua natureza. Isso quer dizer que se recebessem algum 

uso, essas edificações seriam mais facilmente preservadas, bem como seriam mais 

reconhecidas pelos cidadãos como bens que não somente representam uma época 

da história, mas que são úteis à sociedade e ao fomento da cultura local. 

 

 

3.5.5. Os bens culturais como Patrimônio Cultural local 

 

A questão número 5 tem como objetivo saber se os participantes consideram 

os bens citados na questão anterior como Patrimônio histórico e artístico da Cidade 

de Volta Redonda. 

 

Gráfico 5 – Os Bens Culturais Como Patrimônio Cultural Local. 

Fonte: Dados do questionário aplicado. 

 

Conforme o gráfico acima, temos uma maioria expressiva de 90% 

considerando as edificações como Patrimônio Cultural de Volta Redonda, em 

oposição, apenas 4% não considera. No entanto o dado mais importante obtido 

através deste gráfico é o 6% que afirmou nunca ter ouvido falar de Patrimônio 

histórico e artístico na cidade. 

Embora a expressão Patrimônio histórico e artístico, por si só denote a 

importância dos bens que compõem este grupo, dentre os 50 participantes, 6 

afirmaram nunca ter ouvido falar dela na Cidade de Volta Redonda. Mais uma vez é 

necessário ampliar o prisma deste resultado e aplicar os 6% a um maior número de 
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participantes, de diversas classes sociais e níveis de instrução diferentes. Não ter 

ouvido falar em Patrimônio é um problema que esbarra, principalmente, na 

deficiência da educação patrimonial existente. Percebe-se que não há contato com 

esse tipo de conceito imprescindível para concretização e exercício dos direitos à 

dignidade, identidade e memória. Logo, o fato dessa informação não estar disponível 

para os cidadãos é, ainda que não intencionalmente, um cerceamento á plena 

realização do indivíduo na vida em sociedade.   

 

 

3.5.6. Bens municipais tombados 

 

Cabe recordar que os participantes receberam uma lista de bens locais para 

apontar aqueles que conheciam, sem saber que todos os bens ali presentes são, na 

verdade, tombados pelo Município. Considerando isto, a questão 6, acompanhada 

de uma simples explicação do que é um bem tombado, perguntou a eles se 

conhecem algum bem material que seja tombado na cidade. 

 

Gráfico 6 – Bens Municipais Tombados. 

Fonte: Dados do questionário aplicado. 

 

 Conforme o gráfico 16% conhecem entre 1 e 3 bens, e 12% conhecem mais 

de 3 bens, sendo que 12% representa apenas seis entre cinqüenta participantes. 

Surpreendentemente, o gráfico 6, demonstra que a maioria de 52% não tem 

conhecimento da existência de bens tombados na cidade de Volta Redonda e 20% 
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conhece apenas um bem tombado, muito embora reconheça as edificações e seu 

valor histórico e artístico. É desconhecido da maioria o amparo legal dado à gestão, 

proteção e preservação destes locais. Isso, mais uma vez, demonstra que há uma 

lacuna no diz respeito à educação patrimonial no Município. As pessoas sabem o 

que são e onde estão as edificações, reconhecem que há nelas algum valor histórico 

ou artístico, porém não sabem sua origem e o porquê de ainda estarem de pé, não 

sabem quem cuida para que não pereçam e em última instância não sabem que 

essas edificações são bens culturais materiais, nem porque podem ser assim 

consideradas.  

 

 

3.5.7. O interesse pela história local 

 

 A questão em tela intentou investigar o interesse dos interlocutores em 

conhecer a história local por meio de edificações erguidas pela cidade que remetam 

à memória de Volta Redonda.  

 

Gráfico 7 – O interesse pela história local. 

Fonte: Dados do questionário aplicado.  

 

 Dos entrevistados, como se pode ver no gráfico 7 acima, 94% manifestou 

interesse em conhecer a história de Volta Redonda por meio de edificações e, 

apenas, 6%, neste casa apenas 3 pessoas, afirmaram não ter o mesmo interesse. 
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 É muito relevante e pertinente destacar o interesse da maioria, uma vez que 

esta atenderia ao chamado de algum programa local de incentivo a aproximação 

entre cidadão e patrimônio. 

 

 

 

 

3.5.8. Incentivo local para aproximação do Patrimônio Cultural 

 

 A oitava e penúltima questão do questionário aplicado teve como intenção 

colher a opinião real e honesta de cidadãos, moradores ou freqüentadores da 

cidade, no que diz respeito ao papel do Município no incentivo à aproximação entre 

cidadão e patrimônio. Para tal foi indagado se na cidade de Volta Redonda existe 

incentivo ao conhecimento da história local por meio de ações que aproximem o 

cidadão do Patrimônio histórico e artístico presente na cidade. 

 

Gráfico 8 – Incentivo local à aproximação do patrimônio cultural. 

Fonte: Dados do questionário aplicado. 

 

 Os mesmos interlocutores interessados em conhecer a história local por meio 

do patrimônio material local, afirmam, com uma maioria de 88%, que não há na 

cidade ações ou programas que incentivem tal acontecimento. 

 Neste ponto se confirma a carência por de uma educação patrimonial 

expressiva em Volta Redonda. Ora, se a educação patrimonial é um processo 

permanente e sistemático de trabalho educacional centrado no Patrimônio Cultural 
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como fonte primária de conhecimento e enriquecimento individual e coletivo.  É a 

partir da experiência e do contato direto com as evidências e manifestações da 

cultura, em todos os seus aspectos, sentidos e significados que o trabalho de 

Educação Patrimonial busca levar as crianças e adultos a um processo ativo de 

conhecimento, apropriação e valorização de sua herança cultural. 101  

 

   

  3.5.9. O despertar do interesse 

 

 Com a nona e última questão o objetivo era descobrir se uma simples 

menção, neste caso um questionário, seria capaz de despertar o interesse das 

pessoas para conhecer mais os locais e obras que remetem à história de Volta 

Redonda. 

 

Gráfico 9 – O despertar do interesse. 

Fonte: Dados do questionário aplicado. 

  

 O gráfico 9 acima, demonstra de 94% dos participantes se sentiu inclinado à 

conhecer mais locais e obras que digam respeito à história da cidade de Volta 

Redonda. 

 É possível, portanto, perceber que o que falta para que haja aumento do 

envolvimento do cidadão volta redondense com a preservação, valorização, 

                                                           
 

101 HORTA, Maria de Lourdes Parreira; GRUNBERG, Evelina; MONTEIRO, Adriane Queiroz. Guia 
básico de educação patrimonial. Brasília: IPHAN: Museu Imperial, 1999. p.6. 
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disseminação do conhecimento e pleno exercício de sua cidadania é o incentivo a 

este envolvimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho de pesquisa propôs a análise do conceito de cultura, 

patrimônio material, tombamento e seu papel prático desempenhado na comunidade 

de Volta Redonda. 
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O primeiro capítulo buscou explorar a cultura e o patrimônio cultural material 

como conceitos interligados, de modo que o a existência do patrimônio cultural 

material e seu reconhecimento para proteção, é dependente da existência, produção 

e fomento de cultura. O patrimônio cultural material nada mais é do que a 

materialização da cultura de um povo em algum lugar e momento de sua história. 

Neste sentido é claro o interesse do Direito em preservar tais bens materiais, que 

podem ser edificações, imóveis e obras de arte, como as estátuas, por exemplo. 

Para realizar tal trabalho de preservação e proteção o sistema jurídico brasileiro 

conta com a previsão constitucional, que concede atenção aos aspectos morais, o 

que possibilita a positivação de valores como a preservação da cultura, com 

destaque para a Constituição Federal de 1988 que trouxe de forma inovadora a 

interpretação do interesse público em preservação do patrimônio cultural como 

interesse de toda a população, bem como o conceituou e reconheceu como 

patrimônio cultural os bens que carreguem em si a identidade, ação e memória do 

povo brasileiro. Ainda, determina como entes competentes para aplicar a legislação 

adequada e promover a proteção, fomento e preservação do patrimônio cultural, a 

União, Estados e Municípios, de forma concorrente. 

O Patrimônio histórico e artístico material e composto de edificações erguidas 

pelo povo que marcam um momento da história local. Como anteriormente foi visto, 

a CRFB/88 dá tratamento especial a eles, porém existe legislação especial que 

institui instrumentos específicos para efetivar a preservação destes bens. Dentre os 

instrumentos existentes merece destaque o tombamento. Instituto criado em 1937 

através do Decreto Lei nº 25 corresponde a um procedimento administrativo ao qual, 

uma vez submetido e registrado no Livro do Tombo, o bem particular ou público fica 

sob um novo regime jurídico de intervenção na propriedade. Destarte as discussões 

à cerca de sua natureza jurídica é compreensível que o bem tombado necessita ter 

o seu uso também regulado, buscando manter a utilidade original do espaço. O 

acesso e o uso dos bens tombados são imprescindíveis para sua própria 

manutenção, reconhecimento e contínua colaboração no fomento da cultua do local 

onde se encontra. O não uso destes bens materiais, mais especificamente prédios e 

demais locações, é desperdício de sua história, é trancar dentro do imóvel todo o 
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seu potencial e podar o direito do cidadão de conhecer e reconhecer sua história, 

memória e identidade.  

Lançando os conceitos trabalhados na seara local da cidade de Volta 

Redonda é possível perceber na prática seus efeitos e o modo como são aplicados. 

 Apesar de muito jovem, Volta Redonda é uma cidade que passou por 

períodos marcantes na história nacional brasileira. Foi mata selvagem habitada por 

índios, caminho de bandeirantes e exploradores, alvo da catequese dos jesuítas, 

passou pela época colonial como região de forte produção de café e, com a 

decadência deste comércio, se tornou local de grandes fazendas agropecuárias. A 

partir deste momento viveu um grande salto em sua história.  

A cidade, antes dominada por fazendas, se torna industrial e urbana, em 1940 

ao ser escolhida como a cidade sede da Companhia Siderúrgica Nacional. Ainda, o 

povo tem participação importantíssima na história da cidade, uma vez foi por meio 

de suas manifestações e ações que a cidade finalmente alcançou sua 

independência em 17 de Julho de 1954. Ora, é impossível passar por tantas 

transformações e não possuir marcas dos anos vividos. 

O Patrimônio Cultural histórico e artístico de Volta Redonda corresponde, em 

sua categoria material, às obras e edificações tombadas por lei municipal. A Lei 

municipal data de 1985, 48 anos após a edição da Lei do Tombamento, e 31 anos 

após a emancipação da cidade. Há, portanto um lapso temporal dentro do qual não 

houve medida legal que buscasse proteger o patrimônio local, bem como não havia 

interesse em fazê-lo. É possível que esse interesse tardio tenha ocasionado a perda 

de alguns imóveis que poderiam ser marcos expressivos da história e cultura locais. 

Ao ser editada a Lei Municipal 2.075 de 06 de novembro de 1985, percebe-se 

sua rápida utilização a fim de recuperar o tempo perdido. Neste mesmo ano foi 

utilizada a fim de tombar o Cinema 9 de Abril, o registro nº 001 do Livro do Tombo 

Histórico, o qual tem características dignas de análise em seu processo de 

tombamento.  
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Embora tombado pelo município, o Cinema 9 de Abril encontra-se ainda em 

processo de tombamento federal, não sendo aprovado pela análise técnica do 

IPHAN, por este motivo seu processo, desde 1988, encontra-se em trâmite. 

Conforme a última atualização do IPHAN o pedido de tombamento do Cinema foi 

mais uma vez indeferido. Existe, porém, seu tombamento pelo Instituto Estadual do 

Patrimônio Cultural (INEPAC), sob o nº provisório e-03/18147/88. Esse é um caso 

interessante por exemplificar a competência concorrente entre União, Estados e 

Município para decretar o tombamento de um bem ou não conforme a relevância 

dele para o interesse público de sua esfera de atuação.  

O tombamento é o principal instituto utilizado para proteção dos bens imóveis 

de valor histórico cultural. Ainda que o Decreto-Lei nº 25 de 1937, possa ser 

considerado antiquado, permanece atual no que diz respeito a instrumentos jurídicos 

utilizados para conferir ao Patrimônio Cultural um regime jurídico que vise sua 

proteção e preservação. Por este motivo é inegável o seu papel nos Direitos 

Culturais, e ainda que antiquado, continua a servir de modo efetivo ao fim que 

propõe. Ainda assim, a preservação a proteção não são plenamente alcançadas 

somente com o tombamento. O envolvimento dos cidadãos é fundamental para 

chegar ao ideal de preservação. Porém a participação dos cidadãos somente ocorre 

quando estes se envolvem com a causa, conhecem aquilo que estão protegendo e 

reconhecem a importância daquilo para si mesmo e para os demais, das gerações 

presentes e futuras.  

Com o objetivo de investigar o cenário atual de atuação do Poder Público em 

conjunto com os cidadãos de Volta Redonda, foi realizada a pesquisa por meio de 

questionário anteriormente apresentada. Ressalta-se que os resultados da pesquisa 

devem ser observados com cautela, uma vez que apenas 50 pessoas responderam 

a ela, bem como esta representa apenas o início de outras pesquisas quantitativas. 

O questionário aplicado teve como objetivo descobrir se na comunidade de 

Volta Redonda o que falta aos cidadãos é informações, interesse ou incentivo. 

Analisando dados colhidos de maneira cruzada, podemos perceber que os 

moradores, embora reconheçam a existência de patrimônio cultural na cidade de 

Volta Redonda, existem pessoas que não conseguem enxergar o valor histórico de 
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edificações erguidas na cidade, ainda assim consideram que o patrimônio cultural 

material, manifestado em imóveis, é importante para história local. A pesquisa 

demonstrou ainda que muitos locais que constituem patrimônio cultural volta-

redondense não são conhecidos como deveriam, e que todos aqueles que menos 

foram reconhecidos são locais tombados que se encontram inutilizados e fechados 

ao público. Enquanto os bens tombados de maior visibilidade são aqueles que 

atualmente estão ativos e tiveram suas funções preservadas, estão abertos ao 

público e investem em manter as atividades. 

Um caso interessante que merece ser comentado é o da Sede da Fazenda 

Três Poços. A Fazenda Três Poços era uma das grandes fazendas coloniais da 

região, que foi tombada pelo Decreto Municipal nº 2.117/85. Atualmente ela pertence 

à Fundação Oswaldo Aranha e abriga sua Escola de Engenharia. A Fundação 

Oswaldo Aranha é uma universidade conhecida na cidade, e suas instalações são 

abertas à visitação. No entanto, pouquíssimos cidadãos conhecem seu passado. 

Verifica-se, portanto que a falta de informação existente impede que o bem cultural 

histórico seja reconhecido, anulando assim um elemento da história local. 

 Com base nos dados do questionário aplicado, foi ainda possível identificar 

que a expressão Patrimônio Cultural, tem um caráter auto-explicativo, vez que todos 

compreenderam seu significado. No entanto, quando colada no contexto local, uma 

parcela não reconhece sua utilização, afirmando nunca te ouviu falar de patrimônio 

cultural na cidade de Volta Redonda. Esse dado é no mínimo preocupante. Pessoas 

que reconhecem a importância do patrimônio para a história local, mas que nunca 

ouviram falar sobre ele na cidade apenas evidencia a grande lacuna que há na 

educação patrimonial de Volta Redonda. Outro dado demonstrativo disso é o colhido 

através do Gráfico 6, no qual verifica-se que a maioria dos entrevistados não tem 

conhecimento da existência de bens tombados na cidade, ou seja, não sabem que 

há Patrimônio sendo protegido judicialmente, desconhecem a atuação do Poder 

Público Municipal e em última instância, desconhecem a incidência do Direito no que 

diz respeito à sua cidadania, história, memória e identidade.  

Quando questionados sobre seu interesse, os entrevistados se mostraram 

interessados em conhecer mais da história de Volta Redonda por meio dos bens 



72 

 

 

imóveis locais, bem afirmam se sentires estimulados a conhecer mais após 

responder às perguntas. No entanto, quando questionados sobre os incentivos 

municipais para promover a aproximação entre cidadão e patrimônio cultural, 

afirmaram que não há na cidade ações ou programas que incentivem tal 

acontecimento. 

 Portanto, fica claro com essa pesquisa que Volta Redonda está encaminhada 

no que diz respeito ao tombamento, porém carece de ações que envolvam os 

cidadãos na preservação e proteção dos bens imóveis tombados.  

 Embora existam esforços de pesquisadores como Roberto Guião de Souza 

Lima, que explorou os últimos 25 do ciclo do café com a intenção de resgatar a 

memória histórica deste período, percebe-se uma escassez de abordagens à cerca 

da história local, das obras realizadas, dos edifícios que persistiram no tempo e, 

tombados, podem ser visitados pelas gerações atuais e futuras. Há uma deficiência 

na atuação do Município em valorizar e tratar do assunto. Percebe-se que as 

informações disponibilizadas em seu portal online estão desatualizadas e por serem 

digitais não estão ao alcance de toda a população. Ainda, sem incentivos não há 

interesse despertado, os cidadão não irão procurar por isso, muito raras são as 

manifestação voluntárias de interesse na história local, quando não há algo que 

desperte a curiosidade. 

 Solução para este problema social seria investir em educação patrimonial, ao 

mesmo tempo em que persiste a busca por locais de relevância histórica que 

merecem proteção jurídica. A educação patrimonial cumpriria o papel fundamental 

de demonstrar ao cidadão que é direito fundamental à sua dignidade conhecer e ter 

acesso à sua história por meio do Patrimônio Cultural da cidade. A atuação dele 

seria incentivada pela informação, como por exemplo, a distribuição nas escolas e 

universidades de uma cartilha sobre o Patrimônio Cultural de Volta Redonda, 

impressa, atualizada e completa, contendo a lista dos bens tombados em ordem 

cronológica, informações sobre tombamentos estaduais e federais de bens locais e, 

claro, textos que demonstrem a relevância daquelas informações e valorizem o 

cidadão, expondo seus direitos e conferindo acesso a eles. Também seria válida a 

atuação direta na educação infantil, promovendo passeios que permitam que as 
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crianças vejam, toquem e conheçam a história de Volta Redonda, para isso, as 

secretarias municipais de Cultura e de Educação poderiam juntas procurar parceria 

com IPHAN para realizar uma Oficina do Patrimônio Cultural. Essas Oficinas são 

projeto de Educação Patrimonial do próprio IPHAN, que, inclusive, desenvolveu e 

disponibiliza material pedagógico para a realização de inventários participativos, 

fundamentada na noção de referências culturais, voltada aos professores da rede 

pública de ensino. O objetivo é incentivar professores e estudantes a identificarem o 

que eles consideram como patrimônio no entorno da escola, no seu bairro ou na 

cidade, ajudando a criar uma noção do que vem a ser patrimônio a partir de 

experiências próprias. 

 Conclui-se que, a cidade de Volta Redonda, apesar de sua pouca idade, é 

rica em patrimônio cultural material, porém lhe faltam ações de iniciativa pública ou 

privada que promovam o envolvimento do cidadão com a proteção e preservação 

deste patrimônio. O Poder Público é deveras burocrático e pouco prático. O instituto 

do tombamento funciona perfeitamente, no entanto o acesso às informações sobre 

os bens tombados é dificultoso e carece de atualizações, bem como a população 

carece de incentivos para buscar informações. Existem muitas lacunas a serem 

preenchidas, mas não são impossíveis, apenas demandam maior interesse e 

informação. A população precisa ter seu direito à dignidade, identidade e informação 

respeitado.  
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