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RESUMO 

 

A partir da década de 60 se iniciou a adoção de novos discursos na preservação do patrimônio 

cultural no Brasil. Eles ganharam força entre 1975 e 1990. Os trabalhos anteriores de 

preservação no país, que construíram o “patrimônio histórico e artístico nacional”, ao longo de 

30 anos, a partir da criação do IPHAN em 1937, passaram a conviver com novos discursos 

que, no entanto, não corresponderam a novas ações de seleção de imóveis e sítios urbanos 

como patrimônio. Os discursos avançaram no sentido de viabilizar a preservação do 

patrimônio com base no conceito antropológico de cultura e em representações da diversidade 

cultural, afastando-se da idéia de “unidade nacional” que orientou os trabalhos iniciais de 

preservação. Afirmou-se uma prática de preservação descentralizada e houve uma 

aproximação com comunidades urbanas organizadas. No entanto, tais avanços ficaram 

comprometidos pela imagem inicialmente construída como “patrimônio histórico e artístico 

nacional”, mantendo-se como critério de seleção a valoração as características estético-

estilísticas e de excepcionalidade dos sítios urbanos e imóveis. Pretende-se compreender esse 

descompasso entre as duas práticas — a dos discursos e a da seleção do patrimônio –, 

considerando que a prática inicial de preservação do patrimônio no Brasil formou um quadro 

social da memória que fixou na lembrança uma imagem de patrimônio excepcional e/ou 

enquadrada na história dos estilos arquitetônicos. Trata-se de um quadro social da memória 

incorporado à memória social não apenas como referência de “patrimônio histórico e artístico 

nacional”, mas como referência de valor patrimonial lato sensu, comprometendo, ainda hoje, a 

identificação, a seleção e a proteção do patrimônio pelos seus atributos culturais, históricos, 

afetivos e valor documental.  

 

Palavras-chave: patrimônio urbano; memória social; práticas discursivas; preservação; critérios 

de seleção do patrimônio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 
 

In Brazil since the 60's new discourses about cultural heritage preservation began to be 

adopted. They gained force between 1975 and 1990. Previous work of preservation in the 

country dedicated to the "historical and artistic heritage", during 30 years, since 1937 when 

IPHAN was created, gave space to new speeches. Those, however, did not correspond to a new 

selection of buildings and urban sites as cultural heritage. The speeches were based on an 

anthropological concept of culture and on the preservation of cultural diversity, away from the 

idea of "national unity" that guided the previous work of preservation. The new context was of 

decentralization of the policies of urban preservation and approaching organized communities 

that aimed for new actions of preservation. Such advances, however, were compromised by the 

image of the "historical and artistic heritage" that was built by IPHAN. Thus the selection 

criterion of cultural heritage continued being the observation of exceptionality and artistic 

characteristics. The objective is to understand this mismatch between the discourses and 

selection considering that the initial practice of heritage preservation in Brazil formed a social 

memory that fixed an image of heritage as exceptional or as having certain architectural styles. 

It is a social memory that works as a social framework of memory as reference to value heritage, 

compromising the identification, selection and protection of urban sites and buildings by its 

cultural, historical and documentary attributes. 

 

Keywords: urban heritage, social memory, discursive practices, preservation, criteria of 

selection of heritage. 
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INTRODUÇÃO 
 

O título desta dissertação também poderia ser Os arquitetos da memória 2, 

parafraseando a tese de doutorado de Márcia Chuva, Os arquitetos da memória: a construção 

do patrimônio histórico e artístico nacional no Brasil – anos 30 e 40, que serviu de referência 

para este estudo, ou Quem ama o feio bonito lhe parece, conforme sugeriu Ítalo Campofiorito. 

A idéia transmitida pelo ditado popular e a existência dos “arquitetos da memória”, ainda 

dominando os trabalhos de seleção dos imóveis e sítios urbanos como patrimônio, revelam a 

essência do problema que provocou esta dissertação: a manutenção das práticas tradicionais de 

seleção do patrimônio, valorizando, predominantemente, aspectos estético-estilísticos e de 

excepcionalidade da arquitetura, mesmo diante dos novos discursos empregados no final da 

década de 70 e nos anos 80, com a adoção de uma visão antropológica de cultura, ressaltando a 

diversidade do patrimônio, e das condições históricas que favoreceriam a transformação de 

critérios e métodos para sua seleção. Estabeleceu-se um descompasso entre práticas discursivas 

e seletivas de patrimônio, mantendo-se predomínio dos critérios artísticos de seleção do 

patrimônio urbano, segundo as práticas iniciais de preservação no Brasil, sem considerar outros 

atributos culturais dos imóveis e das áreas construídas. Dispensava-se não só o que era feio 

diante do olhar educado dos arquitetos, mas também partes constitutivas das cidades que não 

são obras de arquitetura. Isso em contexto político, sócio-econômico e cultural muito distinto 

daquele no qual se desenvolveu a prática tradicional. 

Nos anos 70 e 80 vivia-se um período de lutas e reivindicações pelo respeito ao 

“outro”, àquele que havia sido excluído. Lutava-se pela preservação do patrimônio cultural de 

um país livre – democrático –, no qual todos se fariam representar e que incluiria valores locais 

comunitários e regionais. Surgiram novos discursos de preservação, ampliando-se os conceitos 

para a construção de um patrimônio de parcerias, para contar diversas histórias e abranger 

múltiplos olhares sobre a produção cultural. Falava-se em trabalhos interdisciplinares, para 

além da história da arquitetura, por uma preservação mais abrangente, considerando os imóveis 

e sítios urbanos como referências da cultura e documentos da história. Havia de se reformular, 

então, os métodos e procedimentos de avaliação desses bens, incluindo-se, como atributos do 

patrimônio, valores que se revelariam não apenas através dos estilos e da beleza dos imóveis. 

Acreditava-se, naquele momento, na retomada e no fortalecimento de um estado democrático a 

serviço do cidadão, que lhe garantisse o direito à identidade, à história e à memória e onde 

deveria prevalecer o valor coletivo — não necessariamente uno — sobre os individuais. 
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Em 1974 se iniciou o processo de “abertura política” no final da ditadura militar, 

deixando aflorar reivindicações latentes, como as que surgiram em torno do tema da 

preservação urbana. O “milagre econômico” promovido pela ditadura no início da década, ao 

provocar violentas transformações nas cidades, criou um panorama favorável à inclusão do 

tema do patrimônio urbano na luta pelos direitos das comunidades, associado ao processo de 

redemocratização do país. Era um espaço possível de organização social que supria, em parte, 

a inexistência de movimentos político-partidários, ainda clandestinos ou incipientes no início 

da “abertura política”, que fez surgir uma demanda não institucional para a preservação de 

imóveis e sítios urbanos — inédita nos trabalhos de preservação no Brasil —, advinda das 

comunidades organizadas nas grandes cidades.  

Por outros caminhos, através da intenção do governo federal de implantar um novo 

projeto de desenvolvimento nacional — o “Pra frente Brasil” da ditadura militar —, o turismo 

foi considerado importante fator de desenvolvimento regional, incentivando-se a criação de 

novas instituições de preservação em diversos estados. Embora inicialmente não tenham 

contribuído com novas propostas, pois procuravam proteger um patrimônio semelhante àquele 

de caráter nacional, seguindo os critérios pré-existentes do Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (IPHAN)1, que atuava praticamente sozinho desde sua criação em 1937,  

essas novas instituições de preservação abriram caminhos que, com o tempo, proporcionaram 

novas reivindicações referentes à preservação e apropriações do patrimônio cultural. O próprio 

IPHAN se transformou, ganhando em 1979 um “braço executivo” — a Fundação Nacional 

Pró-Memória — para a implementação de um trabalho mais abrangente e ágil, com a intenção 

de empregar novas concepções de patrimônio.  

Os dirigentes e técnicos que atuavam nos novos órgãos de preservação, assim como 

aqueles incorporados ao IPHAN na sua versão Pró-Memória, criticavam o critério inicial 

empregado pelo IPHAN por privilegiar um patrimônio homogêneo para a representação de 

uma identidade nacional, sem considerar a diversidade da cultura produzida no país. Criticava-

se a seleção, quase exclusiva, de imóveis e sítios coloniais e excepcionais e apontava-se para a 

“quase total indiferença às manifestações mais simples de arquitetura”2, conforme palavras do 

arquiteto Alex Nicolaef, diretor, de 1975 a 1979, do Instituto Estadual do Patrimônio Cultural 

(INEPAC), no painel da exposição comemorativa de 25 anos da instituição. 

                                                           
1 O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) teve várias denominações desde sua criação 

em 1937, mas nesta dissertação será sempre denominado IPHAN, seu nome atual. Os demais nomes e siglas 

constam na lista de abreviaturas e siglas na página 12. 
2 NICOLAEF, Alex. Exposição comemorativa de 25 anos do INEPAC. Rio de Janeiro: 1990 (mimeo), p. 4. 
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No âmbito do IPHAN, termos como “memória”, “identidades”, “referências locais e 

comunitárias” e idéias como “a comunidade é a melhor guardiã de seu patrimônio”, surgiram 

no lugar do antes exclusivo “patrimônio histórico e artístico nacional” ou da “identidade 

nacional”. Criticava-se o trabalho dirigido ao monumento isolado, apontando-se a necessidade 

de incluí-lo “como elemento dinâmico de uma ativa e presente trajetória histórica”3.  

Propunha-se um “novo caminho” para um patrimônio “abrangente”, “ativo”, “vivo”, 

segundo palavras freqüentemente empregadas por Aloísio Magalhães, diretor do IPHAN de 

1979 a 1982, diversas vezes reiteradas nos boletins da instituição. Os novos agentes dos órgãos 

estaduais e municipais consideravam a ação federal desenvolvida até então “discriminatória” 

por não incluir “conjuntos arquitetônicos cotidianos mais significativos, [...] as coisas pobres, 

as vivas e as triviais”, conforme afirmações do arquiteto Ítalo Campofiorito, diretor do 

INEPAC de 1983 a 1985 e presidente do IPHAN de 1988 a 1990, na Edição Especial da 

Revista do Brasil4. 

Tratava-se de um novo discurso que tinha como idéia central valorizar a diversidade 

cultural — o desejo de se incluir representações de diversos grupos sociais como patrimônio 

protegido pelo poder público. Era um momento de luta em que se questionava a prática 

tradicional de preservação pautada na idéia de unidade de uma cultura nacional supostamente 

homogênea. Evidenciava-se a “luta de representações”, pois, ao se confrontarem com o 

trabalho fundador do patrimônio no Brasil, desenvolvido pelo IPHAN, esses novos agentes 

visavam “impor ou tentar impor a sua concepção do mundo social, os valores que são os seus, 

e o seu domínio”5. 

Esse novo discurso tinha como projeto a construção de outro patrimônio. Entretanto, 

não foi capaz de transformar as práticas tradicionais de seleção e proteção dos bens culturais. 

Predominaram os padrões estético-estilísticos e de excepcionalidade à semelhança daqueles 

implantados pelos modernistas, que lideraram os trabalhos iniciais de preservação no Brasil, a 

partir do IPHAN. Permaneceu como valor de patrimônio a imagem dos imóveis e sítios 

urbanos protegidos pelo IPHAN de 1937 até a década de 70, em grande parte do território 

nacional. Uma imagem que foi veiculada pela presença dos próprios bens tombados, pelos 

trabalhos de conservação e restauração neles empreendidos, por meio de revistas e até mesmo 

                                                           
3 SPHAN/PRÓ-MEMÓRIA. Proteção e revitalização do patrimônio cultural no Brasil: uma trajetória. Brasília: 

SPHAN/Pró-Memória, 1980, p. 43. 
4 CAMPOFIORITO, Ítalo. Patrimônio cultural: “onde a cultura existe, dar voz a ela”. Revista do Brasil, Edição 

Especial, Rio de Janeiro: Governo do Estado, 1986, p. 8.  
5 CHARTIER, Roger. A história cultural: entre práticas e representações. Lisboa: Difel, 1988, p. 17.  
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de um “corpo a corpo” feito pelos funcionários e simpatizantes do IPHAN.6 Um patrimônio 

legítimo no seu tempo, diante do projeto político implantado ao longo de 30 anos, que 

relacionou as características estilísticas dos imóveis coloniais e igrejas barrocas brasileiras com 

a idéia de produção nacional, elegendo-as como imagem para representar as origens da nação, 

visando contribuir para a unidade nacional na qual acreditavam. 

Um trabalho competente que abriu caminho para que se possa hoje pensar em praticas 

mais abrangentes de preservação, mas que também construiu e veiculou não somente uma 

imagem para a nação, mas compôs um quadro social da memória que comprometeu práticas 

subsequentes, devendo ser valorizado dentro de seu contexto e questionado no que diz respeito 

a continuidade na adoção critérios semelhantes de valorização do patrimônio.  

Entende-se aqui, segundo Maurice Halbwachs, que os quadros sociais da memória 

servem para trazer à lembrança temas ou assuntos referentes a uma coletividade ou sociedade, 

alimentando a memória social, proporcionando uma lembrança comum entre diferentes grupos 

sociais.7 O patrimônio construído pelo IPHAN formou um quadro social da memória de 

referência à identidade nacional que alimenta a memória social dos brasileiros, para que se 

sintam membros pertencentes à nação. Como conseqüência, ao fixar na lembrança a imagem 

do que foi preservado como patrimônio nacional, esse quadro consolidou também a noção de 

patrimônio cultural lato sensu.  Ou seja, o que foi valorizado como referência da “memória 

nacional”, com seus padrões estético-estilísticos eruditos e de excepcionalidade, se incorporou 

à memória social como referência de patrimônio cultural no seu sentido mais amplo, sendo 

referência das práticas de preservação mesmo diante de novos conceitos para seu 

entendimento.  

Constata-se que as lutas e reivindicações surgidas nos anos 70 e 80 criaram novas 

representações discursivas para as práticas de preservação, mas poucas mudanças ocorreram 

nas ações de seleção de bens culturais como patrimônio para preservação. Poucos foram os 

tombamentos de imóveis e sítios que representavam a diversidade cultural enunciada nos 

discursos e, desse modo, foi pequena a contribuição para a construção de um novo acervo 

protegido e, consequentemente de referência para um novo quadro para a memória social, que 

levasse os grupos sociais a se identificarem com outro patrimônio. Protegeu-se 

                                                           
6 Não resisto aqui a fazer uma homenagem ao meu pai Edson Motta, funcionário do IPHAN, com quem, na 

infância, tantas vezes viajei, observando-o nas cidades mineiras, restaurando igrejas, usando mão-de-obra local, 
convivendo com moradores, fazendo amizades e brigando com padres que queriam modernizar as igrejas barrocas. Estávamos 

nos anos 50 e ele, assim como seus colegas do IPHAN, mais do que ganhar a vida, contribuía para preservar um patrimônio no 

qual acreditava. Aprendi com isso como era importante o trabalho do IPHAN, como faziam valer com garra e dedicação o seu 

projeto de patrimônio. 
7 HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. São Paulo: Vértice, 1990. O livro se apóia no conceito já estabelecido de 
quadros sociais da memória na obra Le cadres sociaux de la mémoire, de 1925.  
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predominantemente um patrimônio de padrão estético-estilístico, conforme a historiografia 

tradicional da arquitetura e/ou excepcional. 

Evidentemente, essa memória social construída pela ação inicial do IPHAN não é 

sozinha responsável pelo descompasso entre as práticas discursivas e as seletivas de 

preservação do patrimônio urbano. Tem, no entanto, papel importante na reprodução dos 

trabalhos, à semelhança dos tradicionalmente empreendidos, devendo ser alvo de um exercício 

crítico, visando a um trabalho de preservação mais abrangente, que considere conceitos da 

antropologia. Ignorar a memória social que referencia a imagem de patrimônio urbano 

colabora para que seja mantido o critério de excepcionalidade que resulta na seleção de 

imóveis e fragmentos das cidades a partir de sua uniformidade estilística, limitando o direito à 

história, à cultura e à qualidade de vida. Colabora para que nunca se ame o “feio”. 

Meu objetivo no mestrado foi analisar as ações de preservação empreendidas entre 

1975 e 1990, com base nas propostas contidas nos novos discursos, considerando a hipótese de 

que as práticas de seleção e proteção dos bens culturais como patrimônio pouco 

corresponderam às concepções presentes nos discursos, face à hegemonia da memória social 

instituída pelos trabalhos iniciais do IPHAN. Não bastaria mudar as concepções de patrimônio, 

reafirmando nos discursos a valorização da diversidade cultural, mas era necessário também 

transformar procedimentos consagrados e hegemônicos para que de fato predominasse nas 

práticas seletivas a construção do patrimônio da diversidade.  

Neste estudo são colocados em foco: o início da preservação no Brasil, com a 

construção da memória social referente a patrimônio, no Capítulo 1; as transformações sociais 

e políticas configuradas a partir dos anos 60, preparando as bases para a adoção de um novo 

discurso, no Capítulo 2; os discursos oficiais das instituições de preservação, veiculados por 

meio de publicações, semelhantes na proposição do novo conceito de patrimônio, no Capítulo 

3; a organização das novas instituições de patrimônio e a reestruturação do IPHAN, mantendo-

se os “arquitetos da memória”, assim como o conjunto de procedimentos metodológicos 

usados para a identificação, valoração e seleção do patrimônio, no Capítulo 4; a análise do 

patrimônio selecionado pontualmente, sem enquadramento em procedimentos metodológicos, 

por motivo de ameaças, por razões afetivas, por interesses políticos, tanto pelas instituições de 

preservação quanto por representantes da sociedade civil, no Capítulo 5. Neste último caso 

foram destacadas justificativas para a preservação dos bens que constam dos processos 

técnicos/administrativos, por também constituírem uma prática discursiva, com alguns 

destaques referentes aos discursos preparados para publicações.   

O levantamento de fontes, tendo em vista esta organização e sempre com o objetivo de 
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entender o patrimônio como parte dos quadros sociais da memória e em sua relação com a 

memória social, abrangeu trabalhos das três instâncias governamentais de preservação, através 

das ações do IPHAN, do INEPAC e do Departamento Geral de Patrimônio Cultural do 

Município do Rio de Janeiro (DGPC). Foram consideradas, mas não de maneira sistemática, as 

ações de outros estados e municípios cujas semelhanças em diferentes contextos brasileiros 

evidenciam a possibilidade de generalização das conclusões para o universo das práticas de 

preservação no Brasil. A pesquisa se estendeu também aos trabalhos acadêmicos que abordam 

a prática do IPHAN e a uma dissertação de mestrado sobre a atuação do DGPC. 

Foi privilegiado o patrimônio imóvel urbano como objeto de estudo por ser a principal 

fonte para comparação com o universo de bens culturais tradicionalmente preservados e porque 

é na cidade que se concentra a maioria dos bens culturais. Os espaços urbanos e seus imóveis 

são, em especial e essencialmente, uma produção cultural. Frutos da capacidade do homem de 

apropriar-se do território, organizando-se em espaços privados e coletivos, têm, assim, amplo 

potencial para a seleção de um patrimônio diversificado em acordo com o discurso da época 

em análise. Foi nas cidades, em meados da década de 70 e fortalecendo-se nos anos 80, que se 

deu uma nova demanda de preservação por parte da sociedade organizada em associações de 

bairros, preocupadas com um patrimônio capaz de contribuir para a qualidade de vida urbana, 

sendo, portanto, anos importantes na delimitação do período desta dissertação. 

Decisiva, no entanto, na delimitação do período, foi a identificação dos discursos que 

pretendiam construir o novo patrimônio. Considerou-se como início do período o ano de 1975, 

determinado pela criação do INEPAC com seu discurso sobre a “diversidade regional”. Como 

final do período definiu-se março de 1990, quando mudou o governo federal, iniciando-se a 

implantação da política de apropriação do patrimônio para o mercado de consumo, no contexto 

do governo neoliberal de Collor, transformando os discursos sobre o patrimônio que 

enfatizavam a diversidade e a noção de referência cultural, veiculados ao longo da década de 

1980.  

As análises e críticas feitas no decorrer desta dissertação apresentam três aspectos como 

referenciais: a idéia de que o patrimônio é uma escolha historicamente determinada, que essa 

escolha se dá sobre os produtos culturais e que estes se transformam em patrimônio por meio 

dos processos de apropriação e reapropriação social.   

O patrimônio cultural instituído como uma prática social é uma “construção” ou 

“invenção”. É uma escolha historicamente determinada, feita sobre o amplo universo da 

produção cultural. O patrimônio não é pré-existente como tal, é uma seleção diante de 

objetivos e projetos específicos. A escolha de determinado patrimônio e as opções para o seu 
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tratamento não são atos desinteressados; dependem do ponto de vista da seleção, do significado 

que se deseja atribuir aos objetos e do uso que se quer fazer deles. Essa prática social, portanto, 

diz respeito a determinado projeto, à história, à identidade e à memória que se quer construir.8  

O patrimônio cultural é um valor coletivo, base comum sobre a qual o homem cria; 

matéria-prima da cultura por constituir fonte de conhecimento para novas produções, sendo 

ainda fonte de identidades, da história e de memórias. Essa noção de patrimônio cultural 

considera que a cultura se refere à produção e ao uso dos produtos, enquanto o patrimônio se 

refere aos produtos reapropriados socialmente. 

Eunice Durham afirma que a “cultura é o movimento de criação, transmissão e 

reformulação do ambiente artificial”9 e que é através desse movimento que a sociedade fabrica 

os seus produtos culturais e constitui novas bases para produções posteriores.  “Devemos 

conceber o patrimônio cultural como cristalizações de um ‘trabalho morto’ que se torna 

importante exatamente na medida em que se investe nele um novo ‘trabalho cultural’, por meio 

do qual esse bem adquire novos usos e novas significações”10. 

Cultura é a capacidade do homem de usar os objetos, de se apropriar do conhecimento 

que detém para novas produções, assim como para a construção de identidades. O uso do 

material do passado é a essência da cultura que, por sua vez, transforma o material cultural em 

patrimônio. Assim, pretende-se que o seu valor como patrimônio independa do julgamento das 

qualidades estéticas ou de época, se é antigo, novo, bonito ou feio. 

Como prática social, o trabalho de preservação é uma das maneiras de usar os produtos 

culturais, reapropriando-se deles, atribuindo-lhes novas significações, distinguindo-os como 

representações simbólicas, como monumentos ou como documentos. A seleção do patrimônio 

cultural, como um bem coletivo a ser protegido pelo poder público, deve levar em conta, além 

dos processos de reapropriação dos espaços urbanos pelas próprias populações que lhes 

atribuem um significado, a possibilidade de as instituições de preservação proporcionarem a 

apropriação e reapropriação dos espaços por meio das informações que os bens culturais 

contêm. São os modos de viver nas diferentes épocas da história, impressos nos vestígios 

materiais de um território, que devem ser observados para identificação do seu valor de 

patrimônio.  

                                                           
8 Sobre o tema ver: LE GOFF, Jacques. Documento/Monumento. In: ROMANO, Ruggiero (org.). Enciclopédia 

Einaudi, v. 1. (Memória/história). Lisboa: Imprensa Nacional/Casa da Moeda, 1984, p. 95-106; WEHLING, 

Arno. A invenção da história: estudos sobre o historicismo. Rio de Janeiro: Universidade Gama Filho; Niterói: 

UFF, 1994; CHUVA, Márcia Regina Romeiro. Arquitetos da memória: a construção do patrimônio histórico e 

artístico nacional no Brasil – anos 30 e 40. Tese (Doutorado em História)–Universidade Federal Fluminense Rio 

de Janeiro, 1998.  
9 DURHAM, Eunice Ribeiro. Cultura patrimônio e preservação. In: ARANTES, Augusto. Produzindo o passado. 

São Paulo: Brasiliense, 1984, p. 26. 
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Considerando isso, a preocupação central deste estudo é recuperar a lógica da 

construção inicial do patrimônio no Brasil, já analisada em outros trabalhos, e examinar a 

permanência dos critérios de seleção no novo contexto histórico do final da década de 70 e da 

década de 80. A permanência desses critérios, favorecida pela memória social que fixa na 

lembrança uma imagem tradicional de patrimônio, compromete a possibilidade de construção 

de outro patrimônio, com base no conceito antropológico de cultura, considerando 

representações da diversidade cultural, das múltiplas identidades e histórias da sociedade 

brasileira. 

A opção por uma estética referente a um estilo (a arquitetura colonial, principalmente de 

Minas Gerais no século XVIII), atribuindo-lhe um valor simbólico como referência das origens 

da nação, foi uma escolha — “construção” ou “invenção” — historicamente determinada e 

coincidiu com o período inicial do IPHAN. Resultou no trabalho “heróico” de Rodrigo Mello 

Franco de Andrade11 — Rodrigo M. F. de Andrade, como era conhecido —, que criou tradição 

e afirmou o direito coletivo sobre o direito individual da propriedade, ainda inédito no país, 

legitimou e consagrou o trabalho de preservação cultural e, desse modo, abriu caminho para 

que se pense a preservação, hoje, com base em concepções mais amplas. Foi, no entanto, um 

trabalho com um recorte específico que empregou conceitos e critérios adequados àquele tempo 

histórico. A reprodução desses critérios de seleção do patrimônio em novo contexto, diante de 

novos conceitos, objetivos e possibilidades políticas e sociais, é limitadora das possibilidades 

de renovação das práticas de preservação cultural, devendo ser motivo de reflexão e crítica, 

especialmente se considerada a possibilidade de retomada de ações que façam prevalecer o 

valor cultural coletivo dos imóveis e sítios urbanos sobre o seu valor privado e do mercado de 

consumo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                       
10 DURHAM, op. cit., p. 30. 
11 O advogado, jornalista e escritor Rodrigo Mello Franco de Andrade comandou o IPHAN desde a sua criação 

em 1937 até 1967. 
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1 A CONSTRUÇÃO DE UMA MEMÓRIA PARA O PATRIMÔNIO 

 

Este capítulo aborda o início da preservação no Brasil, com a construção da memória 

social referente a patrimônio. Divide-se em três seções: a fundação e consagração das práticas 

de preservação no Brasil, a arquitetura colonial e excepcionalidade como imagem da nação e o 

patrimônio nacional como quadro social da memória. 

 

1.1 Fundação e consagração das práticas de preservação no Brasil 

 

Embora já houvesse o exemplo de países europeus que, ao longo do século XIX, 

durante o processo de constituição dos estados nacionais, consideraram o patrimônio 

arquitetônico importante referência de identidade, no Brasil, a atenção dos intelectuais na 

busca de uma identidade nacional se concentrava em caracterizar um “povo brasileiro” e em 

identificar as características geográficas do território nacional.12 Foi sob o impacto da riqueza 

da arquitetura mineira, “descoberta” nos anos 20 pelos intelectuais modernistas, que os imóveis 

e sítios urbanos passaram a despertar interesse como referência de identidade.13 Foram diversas 

as viagens feitas por esses sujeitos pelo Estado de Minas Gerais e por estados do nordeste, na 

busca “antropofágica” das “raízes” brasileiras, conforme termos empregados por Lucio Costa, 

participante desse processo e posteriormente arquiteto do IPHAN.14 

Com a criação do IPHAN, em 1937, iniciou-se a apropriação da produção arquitetônica 

e de sítios urbanos como patrimônio e sua preservação para a construção de uma identidade 

nacional. Embora tenha havido iniciativas anteriores de se organizar a proteção do patrimônio 

cultural em alguns estados e iniciativas de caráter nacional, elas foram dispersas ou ficaram 

apenas como propostas. A primeira iniciativa em âmbito federal organizada para a proteção do 

patrimônio cultural foi a criação da Inspetoria de Monumentos Nacionais dentro da estrutura 

do Museu Histórico Nacional, com a tarefa de proteger monumentos históricos e obras de arte 

tradicionais do país considerados monumentos nacionais. O órgão iniciou sua atuação em Ouro 

                                                           
12 Exemplificam essa preocupação estudos realizados por intelectuais como Francisco Adolfo de Varnhagen, 

Capistrano de Abreu, Sílvio Romero e Euclides da Cunha. 
13 Ver AMARAL, Aracy. Artes plásticas na semana de 22: subsídios para uma história da renovação das artes no 

Brasil. São Paulo: Perspectiva, 1970; ANDRADE, Mário de. Cartas de trabalho: correspondência com Rodrigo 

Mello Franco de Andrade, 1936 –1945. Brasília: SPHAN/Pró-Memória, 1981. 
14 COSTA, Lucio. Lucio Costa: registro de uma vivência, São Paulo: Empresa das Artes, 1995, p. 437.  Além de 

arquiteto modernista e urbanista de projeção internacional, Lucio Costa foi técnico e diretor no IPHAN e exerceu 

grande influência sobre o diretor da instituição desde sua fundação e durante 30 anos, o advogado Rodrigo Mello 

Franco de Andrade. 
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Preto, que recebeu o título de Monumento Nacional em 1933. Sem contar com um 

instrumental jurídico que lhe conferisse autoridade para selecionar o patrimônio, sua ação foi 

limitada.  

A inclusão do patrimônio cultural como fonte de identidade nacional só contou com um 

projeto governamental mais ambicioso a partir da criação do IPHAN e do Decreto-lei 25, que 

institucionalizou o tombamento em 1937, constituindo uma estrutura funcional e legal 

específica para o desenvolvimento mais abrangente de preservação do patrimônio cultural no 

Brasil.15  

 Os modernistas, organizados em torno dos debates sobre a identidade nacional desde o 

final da Primeira Guerra Mundial, tinham a determinação de construir uma feição brasileira 

para marcar uma civilização nacional — atribuída ao “abrasileiramento” da cultura trazida pela 

metrópole, à força de um Brasil mestiço, que rompia com os determinismos de natureza 

biológica —, buscando analisar e compreender os brasileiros a partir da dinâmica que se 

estabeleceu no processo de colonização. Criticavam o Brasil “europeizado” do século XIX e 

valorizavam os traços primitivos da cultura brasileira do século XVIII, anteriormente 

considerados como sinais de atraso. Entendiam que, no Brasil, ter-se-ia produzido uma cultura 

própria, não se limitando à mera importação de estilos e técnicas da metrópole, e que essa seria 

identificada nas “obras de arte pura ou de arte aplicada, popular ou erudita”16 — que 

representariam o povo brasileiro e caracterizariam a nação “civilizada” — e portadora de 

cultura própria. 

 Essas idéias propiciaram a associação dos modernistas à política do Estado Novo, 

viabilizando seu projeto de nação. Segundo Márcia Chuva, não se importando com as 

diferenças políticas identificadas entre os diversos grupos que se engajaram no governo 

Vargas, os modernistas somavam-se para viabilizar o que tinham em comum diante do objetivo 

de construir uma identidade nacional, reconfigurando seus projetos nos aspectos que 

apontavam diferenças para incorporar-se ao aparato burocrático federal.17 Havia, portanto, uma 

determinação de fazer valer o seu ideário nacionalista, mesmo que à custa de seu engajamento 

ao governo autoritário do período Vargas. 

Assim, a preservação do patrimônio, em especial o arquitetônico e urbanístico, foi 

                                                           
15 Entre outras publicações do IPHAN, o texto do Decreto-lei 25 pode ser encontrado no livro SPHAN/PRÓ-

MEMÓRIA. Proteção e revitalização do patrimônio cultural no Brasil: uma trajetória. Brasília: SPHAN/Pró-

Memória, 1980, p. 111. 
16 Termos utilizados por Mário de Andrade no Anteprojeto de Lei para o Funcionamento do Serviço do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em 1936, elaborado a pedido do ministro da Educação e Saúde, 

Gustavo Capanema, e publicado em SPHAN, 1980, op. cit., p. 89. 
17 CHUVA, 1998, op. cit., p. 72. 
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inserida entre as atividades que deveriam construir a nação brasileira, ganhando importância 

dentro da estrutura do governo com a criação do IPHAN em janeiro de 1937. 

 

Ao longo dos anos 30 e 40, foram criadas mais de uma dezena de instituições 

federais cuja finalidade estava relacionada à matéria cultural – teatro, 

literatura, rádio, cinema, preservação de patrimônio histórico e artístico, 

cultura cívica etc., que, praticamente, inexistiam antes de 30, cujos meios e 

técnicas utilizados para seu exercício, no regime varguista, foram 

principalmente configurados dentro do projeto de modernização conservadora 

sob a marca do nacionalismo.18  

 

Em 1934, ainda na fase inicial do governo Getúlio Vargas, antes do golpe de 1937, pela 

primeira vez foram inseridos, numa constituição federal brasileira, dispositivos de limitação ao 

direito de propriedade. Esse direito passou a ser subordinado à função social da propriedade, na 

qual se incluía o valor cultural. Caberia ao Estado identificar e justificar o valor cultural das 

edificações e sítios urbanos, considerando-os, por este motivo, como um valor coletivo que 

deveria ser preservado. Foi criado o IPHAN para a avaliação do valor cultural dos imóveis, 

assim como de outros bens culturais, e o Decreto-lei 25 para viabilizar legalmente a proteção 

do acervo selecionado.19 

Através desse processo político, institucional e legal, estabeleceram-se as condições 

para o desenvolvimento de um trabalho de preservação de bens imóveis e áreas urbanas, com 

adoção de critérios uniformes, abrangendo grande parte do território nacional até a década de 

70 e veiculando uma imagem que representaria a nação. Foi possível concretizar, com o 

patrimônio dos arquitetos modernistas que integraram o IPHAN, uma representação de Brasil.  

 

 

1.2 Arquitetura colonial e excepcionalidade como imagem da nação 
 

Os arquitetos modernistas que integraram o IPHAN realizaram o seu trabalho, 

privilegiando imóveis e sítios urbanos do período colonial e buscando, com essa escolha, 

representar o Brasil por eles idealizado. Atribuíram a essas construções um valor estético de 

características nacionais. Segundo Lucio Costa, “a arquitetura popular brasileira [colonial] é o 

resultado do ‘amolecimento’ e da simplificação das construções que eram feitas na 

Metrópole”20. Representava a primeira expressão “autenticamente” brasileira, o 

“abrasileiramento” das construções portuguesas. 

                                                           
18 CHUVA, 1988, op. cit., p. 100. 
19 Ver CASTRO, Sônia Rabello de. O Estado na preservação dos bens culturais. Rio de Janeiro: Renovar, 1991. 
20 COSTA, Lucio. Documentação necessária. Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Rio de 

Janeiro: IPHAN, n.1, p. 31-19, 1937, p. 91. Reeditado em Arquitetura Civil II, São Paulo: FAUSP/IPHAN, 1975.  
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Figuras 1 e 2 - Ouro Preto - MG, tombada pelo IPHAN em 1938. 
Fotos: Pedro Lobo, 1985. 

Fonte: Arquivo Central do IPHAN/RJ.  

 

 

Ao mesmo tempo, essa arquitetura identificaria o Brasil como nação e seria fonte de 

inspiração para uma arquitetura moderna, de padrão internacional, trazendo a marca nacional.21 

Exemplares de outros períodos também foram protegidos, em menor escala, como exceções, 

sempre devido à sua excepcionalidade ou como referenciais de “fatos memoráveis da história”, 

como determina o Decreto-lei 25.  

Os sítios urbanos, além de coloniais, deveriam ter características estilísticas uniformes 

ou passíveis de restauração da sua uniformidade, equiparando-se a uma obra de arte. Também 

deveriam estar longe das pressões e ameaças de modernização do progresso, conseqüentes da 

industrialização ou do crescimento das grandes cidades. Na ausência dessa condição, tais sítios 

eram desconsiderados e eram selecionadas apenas as edificações coloniais de caráter 

monumental em seu interior. 

Lucio Costa justificou o fato de o IPHAN não ter tombado Sabará, em Minas Gerais, 

ainda íntegra na década de 30, como uma forma de viabilizar o instituto do tombamento, ainda 

novo, frágil e incompreendido. O trabalho pioneiro exigia um rigor na escolha dos sítios; 

precisava revestir-se de um caráter excepcional. Não era possível enfrentar a proximidade dos 

grandes centros urbanos, como no caso de Sabará, situado a poucos quilômetros de Belo 

Horizonte. Outras cidades históricas, mais distantes da ameaça do desenvolvimento, 

garantiriam a identidade nacional sem expor o novo e frágil Decreto-lei 25 — isto é, o próprio 

instituto do tombamento. O restante ficaria à própria sorte.22 

                                                           
21 Ver AMARAL, Aracy. Artes plásticas na semana de 22: subsídios para uma história da renovação das artes no 

Brasil; CAVALCANTI, Lauro. As preocupações do belo; e CHUVA, Márcia. Os arquitetos da memória. 
22 Afirmações feitas em entrevista concedida por Lucio Costa a Márcia Chuva, Cícero Almeida e a mim (julho 1997).  
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Figura 3 - Ouro Preto – MG.  

Foto do inventário realizado por Sílvio de Vasconcellos em 1949. 

Fonte: Arquivo Central do IPHAN/RJ 

 

 

 Figura 4 - Tiradentes – MG, tombada pelo IPHAN em 1938. 

Foto: Arthur Arcuri, 1954. 

Fonte: Arquivo Central do IPHAN/RJ. 
  

No Rio de Janeiro, onde se deu a maioria dos tombamentos do período do Estado Novo, 

de 1938 a 1946, a seleção contemplou imóveis por seu valor individual, não tendo sido 

nenhum conjunto urbano tombado. Assim como em outras cidades grandes, como Salvador e 

Recife, afirmava-se no Rio de Janeiro a feição artística barroca, representada principalmente 

pelas igrejas católicas. Em 1938 foram tombadas 25 igrejas que, segundo entendimento dos 

modernistas, tanto quanto as cidades mineiras, traziam em seus traços o “abrasileiramento” dos 

elementos arquitetônicos e artísticos da metrópole.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Igreja de Santa Luzia, no centro 

do Rio de Janeiro, tombada individualmente 

em 1938, e prédios governamentais 

construídos na década de 30 e 40 ao fundo. 

Foto: Lia Motta, 1998. 
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Figura 6 - Arco do Telles, na Praça 15 de Novembro, no 

centro do Rio de Janeiro, tombado individualmente em 1938. 
Foto: Lia Motta, 1998 

 

 

 

Embora a maioria desses monumentos se situasse no centro histórico da cidade, o 

conjunto urbano que os abrigava não foi considerado como patrimônio, uma vez que já havia 

perdido sua integridade colonial. Em vários momentos, a partir da chegada da família real 

portuguesa, o Rio de Janeiro foi alvo de modificações. Estas se deram em pequenas e 

sucessivas intervenções de renovação das fachadas dos imóveis no século XIX e, depois, 

através de grandes transformações. Destacam-se as reformas de Pereira Passos, conhecidas 

como o “Bota Abaixo”, nos primeiros anos do século XX, e a derrubada do Morro do Castelo, 

destruindo o primeiro núcleo de ocupação do Rio de Janeiro na, e o Plano Agache, 

incentivando a construção de prédios altos, ambos na década de 20. 

 À ausência das características formais procuradas pelo IPHAN se somava o fato de a 

cidade ser então a capital do país, onde deveria ser construída a imagem de um Brasil 

civilizado — a dos prédios modernos. Lauro Cavalcanti, em seu livro As preocupações do 

belo, descreve o projeto de modernização do governo do Estado Novo, referindo-se às 

construções governamentais modernas que visavam criar o “centro simbólico da cidade”. 

Contextualiza esse fato, utilizando um texto oficial da Revista do Serviço Público, de janeiro 

de 1939, que diz: 

[...] incumbido como é o Governo de auxiliar, fomentar e ampliar, com seus 

concursos, o patrimônio da arte do país, justo é que se inclua, entre outras 

obrigações, a de espalhar pela cidade palácios e monumentos que, pelas 

características arquitetônicas e artísticas, pelo aspecto grandioso que passam a 

apresentar, venham a servir de exemplo às iniciativas particulares, atestem o 
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grau de cultura do povo e estejam, enfim, à altura do renome que tenham 

adquirido nossas cidades como centros de civilização, de progresso e de 

riqueza.23 

 

Diante disso, nem mesmo o conjunto arquitetônico extenso e íntegro que se estendia da 

Praça 15 até o Mosteiro de São Bento, ainda mantendo a estrutura urbana colonial, de 

arruamento estreito, quadras e lotes pequenos e casario com escala, semelhante àquele do 

período inicial de ocupação do Rio de Janeiro, foi selecionado e valorizado como patrimônio. 

A integridade do traçado e a escala urbana colonial estavam mantidas, mas as reformas do 

século XIX, visíveis nas fachadas de ornamentação eclética, não correspondiam ao critério 

estilístico determinado como referência da identidade nacional. 

 

 

 

 

A Travessa do Comércio foi tombada em 1990 como parte do conjunto 

denominado Praça 15 de Novembro e Imediações, ainda íntegro, situado entre 

a Avenida Presidente Vargas e a Praça.  

 

 

 

 

 

Figura 7 - Travessa do Comércio.  

Parte ainda existente do conjunto urbano que se estendia da Praça 15 

até o Mosteiro de São Bento. 
Foto: Lia Motta, 2000 

 

 

  

 
Os métodos de identificação e seleção do valor de patrimônio, tendo como referência 

critérios estético-estilísticos e de excepcionalidade, resumiam-se ao reconhecimento in loco 

dos valores pré-estabelecidos — a arquitetura colonial e excepcional. Quando Lucio Costa 

assumiu a direção da Divisão de Estudos e Tombamentos do IPHAN, em 1949, fez referência à 

necessidade de promover-se um inventário de caráter nacional, com “informações de natureza 

ténico-artística”, especialmente para orientar trabalhos nos monumentos tombados e para 

obtenção de conhecimento da “totalidade das obras de [cada] categoria”, visando classificações 

que orientariam os tombamentos.  Para os dois casos, propunha equipes de campo  

 

constituídas por um fotógrafo e de um técnico habilitado, — possivelmente a 

mesma pessoa — ambos com gosto por essa espécie de aventura que deverá 

                                                           
23 Revista do Serviço Público, janeiro de 1939, apud CAVALCANTI, Lauro. As preocupações do belo. Rio de 

Janeiro: Taurus, 1995, p. 35.  
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ser levada a cabo sem pressa, com o espírito esportivo dos caçadores e com o 

mesmo zelo e determinação que dão mostra os viajantes e catadores de 

antiguidades.24  

 

A imagem do “caçador” sugerida por Lucio Costa, o valor “técnico-artístico” e a 

comparação com os viajantes e “catadores de antiguidades”, armados de uma máquina 

fotográfica, evidenciam a dimensão do que se procurava como valor patrimonial e do tipo de 

registro que se pretendia obter — a estética já definida como representação da cultura nacional. 

Conforme análise no Diagnóstico dos Inventários de Identificação do IPHAN, o “caçador, 

diferente da idéia do explorador, já parte para a aventura sabendo o que deseja encontrar e, de 

fato, são vários e preciosos os registros fotográficos desse período”25, sempre da arquitetura e 

dos espaços urbanos coloniais.  

Esse método de identificação dos bens culturais proposto por Lucio Costa não chegou a 

ser implantado e o reconhecimento dos imóveis e sítios se deu, de fato, por uma aproximação à 

primeira vista, pela experiência sensível, nos circuitos geográficos mais freqüentados, sem que 

o território nacional fosse explorado de maneira sistemática.  

Segundo Márcia Chuva, já no período inicial de atuação do IPHAN, de 1938 a 1945, 

sob orientação desse critério e método de seleção, já haviam sido tombados 368 imóveis e nove 

sítios urbanos, sendo mais de 40% de todo o patrimônio protegido nacionalmente até 1998.26 

É, portanto, o período de maior importância na construção e veiculação de uma imagem da 

nação. 

A concentração de tombamentos de bens arquitetônicos foi um dado flagrante 

já bastante conhecido, perfazendo um total, no período, de 93,76%. O 

patrimônio histórico e artístico nacional constituiu-se, portanto, pela 

arquitetura, sendo os 6,24% restantes inexpressivos. A quantidade de 

tombamentos realizada somente no ano de 1938 — 56,59% do total — foi 

reveladora da clareza, convicção e consciência que os agentes do SPHAN 

possuíam, previamente, a respeito daquilo que pretendiam enquadrar na 

categoria de patrimônio histórico e artístico nacional.27  

  

Com base no estudo de Silvana Rubino, que abordou período mais amplo, incluindo toda a 

gestão de Rodrigo M. F. de Andrade na direção do IPHAN, de 1937 a 1967, identifica-se que 

não houve alteração, ao longo dos anos, nos critérios empregados e, conseqüentemente, nem 

no tipo de tombamento. Dos 689 tombamentos feitos no período contemplado por sua 

                                                           
24 COSTA, Lucio. Plano de trabalho para a divisão de estudos e tombamento (1949). In: MOTTA, Lia; SILVA, Maria Beatriz 

Resende (orgs.). Inventários de identificação: um panorama da experiência brasileira. Rio de Janeiro: IPHAN, 1998, p. 136. 
25 EQUIPE de inventários e pesquisas do DID/IPHAN. Diagnóstico dos inventários de identificação do IPHAN. In: MOTTA; 

SILVA, 1998, op. cit., p. 14.  
26 Trata-se do ano de conclusão da pesquisa realizada por Márcia Chuva. 
27 CHUVA, 1998, op. cit., p. 172. 
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pesquisa, 645 são bens arquitetônicos e apenas 44 correspondem a outras categorias, ou seja, 

93,62% e 6,38%, mantendo rigorosamente a mesma proporção registrada por Márcia Chuva no 

período inicial dos trabalhos da instituição.28 

 Esses bens incluem centros históricos, conjuntos urbanos, igrejas, capelas, conventos, 

passos, oratórios públicos, casas nobres, solares, sobrados, prédios, chácaras, engenhos, 

palácios, palacetes, paços municipais, casas de câmara e cadeia, chafarizes, aquedutos, pontes, 

fortalezas e fortes. Situam-se principalmente em Minas Gerais, com 165 tombamentos até 

1967. Em seguida vêm Rio de Janeiro com 140, Bahia com 131, Pernambuco com 56 e São 

Paulo com 41, ficando os demais 18 estados onde foram realizados tombamentos com 

quantidades inferiores a 17 tombamentos cada, somando 108 bens.29 Silvana Rubino registra 

ainda que entre os 689 tombamentos, 523 são comprovadamente de bens do século XVIII ou 

anterior, ou seja, 75,90% são de arquitetura ou sítios urbanos do período colonial. 

O critério estabelecido era reforçado nas obras de restauração do IPHAN, tanto nos 

monumentos tombados individualmente quanto nos sítios urbanos tombados. Nas intervenções 

eram retiradas das edificações os frontões, ornamentações e outras intervenções de períodos 

posteriores ao colonial, resultantes de reformas feitas ao longo do tempo. Através do controle 

das obras novas nos sítios urbanos, a instituição determinava que a construção de prédios 

contemporâneos deveria seguir a feição das construções antigas das cidades históricas. Dessa 

maneira, buscava-se restaurar a fisionomia colonial dos monumentos e sítios urbanos, 

recuperando o que haviam perdido de unidade estilística. Todos os esforços incidiam sobre as 

fachadas, mantendo-se o cenário colonial como valor patrimonial unicamente pelas 

características estilísticas. Tratava-se do critério estético “fachadista”, cujo valor de patrimônio 

era atribuído a partir de seus elementos visuais de comunicação mais imediata. 

Esse tipo de ação fica bastante evidenciado ao se analisar a prática do IPHAN em Ouro 

Preto, alvo de trabalhos sistemáticos visando à restauração de sua fisionomia colonial, com 

sacrifício de importantes vestígios do desenvolvimento histórico. Dentre tais intervenções, 

destacam-se as de prédios importantes como o Fórum e o Liceu de Artes e Ofícios. O primeiro, 

de linhas neoclássicas, teve sua platibanda característica do período de sua construção, no 

século XIX, demolida para a colocação de um beiral à moda colonial, para “neutralizar” o 

prédio no conjunto setecentista. O Liceu de Artes e Ofícios, com características ecléticas, 

                                                           
28 Esta constatação teve como base a tabela publicada no texto RUBINO, Silvana. O mapa do Brasil passado. 

Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Rio de Janeiro: IPHAN, n. 24, 1996, p. 98. 
29 É interessante lembrar que, além de constar com maior número de tombamentos, Minas Gerais foi o estado 

onde foram selecionados mais centros históricos, tendo em seu interior não só um grande número de imóveis, 

como também monumentos civis e religiosos que não tiveram tombamento individual. 
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sofreu, além da retirada da platibanda, modificações nos vãos para eliminar o seu aspecto 

“bastardo”30. Entre 1948 e 1985, cerca de 500 edificações novas com características coloniais 

ou semelhantes foram construídas em áreas ou lotes vagos ao longo das ruas antigas, seguindo 

projetos elaborados pelo IPHAN ou com sua orientação e aprovação, preenchendo vazios no 

sítio histórico que contava com aproximadamente 1.000 edificações antigas.31  

Embora fossem tombados dentro do contexto do “conjunto arquitetônico e urbanístico”, 

os antigos caminhos, antes desabitados, foram transformados em ruas coloniais, uma vez que 

eram preenchidas por edificações que seguiam o critério acima descrito, desvalorizando o 

traçado urbano da cidade como patrimônio. Nos casos de novos loteamentos, por exemplo, não 

eram observadas as características históricas do traçado, assim como outros aspectos urbanos, 

como o parcelamento dos lotes e a densidade ocupacional. O parcelamento seguia a 

conveniência de aproveitamento especulativo do terreno. Qualquer coisa era possível desde 

que, sobre os lotes, fossem edificadas casas com características coloniais, mantendo-se a 

uniformidade estilística do sítio.32  

Essa orientação não era empregada apenas em Ouro Preto, mas nos demais sítios 

urbanos tombados pelo IPHAN. Também são inúmeros os exemplos, executados em todo o 

território brasileiro, de intervenções nos monumentos tombados individualmente, buscando a 

restauração de sua feição colonial à semelhança do Fórum e do Liceu de Ouro Preto. De 

maneira geral, buscava-se a unidade de estilo como condição para a atribuição de valor de 

patrimônio identificado como símbolo da nacionalidade. Tratava-se de uma prática de seleção 

e tratamento dos imóveis e centros históricos em acordo com o projeto de construção de uma 

imagem hegemônica para a nação brasileira, implementado pelo governo nacionalista de 

Vargas. 

 

 

                                                           
30 “Bastardo” e “neutralizar” são termos utilizados por Lucio Costa nos documentos relativos à aprovação dos 

projetos de reforma nos imóveis, em 1956 e 1957, arquivados no Arquivo Central do IPHAN no Rio de Janeiro. 
31 Inicialmente, a orientação do IPHAN para construção de novas edificações usando elementos coloniais era feita 

caso a caso. Depois, na década de 70, quando a cidade de Ouro Preto viveu um processo de grande crescimento, a 

instituição consolidou normas que indicavam a forma do telhado, beirais, vãos, tratamento das esquadrias e outros 

detalhes coloniais, que deveriam ser seguidas, conforme pode ser constatado em inúmeros processos de aprovação 

de projetos na cidade, guardados no Arquivo Central do IPHAN/RJ. Essas normas eram como um receituário, que 

era entregue pelo IPHAN aos interessados em construir. Visando entender o crescimento da cidade submetida às 

normas do IPHAN, foi realizada pesquisa sobre a documentação Arquivo Central do IPHAN/RJ e feita 

comparação entre o acervo original, de aproximadamente 1.000 edificações inventariadas pelo IPHAN em 1948 e 

o acervo remanescente na década de 80. Ver MOTTA Lia. A SPHAN em Ouro Preto: uma história de conceitos e 

critérios. Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Rio de Janeiro: IPHAN, n. 22, 1987. 
32 O estudo MOTTA Lia (1987, op. cit.) revela também que cerca de 3.000 edificações novas ocuparam áreas 

contíguas à malha antiga, empregando o critério arquitetônico descrito, sem qualquer restrição urbanística.  
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Figura 9 - Liceu antes da reforma. 

Foto da década de 1940.  

Fonte: Arquivo Central do IPHAN/RJ. 

 

Figura 8 – Reprodução de correspondência de Lucio Costa a José de 
Souza Reis, em 1946, definindo a reforma do Liceu de Artes e 

Ofícios em Ouro Preto. 

Fonte: Arquivo Central do IPHAN/RJ. 

Figura 10 - Liceu depois da reforma.  
Foto: Pedro Lobo, 1985. 

Fonte: Arquivo Central do IPHAN/RJ. 

 

 

Com essa prática, baseada em um critério arquitetônico relacionado a determinado 

estilo e a valores estéticos dos arquitetos modernistas que atuavam no IPHAN, a instituição 

veiculou uma imagem homogênea para a nação brasileira ao longo de 30 anos, abrangendo 

grande parte do território nacional. Construiu-se uma identidade nacional através da 

preservação dos bens culturais selecionados como patrimônio, tendo como resultado o que 

Márcia Chuva chamou de “materialização no espaço de uma história nacional”33. Divulgado 

por veículos de comunicação, tais como as publicações da instituição, notícias em jornais e 

revistas, e ainda por uma rede de simpatizantes do IPHAN, formada por intelectuais em 

diversos estados onde não havia representação institucional, o critério modernista de 

patrimônio, ao explorar a linguagem estilística e o que havia de excepcional nas cidades, foi 

afirmado e reconhecido. 

 Com esse trabalho, o IPHAN construiu e veiculou a representação de Brasil que, 

segundo Silvana Rubino, “revela o desejo por um país passado, com quatro séculos de história, 

extremamente católico, guardado por canhões, patriarcal, latifundiário, ordenado por 

                                                           
33 CHUVA, 1998, op. cit., p. 16.  



34 

 

intendências e casas de câmara e cadeia, e habitado por personagens ilustres, que caminham 

entre pontes e chafarizes”34. Uma representação estabelecida por  

 
monumentos semióforos, que materializam uma grande coleção chamada 

“brasilidade” [...] devendo identificar todos os brasileiros, que, apesar de não 

se conhecerem, sentem-se pertencendo a essa comunidade imaginada que tem 

seu coração em Minas Gerais e Minas Gerais no coração.35  

 

Essa grande coleção também funcionou como um “instrumento de conhecimento e de 

comunicação” com o poder de construção de uma realidade. Trata-se de um sistema simbólico 

que torna “possível um consensus acerca do sentido do mundo social que contribui 

fundamentalmente para a reprodução da ordem social”36, na medida em que o processo de 

construção da memória nacional se dá “justamente a partir do não questionamento da 

arbitrariedade das escolhas, representadas e reconhecidas como naturais, pelos agentes sociais 

envolvidos no jogo, e visando sempre uma maior adesão”37.  

A construção/invenção do “patrimônio histórico e artístico nacional” pelo IPHAN 

prevalece sobre possíveis outras construções/invenções através do exercício de um “poder 

invisível, o qual só pode ser exercido com a cumplicidade daqueles que não querem saber que 

lhes estão sujeitos ou mesmo que os exercem”38, levando ao reconhecimento dos objetos 

selecionados e protegidos como patrimônio cultural sem questionamentos, como se fosse a 

única opção, como se fossem coisa natural e não uma construção/invenção.  

 

1.3 Patrimônio nacional como quadro social da memória 

 

Os procedimentos do IPHAN, selecionado bens como patrimônio nacional com base 

em critérios estético-estilísticos e de excepcionalidade, afirmados e reafirmados durante 30 

anos, assimilados como naturais por toda a “comunidade nacional imaginada”39, resultaram na 

formação de um quadro social da memória que se incorporou à memória social, 

circunscrevendo as ações dos períodos subseqüentes baseadas em propostas diferentes.  

Eficazmente construída ao longo desse período, a imagem da nação foi apropriada 

como idéia de patrimônio lato sensu, ficando esquecidos a origem e os motivos da escolha dos 

                                                           
34 RUBINO, 1996, op. cit., p. 98. 
35 CHUVA, 1998, op. cit., p. 61. 
36 BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Lisboa: Difel, 1989, p. 10. 
37 CHUVA, 1988, op. cit., p. 55.  
38 BOURDIEU, 1989, op. cit., p. 7. 
39 ANDERSON, Benedict. Nação e consciência nacional. São Paulo: Ática, 1989, p. 14. 
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imóveis e sítios coloniais e/ou excepcionais como patrimônio. Não houve consciência de que 

esse patrimônio era um recorte feito sobre a produção brasileira em consonância com um 

projeto e um momento histórico específico, o que levou ao uso de critérios semelhantes de 

seleção do patrimônio cultural — observando-se aspectos estético-estilísticos e a 

excepcionalidade — em contextos históricos diferentes e diante de novos projetos de 

identidade cultural.  

Considera-se aqui, como Maurice Halbwachs40, que a memória de cada homem é 

sempre coletiva e socialmente construída. O homem nunca está só e de alguma maneira 

participa da vida de um ou mais grupos sociais. Os pensamentos são sempre permeados por 

lembranças e imagens exteriores, muitas das quais nunca foram vistas ou vividas, mas 

repassadas por familiares e pessoas do convívio coletivo. Desde a infância o homem é 

alimentado com informações que o antecederam e que ele utiliza para entender o mundo e 

integrar-se socialmente. São fontes de identificação que alimentam uma lembrança que situa o 

homem no grupo e na sociedade. A memória é, portanto, uma faculdade humana nutrida 

socialmente, muitas vezes de informações que antecederam o nascimento das pessoas.  

Halbwachs estabelece uma divisão entre a memória coletiva e a memória social. A 

memória coletiva é mais restrita aos grupos, alimentando-se das referências relativas a estes, 

como as lembranças de família, das comunidades religiosas, das associações corporativas. Ela 

mantém vivas as tradições, os comportamentos, as crenças. A memória social, também 

chamada de memória histórica, é alimentada por construções intencionais que têm o objetivo 

de estabelecer uma lembrança comum entre grupos sociais que não necessariamente interajam 

diretamente, estabelecendo assim um elo entre eles. O autor se refere ao uso desta memória 

para a construção da nação, apoiando-se geralmente nos “acontecimentos mais importantes que 

modificaram a vida de uma nação”41 para identificar cidadãos que, mesmo distantes, devem 

sentir-se membros dela.  

A memória social é, portanto, mais abrangente que a memória coletiva; é compreendida 

como um pensamento autônomo, que transcende as classes e os grupos.  

Segundo interpretação de Gerard Namer, a memória social para Halbwachs é a 

memória coletiva que, com o tempo, privada do contexto do grupo, transforma-se em uma 

memória da sociedade. Refere-se, assim, àquela memória que perpassa vários grupos, períodos 

e espaços, reproduzindo-se fora dos contextos mais restritos nos quais é possível contar com a 

transmissão oral, costumes e tradições. Ela exige outras formas de perpetuação, tais como as 

                                                           
40 HALBWACHS, 1990, op.cit., p. 78. 
41 HALBWACHS, 1990, op. cit., p. 78. 
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instituições.42 Ainda segundo Halbwachs, tanto a memória social quanto a coletiva se 

sustentam nos quadros sociais da memória. Estes são quadros de referência que servem como 

provocação para trazer à lembrança temas ou assuntos relativos a uma coletividade.  

O IPHAN, através do acervo que selecionou e classificou, participou eficientemente da 

composição de um quadro social da memória que alimentou a memória social dos brasileiros, 

possibilitando a eles o sentimento de pertencer a um só grupo — a nação brasileira. A ação 

institucional de apropriação das referências culturais e de memória de algumas coletividades as 

transformou em referências da sociedade brasileira, mediante o papel institucional de 

construção de uma imagem da nação e de sua reprodução como tal. O IPHAN valorizou 

objetos e lugares de memória43 que, “extraídos” de seus contextos de grupos mais restritos, 

independentemente de seu deslocamento físico, “circulam” na forma de representações de 

Brasil, visando alimentar a memória nacional que abrange diversas coletividades.  

 
A centralidade mineira associada às práticas de preservação do patrimônio 

alcançou tal legitimidade e reconhecimento, que se pode pensar, na 

perspectiva de Maurice Halbwachs, que a partir dela e sempre a ela 

relacionados, foram, em boa medida, consubstanciados os “quadros da 

memória coletiva”, entendida como aquela que compõe magicamente o 

passado, a partir da memória dos quadros de um grupo, que passam a ser, por 

sua vez, os quadros comuns a toda uma sociedade em que esse grupo 

domina.44  

 

Mesmo quando o sentido inicial dos trabalhos do IPHAN, de construção da nação, 

transformava-se significativamente com a ampliação da noção de patrimônio no Brasil e no 

mundo, nas décadas de 70 e 80, esses quadros permaneceram com suas imagens de um 

patrimônio excepcional. Foram assimilados pelas populações e pelas novas instituições que se 

incorporaram às tarefas de preservação ou pelos técnicos que passaram a integrar o IPHAN, 

não só como referência de patrimônio nacional, mas como patrimônio lato sensu, ou seja, o 

que era patrimônio nacional estabeleceu um padrão para patrimônio em geral. A ênfase no 

valor artístico segundo o gosto educado dos arquitetos, as referências na história dos estilos, a 

observação “a sentimento” ou à primeira vista, a idéia de uniformidade, à semelhança do que 

foi selecionado como objeto da memória nacional, passaram a identificar o valor de 

patrimônio, tornando-se padrão exigido na seleção dos objetos culturais para preservação, não 

                                                           
42 NAMER, Gerard. Mémoire et societé. Paris: Merediens Klincksieck, 1987, p. 987. 
43 Refiro-me ao entendimento de Pierre Nora sobre lugares de memória como sendo aqueles que, apropriados 

simbolicamente, perdem seu sentido original, passando a representar um valor que a eles é atribuído. Ver NORA, 

Pierre. Entre mémoire et histoire: la problématique des lieux. In: NORA, Pierre (org.). Les lieux de mémoire. 

Paris: Gallimard, 1984, v. 1, p. 7-15.  
44 CHUVA, 1998, op. cit., p. 55. 
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considerando outros valores culturais que os objetos pudessem conter. Trata-se de um “status” 

de patrimônio, incorporado à memória social, correspondente a uma imagem à qual outros 

valores de caráter histórico, cultural, afetivo e cognitivo dos objetos não tiveram força para se 

somar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 - Praça 15 de Novembro – RJ. Paço Imperial em 

primeiro plano com o Convento do Carmo e prédio da 

Cândido Mendes ao fundo. 

Foto: Lia Motta, 1997. 
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2 AS BASES DA NOVA PRÁTICA DISCURSIVA 

 

Em meados da década de 60 e ao longo dos anos 70 surgiram mudanças no panorama 

mundial e nacional referentes à preservação do patrimônio cultural, proporcionando condições 

políticas, institucionais e sociais para os novos discursos aqui em exame, que pretendiam a 

ampliação dos trabalhos de preservação. No plano internacional, novas concepções de 

patrimônio; no plano nacional, o implemento de políticas de uso do “patrimônio nacional” para 

o turismo e de descentralização dos trabalhos de preservação para os estados. O país via 

surgirem novas demandas sociais, visando à preservação dos imóveis e áreas da cidade para a 

manutenção da qualidade de vida urbana. 

Mesmo sem resultar numa nova retórica — que foi formulada com a busca do “valor 

regional” somente a partir de 1975, e da diversidade a partir de 1979 —, esse período interessa 

no contexto desta dissertação, pois foi quando foram criadas as condições sócio-políticas e 

institucionais para o exercício das novas práticas discursivas.  

 

2.1 O panorama mundial: ampliação e multiplicidade de conceitos 

 

Após a Segunda Guerra, várias mudanças começaram a ocorrer no panorama mundial 

nos temas que dizem respeito ao uso da cultura e do patrimônio cultural. As culturas nacionais 

predominantes no mundo ocidental desde o princípio da modernidade e as identidades 

nacionais que triunfaram sobre outras fontes de identificação cultural perderam importância ou 

foram relativizadas, passando a conviver com outras formas de identidade.   

 
As identidades nacionais permanecem fortes, especialmente no que se refere a 

coisas como direitos legais e de cidadania, porém, as identidades locais, 

regionais e comunitárias têm-se tornado mais significativas Acima do nível da 

cultura nacional, as identidades “globais” começam a deslocar as nacionais, e 

algumas vezes a prevalecer sobre elas.45 

 

No cenário internacional, o respeito à diversidade cultural já era preocupação 

formalizada desde o fim da guerra. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

promulgada pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1948, considerou a cultura como 

um dos direitos fundamentais do homem. No pós-guerra foram inúmeros os debates referentes 

à reconstrução de centros históricos destruídos por bombardeios, incrementando a discussão 

                                                           
45 HALL, Stuart. A questão da identidade cultural. Campinas: Unicamp, 1995, p. 56. 
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que relacionava as identidades com o patrimônio urbano. A Convenção de Haia, também da 

ONU, estabeleceu, em 1954, as condições para um acordo visando impor o respeito aos objetos 

culturais no caso de novas guerras, envolvendo um grande número de países em todo o mundo, 

de culturas muito diversas, incluindo, além da Europa, a África, a Ásia e a América Latina. 

Cada país deveria apontar seus valores culturais, sítios históricos e monumentos a serem 

salvaguardados no caso de bombardeios.46  

Na década de 60, somou-se às preocupações provocadas pelo trauma da guerra a 

preocupação com as transformações no meio ambiente, causadas pela civilização moderna, e 

com a especulação imobiliária, associando-se o ambiente natural ao construído para a 

preservação. A Recomendação Relativa à Salvaguarda da Beleza e do Caráter das Paisagens 

e Sítios, resultante de Conferência Geral da ONU em 1962, considerava, pela primeira vez em 

documento internacional, os centros históricos como parte do meio ambiente, devendo ser alvo 

de planejamento territorial.  

 
A salvaguarda não deveria limitar-se às paisagens ou sítios naturais, mas 

estender-se também às paisagens ou sítios cuja formação se deve, no todo ou 

em parte, à obra do homem. Assim, disposições especiais deveriam ser 

tomadas para assegurar a salvaguarda de algumas paisagens e de 

determinados sítios, tais como as paisagens e sítios urbanos, que são, 

geralmente, mais ameaçados, especialmente pelas obras de construção e pela 

especulação imobiliária. Uma proteção especial deveria ser assegurada às 

proximidades de monumentos.47 

 

O turismo também passou a ser enfatizado como forma de apropriação do patrimônio 

cultural. Desde 1963 a Conferência das Nações Unidas vinha promovendo discussões sobre o 

aproveitamento do patrimônio cultural como recurso para o seu incremento O Conselho 

Econômico e Social, reunido em assembléia geral em 1964, declarou o ano de 1967 como 

“Ano do Turismo Internacional”. Em 1967, as Normas de Quito ressaltaram, no âmbito das 

Américas, a necessidade da preservação dos bens patrimoniais em função do desenvolvimento 

econômico-social, com ênfase no turismo.48  

Nesse mesmo período, a Carta de Veneza, resultante do II Congresso Internacional de 

                                                           
46 PROTECTION of cultural property in case of armed conflicts. Information on the implementation of the 

conservation for the protection of cultural property in case of armed conflict. Hague Convention, 1954. Paris: 

UNESCO, 1967. 
47 RECOMENDAÇÃO relativa à salvaguarda da beleza e do caráter das paisagens e sítios. Conferência Geral das 

Nações Unidas. UNESCO, 1962. Cartas Patrimoniais. Rio de Janeiro: IPHAN, 1995. (Caderno de Documentos), 

p. 95. 
48 NORMAS de Quito. Reunião sobre conservação e utilização de monumentos e lugares de interesse histórico e 

artístico. OEA – Organização dos Estados Americanos, 1967. Cartas Patrimoniais. Brasília: IPHAN, 1995, p. 

125. 
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Arquitetos e Técnicos dos Monumentos Históricos (ICOMOS), realizado em Veneza em 1964, 

começou a ser veiculada, tornando-se o documento de maior reconhecimento no âmbito dos 

trabalhos de preservação. Embora predominantemente dedicada a critérios de intervenção em 

monumentos e sítios históricos, a Carta definiu o conceito de patrimônio e declarou 

intransigência quanto à demolição das áreas de vizinhança dos monumentos, tornando-se 

referência nas argumentações que visavam novas possibilidades de preservação, com amplas 

interpretações a seu respeito. 

 
A noção de monumento histórico compreende a criação arquitetônica isolada, 

bem como o sítio urbano ou rural que dá testemunho de uma civilização 

particular, de uma evolução significativa ou de um acontecimento histórico. 

Estende-se não só às grandes criações, mas também às obras modestas, que 

tenham adquirido, como o tempo, uma significação cultural.49  

 

As idéias de “civilização particular”, “evolução significativa”, “obras modestas” e 

“significação cultural” acompanharam a ampliação da noção de patrimônio, estruturando as 

novas concepções e distinguindo-as do tradicionalmente tombado, valorizando a diversidade 

cultural no final da década de 70.  

Também contribuiu para isso a idéia, contida na Carta de Veneza, de que o monumento 

é “inseparável da história de que é testemunho e do meio em que se situa”50. No Brasil, os 

imóveis tombados individualmente por critérios tradicionais (os monumentos) estavam muitas 

vezes inseridos em contextos que haviam sofrido transformações, caracterizados por uma 

história local. Constituíam áreas históricas distintas das até então valorizadas como patrimônio 

e que, ao serem observadas diante dessa nova idéia, provocaram reflexões a seu respeito. No 

final da década de 70 e especialmente no início dos anos 80 foram desenvolvidos trabalhos nos 

entornos de bens tombados individualmente para proteção de sua ambiência. Essas áreas 

passaram a ser protegidas por esse tipo de instrumento legal.51 

Mas a noção de “diversidade” foi formalizada apenas em 1976, na Recomendação de 

Nairobi, resultante de Conferência da Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (UNESCO) realizada no Quênia. Esse documento, trazendo a preocupação 

                                                           
49 CARTA de Veneza. Carta internacional sobre a conservação e restauração de monumentos e sítios. ICOMOS - 

Conselho Internacional de Monumentos e Sítios, 1964. Cartas Patrimoniais. Brasília: IPHAN, 1995, p. 109. 
50 Ibidem, p. 110. 
51 O conceito de “entorno” – então um neologismo que designava as áreas vizinhas em torno dos bens tombados – 

foi cunhado especificamente pelos técnicos do IPHAN ao longo da década de 70. Oficialmente, o conceito passou 

a ser utilizado em documentos institucionais a partir do caso de Petrópolis, no processo que se desenvolveu entre 

1979 e 1982 e resultou no tombamento de parte da cidade pelo IPHAN. Posteriormente, a palavra foi incorporada 

em verbete do Dicionário Aurélio, fazendo referência a um documento assinado pelo Secretário de Cultura do 

Ministério da Educação e Cultura. 
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com o processo de homogeneização das culturas, em conseqüência da padronização da 

produção do mundo moderno, considera que os conjuntos históricos ou tradicionais 

 

constituem a presença viva do passado que lhes deu forma, asseguram ao 

quadro da vida a variedade necessária para responder à diversidade da 

sociedade e, por isso, adquirem um valor e uma dimensão humana 

suplementares [...] constituem através das idades os testemunhos mais 

tangíveis da riqueza e da diversidade das criações culturais, religiosas e 

sociais da humanidade e sua salvaguarda e integração na vida contemporânea 

são elementos fundamentais na planificação das áreas urbanas e do 

planejamento físico-territorial [...]52 

 

A Recomendação de Nairobi enfatiza que, especialmente  

 
diante dos perigos da uniformização e da despersonalização que se manifesta 

contemporaneamente em nossa época, esses testemunhos vivos de épocas 

anteriores adquirem uma importância vital para cada ser humano e para as 

nações que neles encontram a expressão de sua cultura e, ao mesmo tempo, 

um dos fundamentos de sua identidade.53 

  

Embora sem usar os termos globalização ou mundialização da cultura, adotados pelos 

estudiosos do tema mais recentemente, já aparece no documento a preocupação com a sua 

principal conseqüência — a homogeneização cultural, iniciada com a industrialização da era 

moderna e avançando a partir dos anos 70, por conta da “intensificação das relações sociais em 

escala mundial [que] ligam lugares distantes de tal maneira que acontecimentos locais são 

moldados por eventos ocorrendo a muitas milhas de distância e vice-versa”.54  

Stuart Hall situa a década de 70 como o momento em que o processo de globalização se 

acelerou, ao afirmar que, embora esse não seja um fenômeno recente, pois a modernidade é 

“inerentemente globalizante, [...] é em geral consenso que, desde a década de 70, tanto o ritmo 

quanto o escopo da integração global intensificaram-se bastante, acelerando os fluxos e os elos 

entre nações”55. As novas tecnologias de comunicação “integram e conectam comunidades e 

organizações em novas combinações de espaço-tempo, tornando o mundo mais interconectado 

na realidade e na experiência”56.  

 

                                                           
52 RECOMENDAÇÃO de Nairobi. Recomendação relativa à salvaguarda dos conjuntos históricos e sua função na 

vida contemporânea. UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, 1976. 

Cartas Patrimoniais. Rio de Janeiro: IPHAN, 1995, p. 253. 
53 Ibidem, p. 253. 
54 GIDDENS, Anthony. A conseqüência da modernidade. São Paulo: Unesp, 1991, p. 69. 
55 HALL, 1995, op. cit., p. 51. 
56 Idem, ibidem, p. 51.  
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Os fluxos culturais e o consumismo global entre nações criaram as 

possibilidades das “identidades compartilhadas” — enquanto consumidoras 

das mesmas mercadorias, “clientes” dos mesmos serviços, audiências das 

mesmas mensagens ou imagens — entre pessoas que estão distanciadas umas 

das outras em tempo e espaço. Visto que as culturas nacionais tornam-se mais 

expostas a influências externas, torna-se difícil preservar intactas as 

identidades culturais, ou impedi-las de tornarem-se enfraquecidas através do 

bombardeio e da infiltração cultural.57 

 

Era o período inicial de profundas transformações sociais e culturais — o início do que 

hoje é reconhecido como as décadas de crise, estendendo-se ao longo dos anos 70 e 80. 

Segundo Eric Hobsbawn, foi o período em que “as fundações da Era de Ouro haviam 

desmoronado irrecuperavelmente”58. Sua análise política e econômica dessas décadas situa 

conflitos e crises, incluindo recessões econômicas, depressão em vários países e crises no 

mundo comunista, culminando, nos anos 80, na instalação de um livre mercado mundial, 

fazendo aflorar novos interesses no âmbito da preservação do patrimônio cultural que influiu 

nas práticas discursivas e seletivas de patrimônio no Brasil.  

 

2.1 Descentralização das práticas de preservação: o espalhamento do nacional 

 

Em 1965, ao pedir apoio à UNESCO para repensar a atuação do IPHAN, Rodrigo M. F. 

de Andrade evidenciava sua preocupação em acompanhar as novas tendências mundiais, 

percebendo a necessidade da implementação de mudanças nos trabalhos de preservação no 

Brasil. Nesse momento, reconheceu a necessidade de se abranger um acervo mais numeroso, 

em vista do valor dos bens culturais para o desenvolvimento do turismo, e de promover a 

preservação associada ao planejamento urbano, considerando o desenvolvimento das cidades 

que não mais poderiam ser tratadas como obras de arte finita. Emprega o termo “sítio urbano” 

no lugar de “cidades históricas”, reconhecendo a cidade como “criação notável e representativa 

da vida e organização social de um povo, em determinada fase de sua evolução”.59
 Passou a 

admitir uma dinâmica na cidade, considerada improvável anteriormente. A percepção da 

cidade a partir de diferentes fases de desenvolvimento fundamentava a perspectiva histórica e o 

seu entendimento como objeto socialmente construído, em permanente transformação e não 

limitada às suas qualidades artísticas, acabadas, prontas ou finitas, conforme se pensava até 

então.  

                                                           
57 Idem, ibidem, p. 56. 
58 HOBSBAWN, Eric. As décadas de crise. In: HOBSBAWN, Eric. Era dos extremos: o breve século XX (1914 a 

1991). São Paulo: Cia das Letras, 1995, p. 393. 
59 ANDRADE, Rodrigo M. F. Rodrigo e o SPHAN. Rio de Janeiro: MinC/SPHAN/Pró-Memória, 1978, p. 81. 
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Essa atitude acompanhou as tendências internacionais da ocasião e também foi fruto 

das dificuldades para a conservação dos acervos já tombados, diante do crescimento e das 

transformações das cidades nos anos 50, conseqüência do “desenvolvimentismo” do governo 

Juscelino Kubitschek.  

Maria Cecília Londres Fonseca, referindo-se às mudanças sociais e políticas que 

influenciaram as práticas de preservação desde a década de 50, escreveu:  

 
Nesse período, a ideologia do desenvolvimentismo atrelou o nacionalismo aos 

valores da modernização. Foi a época áurea da industrialização, da 

urbanização e da interiorização, estimulada pela construção de Brasília. As 

conseqüências para a preservação, desse modelo de desenvolvimento, 

repercutiram não apenas no nível simbólico — na medida em que essa 

ideologia contrapunha à continuidade e à tradição — como nos níveis 

econômico e social — devido ao intenso processo de migração para as 

capitais e valorização do solo urbano, desarticulando processos espontâneos 

de preservação do patrimônio, tanto do edificado como do paisagístico. Na 

prática do SPHAN, surgiram tensões agudas especialmente na preservação 

das cidades históricas e dos centros históricos das grandes cidades. A 

proteção dos conjuntos e dos entornos dos monumentos tombados passou a 

exigir um novo dimensionamento. Como observa Vera Millet (1988), o 

caráter marcadamente cultural da atuação do SPHAN, nas suas três primeiras 

décadas, revela-se inadequado ao novo modelo de desenvolvimento.60 

 

Por sua vez, o novo projeto de desenvolvimento nacional, que criou a Empresa 

Brasileira de Turismo (EMBRATUR) em 1966, tinha, entre outros, o objetivo de financiar 

projetos na área da cultura, de interesse para o turismo. Diversas ações visando à preservação 

de monumentos e sítios históricos até meados da década de 70 foram orientadas por essa meta. 

O novo desafio era  

demonstrar a relação entre o valor cultural e o valor econômico, e não apenas 

procurar convencer autoridades e sociedade do interesse público de preservar 

valores culturais, como ocorrera nas décadas anteriores. Essa articulação foi 

feita em duas direções: seja considerando os bens culturais enquanto 

mercadorias de potencial turístico, seja buscando nesses bens os indicadores 

culturais para um desenvolvimento apropriado.61  

 

Em 1966, a UNESCO, atendendo à solicitação do IPHAN, enviou o consultor Michel 

Parent, inspetor principal dos Monumentos Franceses. Sobre a vinda dele, Márcia Sant’Ana 

relata: 

                                                           
60 FONSECA, Cecília Londres. O patrimônio em processo: trajetória da política federal de preservação no Brasil. 

Rio de Janeiro: UFRJ/IPHAN, 1997, p. 159. 
61 FONSECA, 1997, op. cit., p. 160. 
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Parent percorre quase o Brasil inteiro em duas viagens, entre 1966 e 1967. A 

partir delas elabora um relatório que passa a constituir a base de toda a 

atuação futura não só do SPHAN mas de todo o governo federal com relação 

ao patrimônio: sua preservação através do planejamento urbano e do 

aproveitamento turístico.62 

 

Pouco depois da missão do consultor e seguindo suas recomendações, iniciou-se uma 

política de descentralização dos trabalhos de preservação no Brasil, antes praticamente restritos 

ao IPHAN. Esse começo foi marcado pela organização do 1o e do 2o Encontro dos 

Governadores, em Brasília e Salvador, realizados respectivamente em 1970 e 1971 por 

iniciativa do governo federal.63 

O documento resultante do 1o Encontro, o Compromisso de Brasília64, trouxe dois 

novos indicativos para os trabalhos: a necessidade de os estados e municípios terem uma “ação 

supletiva” à ação federal “no que se refere à proteção dos bens culturais de valor nacional” e 

também de proceder a “proteção dos bens culturais” de “valor regional” sob a “orientação 

técnica” do IPHAN. A referência ao valor regional não vinha acompanhada de qualquer 

definição a seu respeito e vinculava as ações de sua proteção à orientação do IPHAN, 

demonstrando a importância de seu controle sobre os critérios de seleção de valores culturais 

como patrimônio.  

No 2o Encontro, que resultou no Compromisso de Salvador65, os governadores 

apresentaram várias reivindicações, consolidadas na forma de recomendação. Os principais 

objetivos eram a obtenção de recursos financeiros, formação de pessoal, legislação 

complementar ao Decreto-lei 25, tanto para trabalhar com as áreas de ambiência dos 

monumentos, já referida anteriormente, como para “proteção mais eficiente dos conjuntos 

paisagísticos, arquitetônicos e urbanos de valor cultural”.  

As recomendações e resoluções dos dois encontros tiveram resultados importantes no 

que se refere à ação supletiva e aos recursos solicitados para sua execução, sem avançar, no 

entanto, na definição de valor regional referido no primeiro encontro. 

                                                           
62 SANT’ANA, Márcia. Da cidade monumento à cidade documento: a trajetória da norma de preservação de áreas 

urbanas no Brasil. 1995. Dissertação (Mestrado em Arquitetura)–Universidade Federal da Bahia, Salvador, 1995, 

p. 153. 
63 Vale lembrar que, em 1949, ao assumir a Divisão de Estudos e Tombamento, Lucio Costa já havia manifestado 

sua preocupação com a participação dos estados e municípios na proteção do patrimônio, considerando haver uma 

graduação de valores e que parte do patrimônio deveria ter reconhecimento regional ou local. Ver COSTA, 1998, 

op. cit., p. 133-140. 
64 COMPROMISSO DE BRASÍLIA. I Encontro de Governadores de Estado, Secretários Estaduais da área 

cultural, prefeitos de municípios interessados, presidentes e representantes de instituições culturais. Brasília, abril 

de 1970.  
65 COMPROMISSO DE SALVADOR.  II Encontro de Governadores para a Preservação do Patrimônio Histórico, 

Artístico, Arqueológico e Natural do Brasil. Salvador, outubro de 1971. 
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Dentro do programa de “desenvolvimento nacional”, o governo federal criou em 1973 o 

Programa das Cidades Históricas (PCH)66, principal motor da ação supletiva de preservação, 

oferecendo recursos para os estados e municípios que tivessem organizado seus sistemas de 

preservação, visando com isso ampliar a rede de preservação e reorganizar suas finalidades. Na 

década de 70 foram criadas nove instituições estaduais ou órgãos de turismo encarregados de 

cuidar da proteção do patrimônio cultural de seus estados e mais seis surgiram no início da 

década de 80, totalizando quinze instituições estaduais posteriores à implantação da política da 

descentralização iniciada com o Encontro de Brasília.67 

Tanto os estados que iniciavam suas ações de preservação quanto os sete estados que já 

haviam organizado instituições do gênero antes do Encontro, exerciam, predominantemente, 

uma ação supletiva à do IPHAN. O Departamento do Patrimônio Histórico e Artístico do 

Estado da Guanabara (DPHA), por exemplo, criado em 1964, preocupou-se com a manutenção 

dos monumentos tombados pelo IPHAN, especialmente na cidade do Rio de Janeiro. Com a 

ameaça da mudança da sede da instituição para Brasília, inaugurada em 1961, julgava-se que o 

Rio de Janeiro ficaria desprotegido. A matéria do Jornal do Brasil de 29 de outubro de 1960 — 

ano da transferência da capital — intitulada “Relíquias do nosso passado”, manifestava a 

apreensão com o “progresso” que começava a ameaçar valores do passado da cidade do Rio de 

Janeiro.  Em entrevista o jornal questionava o diretor do IPHAN sobre qual seria a atuação do 

órgão na proteção do patrimônio da antiga capital após a mudança do Instituto para Brasília.  

A criação da Fundação do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (FPAC-BA) 

também foi diretamente relacionada com os temas do patrimônio nacional. Sua criação seguiu 

sugestão do consultor da UNESCO, Michel Parent, tendo como objetivo viabilizar obras de 

restauração em monumentos tombados pelo governo federal na Bahia, especialmente o 

conjunto urbano do Pelourinho, em Salvador, conforme descrito na publicação oficial da 

instituição, Dez anos de fundação.68 

A inexistência de uma preocupação relacionada à noção de patrimônio regional nos 

casos do Paraná e do Rio Grande do Sul até a década de 80 fica bastante evidente. Embora os 

dois estados contassem com estrutura de preservação desde 1948 e 1950, respectivamente, não 

realizavam, antes dos anos 80, qualquer trabalho de proteção dos imóveis e sítios referente à 

                                                           
66  Esse programa foi inicialmente chamado de Programa Integrado de Reconstrução das Cidades do Nordeste, 

sendo ampliado em 1975 para todo o Brasil como Programa das Cidades Históricas (PCH). 
67 Antes de 1970, sete estados tinham estrutura para exercer trabalhos de preservação: o Paraná desde 1948, o Rio 

Grande do Sul desde 1950, o antigo Estado da Guanabara desde 1964, o Espírito Santo desde 1967 e São Paulo, 

Bahia e Ceará desde 1968. Hoje apenas três estados não contam com instituições de preservação: Amapá, 

Rondônia e Tocantins.  
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relevante cultura dos imigrantes alemães e italianos, característica da região.  

O próprio Michel Parent, que recomendou o envolvimento dos estados e municípios nas 

tarefas de preservação no Brasil, nas duas viagens que realizou em 1966 e 1967 por grande 

extensão do país, selecionou para registro, em seu relatório de 1968, apenas monumentos e 

sítios que se assemelhavam aos consagrados pelas práticas tradicionais do IPHAN.69  

Os tombamentos realizados por diversos estados, nesse período, também não 

apresentam novidades relacionadas com o que era, tradicionalmente, selecionado pelo IPHAN, 

conforme se pode verificar nas listagens de bens tombados nos institutos estaduais70. De modo 

geral, prevaleceu a ação supletiva em que estados e alguns municípios participaram dos 

trabalhos de identificação de um patrimônio à semelhança daquele do período inicial das 

práticas seletivas no Brasil.  

São exemplos os tombamentos estaduais dos centros históricos de Laranjeiras e São 

Cristóvão, em Sergipe, e Marechal Deodoro, em Alagoas, todos com características coloniais 

semelhantes às cidades mineiras, tendo sofrido algumas poucas modificações causadas por 

edificações novas ou por obras nas mais antigas.  

Também pode servir de exemplo o trabalho de inventário desenvolvido pelo governo 

do Estado da Bahia, garimpando em grande extensão do estado, desde 1973, as inúmeras 

cidades coloniais ainda íntegras na sua forma arquitetônica.71  

 

 

 

 

 
Exemplo das características coloniais que eram 

valorizadas no trabalho desenvolvido pelo 

governo do Estado da Bahia.  

 

 

 

Figura 12 - São Francisco do Conde – BA.  
Fonte: Reprodução a partir do Inventário de 

Proteção do Acervo Cultural da Bahia, IPAC-BA.  

                                                                                                                                                                                       
68 FPAC-BA - Fundação do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia. Dez anos de fundação. Salvador: Governo do 

Estado/FPAC-BA, 1979, p. 12. 
69 Constam do relatório do consultor de 1968, no Estado do Rio de Janeiro: Parati, Angra dos Reis, onde foi destacada a 

arquitetura religiosa, Cabo Frio, na época, ainda colonial, e a cidade do Rio de Janeiro, com ênfase na arquitetura religiosa e 

aspectos urbanos remanescentes de traçado colonial nas proximidades da Praça 15 e o Morro da Conceição; a arquitetura 

bandeirista rural e as fazendas do café no Estado de São Paulo; Salvador e Cachoeira na Bahia; Olinda e Igarassu, assim como 

as igrejas de Recife, em Pernambuco; São Luís e Alcântara no Maranhão; Belém do Pará, também destacando a arquitetura 

religiosa; a cidade de Goiás Velho em Goiás; as cidades históricas tombadas, assim como a modernista Pampulha em Belo 

Horizonte, em Minas Gerais; Paranaguá no Paraná, São Miguel Jesuítico no Rio Grande do Sul e Brasília no Distrito Federal. 
70 Foram consultadas as listagens das instituições referidas no texto e também de Pernambuco e Rio Grande do Norte. 
71 IPAC-BA – Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia. Inventário de proteção do acervo cultural da Bahia. 

Salvador: Governo do Estado/Secretaria da Indústria e Comércio da Bahia, 1975 a 1996. (6 volumes).  
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Figura 14 - Vista aérea de São Francisco do Conde – BA.  
Fonte: Inventário de Proteção do Acervo Cultural da Bahia, IPAC-

BA. 

 

 

 

Figura 13 - Planta da cidade marcando a área 

inventariada de São Francisco do Conde – BA. 
Fonte: Inventário de Proteção do Acervo Cultural da 

Bahia, IPAC-BA. 

 

 

 

Não há dúvida quanto à importância desse patrimônio selecionado para registro através 

do inventário, mas é possível imaginar o montante de bens imóveis e áreas urbanas que, com 

base na idéia de valor regional, teriam sido incluídas como patrimônio se tal noção se fizesse 

presente na prática seletiva. Piaçabuçu, em Alagoas, serve como exemplo do que poderia ser 

patrimônio de valor regional, mas não se enxergou. Essa cidade é passagem obrigatória entre 

Marechal Deodoro e Penedo, onde a instituição realizou obras com recursos do PCH. Mas o 

seu conjunto urbano extenso, uniforme, de casas térreas com platibandas em decorações 

geométricas, características do Nordeste, que poderia corresponder a uma “obra modesta de 

significação cultural”, conforme indicativos de valoração dos monumentos históricos da Carta 

de Veneza, ou ao “valor regional” referido no Compromisso de Brasília, foi ignorado. Embora 

tivesse essas características particulares de uma cultura regional, não se aproximava da 

imagem do que tradicionalmente foi selecionado pelo IPHAN, semelhante ao aspecto 

“mineiro” ou monumental. O órgão estadual, que já havia tombado Marechal Deodoro, não 

teve olhos para Piaçabuçu.  



48 

 

  

 

Figuras 15 e 16 -  Imagens de Marechal Deodoro – AL. Características semelhantes aos conjuntos mineiros.  
Fotos: Viana de Lima, 1976. 

Fonte: Arquivo Central do IPHAN/RJ. 

 

 

 

 

 
 

Figuras 17 e 18 – Imagens de Piaçabuçu – AL. Conjunto arquitetônico com características particulares da cultura 

regional.  
Fotos: Lia Motta, década de 90. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 - Penedo – AL. Igreja Nossa Senhora  

da Corrente. 
Fotos: Viana de Lima, 1976. 

Fonte: Arquivo Central do IPHAN/RJ. 
 

 

 

 

Igreja tombada pelo IPHAN em 1964, junto com 

outros monumentos de feição tradicional. 
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Quanto ao IPHAN, nesse período da política de descentralização, também passou a 

incluir, em sua ação, sítios históricos sem o rigor do critério de excepcionalidade e 

homogeneidade das características coloniais dos seus primeiros tempos. A cidade de Lençóis, 

na Bahia, é exemplar nesse sentido. Teve tombamento federal solicitado ao IPHAN pelos 

governos estadual e municipal em 1972, para o qual Lygia Martins Costa, museóloga e chefe 

da Divisão de Tombamentos na ocasião, elaborou o parecer. Ela ressaltou que a cidade 

“conjuga harmoniosamente os remanescentes setecentistas com a permanência da arquitetura 

do século XIX”72, admitindo a conjugação dos períodos.  

As possibilidades de preservação, do ponto de vista estilístico, foram ampliadas, desde 

que mantivessem a “harmonia” observada por Lygia Martins Costa, não sendo introduzidos 

outros referenciais de valoração do patrimônio além dos já empregados na prática fundadora 

do IPHAN.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 - Aspecto do sítio urbano de Lençóis – BA, 

retratando as edificações do século XIX nas fachadas.  
Foto: Reproduzida do IPAC-BA. Vol. IV. 1979. 

 

A cidade de Penedo, considerada de importância para a preservação pelo consultor da 

UNESCO, Viana de Lima, após sua visita à região de Alagoas e Sergipe na década de 70, teve, 

no entanto, o tombamento federal recusado na época. A cidade foi desqualificada para o 

tombamento devido à presença de um único prédio alto construído na década de 50. Este 

comprometia, segundo o ponto de vista da direção regional da instituição, a unidade — isto é, a 

“harmonia” — do conjunto urbano.73  

O referido prédio, com gabarito de 10 pavimentos, distinguia-se dos antigos sobrados 

da cidade; era um hotel de características modernistas, muito bem composto segundo os 

cânones daquela arquitetura, em acordo com sua época de construção. Não houve percepção, 

naquele momento, para considerá-lo parte da história local, comprometendo assim a 

                                                           
72 Processo no IPHAN n. 847-T-73. 
73 Além da correspondência de Ayrton Carvalho, diretor regional do IPHAN em Pernambuco, que na época 

abrangia Alagoas, no processo de tombamento também consta correspondência da década de 80, do representante 
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possibilidade de preservação do extenso conjunto urbano. O centro histórico de Penedo foi 

tombado pelo IPHAN muitos anos depois, em 1996, quando já havia sofrido diversas 

modificações, a partir de solicitação feita pela prefeitura em 1986. Esse tombamento se tornou 

possível em função das concepções que foram incorporadas pelo IPHAN na década de 80, 

utilizando o conceito de cidade-documento, como será visto adiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 - Penedo – AL.  

Vista do rio São Francisco 

mostrando o prédio moderno que 

comprometeu seu tombamento. 

 
Fotos: Viana de Lima, 1976.  

Fonte : Arquivo central IPHAN/RJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 - Penedo – AL.  

Aspecto do conjunto antigo da 

cidade com o rio ao fundo. 

 
Foto: Viana de Lima, 1976.  

Fonte: Arquivo Central do IPHAN/RJ.  

 

 

 

                                                                                                                                                                                       

do IPHAN em Alagoas, que reafirma esse critério de valorização do centro histórico. 
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As mudanças também não afetaram o tratamento do patrimônio já tombado pelo 

IPHAN. Os planos diretores, que deveriam promover a preservação associada ao planejamento 

urbano, pouco acrescentaram aos métodos tradicionais de tratamento dos sítios históricos como 

obras de arte: recortavam-se as áreas tombadas, como exceções a serem tratadas pelo IPHAN, 

não incorporando-as ao processo mais amplo de planejamento com a participação do poder 

local, ou se estabeleciam, para essas áreas, os critérios já empregados pelo IPHAN de 

reprodução do cenário estilístico predominante.  

Ouro Preto foi objeto de dois planos diretores. O primeiro, concluído em 1970, foi de 

autoria de Viana de Lima, como parte de sua missão pela UNESCO. Resumia-se basicamente 

ao zoneamento da cidade e seus arredores com a intenção de criar uma área de expansão 

separada do núcleo histórico, protegido por um cinturão verde. Na cidade antiga, o autor do 

plano pretendia manter a população residente e, nas áreas de expansão, instalar novos 

equipamentos urbanos e relacionados ao crescimento da cidade. No entanto, no que diz 

respeito às intervenções de valorização do acervo histórico, o arquiteto propôs a retirada de 

frontões e platibandas dos imóveis que tinham características de outras épocas, distintas das 

coloniais, e até a demolição dos imóveis que considerava “sem qualidade”, conforme prática 

recorrente no IPHAN. Defendia também o preenchimento dos espaços urbanos vazios para a 

obtenção de “um melhor enquadramento na composição urbana”. Mantinha-se e reforçava-se o 

critério estético, fachadista, da cidade obra de arte.74 

O segundo plano para a cidade e região — Plano de Desenvolvimento de Ouro Preto e 

Mariana75, financiado pelo IPHAN e elaborado pela Fundação João Pinheiro, de Belo 

Horizonte, entre 1973 e 1975 —, pretendia que a preservação do patrimônio pudesse ser meio 

de melhoria das condições de vida das populações locais. Estabelecendo um zoneamento, 

propôs a proibição de novas construções como solução para a preservação do sítio mais antigo. 

Essa proposta ainda considerava, na prática, a cidade como obra de arte, sem enfrentar os 

problemas de seu desenvolvimento ou as possíveis soluções para as novas construções. Como 

proibir tudo era solução de difícil aplicação, e mais que isso, de difícil aprovação pela Câmara 

dos Vereadores, o IPHAN permaneceu no seu cotidiano de análise das intervenções nas 

cidades, com os seus velhos critérios estético-estilísticos. A cada pedido de reforma, acréscimo 

ou nova edificação, indicava soluções que se assemelhassem ao casario antigo, observando 

principalmente as fachadas, sem o apoio de regulamentações urbanísticas ou de planejamento. 

                                                           
74 Essas informações constam do detalhamento do plano de Viana de Lima, com fotos e mapas da cidade, que faz 

parte do acervo do Arquivo Central do IPHAN no Rio de Janeiro.  
75 FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. Plano de conservação, valorização e desenvolvimento de Ouro Preto e 
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No Plano para Ouro Preto e Mariana fica explícito, com relação ao uso do solo, que 

qualquer nova edificação não é desejável na área histórica. O IPHAN continuou aprovando os 

projetos caso a caso, observando principalmente as fachadas, sem o apoio de regulamentações 

urbanísticas ou de um planejamento. A reprodução dessas práticas, buscando relacionar o 

patrimônio ao desenvolvimento do turismo, descentralizando-se as ações de preservação e 

diminuindo o rigor exigido, mas ainda valorando-se os referenciais da nacionalidade, sem base 

em um conceito de diversidade regional, manteve-se fortalecida até 1978. Só então elas 

perderam autonomia e força, quando o PCH foi incorporado ao IPHAN, em 1979, sem mais 

contar com recursos financeiros privilegiados do governo. 

Mesmo sem contribuir com a reformulação de conceitos, os problemas e demandas 

surgidos nesse período provocaram novas reflexões que favoreceram a adoção de conceitos até 

então inéditos nos discursos que foram estruturados a partir de 1975 e que se desenvolveram de 

1979 em diante. Márcia Sant’Anna chama a atenção para isso, referindo-se à dinâmica 

resultante desse processo, quando se constituíram lobbies políticos na disputa entre regiões e 

cidades por recursos financeiros fornecidos pelo PCH: 

                                                                                                                                                                                       

Mariana. Belo Horizonte: FJP, 1975. 

Figura 23 – Reprodução da planta de Zoneamento e uso do solo do Plano de Desenvolvimento de Ouro Preto e 

Mariana. 

Fonte: Fundação João Pinheiro, 1975 
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Cabe observar que o estudo dos primeiros documentos e relatórios do Grupo 

de Trabalho Interministerial (criado em 1972, reunindo representantes do 

MEC, EMBRATUR, SUDENE e do Ministério do Planejamento e 

Coordenação Geral para implementação do programa) revela que inicialmente 

a idéia era incluir no PCH apenas 10 cidades nordestinas, consideradas as 

mais importantes em termos patrimoniais, denominadas “cidades barrocas” 

(Salvador, Cachoeira, São Cristóvão, Laranjeiras, Penedo, Marechal Deodoro, 

Olinda, Igarassu, São Luís e Alcântara), o que revela uma visão ainda 

bastante presa ao valor artístico como principal critério de seleção. Ao longo 

do processo que culminou na elaboração da EM no 076-B (editada em 1973 

para formalizar o programa), passou-se a identificar potencial turístico em 

outros requisitos que não somente na presença de monumentos excepcionais, 

o que, juntamente com os interesses políticos e da indústria do turismo e 

alguns lobbies, foi, aos poucos, abrindo o leque inicial para cidades que 

sequer possuíam qualquer bem tombado.76 

 

Os outros requisitos considerados para financiamento eram o clima local, a acessibilidade, a 

existência de manifestações folclóricas, boa culinária, serviços públicos e de comunicação, infra-estrutura 

turística, de saúde e cultura. Embora sem acrescentar novas possibilidades de valoração do patrimônio imóvel 

e áreas urbanas, a diversificação dos elementos observados para seu enquadramento no PCH — todos voltados 

para uma infra-estrutura turística — trouxe consigo cidades e imóveis bastante distintos do que foi 

estabelecido pelo IPHAN para representar a imagem da nação. Foram incluídas cidades sem homogeneidade 

de estilo e antigas fábricas e mercados sem monumentalidade ou excepcionalidade no contexto nacional.  

Essas reivindicações, motivadas por interesses econômicos, obrigaram estados e municípios a 

tombarem sítios e imóveis e obrigaram também o IPHAN a priorizar os projetos de adaptação aos novos usos 

e restaurações nos imóveis ou áreas urbanas para obterem financiamento pelo PCH, já que os recursos 

disponíveis não eram suficientes para contemplar toda a demanda. Em lugar da estabilidade predominante 

desde 1938, lidava-se com a variedade, com um patrimônio apropriado por motivos diversos, com o inusitado 

em relação ao quadro anterior.  

 

2.3 Novas reivindicações: a classe média se manifesta 

  

O período da ditadura militar teve como um dos motores de sua política econômica a 

indústria da construção civil, responsável por um violento surto de especulação imobiliária, 

principalmente nas grandes cidades no início da década de 70, quando expressivo número de 

prédios foi demolido. Em boa medida, isso gerou uma luta pela qualidade de vida relacionada 

ao meio ambiente urbano, envolvendo o tema da preservação do patrimônio imobiliário e áreas 

históricas, liderada por segmentos da classe média — fato inédito no Brasil. Embora a maioria 

                                                           
76 SANT’ANA, 1995, op. cit., p. 161. 
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dos movimentos urbanos se preocupasse com a qualidade de vida e o meio ambiente das 

cidades, sem relacioná-los ao tema da preservação histórica, significativos foram os 

movimentos da classe média que reivindicaram cuidados por parte do poder público com a 

preservação do patrimônio cultural.   

José Álvaro Moisés e Verena Martinez-Alier77 apontam a melhoria dos transportes 

públicos, redes de água, esgoto, escolas, como reivindicações das classes menos favorecidas 

nos movimentos sociais urbanos em São Paulo na década de 70. Já os estudos de Renato 

Boschi sobre as associações de moradores do Rio de Janeiro identificam, além desse tipo de 

reivindicação, a mobilização dos moradores de classe média em torno de problemas como “a 

criação de um parque, o corte de uma árvore centenária, a construção de uma auto-estrada na 

área — em suma, projetos relacionados à qualidade de vida urbana”78. Seria possível 

acrescentar aos motivos por ele listados a preservação de imóveis e a redução de gabaritos 

como desestímulo à especulação imobiliária, além de questões mais gerais referentes ao 

planejamento urbano e zoneamento da cidade, temas importantes na ocasião, como se verifica 

nos recortes de jornais encontrados nos arquivos do IPHAN. 

Renato Boschi apresenta estatísticas sobre o crescimento das organizações de bairros de 

classe média e alta no Rio de Janeiro, registrando o surgimento de 40 associações entre 1969 e 

1981. No mesmo período, surgiram 206 associações em bairros de populações carentes dos 

subúrbios e em favelas e conjuntos residenciais situados em bairros da classe média e alta. 

Embora fazendo reivindicações distintas, a articulação dessas associações, promovida pela 

Federação das Associações de Moradores do Estado do Rio de Janeiro (FAMERJ), criada em 

1978, conferia a todo o movimento uma força política importante.79 Segundo o autor, dentre as 

40 associações que foram compostas por uma nova classe média urbana, mais numerosa e bem 

informada, contando com profissionais liberais e professores, em boas condições de 

organização e reivindicação80, cinco surgiram de 1969 a 1973, cinco de 1974 a 1978 e 30 de 

1979 até 1981. Renato Boschi cita ainda alguns motivos para esse crescimento: a “abertura 

política”, incluindo a supressão do AI-5 com a restauração das garantias constitucionais à 

                                                           
77 MOISÉS, José Álvaro; MARTINEZ-ALIER, Verena. A revolta dos suburbanos ou “patrão, o trem atrasou”. In: 

MOISÉS, José Álvaro; MARTINEZ-ALLIER, Verena; OLIVEIRA, Francisco de; LIMA, Sérgio de Souza. 

Contradições urbanas e movimentos sociais. 2. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra/Cedec, 1978, p. 13-63. 
78 BOSCHI, Renato Raul. A arte da associação: política de base e democracia no Brasil. São Paulo: Vértice/Rio 

de Janeiro: Iuperj, 1987, p. 72.  
79 

Idem, ibidem, p. 68. Nos bairros de classe média e alta, Renato Boschi registrou a criação de 19 associações de 

1946 a 1963 e de apenas uma de 1964 a 1968.  Nos bairros de populações carentes e em favelas, registrou 105 

associações de 1946 a 1963 e 70 de 1964 a 1968.  
80 BOSCHI, 1987, op. cit., p. 61. Vários motivos são citados por Renato Boschi para o surgimento da nova classe 

média, entre eles o crescimento da população urbana e ao “milagre econômico” promovido pela ditadura. 
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liberdade de associação, reprimida até então; a tendência recessiva da economia com impacto 

no nível de emprego e renda da classe média, diminuindo os ganhos obtidos com o “milagre 

econômico” e fazendo com que a classe média emergisse como “ator político importante de 

oposição ao regime” militar; a “manipulação do processo eleitoral” que, “nesse caso, não se 

tratava da face permissiva da abertura [política], mas efetivamente da tentativa de controle pelo 

regime”.81  

Independentemente de uma organização formal em associações, setores da classe 

média, fortalecidos como grupo social, organizaram alguns movimentos pró-preservação que 

ganharam relevância. É exemplo disso a luta pela preservação do Solar Monjope e seu amplo 

terreno arborizado no Jardim Botânico, historiada pelo Jornal do Brasil em 1988, 

demonstrando a força adquirida pelas associações ao longo das décadas de 70 e 80. Mesmo 

diante da derrota inicial, com a demolição do solar em 1974, após ter seu tombamento negado 

pelo IPHAN por ser do início do século, com características arquitetônicas neocoloniais, e 

considerado “um falso testemunho, exemplo de como uma casa brasileira nunca foi”82, 

conforme parecer de Lucio Costa de 1973, as associações mantiveram a batalha pela 

preservação do meio ambiente, visando impedir a derrubada das árvores e a construção de 

prédios altos no local. Sobre o caso, o jornal relatava: 

 

A família vendeu o Solar para a construtora Zein, que depois de um ano 

demoliu-o sem aproveitar nem mesmo os raros azulejos portugueses, fato que 

enfureceu a comunidade. A companhia abriu guerra com as associações de 

bairro (Jardim Botânico, Ipanema e Gávea) e nunca mais conseguiu aprovar 

os projetos junto à Prefeitura para erguer os espigões que pretendia. Passando 

por dificuldades financeiras, a construtora vendeu a área ao Supermercado 

Disco.83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 - Solar Monjope, Rio de Janeiro – RJ. 
Foto: Autor desconhecido. 

                                                           
81 Idem, ibidem, p. 69. 
82 O parecer de Lucio Costa foi publicado em COSTA, Lucio. Solar Monjope (demolido) Rio de Janeiro – RJ. In: 

COSTA, LUCIO. Lucio Costa: documentos de trabalho. Rio de Janeiro: IPHAN, 1999, p. 283.   
83 JORNAL DO BRASIL de 9 de maio de 1988. IPHAN, Arquivo Noronha Santos - RJ, série obras. x 
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A companhia de supermercados também não conseguiu aprovar projeto no terreno, 

vendendo-o para outra construtora, que apenas em 1989 conseguiu aprovação de projeto pela 

prefeitura, com um aproveitamento muito menor do que o inicialmente pretendido pelo 

primeiro empreendedor. Foram 17 anos de brigas pela ocupação do terreno. Nesse meio tempo, 

o próprio IPHAN, pressionado por algumas associações da região, elaborou estudo de 

gabaritos no Jardim Botânico, estabelecendo normas que reduziram a altura dos prédios de 18 

pavimentos para apenas seis, visando não impedir a visibilidade do Corcovado e demais 

morros tombados pala instituição. Embora o IPHAN tenha sido mobilizado para a proteção da 

paisagem tombada, o que de fato interessava às associações era a redução dos gabaritos do 

bairro para desestimular as demolições. Tratava-se da apropriação do patrimônio em função de 

uma estratégia de luta contra a especulação imobiliária, mas que também trazia novos 

problemas e reflexões para as instituições de preservação. 

Fizeram história as lutas pela preservação da Avenida Rio Branco e do Palácio Monroe, 

no centro do Rio de Janeiro, de 1973 a 1975, tendo à frente o Clube de Engenharia e o Instituto 

dos Arquitetos do Brasil. Para a Avenida Rio Branco houve solicitação de tombamento 

formalizada. O IPHAN negou o tombamento do conjunto, mas, em contrapartida, fez o 

tombamento do Teatro Municipal, do Museu de Belas Artes e da Biblioteca Nacional, 

principais monumentos da avenida. Embora sem um pedido formal, o tombamento do Palácio 

Monroe foi discutido e negado pelo IPHAN, que considerou ser um exemplar eclético sem 

importância, além de não corresponder às características coloniais valorizadas pela instituição. 

 No final da década de 70 e ao longo dos anos 80, as demandas eram formalizadas, 

geralmente solicitando-se tombamentos aos órgãos de preservação, conforme foi constatado no 

levantamento de dados feito nas três instituições pesquisadas. Foi nessa ocasião que o 

município do Rio de Janeiro, mesmo antes da criação do Departamento Geral do Patrimônio 

Cultural (DGPC), iniciou trabalhos que visavam à preservação ambiental de alguns bairros. Em 

1978 o bairro carioca da Urca foi declarado Área de Proteção Ambiental e Paisagística, 

determinado no Decreto Municipal n. 144684, como resultado de longa luta dos moradores 

contra a construção de prédios de seis pavimentos numa área caracterizada por imóveis de dois 

pavimentos e lotes de pequenas dimensões.  

Casos como esse demonstram a atenção que estava sendo dada ao patrimônio urbano 

pelos moradores, independentemente da preservação do meio ambiente, pois, mesmo após ser 

                                                           
84 Esse decreto foi precursor das Áreas de Proteção Ambiental (APAs), instituídas pela prefeitura no início da 

década de 80, depois transformadas em Áreas de Proteção Ambiental Cultural (APACs) em 1986. As APAs eram 

atribuição dos órgãos de planejamento e as APACs passaram a ser atribuição do DGPC.  
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decretada a referida proteção ambiental, eles continuaram a luta pela preservação dos imóveis 

característicos do bairro — exemplares ecléticos de inspiração normanda, assim como dos 

prédios históricos mais importantes, como o Cassino da Urca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Casos assim ocorreram em outras grandes cidades. Marly Rodrigues, historiadora do 

Conselho do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Tecnológico 

(CONDEPHAAT), de São Paulo, aborda o envolvimento da sociedade civil e o 

fortalecimento das questões de patrimônio: 

 

O crescimento da consciência social acerca do valor do meio ambiente e da 

memória como fatores de melhoria da qualidade de vida — fenômeno 

presente na sociedade desde meados da década de 1970 — refletiu-se na 

ampliação da participação individual, ou organizada em entidades civis, de 

cidadãos desvinculados da administração pública. Este fato, além de 

significar a possibilidade de instituição de um patrimônio mais representativo 

da multiplicidade da sociedade contemporânea, iniciou um reconhecimento 

público da importância do órgão.85 

 

Identifica-se ainda, na documentação referente aos tombamentos, a participação das 

comunidades contra a destruição do patrimônio cultural, desde a década de 70, em cidades 

menores. É o caso de Nova Friburgo, no Estado do Rio de Janeiro, onde uma parte da 

população se mobilizou pela preservação da praça principal da cidade, em reforma pela 

prefeitura, solicitando seu tombamento ao IPHAN em 1971. Em Pelotas, no Rio Grande do 

Sul, houve mobilização popular pela preservação de um conjunto de imóveis na Praça Pedro 

                                                           
85 RODRIGUES, Marly. Condephaat e a memória de São Paulo. In: KAMIDE, Edna Hiroe Miguita; PEREIRA, 

Tereza Cristina Rodrigues Epitácio (coord.) Patrimônio cultural paulista: Condephaat, bens tombados 1968-

1988. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 1998, p. 14.  

Figura 25 - Edificação na Urca de inspiração normanda.  
Foto: Lia Motta, 2000. 

 
 

Figura 26 - Cassino da Urca.  
Foto: Lia Motta, 2000. 
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Osório, resultando em pedido de tombamento ao IPHAN em 1975. Nos dois casos o 

tombamento foi realizado.   

Essas reivindicações reforçaram a legitimidade que a preservação havia alcançado com 

os trabalhos realizados na primeira fase do IPHAN. As ameaças iminentes fortaleceram o 

instrumento do tombamento através de sua apropriação pelas comunidades. A preocupação da 

perda de valores culturais, que legitimou as ações iniciais de patrimônio, ampliou-se em função 

da destruição que vinha ocorrendo nas cidades. O que havia se restringido à preocupação dos 

intelectuais engajados no patrimônio ganhou maior abrangência social.86 

Embora não haja comparação entre o período fundador das práticas de preservação do 

patrimônio cultural no Brasil e o período descrito neste capítulo, é possível considerá-lo um 

momento novo, em que se esboçou uma nova estratégia de apropriação do patrimônio. Um 

período em que as diversas novidades (ampliação da noção de patrimônio em âmbito 

internacional, os lobbies para a obtenção de recursos do PCH e os movimentos urbanos pela 

preservação) poderiam ter sido capitalizadas em novas práticas de seleção do patrimônio 

cultural, sem a reprodução dos critérios tradicionais de atribuição de valor.  

Como desdobramento dessas transformações, o que se verá no período privilegiado 

neste estudo — de 1975 a 1990 — é a generalização de novos discursos de preservação do 

patrimônio cultural empregados pelo poder público e o tombamento de alguns poucos imóveis 

e sítios de características distintas dos tradicionalmente protegidos pelo IPHAN. 

Predominaram os critérios baseados em referenciais estético-estilísticos, determinados pela 

historiografia clássica da arquitetura e na excepcionalidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
86 Segundo José Reginaldo Gonçalves, em sua análise sobre as narrativas de Rodrigo M. F. de Andrade e de 

Aloísio Magalhães, a possibilidade de perda do patrimônio cultural foi recurso permanentemente empregado 

como forma de legitimar a ação do Estado na preservação dos bens culturais. GONÇALVES, José Reginaldo 

Santos. A retórica da perda. Rio de Janeiro: UFRJ/IPHAN, 1996. O livro se dedica à análise dos discursos 

institucionais, baseados num projeto de resgate da “identidade nacional”, argumentando-se sempre o potencial de 

desaparecimento das representações da nação. 
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3 AS NOVAS PRÁTICAS DISCURSIVAS E SUAS REPRESENTAÇÕES 

 

Em conseqüência do contexto que se formou nos anos 60 e 70, anteriormente descrito, 

novos discursos foram estruturados, enfatizando a diversidade cultural como referencial de um 

novo valor de patrimônio. São discursos oficiais das instituições de preservação, veiculados 

por meio de publicações que, no final dos anos 70 e na década de 80, não importando a 

instância de poder — municipal, estadual ou federal — no qual foram produzidos, 

generalizaram-se e assemelharam-se no que se refere à proposição de novos conceitos. 

Independentemente da rotina das instituições no atendimento das demandas para preservação 

ou iniciativas institucionais, tinham um caráter mais político e de afirmação de um 

posicionamento conceitual.  

O valor regional, local e comunitário passou a ser o objetivo da preservação enunciado 

nos discursos. A luta pela redemocratização do país, a “abertura política” e o aumento da 

participação de grupos organizados pela qualidade de vida nas cidades, mais do que tudo, 

favoreceram os novos discursos de patrimônio, reconhecidos como “politicamente corretos”. O 

novo desafio não era mais apenas demonstrar a relação entre o valor cultural e o valor 

econômico, mas também construir um patrimônio com o qual o cidadão se identificasse. O 

turismo, como principal objetivo da preservação, passou a ser criticado ou ser considerado 

como uma ação subsidiária, desde que de interesse das comunidades locais. Sobre o assunto, 

Aloísio Magalhães declarou em 1979:  

Dinamizar para o turismo é um indicador só. Eu acho que a gente deveria 

falar muito mais em dinamizar, em usar [o patrimônio cultural] no sentido 

social: o uso comunitário. E uso é uma coisa muito mais ampla. Se no caso 

preciso da restauração de um conjunto em Salvador, ele vai ter benefício em 

relação ao melhor ritmo de turismo, ele tem muito mais quando você verifica 

o revocacionamento da comunidade em torno daquela área. Você tem outros 

fatores que são muito mais poderosos, muito mais importantes na definição de 

uma consciência brasileira sobre bens culturais.87 

 

Explorando especialmente o Estado do Rio de Janeiro, pretende-se aqui apresentar os 

novos discursos adotados pelas instituições de preservação nos diversos níveis de governo e 

sua ênfase na diversidade cultural.  

 

                                                           
87 MAGALHÃES, Aloísio. E Triunfo? A questão dos bens culturais no Brasil. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira/Fundação Nacional Pró-Memória, 1985, p. 182. 
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3.1 Em busca de um “valor regional”: o início de uma nova retórica 

 

Argumentos relativos a valores regionais deram início à retórica sobre a diversidade 

cultural do patrimônio brasileiro na segunda metade da década de 1970. Embora já ensaiado na 

década de 60 e enunciado no Compromisso de Brasília em 1970, referindo-se a “bens culturais 

de valor regional”, foi no documento editado pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) em 

1975, denominado Política Nacional de Cultura88, que o conceito de “pluralismo cultural” 

associado à “diversidade regional” surgiu como indicativo de uma ação oficial do poder 

público. Era preciso procurar nas regiões o que havia de plural e diverso na cultura brasileira 

em relação ao que já era consagrado.  

No Rio de Janeiro, o INEPAC iniciou seus trabalhos investindo na conceituação do que 

seria o “valor regional”.  A instituição, criada junto com o novo Estado do Rio de Janeiro, por 

causa da fusão dos antigos estados da Guanabara e do Rio de Janeiro em 1975, abriu um 

grande potencial para novas realizações num território com nova delimitação geográfica, nova 

administração e novos problemas a serem enfrentados.  

Batizada como Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (INEPAC), em substituição ao 

Departamento do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Guanabara (DPHA), a nova 

instituição já continha em seu nome um conceito mais amplo de patrimônio, conforme 

apontado por Dina Lerner, arquiteta do INEPAC desde 1983, ao identificar que a “ênfase no 

patrimônio cultural traz consigo significado muito importante e o compromisso com uma visão 

mais ampla da questão cultural e conseqüentemente da responsabilidade do órgão”.89  

O “histórico e artístico” do Departamento da antiga Guanabara deu lugar ao 

“patrimônio cultural”. Assim como todos os novos discursos que foram estruturados, a busca 

do “valor regional” começou pela crítica aos trabalhos realizados até então. Rachel Sisson, 

primeira diretora da Divisão de Patrimônio Histórico e Artístico do INEPAC, em livro que 

descreve os trabalhos de sua gestão na instituição, de 1975 a 1979, afirmou “configurar-se 

ainda um grande vazio quanto à identificação e proteção de bens considerados de interesse 

histórico e artístico, a nível estadual e municipal”90. Em seguida a autora critica a limitação dos 

                                                           
88 BRASIL. Política Nacional de Cultura. Brasília: MEC, 1975. 
89 LERNER, Dina. Experiências de inventário no Estado do Rio de Janeiro. In: MOTTA, Lia; SILVA, Maria 

Beatriz Resende (orgs.). Inventários de identificação: um panorama da experiência brasileira. Rio de Janeiro: 

IPHAN, 1998, p. 81. Dina Lerner foi diretora do Departamento de Patrimônio Histórico e Artístico do INEPAC 

de 1983 a 1986 e depois diretora geral da instituição de 1985 a 1987. 
90 SISSON, Rachel. Patrimônio histórico, uma experiência no Rio de Janeiro: o inventário de bens imóveis de 

interesse histórico e artístico. Rio de Janeiro: Lidador, 1982, p. 23. 
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tombamentos realizados no Estado do Rio de Janeiro pelo IPHAN, desde 1938, e pelo DPHA 

da antiga Guanabara, desde 1964, sugerindo como possibilidade de identificação de valores 

regionais o interesse social que pode ser atribuído ao patrimônio. Referindo-se aos diversos 

municípios que compõem o estado, ela diz: 

Nestes, mesmo admitindo-se a escassez ou inexistência de bens 

representativos perante a nação, como um todo, existiriam certamente bens 

cuja salvaguarda fosse, para o Estado e/ou municípios, de interesse social, 

como o conhecimento da evolução histórica, econômica e social dessas áreas 

levaria a crer.91  

 

A autora menciona também o “contexto territorial” de implantação do patrimônio 

arquitetônico, “já que os primeiros determinantes das tipologias funcionais, construtivas e 

estéticas são as contingências geográficas, históricas e sociais em âmbito regional”.92 Embora o 

tipo de análise proposto por Raquel Sisson para o entendimento do contexto regional do estado 

seja de caráter econômico, geográfico e político-administrativo, dando ênfase aos “ciclos 

econômicos”, às situações geográficas e às diferentes fases de administração pública, sem 

considerar outras representações sociais, o seu texto demonstra a importância que se deu, 

então, à busca de alternativas regionais de valoração do patrimônio. 

Alex Nicolaef, diretor geral do órgão no mesmo período, diferencia a atuação do 

INEPAC sob sua direção da atuação anterior do IPHAN, enfatizando a valorização, no Rio de 

Janeiro, de edificações mais simples, assim como tipologias e estilos distintos dos coloniais:  

 

Além da quase total indiferença [do IPHAN] por manifestações mais simples 

de arquitetura, prevalecia a nível de obras eruditas um certo descaso pela 

arquitetura de ferro da Revolução Industrial e exemplares ecléticos. A 

demolição do Palácio Monroe em 1975 ilustra a situação. No Estado do Rio 

de Janeiro ainda se encontram remanescentes de linguagens semelhantes  e 

compõem o perfil cultural da região.Para valorizá-los procuramos divulgar 

informações sobre arquitetura e ecletismo nos Encontros do Patrimônio 

Cultural, na revista “Artefato” e na coleção “Coisas Nossas” (nesta saiu um 

estudo sobre a notável “Casa da Flor” em Cabo Frio) e incluímos na lista de 

bens tombados obras como o prédio do Corpo de Bombeiros da Praça da 

República, o Cinema Iris na Rua da Carioca, uma ponte de ferro em Paraíba 

do Sul (inteiramente desmontável em peças transportáveis em lombo de 

burro), o Matadouro Municipal de Petrópolis e ainda outras, de caráter 

eclético.93 

 

                                                           
91 Idem, ibidem, p. 23. 
92 Idem, ibidem, p. 24. 
93 NICOLAEF, 1990, op. cit., p. 4.  Tratava-se da comemoração de 25 anos de existência do patrimônio estadual, 

somando-se o período do DPHA da antiga Guanabara com o período do próprio INEPAC. 
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Nesse caso, a referência utilizada para a seleção dos imóveis era a do valor 

arquitetônico ligado à historiografia tradicional da arquitetura. Os imóveis foram valorizados 

pelas suas características estilísticas, desde que enquadrados na historiografia da arquitetura, 

conforme será visto no capítulo 4. Embora sendo imóveis ecléticos e de arquitetura mais 

simples do que aqueles contemplados pelo IPHAN, como as igrejas barrocas em todo o Brasil, 

havia um compromisso estético-estilístico, pois os que fossem valorizados deveriam ser 

reconhecidos pela historiografia da arquitetura tradicional.  

Na verdade, a relação que poderia ser estabelecida entre esse tipo de arquitetura e a 

região não foi efetivamente explicada. Ao contrário, em texto na Revista Artefato, Alex 

Nicolaef se refere a exemplares de importância do ecletismo em todo o Brasil e a essa 

arquitetura como sendo a que “marcou profundamente a fase da modernização das cidades 

brasileiras nos primórdios de nossa industrialização, sendo simultânea à implantação das redes 

ferroviárias e à modernização dos portos”.94  

  Essa busca de alternativas de valoração dos bens culturais através da identificação de 

um valor regional não foi isolada. Mesmo sem contar com um levantamento detalhado, é 

seguro afirmar que processos semelhantes foram iniciados em outros estados brasileiros. Foi 

nessa época que estados como o Paraná e o Rio Grande do Sul, fortemente influenciados pela 

cultura dos imigrantes italianos e alemães, iniciaram trabalhos de pesquisa sobre bens culturais 

relacionados a esses grupos, ainda que sem qualquer iniciativa de preservação, mas 

constituindo-se, a partir de então, em objetos de conhecimento no âmbito das pesquisas 

relacionadas a patrimônio.95  

O IPHAN, nesse momento, continuou seus trabalhos sem novidade, apenas repassando, 

com certa liberdade, aos órgãos estaduais e municipais, as solicitações de tombamento feitas 

pelas comunidades, cidadãos, políticos e prefeituras, diante da idéia da descentralização 

definida nos compromissos de Brasília e Salvador, sem que houvesse um investimento para a 

conceituação de “valor regional”.  

O encaminhamento dos processos aos estados ou municípios se baseava principalmente 

numa hierarquização do valor arquitetônico do imóvel. O IPHAN encaminhava aos órgãos 

estaduais e municipais os pedidos de tombamento dos imóveis e sítios urbanos que não 

considerasse excepcional do ponto de vista estilístico. Entre os processos de tombamento 

                                                           
94 NICOLAEF, Alex. O ecletismo na arquitetura. Revista Artefato, Rio de Janeiro: Secretaria Estadual de Cultura, 

1978, p. 27. 
95 A extensa bibliografia apresentada por Júlio Posenato em seu livro Arquitetura da imigração italiana no Rio 

Grande do Sul (Porto Alegre: Fondazione Giovani Agnelli, 1983), mostra que a maioria dos estudos sobre a 

cultura dos imigrantes é posterior a 1975.  
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arquivados, sem terem sido contemplados com o tombamento federal, encontram-se pedidos de 

tombamento de imóveis e sítios urbanos que não estavam bem preservados. Diversos motivos 

de ordem prática foram apresentados para o arquivamento. Alegava-se falta de verbas para os 

trabalhos de conservação ou para a fiscalização dos imóveis, a inexistência de ameaça de 

demolição, graças a uma legislação urbanística específica, ou o fato de se tratar de prédio 

público. Apontava-se para o fato de os imóveis se assemelharem a outros já tombados pelo 

IPHAN, estando, assim, indiretamente contemplados pelo tombamento, ou apresentarem 

apenas valor histórico regional ou local, sem importância nacional.  

Na análise dos 50 processos abertos e arquivados no IPHAN de 1975 a 1990, observa-

se a aplicação desses critérios, como mostra a Tabela 1.  

 

Tabela 1 – Justificativas do IPHAN para o arquivamento de processos de tombamento.96 

Justificativa do IPHAN  Quantidade  % 

Valor arquitetônico insuficiente 21 42  

Questões de ordem prática 21 42  

Valor histórico regional ou local 2 4 

Sem justificar 1 2 

Falta de documentação 1 2 

Demolido no decorrer do processo 4 8 

Total 50 100 
 

Fonte: Elaborada a partir de dados do Acervo Central do IPHAN/RJ. 

 

Merece citação o caso da Igreja de Nossa Senhora do Livramento, em Recife. A 

representação de um Brasil mestiço, argumentada no processo de tombamento aberto por 

solicitação de um abaixo-assinado organizado pela Fundação Joaquim Nabuco, em 1978, não 

foi levada em consideração na resposta do IPHAN, que reduziu o monumento a uma 

representação da história local. Os solicitantes argumentaram que o bem assume “um caráter 

importantíssimo sob o ponto de vista social, visto que [...] a Igreja de N. S. do Livramento 

[representa] a tríplice aliança dos que fizeram a nacionalidade brasileira, inclusive com os 

mestiços de sangue indígena de Pernambuco.”97  

 Em resposta, Dora Alcântara, diretora de Estudos Pesquisas e Tombamentos, em 

acordo com o diretor da 3a Diretoria Regional do IPHAN em Pernambuco, o arquiteto Antônio 

Meneses e Cruz, afirmou:  

                                                           
96 Das três instituições que serviram de fonte de pesquisa para esta dissertação, o IPHAN foi a única que arquivou 

processos de tombamento. Foram abertos 284 processos de tombamento referentes a bens imóveis urbanos de 

1975 a 15 de março de 1990, sendo que, destes, 71 foram tombados, 50 arquivados e 165 estavam sem resposta 

quando a pesquisa referente a esta dissertação foi concluída no final de 1999.    
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A igreja do Livramento que ocupa uma posição de destaque no Centro 

Histórico de Recife é um edifício do século XIX sobretudo ligado à história 

da cidade [...] Nestas condições somos de parecer que o seu tombamento deve 

ser feito a nível estadual, uma vez que está a organizar-se o respectivo 

departamento.98  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No caso do processo de tombamento da Escola Tiradentes, no Rio de Janeiro, aberto 

em 1976, a cidadã que o solicitou julgou que a figura do herói que dava nome ao prédio 

justificaria o tombamento nacional: “O imóvel não só foi erguido em honra do mártir da 

independência [...] mas o que o estigmatiza e marca sua importância histórica é que foi erguido 

num trecho do antigo Largo da Lampadosa, onde o Alferes [...] sofreu martírio público.”99 

Ignorando o fato, o chefe da Seção de História do IPHAN, Fernando Sales, respondeu 

usando argumentos estritamente práticos: 

 

Estando o imóvel com sua ocupação perfeitamente definida e sua 

propriedade, segundo o que se presume, pertence ao Governo do 

Estado do Rio de Janeiro, nenhuma ameaça, conseqüentemente, 

subsiste à sua preservação que deve ser realizada pelo patrimônio do 

Estado.100 

 

                                                                                                                                                                                       
97 Processo no IPHAN n. 991-T-78. 
98 Processo no IPHAN n. 991-T-78. 
99 Processo no IPHAN n. 946-T-76. 
100 Processo no IPHAN n. 946-T-76. 

Figura 27 - Igreja do Livramento em Recife – PE. 
Foto que compõe o processo de tombamento.  

Fonte: Arquivo Central do IPHAN/RJ.  
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Não foi discutido o valor simbólico nacional, associado à figura do mártir, que a 

solicitante evocava. Não houve, naquele momento, investimento na discussão do valor 

apontado, tampouco na construção de novos referenciais de valoração do patrimônio cultural. 

O Cinema Iris, na Rua da Carioca, no Rio de Janeiro, segundo o diretor do Serviço 

Nacional de Teatro ao solicitar o tombamento em 1978, seria “testemunho” da “evolução 

cultural, nas primeiras décadas do século vinte”. A resposta do arquiteto Eurico Calvente, do 

IPHAN, também não discute o argumento utilizado na solicitação do tombamento, limitando-

se a considerar que o imóvel não corria perigo de demolição, uma vez que a Rua da Carioca 

não seria mais alargada, conforme determinava projeto mais antigo da prefeitura, e que, quanto 

ao tombamento, “não vemos interesse para a providência em caráter nacional. Trata-se de 

exemplar notável da história da cidade do Rio de Janeiro. É nosso parecer que seja o pedido 

encaminhado ao órgão estadual de proteção do patrimônio [INEPAC] para estudo e 

parecer.”101 

A Igreja de Nossa Senhora da Paz, em Ipanema no Rio de Janeiro, de tipologia eclética 

(neogótica), cuja solicitação de tombamento foi feita por meio de abaixo-assinado de fiéis da 

igreja em 1976, foi considerada pelo IPHAN, no parecer da museóloga Lygia Martins Costa, 

sem a “qualificação excepcional exigida para a defesa por parte da União”. Outros exemplares 

ecléticos já tombados, como o Teatro Municipal referido anteriormente, foram valorizados em 

função de sua “excepcionalidade” que, segundo o parecer do IPHAN, não cabia nesse caso.  

Os pedidos de tombamento do centro histórico de Xapuri e de duas casas de madeira 

em Rio Branco, feitos pelo reitor da Universidade Federal do Acre em 1982, alegando serem 

representantes da história do estado na formação da nação, referindo-se ao ciclo da borracha e 

outros fatos de caráter nacional, foram consideradas importantes pelo IPHAN, mas, por 

motivos práticos, a instituição não fez o tombamento. Nos documentos da instituição relativos 

ao tombamento, alega-se que o pedido somente poderia ser atendido se fosse possível contar 

com o apoio regional e local. Em Xapuri, onde existia um  

 

núcleo interessante, com casas de madeira bastante características, [a] medida 

seria insuficiente [para a proteção dos bens] se não estivesse associada a um 

trabalho conjunto com o Estado, a municipalidade e a universidade federal do 

Acre, tendo em vista inclusive as dificuldades de acesso, o que 

comprometeria a assistência ao local.102 

 

 

                                                           
101 Processo no IPHAN n. 997-T-78. 
102 Processo no IPHAN n.1066-T-82. 
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Como os potenciais parceiros apontados pelo IPHAN não se manifestaram, o processo 

foi arquivado. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essa forma de avaliação dos bens culturais, por um lado, dava continuidade ao critério 

tradicionalmente empregado pela instituição, tendo como referência básica a qualidade 

estético-estilística e de excepcionalidade, e, por outro, evidenciava o não investimento na 

definição do “plural” e “diverso” na cultura brasileira — como pretendia o documento 

ministerial na ocasião.  

Em âmbito municipal, também não se registra uma nova retórica no que se refere ao 

valor local até 1980, quando foi criado o Conselho Municipal de Proteção do Patrimônio 

Cultural. O antigo departamento do Estado da Guanabara, incorporado ao município do Rio de 

Janeiro quando houve a fusão dos dois antigos estados, não realizou qualquer tombamento, 

limitando seus trabalhos a pesquisas, organização de arquivos e ações de restauração. 

Figuras 28 e 29 - Xapuri – AC.  
Fotos que compõem o pedido de tombamento em 1982.  

Fonte: Arquivo Central do IPHAN/RJ.  

 

Figura 30 - Casa de madeira em Rio Banco – AC. 
Fonte: Arquivo Central do IPHAN/RJ. 
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Desse balanço se infere, então, que foi no âmbito estadual que se investiu na articulação 

de um novo discurso para a construção de um valor regional, numa nova retórica, mas sem a 

definição desse valor e, portanto, sem a efetivação desse discurso na proteção do que seria o 

valor regional. 

 

 

3.2 Dando “voz ao povo”: a hora e a vez das comunidades  

 

A partir de 1979 teve início no INEPAC um período mais vigoroso no que se refere à 

busca de um discurso condizente com o novo momento. A “abertura política” e a luta pela 

redemocratização do país ganhavam força e com elas a legitimidade das comunidades e de suas 

reivindicações.  

De 1979 a 1983, na gestão do sociólogo e antropólogo Manoel Diegues Júnior na 

direção geral e do arquiteto Ítalo Campofiorito na direção da Divisão de Patrimônio Histórico e 

Artístico, o principal projeto empreendido foi o atendimento às demandas das comunidades. 

Nenhum processo de tombamento foi aberto no período por iniciativa do INEPAC. O 

Conselho Estadual de Cultura solicitou um tombamento e os demais pedidos partiram de 

agentes de fora do âmbito das instituições estaduais, sendo nove solicitações de iniciativa 

municipal e sete feitas por meio de abaixo-assinados, da mobilização de associações 

comunitárias e ainda da solicitação dos usuários e proprietários de imóveis (ver Apêndice 

B).103 A soma desses fatores — “abertura política”, redemocratização e demanda externa — e 

ainda a falta de recursos para trabalhos que possibilitassem à instituição elaborar suas próprias 

propostas levaram ao fortalecimento dos trabalhos de atendimento às comunidades.  

Nos processos de tombamento, o desejo manifesto das comunidades foi argumento para 

a preservação dos imóveis, como aconteceu no tombamento das ruínas de Mangaratiba e de 18 

imóveis em Angra dos Reis, todos a partir de parecer de Manoel Diegues Júnior, ressaltando o 

“interesse da comunidade” e a “atuação da comunidade angrense”. Ítalo Campofiorito se 

refere, no processo de tombamento da Rua da Carioca, à atitude “altamente louvável e legítimo 

empenho da comunidade de comerciantes locais em ver garantidas, pelo tombamento, as obras 

de restauração, que estão dispostos a fazer por sua própria conta”104.  

No caso da Fundição Progresso, mais que seu valor cultural, teve importância para o 

                                                           
103 Além do atendimento a essas solicitações, na gestão de Manoel Diegues Júnior foram tombados imóveis a 

partir de processos já abertos anteriormente, sendo apenas um solicitado por abaixo-assinado e dez por iniciativa 

da primeira gestão do INEPAC e da FUNDREM.  
104 Processo INEPAC n. E-03/37.709/82. 
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tombamento o fato de constituir “um espaço vazio” que interessava à comunidade “reutilizar 

como um espaço cultural”, conforme conjunto dos pareceres que compõe o processo.  

A importância da participação das comunidades foi especialmente ressaltada por 

Aloísio Magalhães em 1979, ao assumir a direção do IPHAN, dizendo que “a comunidade é a 

melhor guardiã do seu patrimônio” — frase que se tornou um slogan da instituição. Era preciso 

atender àquelas que já compreendiam os seus bens culturais como um patrimônio a ser 

protegido e também fazer com que outras comunidades, que ainda não tinham essa 

compreensão, passassem a incorporá-la. Ao definir a nova proposta que o IPHAN deveria ter, 

ele enfatizou:  

O IPHAN [referindo-se ao órgão em fase anterior] orientou-se pela idéia de 

cobrir todo o país, nem sempre ouvindo as comunidades sobre a conservação 

de seu patrimônio. Não sou a favor desta idéia. Esta postura elitista de tantos 

anos talvez seja conseqüência do próprio sistema político brasileiro, no seu 

sentido histórico e tradicional. A ação que vamos procurar empreender é 

tentar fazer com que as comunidades, nos seus afazeres e na sua vida, se 

conscientize de sua ambiência cultural. Isto é, temos que procurar dar à 

comunidade um status de vida que lhe permita entender por que determinado 

prédio está sendo preservado. Em outras palavras, a própria comunidade é a 

melhor guardiã de seu patrimônio.105 

 

No INEPAC, o discurso de valorização da participação das comunidades se fortaleceu e 

ganhou contornos populares na gestão de Ítalo Campofiorito como diretor geral da instituição, 

de 1983 a 1986. Conforme meta por ele estabelecida, “as populações, com sua sabedoria local, 

devem participar ativamente de um patrimônio que é seu”106. Essa meta foi apresentada em 

artigo publicado na Revista do Brasil, no qual ele escreve: “Para garantir uma opção popular é 

preciso retomar desassombradamente uma postura solidária com a beleza e com a 

contemporaneidade, com o Brasil e o ponto de vista do povo — a começar pelos segmentos 

sociais mais traumatizados.”107  

Ítalo Campofiorito destitui o saber técnico de autoridade, afirmando que “é preciso 

reconhecer que a cultura é coisa séria demais para ser entregue a eruditos e especialistas”108, e 

ainda depõe retoricamente o antigo IPHAN de seu “reinado elitista”: 

 

Como se dizia dos Reis: o patrimônio morreu, viva o patrimônio! Para 

recomeçar pelo começo — de que é que tem que tratar o mandamento 

constitucional de proteção à cultura? Basicamente de preservar a identidade 

                                                           
105 MAGALHÃES, 1985, op. cit., p. 184. 
106 CAMPOFIORITO, Ítalo. O tombamento é um santo remédio. Revista do Brasil, Rio de Janeiro: Secretaria de 

Estado de Ciência e Cultura/Rioarte, v. 1, n.1, p. 20-29, 1984, p. 20. 
107 Idem, ibidem, p. 20. 
108 CAMPOFIORITO, Ítalo. Muda o mundo do patrimônio: notas para um balanço crítico. Revista do Brasil, Rio 

de Janeiro: Secretaria de Estado de Ciência e Cultura/Rioarte, v. 2, n. 4, p. 32-43, 1985, p. 42. 
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cultural do Brasil. De configurar e nutrir um rosto em que o país se reconheça 

perante os demais, e, entre todas as feições possíveis, afirmar aquele que o 

povo prefira para o seu gáudio próprio e para o finca-pé de sua defesa como 

nação que tenha um projeto intencional para si própria.109  

 

Nessa tomada de posição ele atesta a importância do “ponto de vista do povo”, 

discutindo com intelectuais que duvidavam dos resultados dessa postura: 

 
Nesses tempos de reestruturação democrática do país, alguns intelectuais 

ensimesmados têm protestado contra a legitimidade de uma política cultural, 

entendida por eles como vontade de orientar ou dirigir a produção da cultura. 

Tolo engano; as idéias básicas e diretrizes de ação para uma política cultural 

inteligente e democrática pretendem atingir justamente o outro lado. O que se 

quer é organizar, da melhor forma possível em cada caso, a atuação 

administrativa. “Onde a cultura existe dar voz a ela” nos dizia Darcy.110  

 

O Darcy a quem Campofiorito se refere é o antropólogo Darcy Ribeiro, que assumiu 

em 1983 a Secretaria de Ciência e Cultura, à qual o INEPAC estava subordinado, contribuindo 

para o fortalecimento do “povo” como referência do discurso patrimonial.  

 

 

3.3 A “diversidade cultural” como valor de patrimônio 

 

Em 1979, além de dar ênfase à participação da comunidade, Aloísio Magalhães 

procurou recuperar o caráter antropológico do conceito de patrimônio, entendido como um 

“processo global”, e de sua inserção nos contextos culturais. 

 
Cultura entendida aqui como o processo global que não separa as condições 

do meio ambiente daquelas do fazer do homem. Que não privilegia o produto 

— habitação, templo, artefato, dança, canto, palavra — em detrimento das 

condições do espaço ecológico em que tal produto encontra-se densamente 

inserido.111 

 

No livro Proteção e revitalização do patrimônio cultural no Brasil: uma trajetória, que 

condensa a proposta oficial da gestão de Aloísio Magalhães, foi apontado e ao mesmo tempo 

justificado o fato de o IPHAN não ter levado adiante o conceito amplo proposto no anteprojeto 

de Mário de Andrade: 

 

 
                                                           
109 Idem, ibidem, p. 40. 
110 CAMPOFIORITO, 1986, op. cit., p. 6.  
111 MAGALHÃES, Aloísio. Editorial. Boletim do IPHAN, Brasília: IPHAN, n. 0, p. 1, 1979. 
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É verdade que originalmente o conceito presente ao espírito dos fundadores 

do IPHAN era bastante abrangente, mas as condições concretas do momento 

não permitiram sua fiel operacionalização, e sequer sua codificação integral, 

como se verifica num cotejo entre o anteprojeto de Mário de Andrade e o 

Decreto-lei 25.112  

 

Identifica-se a “hipertrofia dos setores dedicados à conservação e restauração dos 

monumentos de pedra e cal, com ênfase principalmente nos representativos da acumulação da 

arquitetura européia no Brasil.”113 Propõe-se uma “política cultural que se dispusesse a 

conhecer o Brasil”, conforme Joaquim Falcão situa na introdução do livro em que publica as 

entrevistas de Aloísio Magalhães: 

  
Redescobrir a heterogeneidade cultural, visto que a “homogeneidade é a 

inverdade”. O que deveria ser feito buscando sempre a visão do conjunto. 

Recuperando a visão do todo cultural. Dito de forma direta e didática: “A 

nossa realidade é riquíssima, a nossa realidade é inclusive desconhecida. É 

como se o Brasil fosse um espaço imenso, muito rico, e um tapete velho 

roçado, um tapete europeu cheio de bolor e poeira tentasse cobrir e abafar 

esse espaço. É preciso levantar este tapete, tentar entender o que se passa por 

baixo. É dessa realidade que devemos nos aproximar, entendendo, tendo 

sobre ele uma certa noção”.114 

 

A idéia naquele momento era de reconhecimento, como patrimônio, dos bens 

representativos dos diversos grupos formadores da nação ao propor “reelaborar [a] dicotomia 

[erudito/popular]” e “conferir um status de patrimônio histórico e artístico nacional à produção 

dos contextos populares e das etnias indígena e afro-brasileira”, conforme identificou Cecília 

Londres Fonseca.115  Incluía-se nessa perspectiva a noção de um patrimônio para a construção 

de cidadania, para a reconquista da cidadania brasileira:  

 
Ao propor a introdução de bens do “patrimônio cultural não-consagrado” no 

patrimônio histórico e artístico nacional (basicamente bens de etnias afro-

brasileiras e vinculados à cultura popular) e a participação da sociedade na 

construção e gestão desse patrimônio, a política da FNPM [Pró-Memória, 

braço executivo do IPHAN naquele momento] visava a se inserir na luta mais 

ampla que mobilizava então a sociedade brasileira  pela reconquista da 

cidadania.116 

  

Ítalo Campofiorito, após análise da atuação do IPHAN, em seu texto de título sugestivo 

— Muda o mundo do patrimônio — conclui que 

 

                                                           
112 SPHAN/PRÓ-MEMÓRIA,1980, op. cit., p. 52. 
113 SPHAN/PRÓ-MEMÓRIA,1980, op. cit., p. 52. 
114 MAGALHÃES, 1985, op. cit., p. 15. 
115 FONSECA, 1997, op. cit., p. 178.  
116 Idem, ibidem, p. 179. 
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falta o resto. E os outros templos, os lugares sagrados da africanidade? E os 

heróis dos quilombos e das revoltas populares? E a apreciação do espaço na 

expressão coletiva das favelas, no que tem de criação da pobreza e dos 

quilombos contemporâneos? Não há traços, ainda que tênues e combalidos, 

de nada disso a documentar, a tombar e a conservar? Coisas outras ou outras 

leituras das mesmas coisas, mas que não demonstrem apenas a “criança 

asilada” e conduzida pela empresa colonial.117 

 

E no balanço geral de sua gestão no INEPAC, concluída em março de 1986, ele se 

pergunta: 

Como incluir nesse patrimônio reduzido [aquele determinado pelo Decreto-lei 

25], os bens em movimento, as manifestações culturais, os conjuntos 

arquitetônicos mais significativos, os traços traumatizados da cultura 

oprimida, os símbolos da negritude e da indianidade, as coisas pobres, as 

vivas e as triviais?118    

 

No município do Rio de Janeiro, a idéia de construção de cidadania marcou fortemente 

o discurso, depois de 1980, quando foi criado um novo órgão de preservação — o Conselho 

Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural, com uma secretaria de apoio que veio a se 

tornar o DGPC. O patrimônio como elemento de construção de cidadania seguiu os mesmos 

princípios enunciados por Aloísio Magalhães e por Ítalo Campofiorito. Pretendia agregar aos 

valores “históricos e artísticos” de caráter erudito — de influência da “metrópole” — os 

diversos elementos que constituem os espaços em que vivem os cidadãos, com referências de 

memória e identidade, ou seja, como referências culturais, conforme texto da arquiteta do 

DGPC, Alice Reis, sobre a instituição:  

A noção de que o patrimônio cultural não está restrito apenas aos bens de 

valor histórico, artístico, arqueológico, ou aos grandes monumentos naturais 

formadores da paisagem, fortaleceu-se e ampliou-se. A dinâmica dos 

elementos que constituem o espaço onde vive o cidadão, o modo como esses 

cidadãos interagem nesse espaço e incorporam-no à sua memória, num 

sistema expressivo e revelador, que envolve a natureza, as construções e o 

próprio homem é integrado ao conceito de patrimônio.119  

 

As três instituições criticavam, em coro, o patrimônio nacional homogêneo até então 

construído. Apresentavam sua intenção de trabalhar pela proteção dos objetos que 

representassem a diversidade cultural, inserindo-os nos contextos dos grupos sociais que os 

produzem, empregando um conceito amplo que potencialmente reconhece a produção de todos 

os brasileiros.  

                                                           
117 CAMPOFIORITO, 1985, op. cit., p. 41. 
118 CAMPOFIORITO, 1986, op. cit., p. 8. 
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E a essa amplitude somou-se a idéia da “devolução” do patrimônio às comunidades, 

propagada por Aloísio Magalhães120 e intimamente ligada ao conhecimento que os objetos 

podem proporcionar, trazendo também a essência do conceito antropológico de patrimônio.  

Tratava-se de “recuperar as informações contidas no patrimônio cultural brasileiro”, conforme 

documento do MEC121, considerando a possibilidade de assimilação do valor de patrimônio 

pelas comunidades e reconhecendo-os como objetos de identidade e referências culturais para 

novas produções.  

Referindo-se a Ouro Preto, Aloísio Magalhães afirmou ser preciso entender “a 

comunidade em seu processo histórico, [identificar] quais eram fazeres daquela comunidade 

que a levaram a construir aquele monumento, e procurar revitalizar, reanimar esses fazeres, 

que são geradores de riqueza, capazes de resolver até problemas de sobrevivência.”122  

O autor considera a essência do conceito antropológico de patrimônio, que é o uso do 

conhecimento que os produtos culturais detêm, apropriando-se deste para novas produções.  

Avalia que a cultura se refere muito mais à produção e ao uso dos produtos culturais do que 

aos produtos em si e que a cultura está na capacidade do homem de usar os objetos, 

apropriando-se e reapropriando-se do conhecimento que propiciam, utilizando as informações 

que os objetos contêm. Através dessa apropriação os objetos se transformam em patrimônio, 

conforme referência feita ao texto da antropóloga Eunice Durham.  

A idéia da “devolução” propagada na ocasião pretendia atribuir ao poder público, suas 

instituições e técnicos, o papel de participantes de uma dinâmica de apropriação do 

conhecimento contido nos objetos, ampliando o sentido de patrimônio cultural como referência 

cultural a partir desse conhecimento.  

Coroando esse período pleno de intenções na busca de novas perspectivas no trabalho 

de preservação, a Constituição Federal, promulgada em 1988, o mais significativo documento 

para a redemocratização do país, traz noções como “direitos culturais” e um amplo conceito de 

patrimônio, entendendo-o como “portador de referência à identidade, à ação, à memória dos 

diferentes grupos formadores da sociedade brasileira”.  

 

O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às 

                                                                                                                                                                                       
119 REIS, Alice Amaral dos. Qual a diferença entre bem tombado e bem preservado? Rio de Janeiro: DGPC, sem 

data (mimeo, 5 p.). 
120 Essa idéia foi diversas vezes reiterada por Aloísio Magalhães, tornando-se em certa medida palavra de ordem 

no IPHAN, podendo ser encontrada nos boletins da instituição e em referência feita aos museus em 

MAGALHÃES, 1985, op. cit., p. 67. 
121 BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. Diretrizes para a operacionalização da política cultural do MEC. 

Brasília: MEC, 1981, p. 7. 
122 MAGALHÃES, 1985, op. cit., p. 186. 



73 

 

fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão 

das manifestações culturais. 

O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-

brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório 

nacional. 

Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e 

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

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

brasileira, [...]123  

 

 

3.4 O patrimônio urbano como “uma viva documentação da história” 

 

Em 1979, o Projeto Corredor Cultural, da Prefeitura do Rio de Janeiro, dedicado à 

preservação de grande área do centro histórico da cidade, em sua publicação oficial, expressa 

um conceito de cidade-patrimônio e se refere ao aspecto documental da cidade como fato 

constituinte de seu valor de patrimônio.  

 
O centro do Rio como hoje se apresenta é o resultado de seus 420 anos de 

história. Ao longo deste período, as sucessivas transformações urbanas 

decorrentes da expansão urbana da cidade modificaram suas ruas, sua 

arquitetura e até o seu perfil natural [...]. Assim as diferentes épocas deixaram 

seu registro presente através dos estilos arquitetônicos que as caracterizam. 

Neste espaço urbano, os edifícios modernos e os prédios antigos, as amplas 

avenidas de grande tráfego e as estreitas ruas de pedestres convivem e se 

articulam, oferecendo uma viva documentação da história carioca.124  

 

Referindo-se aos objetivos da nova figura de planejamento urbano do município – às  

Áreas de Proteção Ambiental e Cultural (APACs), que substituíram as Áreas de Proteção 

Ambiental  (APAs), oficializando a inclusão do patrimônio edificado como valor ambiental –, 

Alice Reis procurou esclarecer a importância da preservação do patrimônio como diretriz do 

planejamento urbano, considerando seu aspecto diversificado e o seu sentido como fator de 

identificação dos cidadãos com o lugar.  

 
Instrumentaliza o planejador, estabelecendo diretrizes para a recuperação da 

imagem da cidade através da proteção da diversidade, de sua especialíssima 

paisagem natural e da rica arquitetura, signos de identidade que contribuem 

para resgatar a identificação do habitante com sua cidade, elemento 

fundamental para o fortalecimento do sentimento de cidadania e cultura 

carioca.125  

                                                           
123 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, 1988, parágrafos 215 e 216 da Seção II.  
124 IPLAN-RIO - Instituto de Planejamento do Rio de Janeiro. Corredor Cultural: como recuperar, reformar ou 

construir seu imóvel. Rio de Janeiro: IPLAN-RIO, 1995, p. 8.  
125 REIS, op. cit., p. 3. 
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São idéias que consideram as cidades e sua história como referência cultural dos 

cidadãos, devendo ser observadas como tendo potencial de patrimônio na sua integridade.  

O reconhecimento do conteúdo histórico/documental e da vitalidade das cidades levou 

também a que se enfatizasse, nos novos discursos institucionais, a necessidade de se 

compatibilizar o crescimento com a preservação.  Os boletins do IPHAN126, editados de 1979 a 

1989, trazem diversas referências a esse respeito, das quais se destaca aqui uma que se refere 

ao documento da Secretaria de Cultura do MEC, de 1981, citado anteriormente: 

 
A SEC/MEC encara a preservação do patrimônio cultural como fator de 

promoção e harmonização do crescimento urbano, na medida em que se 

devem compatibilizar os interesses desse crescimento com as raízes culturais 

que lhe deram origem. Por isso, acha essencial “apoiar e realizar estudos, 

planos e ações que visem à proteção e revitalização de conjuntos 

arquitetônicos e/ou urbanísticos, dos monumentos de valor cultural e seu 

entorno”.127 

 

 Essa idéia estava presente nos três níveis de poder — federal, estadual e municipal — e 

em enunciados publicados sobre projetos importantes na ocasião, conforme o Projeto 

Petrópolis - Planejamento e Preservação, de 1982, coordenado pela FUNDREM, órgão 

estadual de planejamento, e feito em parceria com a Prefeitura de Petrópolis, o INEPAC e o 

IPHAN. Pretendia-se “elaborar um conjunto de instrumentos legais que compatibilizasse o 

crescimento urbano do município com a preservação do seu patrimônio natural e cultural”.128  

Considerava-se, no processo histórico que condiciona a forma urbana, também a 

produção mais recente — dita “produção presente”, visando sua observação como patrimônio. 

Esta “constituirá o patrimônio cultural das futuras gerações”, conforme descrito na publicação 

do inventário de Magé, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, desenvolvido pela 

FUNDREM, contando com a colaboração do INEPAC, no início dos anos 80. Havia também  

entendimento do patrimônio como parte de um cotexto amplo:   

 

É importante reconhecer o caráter de continuidade dessa produção (dos 

espaços) dentro do processo histórico de desenvolvimento da Região. Ao 

mesmo tempo é fundamental compreender o patrimônio cultural como algo 

vivo e integrado à realidade em que vivemos, dentro de um universo de 

                                                           
126 Trata-se dos Boletins do IPHAN 0 a 5 e dos Boletins da SPHAN Pró-Memória 6 a 46, editados de 1979 a 1989.  
127 BOLETIM da SPHAN Pró-Memória, n. 14, p. 8. 
128 FUNDREM – Fundação para o Desenvolvimento da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Projeto 

Petrópolis: planejamento e preservação. Rio de Janeiro: FUNDREM, 1982, p. 17. 
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problemas que constitui a preservação ambiental.129  

 

A idéia básica não era preservar tudo, mas respeitar a totalidade da produção urbana e 

do território, inventariando-se as referências de seu processo histórico e cultural de ocupação.  

Afirmava-se, então, um novo discurso, comum aos três níveis de governo. Construiu-

se, através desses novos discursos, uma representação de Brasil associada à diversidade —

histórica, regional, local e comunitária —, o Brasil das diferenças e da inclusão. Tratava-se 

agora de um “povo” e de comunidades que reconheceriam seu patrimônio e fariam deste um 

objeto de uso de apropriações variadas.  

A Carta de Washington, documento internacional de 1986, resultado de encontro 

promovido pelo Conselho Internacional de Monumentos e Sítios (ICOMOS), do qual o Brasil 

participou por meio de seus representantes, consolida essas idéias, tratando as cidades 

indistintamente, considerando-as como “expressões materiais da diversidade das sociedades 

através da história” e possuindo “condição de documento histórico”130 e definindo os valores a 

preservar como sendo: 

 
a forma urbana definida pelo traçado e o parcelamento; as relações entre os 

diversos espaços urbanos, espaços construídos, espaços abertos e espaços 

verdes; a forma e o aspecto das edificações (interior e exterior) tais como são 

definidos por sua estrutura, volume, estilo, escala, matérias, cor e decoração; 

as relações da cidade com seu entorno natural ou criado pelo homem; as 

diversas vocações da cidade adquiridas ao longo de sua história.131 

 

O documento incluiu elementos urbanos, além dos arquitetônicos que compõem as 

cidades, como valor de patrimônio.  

No entanto, esse caráter documental do urbano e o caráter essencialmente 

antropológico da noção de patrimônio cultural, assim como os demais conceitos presentes nos 

discursos do período, não foram plenamente empregados nas práticas de seleção do patrimônio 

a ser protegido. As práticas discursivas construíram novas representações de patrimônio, 

sugerindo novas imagens nos discursos, enquanto as práticas seletivas não corresponderam a 

essas representações. A seleção dos novos bens e sítios urbanos a serem tombados se limitou, 

predominantemente, aos aspectos estético-estilísticos e de excepcionalidade. 

 

                                                           
129 FUNDREM – Fundação para o Desenvolvimento da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Inventário dos 

bens culturais do município de Magé. Rio de Janeiro: FUNDREM, 1984, p. 11. 
130 CARTA de Washington. Carta internacional para a salvaguarda das cidades históricas. ICCOMOS - Conselho 

Internacional de Monumentos e Sítios. Washington, 1986. Cartas Patrimoniais. Rio de Janeiro: IPHAN, 1995, p. 

323. 
131 Ibidem, p. 324. 
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4 AS PRÁTICAS SELETIVAS E SUAS REPRESENTAÇÕES: CONDIÇÕES 

INSTITUCIONAIS DE REPRODUÇÃO DOS CRITÉRIOS FUNDADORES 

 

A despeito da trajetória descrita ao longo da década de 60 e 70, que incluiu situações 

sociais e políticas favoráveis a mudanças e discursos referentes à diversidade cultural, as 

instituições que já cuidavam da preservação do patrimônio permaneceram sem condições para 

a implementação de um novo trabalho. As que foram criadas, por sua vez, seguiram o modelo 

inicial do IPHAN. Não contavam com profissionais qualificados para uma abordagem múltipla 

do patrimônio e pouco avançaram na formulação de métodos de identificação, valoração e 

seleção dos imóveis e sítios urbanos.  

Mesmo em momentos em que houve uma maior dotação orçamentária e contratações, 

não se priorizou a estruturação de uma prática que contemplasse a diversidade cultural. Assim, 

poucas ações buscaram selecionar um patrimônio observando outras características além das 

estético-estilísticas e de excepcionalidades já consagradas. Predominaram os métodos de 

inventário e de atribuição do valor cultural que empregavam o critério de observação dos 

aspectos estilísticos. Alguns métodos que não tinham esse critério em seus objetivos e que 

registraram um acervo diversificado, não obtiveram resultado no que se refere à proteção dos 

bens e sítios pelo tombamento.  

Neste capítulo serão analisados o quadro institucional, através do qual foram mantidos 

os “arquitetos da memória”, e os métodos de identificação e valorização do patrimônio cultural 

empreendidos diretamente pelos órgãos de preservação ou em parceria com instituições de 

planejamento e prefeituras, de 1979 a 1990, demonstrando a permanência do critério estético-

estilístico e de excepcionalidade. Trata-se de métodos que resultaram em 62 ações de 

preservação, incluindo tombamentos e APACs, de um total de 226 ações de proteção 

analisadas nesta dissertação que apresentam informações pertinentes a essa análise. Equivalem 

a 27,43% das medidas de proteção. Tiveram origem nas próprias instituições ou foram 

provocadas por solicitações de fora do âmbito institucional e enquadradas em métodos 

institucionais de inventários e análises sistemáticas, seguindo concepções mais amplas para a 

compreensão do patrimônio.  

A seleção pontual dos bens culturais, sem a adoção de qualquer método de 

identificação ou valorização do patrimônio, equivalente a 72,57% dos casos e que envolveu a 

indicação de imóveis para tombamento pelo simples reconhecimento das características 
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estilísticas, por interesses políticos, oportunidade ou pela ameaça de sua destruição, será 

abordada no próximo capítulo. 

 

4.1 A permanência dos “arquitetos da memória” 

 

O INEPAC, embora assumisse uma crítica explícita aos limites do conceito de 

“patrimônio histórico e artístico” e trouxesse em seu nome a idéia de “patrimônio cultural”, 

não transpôs essa crítica para a constituição de seus quadros técnicos. A instituição não 

incorporou profissionais cuja formação favorecesse a consolidação da ampliação de patrimônio 

para além do que havia sido consagrado pelo profissional arquiteto. A direção geral do 

INEPAC esteve quase sempre ocupada por arquitetos. A única exceção, no período de 

interesse da dissertação, entre 1975 e 1990, foi a presença do sociólogo e antropólogo Manoel 

Diegues Júnior, que ocupou a direção geral da instituição de 1979 a 1983. Este, no entanto, 

“respeitou” a primazia dos arquitetos no trato do tema imobiliário como cultura, nomeando um 

representante dessa categoria profissional para a direção da Divisão de Patrimônio Histórico e 

Artístico, responsável pela seleção e tratamento do patrimônio e que sempre contou com 

arquitetos na sua direção.  

As contratações realizadas pelo INEPAC, no início de seus trabalhos, para o Inventário 

de Bens Imóveis, buscando identificar o caráter regional do patrimônio no Estado do Rio de 

Janeiro, também privilegiaram os arquitetos. Foram contratados 28 arquitetos, um engenheiro, 

cinco museólogos, 16 professores, um geógrafo e um sociólogo. Além desses contratos não 

terem trazido, para a instituição, profissionais da área de história e de ciências sociais em maior 

quantidade, os que foram contratados não permaneceram no INEPAC quando os recursos do 

PCH, que financiou o trabalho, foram suspensos dois anos depois. O quadro permanente de 

pessoal da Divisão do Patrimônio Histórico e Artístico se resumia a três arquitetas, sendo uma 

a diretora e duas museólogas. Posteriormente, em alguns períodos, esse corpo técnico foi 

ampliado, mas sempre com a predominância de arquitetos, geralmente sendo alguns cedidos de 

outros órgãos do Estado. Desse modo, houve, no âmbito estadual, uma reprodução do quadro 

profissional existente no IPHAN, reforçando o fato de a área de patrimônio ter se constituído 

num mercado de trabalho privilegiado para o arquiteto, conforme tratou Márcia Chuva em sua 

tese132. 

 

                                                           
132 CHUVA, 1998, op. cit. 
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No caso do IPHAN, o órgão passou a contar, a partir de 1980, com a Fundação 

Nacional Pró-Memória, criada por Aloísio Magalhães, possibilitando contratações e a 

utilização de recursos sem sujeição à rigidez das normas federais de contratações e ordenação 

de despesas. Novos profissionais (antropólogos, sociólogos e técnicos ligados à área de 

educação) foram incorporados à instituição, tanto por meio da contratações quanto pela fusão 

do IPHAN com o Centro Nacional de Referência Cultural (CNRC), também criado por Aloísio 

Magalhães, em 1975, dentro da estrutura do Ministério da Indústria e Comércio. Esse centro 

tinha como objetivo promover o levantamento de informações sobre a dinâmica cultural 

brasileira, com o registro da produção popular e seus modos de fazer, para construir um 

sistema referencial da produção nacional. De pouco serviu, no entanto, para a estruturação de 

novos métodos de abordagem dos sítios urbanos e seus bens arquitetônicos.  

Houve, na ocasião, uma divisão entre os bens imóveis, chamados por Aloísio 

Magalhães de “pedra e cal”, e os demais bens culturais, os “novos objetos de patrimônio”, 

chamados de bens “móveis”, “vivos” ou os “fazeres culturais” — referências da dinâmica 

cultural brasileira. Essa divisão acabou criando uma nova dicotomia. Ao invés da dicotomia 

erudito/popular, combatida nos discursos, foi estabelecida uma divisão entre os objetos, sem a 

percepção de que os sítios urbanos eram também fazeres culturais e seus imóveis poderiam ser 

valorizados como referências da dinâmica cultural brasileira. Nessa separação, apenas os novos 

objetos seriam capazes de representar a produção popular, as diversas etnias e modos de vida 

do cotidiano, enfim, a diversidade cultural que se buscava na época. 

São freqüentemente apontados como motivo dessa divisão a organização do IPHAN em 

duas sedes — Rio e Brasília —, com seus respectivos grupos que cuidavam de um e de outro 

assunto: a “prática sedimentada e enraizada no IPHAN” — conforme consideravam os novos 

profissionais incorporados à instituição —, na sua sede no Rio de Janeiro, e as ações voltadas 

para as referências culturais, em Brasília. Mas seria possível levantar aqui a hipótese da 

dificuldade de os cientistas sociais verem valor de referência cultural nos bens arquitetônicos e 

sítios urbanos, tendo assimilado a memória social que referencia a imagem de patrimônio 

cultural em acordo com as práticas iniciais do IPHAN.  

Independentemente dos motivos, o resultado foi uma divisão que deixou os arquitetos e 

os poucos historiadores incorporados à instituição sozinhos na tarefa de corresponder aos 

conceitos explicitados nos discursos e responder às novas demandas externas, atribuindo valor 

aos sítios urbanos que nem sempre se assemelhavam aos selecionados inicialmente pelo 

IPHAN. Sem contar com a participação direta dos cientistas sociais do CNRC, esses 

profissionais construíram uma nova abordagem dos sítios e imóveis, usando especialmente os 
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enunciados da Nova História que, pela amplitude da abordagem, correspondeu à essência 

antropológica de patrimônio. Trata-se do conceito cidade-documento, que considera os bens 

culturais pelo conhecimento que propiciam, conforme será visto adiante. 

Enquanto isso, o CNRC realizava suas pesquisas sobre as manifestações culturais 

populares e os “fazeres culturais”, tendo como resultado três tombamentos muito usados como 

exemplos nos discursos institucionais. Eram as “ações-exemplo” que, segundo Aloísio 

Magalhães, “apontavam caminhos” para “compatibilizar tanta abrangência conceitual com 

tanta exigüidade institucional e orçamentária”133. Era uma justificativa estratégica e certamente 

mais fácil do que mexer em valores e códigos arraigados nas práticas institucionais e 

generalizados pela memória social. 

É importante lembrar que os três tombamentos referidos — o Terreiro da Casa Branca 

em Salvador, a Fábrica de Vinho de Caju Tito Silva em João Pessoa e o Santuário de Monte 

Santo na Bahia — independeram da adoção de uma política de tombamento para esse tipo de 

representação cultural. Não havia por parte da nova direção do IPHAN, a partir de 1979, a 

intenção de empregar esse instrumento legal nos bens considerados de referência cultural 

contemplados pelas pesquisas desenvolvidas pelo CNRC. Isso se deu, em parte, pela crítica ao 

privilégio dado aos bens imóveis e sítios urbanos pelo trabalho anterior do IPHAN, feita pela 

nova direção da instituição e pelas equipes do CNRC, a partir de 1979, e em parte pela falta de 

compreensão desses bens como referências culturais. Havia a intenção de incentivar a 

preservação dos fazeres culturais e da cultura imaterial com o uso de outros instrumentos de 

preservação, como, por exemplo, o registro em vídeo, uma vez que esses bens não se 

adequavam ao tombamento.  

A direção do IPHAN priorizou, nesse período, trabalhos que deveriam atender à idéia 

de que a “comunidade é a melhor guardiã de seus bens culturais”134, levando as ações sobre o 

patrimônio arquitetônico e urbano a se concentrarem na realização de seminários e projetos de 

divulgação do patrimônio já tombado. Foram diversos os trabalhos de revalorização dos 

centros históricos, mas sempre de confirmação do patrimônio tradicionalmente preservado. O 

exemplo mais usado são os sete seminários promovidos nos centros históricos tombados. Eram 

reuniões que contavam com os poderes locais e com ampla participação das comunidades e 

que tinham como objetivo iniciar um processo de gestão participativa dos núcleos tombados. 

Os documentos relativos a esses seminários demonstram o sucesso alcançado com a adesão das 

                                                           
133 MAGALHÃES, 1985, op. cit., p. 24 
134 Idem, ibidem, p. 184. 
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comunidades e diversos resultados práticos, levando à execução de obras de interesse das 

comunidades.  

Em Olinda foi desenvolvida experiência exemplar, em projeto conjunto com a 

prefeitura para o financiamento de obras de adaptação e restauração dos imóveis, contando 

com recursos do Banco Nacional de Habitação (BNH). Na ocasião foram realizados trabalhos 

importantes para a declaração de algumas cidades e monumentos como Patrimônio Mundial, 

embora sempre sobre o patrimônio já consagrado.  

As ações de difusão ou marketing, como eram chamadas, divulgaram esse patrimônio 

através da reprodução de sua imagem em sacolas de compras e de supermercados, em vários 

estados brasileiros, em camisetas com o patrocínio da Hering e em quebra-cabeças com o 

apoio da Grow Jogos e Brinquedos. Foram expostos, por meio desses projetos, os principais 

monumentos, como São Miguel das Missões no Rio Grande do Sul, o Convento de São 

Francisco em Sergipe, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário em Olinda e o Edifício São Luiz, 

de fachada azulejada, no Maranhão, acompanhados da frase “a comunidade é a melhor guardiã 

de seu patrimônio cultural”.  

No que se refere à “pedra e cal”, portanto, a prioridade era trabalhar com a imagem já 

selecionada nos trabalhos iniciais do IPHAN, sem investimentos na construção de um novo 

patrimônio com base no conceito antropológico de cultura veiculado no discurso.  

O IPHAN da “pedra e cal”, discriminado, permaneceu sendo predominantemente o 

IPHAN dos arquitetos, funcionando com dois setores principais, o de tombamento e o de 

conservação e restauração. O setor encarregado pelos tombamentos, que deveria selecionar os 

novos bens imóveis e sítios urbanos, contou com três arquitetos em sua direção. Nos treze 

escritórios regionais do IPHAN também predominaram arquitetos na direção, sendo exceções o 

escritório do Maranhão, com um artista plástico com formação em direito, de 1980 a 1988, 

Minas Gerais, que durante um período, de 1982 a 1985, contou com um geólogo, e a Bahia, 

com um advogado, que ficou na direção de 1979 até 1987. Todos foram substituídos por 

arquitetos.  

De maneira geral, quem trabalhava nesse campo havia se formado pela “escola” do 

IPHAN, sendo discípulo ou admirador de seus arquitetos ou tendo formação no Curso de 

Especialização em Restauração de Monumentos e Conjuntos Históricos (CECRE), promovido 

pelo IPHAN desde 1974.  

No município do Rio de Janeiro, o primeiro projeto de preservação — o Projeto 

Corredor Cultural —, embora encarregado de grande área do centro da cidade, ficou separado 

do dia-a-dia do planejamento urbano. Foi iniciado dentro da Secretaria de Planejamento 
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(SECPLAN), mas logo se tornou independente, constituindo um “projeto especial”. Se por um 

lado, essa separação representava uma vantagem, conforme entendiam seus coordenadores, 

uma vez que ganhavam recursos exclusivos e dispunham de técnicos dedicados a um único 

projeto, por outro lado, isolava a preservação urbana do restante do planejamento e das 

oportunidades de um trabalho integrado com equipes mais amplas que focassem a cidade. 

Também separado do cotidiano do planejamento, em 1980 foi criado o Conselho 

Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural, dentro da Secretaria Municipal de Educação e 

Cultura, comprometendo o potencial de uma preservação integrada. Além disso, seu 

funcionamento, durante muitos anos, foi precário. Até 1984 as ações municipais de 

preservação ficaram apenas a cargo desse conselho e de sua secretaria executiva, contando com 

o apoio de uma advogada, uma secretária executiva do conselho e auxiliares de secretaria. 

Esses profissionais realizavam diversas tarefas, dentre elas apoiar a instrução de processos de 

tombamento solicitados pelas comunidades e a identificação do patrimônio a ser preservado. 

Em 1984 foi criada a Diretoria do Patrimônio Cultural e Artístico, visando melhorar as 

condições de desenvolvimento desses trabalhos, sendo dirigida por um historiador e contando 

com a contratação de alguns arquitetos para o desenvolvimento de tarefas específicas e 

estagiários. Ainda sem condições confortáveis de funcionamento, a diretoria foi finalmente 

transformada em departamento, criando-se o Departamento Geral do Patrimônio Cultural 

(DGPC) em 1986. A instituição passou então a contar com uma estrutura mínima para cuidar 

dos bens já tombados pelo município e promover novos tombamentos. Sua direção geral foi 

assumida pela advogada, antes secretária do conselho, e tendo a Diretoria de Preservação do 

Patrimônio Cultural sido assumida por um arquiteto. Na equipe técnica havia mais quatro 

arquitetos, três estagiários de arquitetura e um historiador. Em 1989 a direção geral do órgão 

passou para as mãos de uma arquiteta.  

Vale ressaltar aqui que o historiador e a advogada que dirigiram a instituição, ao 

elaborarem seus pareceres de tombamento, travestiam-se de arquitetos, ressaltando aspectos 

estilísticos dos imóveis e esmerando-se, por vezes, na descrição de detalhes arquitetônicos, 

com utilização dos códigos estabelecidos pelos arquitetos.  

A concentração nos temas arquitetônicos, distantes da prática e da dinâmica do 

planejamento, foi abordada no Encontro do patrimônio: estratégias de atuação, em 1990, pela 

arquiteta Eliane Frossard Barbosa, que havia assumido a direção do DGPC em 1988. Na 

ocasião, ela declarou que 
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é o momento de se formular um plano global de preservação para a cidade do 

Rio de Janeiro. A cidade é um todo composto de diversas partes ligadas entre 

si. Não se pode analisar uma parte independente de um todo. [...] A 

oportunidade do Plano Diretor é única para que esta abordagem seja colocada 

em prática. Vamos realizar, de início, o inventário do patrimônio de toda a 

cidade, para então estabelecer uma diretriz, priorizando esta ou aquela área 

[...]135 

 

Barbosa reclamava, ao mesmo tempo, dos trabalhos do DGPC que se desenvolveram 

tratando os bairros como fatias de um bolo, sem estar condicionados a uma abordagem geral da 

cidade, e da falta de condições para a realização de um trabalho integrado ao planejamento 

urbano. 

Embora o Plano Diretor Decenal da Cidade do Rio de Janeiro, de 1993, tenha incluído 

um capítulo sobre “Política de Meio Ambiente e Valorização do Patrimônio Cultural”, com a 

intenção de estabelecer condições para incorporar a proteção do patrimônio cultural ao 

processo permanente de planejamento territorial136, até hoje não se alcançou uma rotina 

satisfatória no que diz respeito a essa integração.  

O DGPC permanece funcionando desenvolvendo de projetos isolados, com um quadro 

de profissionais reduzido e sem participação em definições mais gerais do planejamento. A 

Área de Proteção do Ambiente Cultural (APAC), principal instrumento de preservação urbana 

integrado ao planejamento, tem desenvolvimento independente do planejamento, limitando-se 

a reuniões periódicas de integração às ações mais abrangentes de planejamento. A preservação, 

no máximo, transformou-se em subsídio ao planejamento para a definição de áreas 

excepcionais e muitas vezes em função da pressão de grupo comunitário mais bem organizado.  

Nos demais municípios do Estado do Rio de Janeiro não foram desenvolvidos trabalhos 

independentes de preservação do patrimônio cultural urbano e nem foram organizadas 

estruturas de planejamento dignas de nota. Os poucos trabalhos que consideraram a 

preservação foram os já citados, empreendidos pelos órgãos estaduais de planejamento, 

FUNDREM e SECPLAN, e outros que serão citados adiante, contando com a participação do 

INEPAC. 

No panorama nacional ocorreu o mesmo: entre os 4.500 municípios brasileiros 

existentes naquela ocasião, poucos assumiram os trabalhos de preservação do patrimônio 

cultural. Até 1988, antes da promulgação da nova Constituição Federal, eles não dispunham de 

instrumentos para o estabelecimento de normas de preservação; além disso, vinham de um 

                                                           
135 BARBOSA, Eliane Frossard. Painel II - Plano diretor, memória urbana, participação comunitária. Cadernos do 

Patrimônio Cultural, Rio de Janeiro: Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes/DGPC, n. 1, 1991. 
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longo período de dificuldades financeiras provocadas pela ditadura militar que centralizou 

impostos. Mesmo depois da Constituição de 1988, quando passaram a contar com mais 

recursos, iniciaram processos de reestruturação administrativa sem ainda ter condições de 

executar novas ações.  

Entre os levantamentos realizados no INEPAC e no IPHAN, constatou-se que foram 

muitas as solicitações de tombamento feitas por prefeituras a essas duas instituições de 

preservação entre 1975 e 1990. Foi dada, portanto, atenção ao tema, mas essa demanda não foi 

por elas assumida. Victor Zaluar Zveibil, chefe do Centro de Estudos e Pesquisas do Instituto 

Brasileiro de Administração Municipal (IBAM), no encontro de 1990 referido anteriormente, 

enfatizou: 

 
Não podemos mistificar a esfera municipal como passível de absorver todos 

os processos, ou todas as políticas descentralizadas que agora se colocam, até 

como reflexo de reivindicações dessa própria sociedade. O IBAM tem 

sistematicamente apoiado e dado ênfase às questões de treinamento e de 

ampliação dos quadros técnicos. Temos encontrado algumas surpresas 

agradáveis, algumas experiências pontuais muito positivas. Mas sabemos que 

ainda levará algum tempo para que os municípios formem e amadureçam 

quadros técnicos adequados a enfrentar essa coleção de problemas.137  

 

 

Diante desse panorama geral das três esferas (federal, estadual e municipal) de gestão 

do patrimônio cultural, constata-se que, por motivos diversos, não foram estabelecidas as 

condições institucionais para uma prática seletiva em acordo com as novas práticas discursivas. 

Sem um investimento direcionado para a efetiva produção de conhecimento e, com ela, a 

transformação dos procedimentos do patrimônio, mantiveram-se as condições para o exercício 

das práticas recorrentes e reconhecidas de preservação que construíram a memória social. 

Memória que traz à lembrança um patrimônio associado à história dos estilos, à uniformidade 

das fachadas ou ao excepcional, à semelhança do que foi selecionado como objeto da memória 

nacional no período fundador do patrimônio no Brasil. Mantiveram-se, predominantemente, os 

arquitetos reproduzindo métodos e procedimentos de seleção do patrimônio urbano.  

 

 

 
                                                                                                                                                                                       
136 RIO DE JANEIRO. Plano diretor decenal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Prefeitura da Cidade do Rio de 

Janeiro/SMU, 1993.  
137 ZVEIBIL, Victor Zaluar. Painel I – Patrimônio cultural: estratégias de atuação. Cadernos do Patrimônio 

Cultural, Rio de Janeiro: Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes/DGPC, n. 1, 1991. 
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4.2 Os métodos de identificação do patrimônio: reprodução e avanços 

 

 

Contando com o quadro institucional descrito, foram estruturados trabalhos de 

inventário e planejamento urbano e empregados métodos de leitura da ocupação do território, 

visando à preservação de um patrimônio mais amplo.  

Nos levantamentos realizados nas três instituições de preservação, entre 1975 e 1990, 

verificam-se as contradições entre os discursos oficiais e a prática de seleção do patrimônio. A 

implementação desses métodos assemelhava-se aos inventários realizados na primeira fase do 

INEPAC e diversos inventários realizados pelo IPHAN ou mesmo inventários que contaram 

com sua colaboração. Há também contradições dentro dos próprios trabalhos, que promoviam 

pesquisas e levantamentos que não se refletiam na seleção e preservação do patrimônio. Podem 

ser citados os casos do Projeto Petrópolis - Planejamento e Preservação e das APACs no Rio 

de Janeiro.  

Foram identificados trabalhos com emprego de métodos consonantes aos discursos, que 

em parte não tiveram prosseguimento, como o Projeto Nova Iguaçu e os inventários da 

FUNDREM com a colaboração do INEPAC. Também foram identificados métodos que, ainda 

hoje, na medida do possível, são utilizados, como nos casos de tombamentos sustentados na 

idéia de cidade-documento e alguns inventários do IPHAN. São trabalhos que representaram 

um avanço no sentido de corresponder aos novos discursos, demonstrando a viabilidade da 

aplicação de novas abordagens do patrimônio edificado, dependendo, muitas vezes, apenas de 

uma opção conceitual e política. 

 

 

4.2.1 Os inventários e os critérios tradicionais 

 

4.2.1.1 A primeira fase do INEPAC 

 

No primeiro momento do INEPAC, de 1975 a 1978, foi organizado o Inventário de 

Bens Imóveis de Interesse Histórico e Artístico. Conforme textos referidos, tratava-se de um 

momento no qual a instituição tinha como preocupação a identificação dos valores regionais, 

enfatizando os “ciclos econômicos”, situações geográficas e as diferentes fases de 

administração pública e seus dirigentes e técnicos defendiam a preservação de exemplares 

ecléticos e de uma arquitetura mais simples. O inventário abrangeu regiões historicamente 

importantes na formação do estado, obtendo, ao longo de dois anos, uma amostragem da 

arquitetura mais nobre produzida em lugares como o Vale do Paraíba e o Norte Fluminense, 



85 

 

registrando-se imóveis com base em critérios da historiografia da arquitetura, especialmente os 

ecléticos.  

Esse critério estilístico foi dominante, mesmo quando os inventários eram 

desenvolvidos nos centros históricos com conjuntos bastante significativos. Apenas sua 

arquitetura enquadrada pela historiografia tradicional era considerada, valendo o critério da 

uniformidade arquitetônica de valoração dos sítios, à semelhança da fase fundadora do IPHAN. 

Em Resende, por exemplo, foram inventariados 22 imóveis no pequeno centro histórico da 

cidade. Escolheu-se a arquitetura de estilo — um pouco de tudo: colonial, eclético, art déco. 

Embora a escala urbana, o traçado e as relações com as referências geográficas de ocupação do 

sítio estivessem mantidos, como vários imóveis haviam sofrido intervenções, alterando suas 

características estilísticas, ou por existirem imóveis novos, sem constituírem exemplares 

modernos de “boa qualidade” aos olhos dos arquitetos, o centro histórico não foi considerado 

como um todo para registro pelo inventário nem mereceu tombamento. Entre os vários imóveis 

inventariados individualmente, apenas a Sede da Prefeitura foi tombada. Trata-se de edifício de 

aspecto nobre, neoclássico, da segunda metade do século XIX.138 

Os lugares que tiveram áreas urbanas protegidas em função desse inventário, como a 

“Beira Rio”, em Barra de São João, e o Largo de São Benedito, em Cabo Frio, tinham 

características uniformes e, mais que isso, possuíam aspecto colonial, ambos em acordo com a 

imagem tradicionalmente consagrada como patrimônio. 

Dos 46 tombamentos de bens imóveis em áreas urbanas feitos em função de processos 

abertos nessa primeira fase do INEPAC, quando o inventário foi desenvolvido, 38 foram 

resultado direto desse trabalho. São, na maioria, edificações com características ecléticas, 

somando 21 imóveis que representam 55,26% do total. Constam também cinco imóveis de 

características coloniais, oito neoclássicas, uma art-nouveau e uma ponte em estrutura metálica 

aparente. Além de terem essas características estilísticas, são imóveis excepcionais ou 

monumentais em seus contextos, sendo 15 prédios públicos, dois institucionais e seis 

residências nobres, além de igrejas e templos. Nenhuma manifestação mais simples da 

arquitetura das cidades foi tombada como resultado do inventário e os outros oito imóveis 

tombados na ocasião em nada diferem dos primeiros nas suas características arquitetônicas.  

 

                                                           
138 Na década de 90 o centro histórico foi tombado pela prefeitura. 
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4.2.1.2 Os inventários do IPHAN  

 

O critério estético-estilístico também predominou nos inventários de bens imóveis e 

sítios urbanos feitos pelo IPHAN e naqueles realizados contando com sua parceria para a 

identificação de valores culturais ainda sem proteção. Em análise realizada sobre esse tipo de 

trabalho desenvolvido nas décadas de 80 e 90, observou-se que 72% adotaram “critérios 

estritamente arquitetônicos e estilísticos na seleção dos bens a serem inventariados. Apenas 

28% dos métodos incluíam algum tipo de consulta ou envolvimento das comunidades para a 

identificação dos bens”139, tais como entrevistas e consultas às prefeituras. São também poucos 

os casos que envolveram pesquisas prévias para a composição de um perfil cultural da região. 

São inventários com abordagens em que se considera o valor individual, mesmo quando 

dentro dos sítios históricos ou imóveis de determinado tipo espalhados em diversos lugares, ou 

ainda exemplares excepcionais nas cidades que, segundo a visão dos inventariantes, já haviam 

perdido suas características históricas.  

Em Belém do Pará, por exemplo, foram inventariados os imóveis com características 

coloniais e ecléticas ou excepcionais, como as casas azulejadas, enquanto os inventários do 

Piauí e do Ceará registraram imóveis escolhidos por suas características arquitetônicas, 

principalmente coloniais, em grandes extensões do território. 

Alguns inventários regionais tiveram base em propostas abrangentes ou buscavam 

aspectos diferentes da cultura brasileira, de acordo com o novo discurso. Foi o caso dos 

inventários realizados em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul sobre a arquitetura dos 

imigrantes e do Inventário de Bens Culturais e Naturais do Pará. Mesmo nesses casos foram 

poucos os que resultaram em novos tombamentos. Foram tombados apenas o sítio urbano de 

Antônio Prado e a Casa de Dona Neni, na mesma cidade, no Rio Grande do Sul.  

 

 

 

 

 

  

Figuras 31 e 32 - Antônio Prado – RS. Tombada em 1990. Foto do processo de tombamento, década de 80. 

Fonte: Arquivo Central do IPHAN/RJ. 

 

                                                           
139 MOTTA, Lia; SILVA, Maria Beatriz Resende (orgs.). Inventários de identificação: um panorama da experiência brasileira. 

Rio de Janeiro: IPHAN, 1998, p. 19. 
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A partir do Inventário de Bens Culturais e Naturais do Pará foi solicitado o 

tombamento de localidades como Fordlândia e Buelterra, na floresta amazônica, na beira do 

Rio Tapajós. Até hoje os dois sítios não foram tombados, talvez pelas suas características e por 

sua história tão distintas do que habitualmente compõe o patrimônio nacional. São duas 

localidades compostas por casas de madeira, tipicamente americanas, construídas pela empresa 

americana Ford na primeira metade do século. Segundo o Processo de tombamento, são 

“testemunhos materiais da passagem dos norte americanos pela Amazônia brasileira, na 

tentativa de tornar-se auto-suficientes em borracha, matéria-prima indispensável ao 

atendimento das necessidades de suas indústrias automobilísticas e de artefatos de borracha”. 

Foram consideradas como bens culturais “de cunho popular impregnados de forte 

conteúdo histórico-econômico”. Teriam, assim, segundo o novo entendimento do valor de 

patrimônio, importância para a compreensão das condições diversificadas de ocupação do 

território nacional, abrindo um espaço para a construção de novos valores de patrimônio, 

incluindo a Amazônia com sua história e suas características particulares no mapa cultural do 

Brasil.  

 

 

 

 

 

Figuras 33 e 34 - Fordlândia  
Fotos que compõem o pedido de tombamento.  

Fonte: Arquivo Central do IPHAN/RJ. 
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Os inventários de Santa Catarina, que abrangeram regiões fortemente marcadas pela 

cultura dos imigrantes europeus no século XIX e XX, trouxeram uma contribuição importante 

para a renovação da observação sobre os bens imóveis. Embora sua abrangência maior não 

tenha sido em áreas urbanas — tema de interesse desta dissertação —, merecem comentário 

pela abordagem do processo de ocupação do território e de produção dos espaços, relacionando 

esses processos à arquitetura que registravam, valorizando-a como referência do modo de vida 

dos imigrantes. Tratava-se de compreender os imóveis como parte da produção de um povo e 

não apenas pelas qualidades estéticas. 

 

 

4.2.2 Contradições no processo  

 

4.2.2.1 O caso de Petrópolis: a leitura urbana e o critério arquitetônico 

O processo de planejamento de Petrópolis foi iniciado por um anteprojeto de lei 

encaminhado ao Congresso Nacional, em 1979, visando ao tombamento de Petrópolis, com 

inclusão do seu patrimônio cultural e natural. Sendo demasiadamente amplo e vago, esse 

anteprojeto levou o IPHAN a negociar uma portaria ministerial que impedia qualquer obra na 

cidade por 90 dias, prazo no qual as medidas de proteção do patrimônio cultural e natural 

deveriam ser estudadas e determinadas. Iniciou-se assim uma ampla mobilização em torno do 

tema, incluindo a prefeitura, órgãos de planejamento e preservação estaduais e municipais e as 

associações comunitárias da cidade. Contando com a participação desses agentes, entre 1980 a 

1982 foi desenvolvido o Projeto Petrópolis - Planejamento e Preservação, coordenado pela 

FUNDREM. 

Os estudos realizados durante a elaboração desse projeto para a definição do plano e 

para a seleção das áreas de preservação consideraram, conforme textos editados a seu respeito, 

os condicionantes geográficos da forma da cidade como componentes do patrimônio, tendo 

como base o Plano Koeller, que lhe havia dado origem. Este era explícito nas referências feitas 

aos rios, canais e aos morros em sua relação com o desenho urbano que propunha. Também 

levaram em conta aspectos da história urbana, observados através do instrumental do 

planejamento, analisando-se diferentes períodos e condicionantes sócio-econômicos do 

desenvolvimento local. No entanto, na delimitação das áreas a serem preservadas, foi 

empregada como critério a observação dos aspectos estético-estilísticos da arquitetura. O 

centro histórico definido como tendo interesse para tombamento nacional foi indicado no plano 
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para tombamento pelo IPHAN, mas excluindo-se a Rua do Imperador, embora fosse a 

principal rua da cidade desde o primeiro plano urbanístico do major Koeler, em 1846, assim 

como algumas áreas adjacentes a esta, por terem sido consideradas descaracterizadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tombou-se na avenida apenas o canal e as balaustradas de suas margens. Como rua 

principal mais antiga de comércio, teve vários imóveis substituídos por prédios altos. 

Marquises foram acrescentadas em imóveis antigos, entre outras modificações. Mesmo que 

julgadas como transformações lamentáveis, não são desprovidas de história. Denotavam e 

registravam historicamente a pressão do “desenvolvimentismo” e a força da especulação 

imobiliária ocorrida a partir da década de 50. Marcavam o lugar das transformações e do 

“progresso” que mescla obras desse período com as edificações ecléticas mais antigas, 

formando um panorama heterogêneo com personalidade histórica própria — um espaço que, 

apesar das descaracterizações, não havia perdido sua relação com o restante do sítio.  

Os prédios ecléticos que permaneceram, os morros visíveis nos fundos dos lotes e o 

canal que forma a calha da rua ainda se articulavam paisagisticamente com o restante da 

cidade. Independentemente de sua unidade estilística, esse trecho de Petrópolis é parte 

integrante do conjunto histórico que constitui seu patrimônio urbano.  

Seguindo determinações do Plano, o INEPAC e o Município, na ocasião, tombaram 

mais alguns prédios excepcionais. As demais normas urbanísticas determinadas naquele 

trabalho não diziam respeito diretamente à preservação, sendo determinações para o 

direcionamento do desenvolvimento das cidades, regulamentos urbanos despreocupados com 

as construções pré-existentes. 

 

Rua do Imperador, excluída do 

tombamento nacional. 

Figura 35 – Planta de 

Petrópolis marcando as áreas 

tombadas em verde e lilás. 
Fonte: Arquivo Central do 

IPHAN/RJ. 
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Figuras 36 e 37 - Rua do Imperador em diferentes momentos.  

Foto à direita é das obras de modernização realizadas na década de 1950. 

Fonte: Arquivo do Museu Imperial. 

 

 

   

Figuras 38, 39 e 40 - Rua do Imperador. Características atuais. 

Fotos: Lia Motta. Década de 1990. 

 

 

  

 

  

 

Figuras 41 a 46 – Exemplos de imóveis que caracterizam as áreas tombadas pelo 

IPHAN. 

Fonte: Arquivo Central do IPHAN/RJ. 
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 A falta de unidade estilística do sítio histórico — elemento tradicionalmente exigido 

nos trabalhos de patrimônio — levou a essa incoerência entre o método de abordagem da 

cidade, que considerou os referenciais da ocupação do território e de sua formação e a proposta 

de preservação urbana. 

 

 

4.2.2.2 Os “dispersos na cidade” 

 

 

O INEPAC teve como política delegar aos municípios do Estado do Rio de Janeiro a 

preservação urbana. Pretendia-se envolver o poder local, assim como facilitar a identificação 

de um patrimônio de acordo com as necessidades dos cidadãos de cada localidade. Em alguns 

casos, segundo depoimento da ex-diretora do INEPAC, Dina Lerner, o interesse manifestado 

pelos municípios em tombar áreas históricas ou uma série de bens imóveis não resultou sequer 

na formalização de pedido de tombamento ao INEPAC, uma vez que, nos contatos com os 

interessados, era sugerido que estes assumissem a preservação e oferecido apoio para o 

desenvolvimento de métodos e estudos para a seleção do patrimônio cultural local. Objetivava-

se o fortalecimento de um trabalho feito através de um “olhar” local, descomprometido com o 

patrimônio tradicionalmente protegido, mas, nesse caso, também se observa que os resultados 

ficaram aquém das intenções. 

Servem como exemplo os “grupos de bens arquitetônicos” tombados em Angra dos 

Reis como resultado de oportunidade favorável para uma ação mais abrangente de preservação 

urbana, com inclusão dos múltiplos aspectos da historicidade e identidade cultural das cidades, 

uma vez que, de fato, envolveram as prefeituras e comunidades. Mas, no desfecho, houve 

apenas a seleção de uma série de bens arquitetônicos isolados dentro dos sítios históricos, 

seguindo critérios estilísticos e de excepcionalidade. São os “dispersos na cidade”, conforme 

escreveu Gustavo Rocha-Peixoto, arquiteto do INEPAC, referindo-se a esses tombamentos no 

seu artigo sobre a história da instituição.  

 

São as próprias populações locais pelos seus segmentos mais sensíveis e 

representativos que identificam e exigem a preservação de coleções de 

construções que apontam para as raízes, os fundamentos da existência de sua 

cidade, para os espaços ancestrais, remanescentes da saga urbana, da mítica 

social coletiva. Indicam, enfim os seus deuses imortais. Esses edifícios, que 

hoje contracenam com as construções mais recentes e que justificam a trama 

urbana sobrevivente, são a própria acrópole das cidadezinhas do interior do 

Estado.140 

                                                           
140 ROCHA-PEIXOTO, Gustavo. INEPAC: um perfil dos 25 anos de preservação do patrimônio cultural no 

Estado do Rio de Janeiro. Arquitetura Revista, Rio de Janeiro: FAU/UFRJ, v. 8, n. 8, 1990, p. 21. 

Aspectos da Rua do Imperador. Fotos: Lia Motta – 2000. 
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Em parte, de fato, esses imóveis “justificam a trama urbana”, mas a representam, 

pontualmente, sem contemplar o processo, a diversidade e demais componentes da forma e sua 

história.  

Em Nova Friburgo, dos doze imóveis tombados em 1985, onze fazem parte da malha 

urbana mais antiga da cidade. Estão dentro de um pequeno espaço construído por iniciativa de 

um empreendimento de imigração suíço-alemã, um dos mais bem organizados que se conhece 

na história do Brasil, envolvendo, no início do século XIX, a repartição das terras, uma 

organização urbana e o estímulo da Coroa Portuguesa. Essa história certamente deixou 

impressos, no território, vestígios que referenciam a cultura local e a diversidade regional, se 

vistos além dos limites da história da arquitetura. Os prédios, na maioria excepcional e sendo 

alguns de características normandas, permaneceram como referencial simbólico, 

testemunhando parte da história local, mas como exceções diante do restante da forma urbana. 

São prédios religiosos, como a Capela de Santo Antônio, a Catedral de São João Batista e a 

Cúria Metropolitana; institucionais, como o Sanatório Naval, a Faculdade de Odontologia, o 

Colégio N.S. das Dores, a Escola Estadual Ribeiro de Almeida, o Colégio Anchieta e a sede da 

LBA, a sede da prefeitura e ainda uma antiga residência que hoje abriga a Câmara Municipal e 

a Biblioteca Pública. Fora da malha urbana foi tombado o Conjunto da Antiga Estação 

Ferroviária de Riograndina.  

Mais uma vez, a falta de homogeneidade do sítio histórico, conformada pelas 

transformações no casario antigo e pela presença de edifícios altos mais recentes, 

comprometeu uma proteção de caráter mais abrangente. Comprometeu um olhar para o 

potencial de patrimônio existente em outros elementos urbanos, nos entremeios dos imóveis 

tombados.  

Esse tipo de tombamento, valorizando imóveis dispersos nos centros históricos, poderia 

ter sido complementado pela abordagem do conjunto urbano com a definição das áreas de 

tutela dos bens tombados. A área de tutela constitui uma figura jurídica, assim como a figura 

do entorno no IPHAN, que possibilita a definição de algumas medidas para garantir a 

preservação da ambiência dos bens tombados. Trata o conjunto urbano a partir desses bens, 

podendo incluir, segundo um entendimento mais moderno da noção de ambiência, as 

características de época de suas edificações como referência para a compreensão dos bens 

tombados. Em casos como o de Nova Friburgo, a área de ambiência da cada imóvel valorado 

individualmente poderia contribuir para a manutenção da leitura do centro histórico, porém, de 

maneira mais limitada do que o tombamento e sem enfrentar novos critérios de valoração dos 
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sítios históricos. Critérios estes, que se aplicados poderiam contribuir para a construção de uma 

nova memória social referente à diversidade cultural, em consonância com os novos discursos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 47, 48 e 49 - Edificações tombadas pelo 

INEPAC em Nova Friburgo – RJ, entre as 12 

selecionados na cidade.  

 
Fotos do processo de tombamento, década de 80  

Fonte: Arquivo do INEPAC. 

 
 

 

 

 

 

4.2.2.3 As APACs do Rio de Janeiro: prevalece a leitura arquitetônica  

 

 

A Área de Proteção Ambiental Cultural (APAC) constitui estratégia de preservação 

urbana que intenciona estabelecer procedimentos de delimitação de áreas a serem protegidas 

por um método de abordagem urbana. Com a decretação de APACs, a prefeitura do Rio de 

Janeiro almejava desenvolver uma ação renovadora de preservação urbana. Pretendia, de 

acordo com o novo discurso, abranger os bens de valor “histórico e artístico”, representações 

da “diversidade” e do “cotidiano”, construindo um patrimônio que considerasse o lugar com o 
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qual cada morador se identificasse. O seu método de abordagem, no entanto, teve viés 

arquitetônico. Em alguns casos, pouco se diferenciou de procedimentos tradicionais do IPHAN 

ao tombar imóveis excepcionais e determinar as áreas de proteção de seus entornos. 

A maioria das APACs foi implantada como resposta às solicitações feitas por 

associações de moradores de diferentes bairros, o que resultou em uma demanda diversificada, 

incluindo bairros da zona sul, da zona norte, áreas mais antigas de formação espontânea, 

bairros projetados no século XX e vilas operárias, de maneira geral, com características 

heterogêneas. 

Em alguns pontos, esse trabalho representou uma aproximação com o discurso, levando 

à proteção de sítios urbanos bastante distintos do aspecto “mineiro”, tradicionalmente 

valorizado. Foi uma contribuição importante para a construção de uma nova imagem de 

patrimônio, diferente daquela veiculada pelas práticas tradicionais de preservação, 

contribuindo para a construção de um novo quadro social da memória referente aos valores 

urbanos. Mas, em outros aspectos, os trabalhos das APACs se assemelharam às práticas 

tradicionais, valorizando os sítios com base na historiografia da arquitetura, delimitando as 

áreas sem considerar o contexto mais geral da cidade e outras características que referenciam a 

ocupação dos espaços, como, por exemplo, as do traçado e de ocupação do território.  

Observa-se que, na maioria das vezes, as áreas de proteção eram delimitadas utilizando-

se o critério estético-estilístico e de excepcionalidade. Recortava-se a cidade aleatoriamente 

sem considerar o desenvolvimento histórico, formando polígonos para incluir a “boa 

arquitetura”. As áreas abrangiam ruas ou quadras, dependendo da presença de exemplares 

arquitetonicamente em acordo com o gosto dos arquitetos que desenvolveram os trabalhos. São 

polígonos que, se examinados em planta, sobre a malha da cidade e abstraindo-se da 

arquitetura, não fazem sentido. Eliminam tecidos urbanos de características semelhantes, 

incluem tecidos distintos em outros casos e desviam de eixos de articulação da cidade 

referentes à história urbana. São exceções a APAC de Santa Teresa, onde foram utilizados, 

como parâmetros de delimitação dos sítios, os limites da Região Administrativa, e a APAC da 

Urca, onde foi considerado o limite do aterro que deu origem ao bairro — este foi o único caso 

que empregou uma referência histórica da ocupação urbana.  

Nos textos sobre esses trabalhos são constantes as referências ao valor afetivo. Havia a 

preocupação de se estabelecer um relacionamento com as comunidades para identificação dos 

imóveis que seriam valorizados de seu ponto de vista. Constata-se, no entanto, que são todos 

passíveis de serem enquadrados estilisticamente, sendo representações mais populares dos 

prédios de época ou excepcionais nos seus contextos.  
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O Corredor Cultural, ao delimitar a área que considerou de interesse para a preservação 

do centro histórico do Rio de Janeiro, em 1979, também empregou esse critério estilístico, 

observando o estilo arquitetônico predominante na região, recortando o centro histórico e 

valorando-o com base na uniformidade arquitetônica. Deste modo, não considerou a 

diversidade e sobreposição de períodos sobre um mesmo tecido urbano característico das 

cidades.  

Entre a maioria das áreas preservadas que empregou o critério de delimitação em 

função das características dos imóveis, podem ser usadas como exemplos a APAC de 

Laranjeiras e Cosme Velho, de grandes dimensões, e a APAC da Vila Hilda, que abrange um 

pequeno trecho da Tijuca. No Cosme Velho e Laranjeiras, o trabalho foi iniciado pela 

realização de um inventário dos bens arquitetônicos, após o pedido de tombamento de alguns 

prédios feito pela Associação de Moradores do Cosme Velho em 1983. Além da identificação 

dos imóveis de importância arquitetônica nesse bairro, o inventário foi estendido para 

Laranjeiras, considerando a semelhança das características dos dois bairros.   

Na ocasião havia uma grande preocupação por parte dos moradores dos dois bairros 

com relação a um projeto da prefeitura para construção de uma auto-estrada ao longo das 

encostas dos morros que formam o vale onde os bairros se desenvolveram a partir do século 

XIX. Era, portanto, momento propício e conveniente para o estabelecimento de um trabalho de 

preservação urbana incluindo aspectos naturais e outros vestígios da ocupação e 

desenvolvimento do lugar, além de sua arquitetura. No entanto, foi esta última que prevaleceu. 

Com base no inventário, foram classificados os  

 

 
componentes do conjunto arquitetônico dos bairros em quatro categorias:  

– edificações de valor excepcional – aquelas que se destacam pelo valor de 

sua arquitetura, por motivos históricos ou afetivos;  

– as edificações com valor de ambiência – aquelas que conferem ao bairro 

uma fisionomia própria;  

– as edificações sem valor específico – aquelas que não interferem na 

ambiência do bairro;  

– as edificações em desacordo com o conjunto.  

Através do método foi possível visualizar “manchas” de concentrações de 

bens de interesse cultural que naturalmente estabeleceram os limites das áreas 

de interesse para a preservação.141  

                                                           
141 CARLOS, Cláudio Antônio Santos Lima. Preservação de áreas do ambiente cultural (APAC) da Cidade do 

Rio: contribuição aos estudos e reflexão sobre o tema. 1997. Dissertação (Mestrado em Arquitetura)–Faculdade 

de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1997, p. 131. 
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No caso da APAC da Vila Hilda, a área de preservação teve como origem a intenção de 

complementar o tombamento municipal da Vila, de 1987, composta por 35 casas térreas bem 

simples, construídas para abrigar os moradores do Morro do Castelo, demolido na década de 

20. Os estudos foram estendidos pela vizinhança, identificando-se os imóveis considerados 

importantes pelos arquitetos que realizaram o trabalho. Novamente, a delimitação da área de 

preservação ignorou as referências da ocupação da região e sequer estabeleceu um nexo entre a 

Vila e os outros imóveis selecionados para compor o ambiente cultural (10 sobrados ecléticos 

construídos no início do século). A delimitação por critérios arquitetônicos era, por vezes, de 

tal maneira aleatória que não havia clareza de onde parar. A frustração pelos limites 

determinados por esse método, no caso da APAC da Vila Hilda, foi manifestada por Cláudio 

Antônio Santos Lima Carlos, arquiteto do DGPC, lamentando terem desconsiderado outros 

“exemplares arquitetônicos importantes para a memória local, situados na Rua Almirante 

Cochrane e Pareto. Estas edificações trazem influência do romantismo (chalés), neocolonial e 

art déco”142.   

Também foram arquitetônicos os critérios de proteção das edificações no interior das 

diversas APACs. Os imóveis considerados de melhor qualidade arquitetônica, “excepcionais”, 

eram encaminhados para tombamento; os que tinham valor de ambiência, estilisticamente 

válidos, mas de menor importância, ficavam preservados; e os demais ficavam tutelados, com a 

possibilidade de serem demolidos. 

                                                           
142 CARLOS, 1997, op. cit., p. 162. 

Figura 50 - Aspecto da APAC do Cosme Velho. 
Foto: Lia Motta, 2000 
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Segundo texto de Alice Reis, o “bem preservado” foi estabelecido como instrumento 

jurídico para proteger imóveis dentro das APAC sem a utilização do tombamento, considerado 

muito rigoroso pelo DGPC por impor limitações maiores no tratamento e uso dos imóveis. 

Configuraria um tombamento “mais brando” que permitiria englobar imóveis que não 

necessariamente possuem  

 
valor individual. Sua importância está condicionada à existência de outros 

bens equivalentes, com os quais constitui conjunto, resultando em uma 

composição em que todos os elementos têm seu valor relativo. O que 

realmente importa é a preservação dos conjuntos que conservam linguagens 

arquitetônicas, tipológicas, padrões recorrentes ou característicos, hoje 

parcialmente perdidos e que não poderiam ser reproduzidos.143  

 

Julgava-se que o tombamento adequava-se ao excepcional, enquanto a nova figura 

jurídica da preservação se aplicaria a bens cuja importância está condicionada à existência de 

outros bens equivalentes, com os quais constitui conjunto. Nesses imóveis, segundo os 

decretos que estabeleciam as APACs, deveriam ser mantidas as características das fachadas, 

volumetria e cobertura, incluindo-se nisso a manutenção dos elementos decorativos, não se 

diferenciando, essencialmente, das restrições impostas às edificações dos centros históricos 

tombados.  

                                                           
143 REIS, op. cit.  

Figuras 51 e 52  - Exemplo de delimitação de APAC; marcações sobre a planta da cidade. 
Fonte: Carlos, 1997, p. 173. 

  

APAC Vila Hilda, na Tijuca.  

APAC Saúde, Gamboa e Santo Cristo APAC Cruz Vermelha APAC São Cristóvão  

APAC Cidade Nova 
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A comparação desse novo instrumento de preservação com o tombamento interessa 

aqui porque demonstra uma hierarquia de valores. Muito mais do que os objetivos práticos na 

definição de critérios de intervenção nos imóveis, viabilizando uma preservação mais branda, 

mitificou-se o tombamento. Este era adequado aos imóveis excepcionais, aos que mais se 

assemelhassem aos parâmetros de apuro de estilo, conforme o que foi assimilado na memória 

social como patrimônio. O restante seria contemplado com a proteção alternativa criada pelo 

município. Esse tipo de associação contribui para reforçar a noção de valor tradicionalmente 

empregada no país.  

O pedido de tombamento da Ilha de Paquetá e ilhas em seu entorno é exemplo disso. 

Diante da solicitação feita em 1986 por um vereador para que toda a ilha fosse tombada, o 

arquiteto Armando Leitão Mendes, do Conselho Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural 

reagiu, argumentando: 

 

O tombamento da Ilha de Paquetá seria um erro técnico de uso inadequado 

dos instrumentos legais existentes na preservação da paisagem e de 

ambiências urbanas. Implicaria em consolidar, em muitos casos, arquitetura 

de péssima qualidade. [...] A decretação de Área de Preservação da Ilha de 

Paquetá e seu entorno [...] será mais adequada do que o tombamento da Ilha 

de Paquetá, por possibilitar maior flexibilidade e objetividade administrativa. 

Não se tombaria todos os imóveis, mas somente aqueles de relevante valor 

arquitetônico.144  

 

Torna-se claro que o tombamento estava relacionado com a excepcionalidade e que a 

nova figura jurídica da preservação pretendia contemplar o que seria de menor valor, segundo 

os arquitetos do DGPC, sempre condicionado a referenciais estilísticos.  

As demais restrições impostas nas APACs eram os gabaritos, implantação das 

edificações novas nos lotes, taxas de ocupação e usos. Eram também revogados os projetos de 

alinhamento que pretendiam o alargamento sistemático das ruas da cidade, obrigando as novas 

edificações a serem construídas com um recuo em relação às testadas tradicionais dos lotes. A 

referência às tipologias arquitetônicas existentes foi o critério empregado na análise dos novos 

projetos e reformas nos “imóveis de acompanhamento”, que não ficavam protegidos por 

tombamento ou preservação, sendo, portanto, passíveis de renovação plena. A idéia era 

integrá-los ao ambiente estilisticamente caracterizado (este sim tombado ou preservado), 

recuperando-se a uniformidade de outrora.  

                                                           
144 Parecer Técnico do Conselheiro Armando Leitão Mendes. 1986. (mimeo). 
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Preservava-se, assim, um grupo de imóveis ou conjunto deles, dispersos em 

determinados bairros, e desestimulavam-se as demolições pela imposição das limitações 

urbanísticas. Nesse ponto, significou um esforço para se ampliar os trabalhos de preservação 

da cidade, mas ainda empregando critérios de valoração estéticos e estilísticos. Era uma 

estética menos exigente e incluindo estilos popularmente apropriados, mas sempre 

considerando as características ornamentais ou de fachadas, sem acrescer outros aspectos de 

patrimônio contidos na forma das cidades.  

Observando a lista dos bens preservados dentro das APACs se verifica que a maioria 

dos imóveis que se localizavam no interior das áreas delimitadas foi desconsiderada ou apenas 

considerada “imóvel de acompanhamento”. Cláudio Antônio S. L. Carlos, que analisou, em 

sua dissertação de mestrado, oito das onze APACs aqui enfocadas, apresenta dados 

fundamentais para a análise desse aspecto. Segundo seus levantamentos, oito APACs incidem 

sobre áreas que contêm cerca de 33 mil imóveis. No interior dessas áreas foram preservados 

5.281 imóveis, ou seja, 16%, e os tombamentos protegeram 122 imóveis (0,40%). 

Embora significando um avanço, as APACs não enfrentaram a historicidade urbana, 

que produz o que não tem estilo ou o que tem estilo mas é “feio”, ou ainda o que é espaço mas 

não é arquitetura, assim como outros vestígios e elementos que podem contar histórias e 

representar identidades, ou seja, aquilo que os olhos educados dos arquitetos não conseguiam 

ver como patrimônio, mas que através de outras referências da cultura e da história poderiam 

ter sido valorizados como tal.  

O resultado desse trabalho foi a proteção de onze áreas, sendo seis solicitadas por 

associações de moradores, duas de iniciativa do DGPC, duas por iniciativa de outros órgãos 

municipais e a Ilha de Paquetá, por solicitação de um vereador. São áreas como os morros da 

Saúde, Gamboa e Santo Cristo, a região da Praça da Cruz Vermelha e a Cidade Nova no centro 

da cidade; os entornos da Vila Hilda na Tijuca, da Fábrica de Tecidos Confiança em Vila 

Isabel, os bairros de Santa Teresa, Urca, e o Bairro Peixoto, assim como parte do Cosme Velho 

e Laranjeira e São Cristóvão, além da Ilha de Paquetá. 

 

 

4.2.3 Adaptando os métodos às novas concepções 

 

No segundo momento do INEPAC, depois de 1979, quando já havia sido enunciada a 

concepção de patrimônio visando valorizar a diversidade cultural, foram desenvolvidos 

trabalhos alternativos que buscaram a identificação e seleção do patrimônio de maneira 

sistemática. Entre a documentação pesquisada encontra-se o inventário da Região 
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Metropolitana do Rio de Janeiro, que, embora executado pela FUNDREM, contou com a 

participação do INEPAC, o trabalho conjunto do INEPAC com a prefeitura de Nova Iguaçu 

para a identificação do patrimônio do município e o estudo dos Coretos, realizado diretamente 

pelo INEPAC. Em todos esses casos, buscou-se uma ação ajustada aos novos discursos da 

diversidade. 

 

4.2.3.1 Os inventários da FUNDREM em parceria com o INEPAC 

 

No inventário desenvolvido pela FUNDREM com a participação do INEPAC no início 

da década de 80, empregava-se uma visão comprometida com os referenciais de ocupação do 

território e seu desenvolvimento, não se limitando à história da arquitetura. Segundo Dina 

Lerner, que participou desses inventários, o objetivo das equipes técnicas era trazer, para o 

planejamento urbano e territorial da região metropolitana desenvolvido pela FUNDREM, até 

então “comprometida com uma visão tecnocrata e distante do cotidiano cultural das áreas onde 

atuava”, uma nova visão que considerasse o universo cultural e protegesse os sítios e imóveis 

usando os seus instrumentos legais. Para isso seriam desenvolvidos inventários para o 

conhecimento do universo cultural, identificando-se “os locais de fixação do homem nos 

diferentes sítios que expressam situações sociais e culturais típicas de cada momento de sua 

evolução”. Adotava-se a noção de “ambientes culturais”, considerando importantes as formas 

de fixação e apropriação dos espaços pelo homem ao longo do tempo. A partir do 

reconhecimento desses ambientes, pretendia-se subsidiar o planejamento urbano integrado às 

ações de preservação em toda a região metropolitana do Rio de Janeiro.145  

Os três volumes editados referentes ao desenvolvimento desse trabalho em Petrópolis, 

Itaboraí e Magé registraram, além de uma série de fazendas e capelas de aspecto colonial, 

núcleos urbanos de características heterogêneas e imóveis que denotam o processo histórico de 

evolução e transformação dos lugares. Mas a despeito do sucesso do método e de sua 

importância para se implantar uma nova prática de preservação, considerando o conhecimento 

do território e sua diversidade, essa prática se limitou aos três casos referidos, que ficaram 

como exemplos de uma alternativa de trabalho em concordância com as novas concepções de 

patrimônio do período. No que diz respeito a seleções para o tombamento, levou apenas à 

proteção de três capelas e uma igreja colonial no município de Magé.  

 

 

                                                           
145 Cf. LERNER, 1998, op. cit. 
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4.2.3.2 Nova Iguaçu: reconhecendo beleza no que é anônimo e familiar 

 

Outro trabalho que se tornou exemplo de uma prática alternativa foi desenvolvido pelo 

INEPAC em parceria com a prefeitura de Nova Iguaçu. Pretendia-se, além de preservar 

“monumentos e prédios históricos, [...] mostrar às pessoas como reconhecer beleza nas 

construções anônimas e familiares em suas próprias comunidades”146, conforme citação de 

Dina Lerner na carta dirigida à prefeitura do município, em 1988, que deu origem a um dos 

trabalhos alternativos.  

A idéia era compreender o patrimônio urbano empregando-se, assim como no 

inventário da FUNDREM, o conceito de “ambiente cultural”, observando-se o território e 

fazendo o registro dos ambientes e das formas de fixação e apropriação dos espaços pelo 

homem ao longo de sua história na região. Entre os instrumentos para a proteção do patrimônio 

identificado estaria o tombamento estadual e municipal, recursos da legislação urbanística e 

campanhas educativas e parcerias com as comunidades. 

O trabalho desenvolvido, embora não tenha alcançado os objetivos descritos no projeto, 

teve resultados que demonstram seu potencial. Uma equipe interdisciplinar e interinstitucional, 

que constituiu o Grupo de Trabalho Para a Preservação do Patrimônio Natural e Cultural do 

Município, nomeado por decreto municipal em setembro de 1988, realizou pesquisa sobre a 

ocupação dos solos do município, entrevistas com moradores, estudiosos de mateiros — neste 

caso visando ao patrimônio natural — e um levantamento fotográfico, registrando as 

construções características daquele subúrbio. As fotos dão a dimensão do que se buscava como 

valor patrimonial: a conformação do lugar de viver das recordações das referências culturais, o 

seu lugar de pertencimento, de acordo com conceituação recente, adotada pelos cientistas 

sociais, que muitas vezes independe da beleza da arquitetura ou de regras estilísticas.  

Mas, conforme registrou Dina Lerner, preventivamente, na carta que deu início ao 

trabalho, “conseguir mudar a maneira tradicional de pensar e agir não é tão simples assim. Até 

porque tem todo um trabalho de rotina, do dia-a-dia de enfrentar a realidade que nos faz 

esquecer dessa maneira de pensar maior”147. No dia-a-dia prevalece o que já está consagrado, o 

que é tradicional e mais fácil, pois o modo de lidar já está incorporado, ou seja, a rotina não 

deixa espaço para que as instituições se desvinculem do que foi construído como patrimônio 

                                                           
146 LERNER, Dina. Carta-resposta ao pedido de colaboração feito pelo arquiteto Vicente Loreiro, para esboçar 

um projeto de patrimônio cultural em Nova Iguaçu, 1988. (mimeo). 

147 Idem, ibidem. 
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anteriormente, do que se aprendeu a reconhecer como tal e ficou incorporado à memória da 

sociedade.  

Assim, a única medida de preservação oficialmente assumida pelo poder público foi o 

tombamento, pelo INEPAC, em1989, de 12 imóveis por solicitação do Grupo de Trabalho. 

Trata-se do grupo de bens arquitetônicos, já referido, valorizado individualmente ou pelo 

aspecto arquitetônico ou por suas características excepcionais em relação ao contexto. São 

quatro pequenas estações ferroviárias, ecléticas, e o antigo entreposto, hoje Lar de Joaquina, 

todos ecléticos do início do século XX, quatro igrejas coloniais do século XVIII e uma 

neoclássica do XIX, uma escola neocolonial de meados do século XX e o Reservatório de Rio 

D’Ouro do século XIX. 

O grupo de bens tombados em Nova Iguaçu foi o que restou de um trabalho que tinha 

intenções mais amplas e não pôde ser concluído. Com esse trabalho se buscava um novo olhar 

sobre o patrimônio imóvel, considerando o espaço urbano como produção cultural, 

contribuindo para a construção de outra memória social, identificando patrimônio cultural em 

outros aspectos urbanos, além dos estético-estilísticos, monumentais e excepcionais — em 

outros aspectos da forma urbana, nas casas pobres de subúrbio, em contextos heterogêneos, no 

que sequer é vernacular.  

 

 

4.2.3.3 A busca deliberada de novas representações: o INEPAC e seus coretos 

 

O inventário dos coretos em diversas praças e em diferentes municípios do Rio de 

Janeiro, desenvolvido pelo INEPAC a partir de 1983, visava contemplar, com o tombamento 

de imóveis urbanos, novas representações da diversidade cultural descritas nos discursos. 

Buscou-se nessas construções contemplar a cultura popular. O resultado foi o tombamento de 

15 coretos espalhados pelo Estado do Rio de Janeiro, que de fato corresponderam à única ação 

de seleção de imóveis de acordo com o novo discurso do INEPAC. Os outros tombamentos de 

imóveis que se enquadram como tendo essa característica, como, por exemplo, o Sistema de 

Bondes de Santa Teresa, foram de iniciativa de agentes de fora da instituição.  

Os coretos foram citados como exemplo de um valor cultural novo; eram até então 

ignorados como patrimônio, representando o trivial e o popular. Na Revista do Brasil, Ítalo 

Campofiorito se refere aos coretos tombados, salientando:  

 

Mais uma vez o valor cultural vem por caminhos que a cultura oficial 

desconhece: a banalização industrial de um ecletismo comercializado, 

transplantada ao outro lado do mundo, vem produzir por adensamento 
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semântico esses remanescentes que agora parecem ser raros e fantásticos, 

personagens feéricos de um novo trivial: o da arte domingueira da civilização 

caipira e suburbana do Brasil.148  

  

Outra referência feita a esse tipo de bem os coloca como símbolos de um tempo que 

passou, de um modo de viver, como descreve Gustavo Rocha-Peixoto: 

 

Palanque de campanhas políticas e cerimônias religiosas, centro do carnaval 

dos bairros mas, fundamentalmente, lugar da retreta com sua pequena banda, 

seus dobrados e valsas, polcas e maxixes, foi perdendo o sentido com a 

modernização da vida urbana e acabou por sobreviver, como sinal de candura 

e ingenuidade, nos lugares mais distantes.149 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53 - Coreto do Jardim do Méier, 

tombado pelo INEPAC.  

Foto do processo de tombamento, década de 

1980. 

Fonte: Arquivo do INEPAC. 

 

 

 

 

 

 

4.2.3.4 A cidade-documento: a opção pela informação 

 

No âmbito do IPHAN foi estabelecida uma linha de trabalho que procurou romper com 

a abordagem estético-estilística do patrimônio, possibilitando a sua valorização como fonte 

documental e buscando a leitura dos significados contidos na forma dos sítios e imóveis. Os 

trabalhos nela sustentados distinguiam a materialidade dos objetos das informações que eles 

pudessem conter. Apropriavam-se de concepções da nova historiografia, tendo como referência 

autores como Marc Bloch e Jacques Le Goff e exemplos de leitura do território e do tecido 

urbano desenvolvidos na Itália.  

Embora esse entendimento tenha sido ensaiado inicialmente na nova delimitação do 

tombamento do centro histórico de Salvador, quando foi incluída na área tombada a “mancha 

                                                           
148 CAMPOFIORITO, 1986, op. cit., p. 14 
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matriz” da cidade, antes excluída por conter prédios novos de até dez pavimentos, o marco 

fundador dessa nova perspectiva foi o parecer do arquiteto Luiz Fernando Franco para o 

tombamento de Laguna, de 1984: 

 

Em sua dimensão estritamente arquitetônica, o patrimônio construído do 

centro histórico de Laguna não apresenta as características de 

excepcionalidade normalmente adotadas como critério para decidir sobre a 

oportunidade do tombamento. Sob este ponto-de-vista, não saberíamos eleger 

outra edificação que atenda individualmente àquele critério, além da Casa de 

Câmara e Cadeia, tombada em 1953 pelo então Serviço do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional. Cremos, não obstante, tratar-se de documento 

precioso da história urbana do país, menos como sede de acontecimentos 

notáveis — embora estes tenham sido ali assinalados — do que pela escolha 

criteriosa do sítio; pelo papel que o povoado pode desempenhar, em virtude 

de sua localização, no processo de expansão das fronteiras meridionais; e, 

sobretudo pela forma urbana assumida afinal como precipitação espacial dos 

dois processos precedentes.150 

 

 

Explicitou-se, nesse documento, o conceito que orientou a valoração dos sítios urbanos 

como documentos, isto é, em função do que representavam como vestígios do processo de 

ocupação do território brasileiro, possibilitando ainda leituras a partir da informação contida na 

configuração do espaço. 

 

                                                                                                                                                                                       
149 ROCHA-PEIXOTO, 1990, op. cit., p. 19 
150 FRANCO, Luiz Fernando P. N. Centro Histórico de Laguna. In: IPHAN. Estudos de tombamento. Rio de 

Janeiro: IPHAN, 1995, p. 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54 - Casa de Câmara e Cadeia de 

Laguna – SC, tombada pelo IPHAN em 

1953.  
Fonte: Arquivo Central do IPHAN/RJ 
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Figuras 55 a 58  - Aspectos do centro 

histórico de Laguna, tombado em 1985. 

  

Foto do processo de tombamento,  

década de 80.  

Fonte: Arquivo Central do IPHAN/RJ. 

 

  
 

Além de Laguna, São Francisco do Sul, também em Santa Catarina, Natividade e 

Pirenópolis, em Goiás, e Cuiabá no Mato Grosso são exemplos de tombamentos que se 

orientaram por essa visão. Os estudos procuravam construir o seu valor como referências da 

ocupação do território nacional e do processo de evolução sócio-cultural nele vivido. A Praça 

15 de Novembro, embora tenha sido delimitada buscando a uniformidade das características 

estilísticas e volumétricas do casario, na abordagem do sítio delimitado trabalhou com 

referências do conceito cidade-documento, procedendo minucioso levantamento das 

edificações para leitura de suas formas e entendimento de seus significados e a relação com a 

geografia e o processo histórico do Rio de Janeiro.  

A resposta do IPHAN aos recursos de proprietários de imóveis contra o tombamento de 

Cuiabá é uma obra-prima para o entendimento dos trabalhos baseados nessa idéia de 

patrimônio.  Cuiabá tinha um centro histórico já bastante comprometido em sua uniformidade 

estilística. Do século XVIII, época de sua fundação, pouco restava e muitas construções eram 

do final do século XIX, do início do XX e até mesmo algumas bastante recentes. A delimitação 

da área a ser tombada se baseou no “traçado e calhas originais de ruas, travessas e becos; 

homogeneidade predominante de escala; maior densidade de espécimes arquitetônicos 
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expressivos; historicidade da área e de seus equipamentos”151. Sem corresponder aos padrões 

tradicionais dos sítios mineiros, o tombamento foi de difícil compreensão pelos proprietários, o 

que motivou a referida resposta, explicando o valor de Cuiabá como um fato histórico, 

entendido da seguinte maneira: 

 

Fato pode ser definido como o fenômeno material, produto de um 

acontecimento ou de um processo na vida social, localizado no tempo e no 

espaço. Cabe-nos ressaltar, porém, que nem todos os fatos são históricos; o 

que os diferencia é o tempo da História, que é, em essência o tempo da 

mudança, onde um fato se torna histórico na medida em que produz 

conseqüências no processo social. Dessa forma, interessa à História, e 

também à preservação, não o fato isolado, descritivo e estanque, mas todo o 

processo gerado num tempo e espaço determinados, gerador de 

conseqüências e/ou mudanças. Interessa, portanto, identificar o processo de 

produção, uso e transformação do homem sobre a natureza; a obra de uma 

sociedade que agencia a natureza em sua volta, o espaço em que vive, 

conforme seus interesses e necessidades, estando inserida em determinada 

estrutura social que a torna possível.  

No caso específico de Cuiabá, a formação do núcleo foi entendida como fato 

histórico porque produziu, entre outras conseqüências, o avanço da América 

portuguesa sobre a espanhola, constituindo-se em um pólo irradiador para a 

ocupação do interior e demarcação futura do território brasileiro.152 

 

Diante desse argumento, Cuiabá, assim como Laguna, representava um marco da 

conquista do território brasileiro. Mas o quê desse território ocupado? A sua relação com o 

sítio natural que resulta de “um complexo de elementos que representam materialmente o 

processo de organização e evolução de uma cidade”153. Não se tratava da preservação da soma 

de valores individuais, mas dos vestígios do processo de ocupação e permanência do homem 

ocidental naquele lugar.  

 

Em relação ao aspecto arquitetônico, não foram ressaltadas as características 

individuais das edificações; ao contrário, (privilegiou-se) a associação de 

cada uma das unidades que, assim relacionadas, contribuem para a formação 

de uma nova “entidade coletiva”, sendo esse o caráter que determina o seu 

valor.  A questão básica em relação à preservação de centros históricos é a 

paisagem urbana. Assim, as características arquitetônicas contribuem para a 

leitura do espaço urbano organizado, como uma parcela desse espaço.154 

                                                           
151 Processo IPHAN n. 1180-T-85. 
152 CHUVA, Márcia; MENDES, Helena. Contra-razões às impugnações interpostas por proprietários de imóveis situados no 

Conjunto Arquitetônico, Urbanístico e Paisagístico de Cuiabá – MT. In: IPHAN. Estudos de tombamento. Rio de Janeiro: 

IPHAN, 1995, p. 119-120. 
153 CHUVA; MENDES, 1995, op. cit., p. 121. 
154 Idem, ibidem, p. 121. 



107 

 

 

 

   

Figuras 59 a 63 - Aspectos do centro histórico de Cuiabá – MT, tombado pelo IPHAN em 1993 

(processo aberto em 1985).  
Fonte: Arquivo Central do IPHAN/RJ.  

 

Não se tratava, portanto, da preservação de um conjunto arquitetônico observando-se as 

características dos imóveis, mas da preservação do sítio histórico do qual participavam as 

edificações, considerando o processo de ocupação do território que o gerou, relacionado ao 

traçado, às características de ocupação do solo e às formas de adaptação aos condicionantes 

geográficos.  

No estudo de tombamento da Praça 15 e imediações, os condicionantes geográficos e as 

formas geradas na superação das dificuldades dos espaços foram indicadores do valor 

patrimonial. Buscou-se nas edificações aspectos que revelassem os desafios da ocupação do 

território e as adaptações às necessidades sociais. A “leitura” dos espaços internos dos imóveis 

ainda historiava as condições geográficas e sociais de ocupação do lugar. A equipe que 

elaborou o trabalho, coordenado pela arquiteta Dora Alcântara, fez estudo detalhado, 

relacionando as características dos imóveis, incluindo seus exíguos lotes com a arquitetura. Os 

terrenos de difícil ocupação, exigindo aterros, localizavam-se na primeira área plana ocupada 
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no Rio de Janeiro, vizinha ao porto, tornando-se o mais importante centro de negócios do país. 

Essa análise levou à inclusão, no tombamento, de elementos internos dos prédios que revelam 

as soluções de adaptação a essa condição sócio-econônica e geográfica, tais como clarabóias de 

ventilação, poços de ventilação, acessos e escadarias.   

Além dos estudos de tombamento realizados segundo essa perspectiva, foram 

estruturados trabalhos de documentação e de inventário dos sítios urbanos já tombados para 

orientar critérios e normas de intervenção que considerassem a cidade como um processo, não 

mais permitindo a eliminação dos vestígios da história em nome de uma imagem idealizada, 

como acontecia no período inicial de atuação do IPHAN.  

Ambicionava-se, através do conhecimento produzido, estabelecer novas possibilidades 

de valoração dos sítios, reconhecendo-os como lugares socialmente produzidos, onde se 

acumulam vestígios culturais que documentam a trajetória das sociedades locais. Além disso, 

pretendia-se conservar as informações extraídas dos objetos, independentemente de seus 

suportes materiais, conforme descreve o Manual do Método de Inventário - Sítios Urbanos 

Tombados do IPHAN: 

 

 
Os inventários têm como função; por um lado, constituir-se em uma ação de 

preservação do patrimônio, na medida em que conservam em outros suportes 

as informações contidas nos bens culturais, possibilitando a leitura de sua 

forma e acesso a essas informações, independentemente dos seus suportes 

originais; por outro lado, especialmente no caso dos sítios urbanos, apoiar os 

trabalhos de planejamento e atualização das intervenções nos mesmos, 

contribuindo diretamente para o estabelecimento de critérios e parâmetros de 

preservação, fundamentados na compreensão do sítio urbano como parte de 

um processo de construção, referenciado historicamente.155 

 

  

O fundamental, diante dessa intenção, eram as informações contidas na forma dos sítios, 

incluindo os imóveis, lotes, arruamento, becos, referências geográficas da ocupação, espaços 

de produção, de convivência. O significado das formas construídas e suas diversas 

apropriações ao longo do tempo somam-se ao valor simbólico, que anteriormente era o único a 

ser considerado e atribuído exclusivamente às características estilísticas dos bens culturais. 

 

 

 

                                                           
155 IPHAN. Manual do método de inventário: sítios urbanos tombados (INBI/SU). Setor de Inventários 

DID/IPHAN. Rio de Janeiro: IPHAN, 1998, p. 7. 
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4.2.3.4 Pesquisas da referência cultural e os tombamentos casuais 

 

As pesquisas desenvolvidas pela Coordenação de Referência Cultural do IPHAN, 

composta pelas equipes do CNRC, incorporadas ao IPHAN quando houve a fusão das duas 

instituições em 1979, embora não tivessem como alvo o tombamento de bens imóveis, 

resultaram em tombamentos importantes, dignos de nota no contexto desta dissertação: o 

Terreiro da Casa Branca em Salvador na Bahia, o Conjunto Arquitetônico, Urbanístico e 

Paisagístico de Monte Santo em Monte Santo, também na Bahia, e a Fábrica de Vinho de Caju 

Tito Silva em João Pessoa na Paraíba.  

No primeiro caso — o tombamento do Terreiro da Casa Branca, em Salvador, centro de 

culto afro-brasileiro —, valorizava-se outra etnia e o candomblé como religião brasileira. Este 

teve seu tombamento solicitado pela comunidade religiosa diante da ameaça de destruição para 

a construção de um conjunto habitacional. O tombamento foi viabilizado pelo trabalho já 

iniciado pelas equipes do CNRC, em parceria com a prefeitura de Salvador, sobre os terreiros 

existentes na cidade. Embora o objetivo do estudo não fosse o tombamento, no momento em 

que o conjunto religioso foi ameaçado de demolição, esse instrumento legal foi usado, 

incorporando-se como patrimônio nacional, em 1984, um terreiro como representação da 

diversidade cultural brasileira. E, assim, o Terreiro da Casa Branca passou a ser o símbolo de 

um novo patrimônio, usado insistentemente nos discursos institucionais.  

Também em função de uma ameaça foi solicitado o tombamento da Fábrica de Vinho 

de Caju Tito Silva em João Pessoa. Nesse caso a ameaça era de falência e, conseqüentemente, 

de extinção da produção do vinho e, junto com ele, seria perdido um saber relacionado com as 

características regionais de processo cultural brasileiro. Pretendia-se, com o tombamento, obter 

o reconhecimento nacional daquela produção, colaborando, dessa forma, para a sua 

revitalização. Seu tombamento representava, no entender do IPHAN, uma inovação em matéria 

de preservação de monumentos históricos, pois incluiria a maquinaria e equipamentos, 

possibilitando a permanência da produção do vinho. 

A idéia era encontrar suporte financeiro junto ao Estado da Paraíba e transformar a 

fábrica numa oficina-escola popular.  

Embora o prédio não fosse o alvo do tombamento, tombou-se como patrimônio 

nacional um exemplar da arquitetura industrial que, talvez, nunca figurasse como patrimônio, 

já que não tinha a excepcionalidade e o apuro de estilo tradicionalmente exigidos para esse tipo 

de proteção.  



110 

 

O Santuário do Monte Santo, na Bahia, foi o único que teve pedido de tombamento 

independente de ameaça, desejando-se apenas o reconhecimento do valor cultural do sítio. 

Tratava-se de sítio urbano “profundamente arraigado à cultura popular nordestina [...] lugar 

sagrado para o sertanejo do lugar e arredores”156, conforme solicitação da Diretoria Regional 

do IPHAN na Bahia em 1982.  

Estavam, assim, contemplados como patrimônio nacional, representações dos negros, 

da religiosidade popular e de uma produção regional com base em um produto nacional, 

materializando-se também, através dos imóveis, a presença das manifestações culturais e da 

produção que abrigavam, sem preocupação com a estética e estilo que apresentavam. 

 Os trabalhos descritos — do INEPAC, do IPHAN e do DGPC — constituíram 

um esforço identificação sistemática de um patrimônio arquitetônico e urbano mais abrangente, 

buscando atender às novas demandas da sociedade e corresponder ao novo discurso. Os 

tombamentos citados que resultaram de pesquisas do CNRC, foram pontuais e, pode se dizer 

mesmo casuais, sem corresponderem a uma política de preservação por meio da aplicação 

desse instrumento. 

Deste modo, conclui-se que embora tenham sido alcançados alguns resultados 

importantes no período de 1979 a 1990, foram, proporcionalmente, poucas as ações de 

proteção – tombamentos e definição de APACs – que resultaram desses trabalhos de 

identificação e pesquisa, não sendo suficientes para constituir um quadro de referência para a 

construção de uma nova memória social referente ao patrimônio da diversidade cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
156 Processo IPHAN n.1060-T-82. 
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5 AS PRÁTICAS SELETIVAS E SUAS REPRESENTAÇÕES: IDENTIFICAÇÃO 

PONTUAL E OS CRITÉRIOS FUNDADORES 

  

Embora tenham sido adotados métodos que incluíam estudos mais aprofundados e 

diversificados de identificação e valorização dos imóveis e sítios urbanos como patrimônio, 

conforme analisado anteriormente, predominou na seleção do patrimônio a identificação 

pontual, segundo a qual os imóveis e sítios urbanos eram reconhecidos à primeira vista, in 

loco, de acordo com critérios construídos pela ação inicial do IPHAN.  

Isso pode ser demonstrado com os tombamentos feitos de 1979 a 1990, período em que 

os discursos ganharam contornos mais definidos em prol da diversidade cultural e do 

patrimônio como referência das comunidades, quando 164 imóveis foram protegidos, 

predominantemente por critérios estilísticos ou de excepcionalidade, tanto por iniciativa do 

INEPAC, do IPHAN e do DGPC quanto por agentes de fora do âmbito dessas instituições. 

Esses imóveis correspondem a 72,57% do total das ações de preservação feitas na época.  

Observa-se que a sociedade civil organizada em associações de bairros, de amigos ou 

corporativas ou de abaixo-assinados, e os proprietários e usuários dos imóveis, reconheciam, 

no local, o que aprendeu a ver como patrimônio. Prefeituras, órgãos de planejamento, setores 

da administração estadual e alguns políticos também não se manifestaram de forma diferente. 

É possível afirmar, portanto, que, mais do que se apropriarem do tema patrimônio cultural para 

a defesa das cidades, esses agentes de fora se apropriaram dos critérios tradicionalmente 

usados pelo IPHAN.  

Neste capítulo será observado tal grupo de tombamentos, divididos entre as iniciativas 

institucionais e de fora das instituições, considerando os critérios de seleção e as características 

dos bens selecionados, dando ênfase aos argumentos empregados pelos agentes institucionais e 

de fora das instituições para a valoração do patrimônio. 

 

 

5.1 A identificação pontual do patrimônio pelas instituições  

 

 

As instituições de preservação, principais responsáveis pela implantação de critérios em 

conformidade com os novos discursos, promoveram 60 tombamentos feitos por meio de uma 

abordagem pontual dos imóveis e sítios urbanos. Estes têm, em maior quantidade, 

características coloniais, neoclássicas e modernistas (43%), à semelhança do que era 

selecionado no período inicial da preservação no Brasil. Os exemplares ecléticos isoladamente 
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são maioria (35%). Foram selecionados ainda exemplares art deco, neocoloniais e construções 

em estrutura metálica, exemplares neocoloniais e uma construção militar (conforme 

apresentado na Tabela 2) ao classificar os bens tombados segundo suas características 

estilísticas.  

Observa-se que o DGPC protegeu mais a arquitetura de características ecléticas, 

enquanto o IPHAN ainda protegeu maior número de imóveis coloniais, neoclássicos e 

modernistas. 

 

Tabela 2 – Seleção pontual dos imóveis pelas instituições segundo característica estilística. 

Característica estilística INEPAC IPHAN DGPC     Total 
Colonial - 5 - 5 

Neoclássico         6 5 3 14 

Modernista - 6 1 7 

Eclético 4 3 14 21 

Industrial - 3 - 3 

Art déco 3 - 2 5 

Neocolonial 1 - 2 3 

Militar - - 1 1 

Sítio urbano heterogêneo - - - - 

Funerário/paisagístico 1 - - 1 

Total 15 22 23 60 
Fonte: Elaborada a partir de dados do Acervo Central do IPHAN/RJ e dos arquivos do INEPAC e DGPC. 

 

 

Como mostra a Tabela 3, foram tombados em maior quantidade prédios residenciais de 

aspecto nobre ou palaciano, prédios públicos, institucionais e de serviços, como escolas e 

hotéis (56,7%). Constam ainda igrejas católicas, sítios urbanos e centros históricos, conjuntos 

arquitetônicos e equipamentos urbanos, como pontes e chafarizes, prédios industriais, um 

cemitério e o Cristo Redentor como monumento tombado pelo DGPC. 

 

Tabela 3 – Seleção pontual dos imóveis pelas instituições segundo tipologia funcional. 

Tipologia funcional INEPAC       IPHAN        DGPC       Total 
Sítios urbanos/centros históricos 2 2 - 4 

Conjunto arquitetônico - 1 3 4 

Prédio público 3 6 3 12 

Institucional ou serviços - 1 3 4 

Residencial 5 6 7 18 

Religioso 2 3 1 6 

Misto – residencial e comercial - - 1 1 

Equipamento urbano  - 3 1 4 

Militar  - - 1 1 

Comercial 1 - - 1 

Industrial 1 - 2 3 

Funerária 1 - - 1 

Monumento - - 1 1 

Total 15   22 23  60 

Fonte: Elaborada a partir de dados do Acervo Central do IPHAN/RJ e arquivos do INEPAC e DGPC. 
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Nos documentos que dão início aos processos de tombamento, observam-se os 

referenciais da historiografia tradicional da arquitetura e da excepcionalidade empregados 

pelas três instituições. É exemplo dessa prática a seleção, em 1987 e 1988, da arquitetura 

assinada por arquitetos brasileiros importantes, como os seis imóveis selecionados pelo 

INEPAC, sendo: o Galpão na Rua Aníbal Benévolo e a Igreja Nossa Senhora de Lourdes, no 

Rio de Janeiro, e a casa na Rua Coronel Tamarindo, em Niterói, art déco, de autoria de 

Antônio Virzi — famoso arquiteto do início do século XX —, assim como o Museu do 

Folclore, a Casa na Rua Ibituruna e um antigo galpão da Fundação Universitária José 

Bonifácio, adaptados para funções contemporâneas pelo arquiteto Alcides da Rocha Miranda.  

Sobre as obras de adaptação desse arquiteto, o INEPAC ressaltou que “os imóveis revestem-se, 

hoje, de especial interesse, haja vista a importância didática das intervenções neles 

realizadas”157.  

Também com base no critério da autoria, o IPHAN selecionou para tombamento três 

casas projetadas por Gregory Warchavchik, em São Paulo, em 1984 e 1985, representantes dos 

primórdios da arquitetura modernista no Brasil, o Conjunto Residencial do Parque Guinle, no 

Rio de Janeiro, e o Hotel do Parque São Clemente, em Nova Friburgo, em 1984, ambos de 

autoria de Lucio Costa. O DGPC selecionou o Prédio na Avenida Oswaldo Cruz n. 4, em 1985, 

considerando-o o “mais importante prédio residencial de Heitor de Mello”158, e a Garagem de 

influência Mackintosh,  na Cidade Nova, atribuída a Antônio Virzi.  

Evidenciando o critério da historiografia da arquitetura, encontram-se ainda os casos 

que ressaltavam o avanço tecnológico das construções no Brasil, como o Pórtico Central do 

Porto de Porto Alegre, considerado pelo IPHAN, em 1981, como “soberbo exemplar de 

arquitetura estruturada em ferro [...] singular no Brasil e das últimas grandes estruturas 

importadas da Europa”159, o Mercado Municipal de Manaus, em 1985, apontado como um dos 

“expressivos exemplares da arquitetura de ferro implantados no Brasil [com] excepcionais 

qualidades plásticas e construtivas”160, e a minuciosa descrição das técnicas construtivas e de 

montagem dos componentes metálicos  da Ponte Hercílio Luz em Florianópolis, tombada em 

1983.   

 

                                                           
157 Processo no DGPC n. E. 18/300.321/87. 
158 Processo no DGPC n. 07/021412/85.  
159 Processo no IPHAN n. 1047-T-81. 
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Figura 64 – Ponte Hercílio Luz, 

Florianópolis – SC. 

Foto que compõe o Processo de 

Tombamento.   

Fonte: Arquivo central do IPHAN/RJ. 

 

A descrição estilística é, na maioria das vezes, bastante elaborada, podendo ser 

associada aos argumentos da excepcionalidade, ressaltando-se, por exemplo, ser o único, o 

último ou mais representativo. Esse procedimento pode ser exemplificado pelo tombamento do 

INEPAC, iniciado em 1983, do Solar do Visconde do Rio Seco, no Rio de Janeiro, 

considerando que ele guarda ainda “muitas características da morfologia arquitetônica e da 

postura equilibrada e serena do nosso neoclássico imperial” e enfatizando a sua 

excepcionalidade por ser “praticamente o último sinal, junto com a estátua eqüestre de D. 

Pedro I, que fica no meio da Praça Tiradentes, das glórias históricas do antigo Largo do 

Rossio”.161  

Nos documentos referentes aos tombamentos do IPHAN, registra-se o mesmo critério 

como, por exemplo, no tombamento da Casa à Rua Benfica, em Recife, caracterizada como 

“raro exemplar do estilo neoclássico em construções particulares, de linhas sóbrias, num 

conjunto de raro e harmonioso equilíbrio”162, e na descrição detalhada do Palacete Argentina, 

em Porto Alegre, valorizado pela “qualidade da arquitetura, quer seja pela articulação e 

generosidade de seus espaços, quer ela seja interpretada plasticamente no primoroso artesanato 

de seus elementos ecléticos”163.  

O DGPC, que não fugiu à regra, selecionou no Rio de Janeiro, em 1982, exemplares 

como o Supremo Tribunal Federal, no Centro — “brilhante arquitetura francesa, importada por 

Pereira Passos para a Avenida Central”164 —, e a antiga residência da Rua Rumânia n. 20, em 

Laranjeiras, considerada como patrimônio pelo DGPC, em 1983, por constituir um dos 

                                                                                                                                                                                       
160 Processo no IPHAN n. 1179-T-85. 
161 Processo no INEPAC n. E-03/31.274/83. 
162 Processo no IPHAN 1140-T-85. 
163 Processo no IPHAN n. 1262-T-88. 
164 Processo no DGPC n. 07/018592/82. 
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“poucos exemplares de importância do neocolonial, introduzido entre nós na década de 20, 

mercê de trabalhos e projetos de Arquimedes Memória, Elisério Baiana [...] e, principalmente, 

Lucio Costa”165.  

O Ginásio Pernambucano, em Recife, tombado pelo IPHAN, e a Capela de Nossa 

Senhora da Piedade, em Três Rios, assim como a Sede da Prefeitura de Sapucaia, tombados 

pelo INEPAC, embora fossem prédios neoclássicos, com características tradicionalmente 

valorizadas nos trabalhos de preservação, não tiveram suas características estéticas ressaltadas 

como valor de patrimônio, utilizando-se os aspectos históricos para a comprovação de sua 

excepcionalidade. Em 1983 o IPHAN selecionou o Ginásio Pernambucano, levando em conta a 

tradição da escola, sua biblioteca e os ilustres alunos que ali se formaram. No caso da capela 

em Três Rios, também neoclássica, o INEPAC considerou, em 1986, a sua relação com a 

fundação da cidade, sem outras explicações, e a Sede da Prefeitura de Sapucaia foi 

identificada, em 1987, com a história da produção do café na região.  

Para o tombamento do imóvel eclético conhecido como Gávea Pequena, atual 

residência do prefeito, tombada pelo DGPC, o argumento foi a homenagem a José de Alencar, 

justificando-se a seleção, em 1988, pelo fato de ter sido residência do escritor. Esse caso é um 

dos exemplos da dificuldade em se valorizar a arquitetura eclética, apesar de os novos 

discursos já estarem completando quase 15 anos. Mesmo enquadrados pela historiografia 

clássica, os exemplares ecléticos, considerados sem excepcionalidade, mereciam, como reforço 

na argumentação do tombamento, um fato histórico peculiar, prática essa também tradicional.  

Mesmo nos sítios urbanos se registra o emprego do critério estilístico e de 

excepcionalidade. O INEPAC tombou por iniciativa própria apenas dois sítios urbanos: o 

Largo do Boticário, em Laranjeiras, no Rio de Janeiro em 1987, possuidor de importante 

edificação neoclássica em sua entrada, de risco atribuído a José Maria Rabello, segundo 

parecer do INEPAC, e sendo o próprio largo um conjunto de imóveis de estilo neocolonial; e 

em 1989 a Praça da República, em Niterói, de características ecléticas e monumentais, devido 

às suas dimensões e aos prédios institucionais em sua volta, “representativos dos primeiros 

decênios do período republicano”166. No caso do IPHAN, o tombamento do Plano Piloto de 

Brasília, modernista e excepcional, exemplifica esse critério.  

Afora o critério estilístico e de excepcionalidade, foram selecionados dois imóveis com 

ênfase nos aspectos paisagísticos: o Cemitério dos Ingleses, no Morro da Providência no Rio 

de Janeiro, tombado pelo INEPAC com realce para sua implantação no local, integrando-se à 

                                                           
165 Processo no DGPC n. 07/19240/82. 
166 Complementarão do processo do INEPAC n. E-0318213/78, em 1990. 
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paisagem, como uma “lição aos atuais predadores das encostas dos morros desta cidade”167, e o 

Forte do Leme, também no Rio de Janeiro, tombado pelo DGPC pela “situação privilegiada no 

que se refere à paisagem [e] por documentar a evolução das artes e técnicas militares”168. 

Finalmente, entre os tombamentos selecionados pontualmente por iniciativa 

institucional, apenas oito estão de acordo com o novo discurso, distinguindo-se em parte pelas 

características dos imóveis e em parte pelo significado que lhes foi atribuído. Entre estes se 

destacam a Casa Cavé, confeitaria de características ecléticas no centro do Rio de Janeiro, 

tombada como representante do cotidiano dos cidadãos com seus “hábitos urbanos” — da 

“vida boêmia e social” da primeira metade do século no Rio de Janeiro, segundo termos 

empregados pelo INEPAC nos documentos relativos ao tombamento169 — e o Parque da 

Queimada, em Salvador na Bahia, que abriga diversos reservatórios d’água e edificações de 

caráter utilitário de final do século XIX e início do XX, tombado pelo IPHAN a partir de 

estudos iniciados em 1989. Sua importância estava relacionada ao desenvolvimento da cidade.  

As iniciativas do DGPC incluem a Igreja Nossa Senhora da Penha, representando a 

“religiosidade de nossa gente”170, conforme termos do processo de tombamento, referindo-se à 

religiosidade de caráter popular, buscando opor-se ao que foi selecionado da arquitetura 

religiosa barroca pelo IPHAN. O Templo Israelita, no Centro do Rio de Janeiro, foi colocado 

nessa categoria. Também do DGPC foram os tombamentos das escolas José Bonifácio na 

Gamboa, neoclássica de meados do século XIX, Barão de Macaúbas em Inhaúma e Marechal 

Deodoro na Glória, ecléticas do início do XX.  Embora tivessem características estilísticas 

reconhecíveis para sua consideração como patrimônio, segundo o critério predominante, foram 

selecionadas como patrimônio em 1983, 1984 e 1985, respectivamente, considerando-se a 

leitura dos programas arquitetônicos, valorizando o seu significado relacionado às concepções 

de ensino, assim como suas peculiaridades como lugar de memória das populações. Consta 

ainda da lista do DGPC a Fábrica Bangu — tombada em 1989 e destombada e demolida em 

1995 —, que representaria a “formação da classe operária brasileira”171. 

Constata-se, portanto, que nove entre os 59 tombamentos feitos pontualmente por 

iniciativa institucional não enfatizaram as características arquitetônicas de estilo ou a 

excepcionalidade. Foram dois pelos aspectos paisagísticos e apenas sete, ou seja, pouco menos 

de 11,86%, que tiveram como preocupação a atribuição de significados, em acordo com os 

novos discursos, como referências do cotidiano, aos lugares de memória e de costumes, ao 

aspecto documental contido na forma dos imóveis, além das características artísticas. 

                                                           
167 Processo no INEPAC n. E-18/300627/84. 
168 Processo no DGPC n. 12/1683/86. 
169 Processo no INEPAC n. E. 03/312270/83. 
14 Processo no DGPC n. 12/1911/88. 
171 Trata-se de referência feita à fábrica na solicitação de tombamento encaminhada ao INEPAC para o tombamento de 

imóveis remanescentes do conjunto fabril em 1983. No DGPC não foram encontrados documentos referentes a manifestações 
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5.2 Os agentes de fora e o reconhecimento dos valores tradicionais 

 

Os agentes de fora das instituições de preservação, de maneira geral, identificaram 

imóveis e sítios para tombamento pontualmente, em função de ameaças, por razões afetivas, 

por interesses políticos ou pelo simples reconhecimento do que entendiam ter valor de 

patrimônio. Isto evidencia, por um lado, novas apropriações da preservação como estratégia 

nas lutas travadas no espaço urbano e, por outro lado, o reconhecimento dos valores 

tradicionalmente atribuídos ao patrimônio. Importa destacar que esses agentes não constituem 

organizações com a atribuição da preservação cultural, nas quais os métodos e procedimentos 

sistemáticos são desenvolvidos. Embora a totalidade das iniciativas vindas de fora das 

instituições seja pontual, foram aqui destacadas para análise apenas as solicitações para 

preservação, feitas por esses agentes, que não foram enquadradas em métodos desenvolvidos 

pelas instituições, tratados anteriormente. 

Com base na análise dos 109 tombamentos enquadrados nesse grupo, verifica-se que 

são sutis as diferenças com relação às iniciativas institucionais. Predominam imóveis ecléticos 

(48,7%), seguidos dos coloniais, neoclássicos e modernistas. São na maioria prédios públicos, 

institucionais, de serviço e residências (63,3%), conforme classificações nas tabelas 4 e 5. 

Entre os prédios públicos encontram-se sedes de prefeituras, estações ferroviárias, antigos 

pavilhões de exposições. Os prédios institucionais e de serviços são universidades, hospitais, 

hotéis e residências, como sempre, predominantemente nobres, palacianos e excepcionais em 

seus contextos. 

 

Tabela 4 – Seleção pontual de imóveis por agentes externos por característica estilística. 
Característica estilística    INEPAC      IPHAN      DGPC         Total 

Colonial 3 7   3 13 

Neoclássico 11 5   9 25 

Modernista 1 2   4 7 

Sítio urbano colonial - 1   - 1 

Militar 1 -  - 1 

Eclético 24 12 17 53 

Art déco - -   2 2 

Neocolonial - -   1 1 

Industrial 3 -   1 4 

Sítio urbano heterogêneo 1 -   - 1 

Excepcional/Fantástico (Casa da Flor) 1 -   - 1 

Total 45 27            37 109 

Fonte: Elaborada a partir de dados do Acervo Central do IPHAN/RJ e arquivos do INEPAC e DGPC. 

 

Além de os imóveis terem características que se compatibilizam aos critérios 

tradicionais de patrimônio, observa-se, nos documentos referentes aos tombamentos, a 

                                                                                                                                                                                       
da associação de moradores. 
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construção de justificativas que enfatizam os aspectos estilísticos ou consideram como senso 

comum o entendimento como patrimônio dos imóveis com imagem semelhante aos 

tradicionalmente preservados. 

 

     Tabela 5 - Seleção pontual de imóveis por agentes externos segundo tipologia funcional. 
 

Tipologia funcional INEPAC   IPHAN     DGPC Total 

Sítios urbanos/centros históricos   2   1  - 3 

Conjunto arquitetônico   -   3 3 6 

Prédio público 14 10  3 27 

Institucional ou serviços   4   2  11 17 

Residencial 10   7  8 25 

Religioso   4   3  1 8 

Misto – residencial e comercial   -   -  1 1 

Equipamento urbano    8   -  4 12 

Militar    1   1  - 2 

Comercial   -   -  6 6 

Industrial   2   -  - 2 

Total: 45 27 37 109 

Fonte: Elaborada a partir de dados do Acervo Central do IPHAN/RJ e arquivos do INEPAC e DGPC. 

 

Nos documentos referentes aos tombamentos do INEPAC se encontra o pedido de 

tombamento da Estação da Leopoldina, feito pelo Sindicato dos Trabalhadores das Empresas 

Ferroviárias do Estado do Rio de Janeiro em 1987, alegando a “importância de sua arquitetura 

na formação cultural desta cidade”172. No encaminhamento do prefeito de Volta Redonda, 

solicitando o tombamento do Cine 9 de Abril em 1988, ele se refere à “obra invejável e de 

original qualidade arquitetônica”173, e na solicitação feita por um deputado, também em 1988, 

é destacada a arquitetura eclética de influência francesa do Palácio das Águias, em Cabo Frio, 

que “oferece à comunidade cabofriense condições de admirar a cultura e a história de 

influência francesa, além de trazer recordações do tempo da indústria salineira em nosso 

país”174.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
172 Processo no INEPAC n. E-18/000277/87. 
173 Processo no INEPAC n. E-03/18229/88. 

Figura 65 - Palácio das Águias, em Cabo Frio – RJ. 
Foto do processo de tombamento.  

Fonte: Arquivo do INEPAC. 
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Um senso comum sobre o valor de patrimônio pode ser observado nas solicitações de 

tombamento feitas por três prefeituras ao INEPAC. Não foram tecidas considerações sobre o 

valor dos imóveis, quer arquitetônicas, históricas ou afetivas, como se o seu valor fosse 

naturalmente reconhecível. Trata-se do Bebedouro da Barreira e da Igreja Nossa Senhora de 

Santana, de características neoclássicas e coloniais, em Mangaratiba, do pequeno “chafariz” 

neoclássico na esquina da Rua Maria Motta Santiago, em Itaguaí, e da Casa de Câmara e 

Cadeia neoclássica e da Igreja Matriz, neocolonial e excepcional, em Maricá. A semelhança 

desses imóveis aos tradicionalmente consagrados como patrimônio nacional tornava “natural” 

o seu reconhecimento como patrimônio, dispensando justificativas.  

Nas solicitações de tombamento feitas ao IPHAN se lêem referências aos imóveis 

como: “um dos mais belos exemplares da arquitetura cultural de Belém do fim do século 

XIX”175, no processo do Palacete Pinho em 1980; “o edifício se inscreve na relação de obras de 

arquitetura eclética do período e figura como um dos mais importantes que a cidade possui”176, 

no caso do Prédio do Departamento Nacional de Obras Contras as Secas (DNOCS), em 

Fortaleza em 1982. Nos dois casos, as solicitações partiram de intelectuais, o que poderia 

justificar sua forma de observar o patrimônio. No entanto, pedidos de cidadãos comuns 

também valorizam os bens imóveis a partir desses mesmos parâmetros, como a proprietária da 

Casa do Senador Canedo, em Boa Vista de Goiás, que em 1984 solicitou o tombamento de seu 

imóvel, alegando ser “patrimônio de inegável valor histórico e artístico, apresentando feito 

arquitetônico que a torna bela na singeleza de suas linhas”177.  

A valorização dos imóveis excepcionais e de autores reconhecidos também foi 

argumentada pelos agentes de fora. O IPHAN a acatou os pedidos de tombamento do Prédio da 

Associação Brasileira de Imprensa (ABI), no Rio de Janeiro — primeiro edifício dos Irmãos 

Roberto, de 1926 — e do Pavilhão Luís Nunes, de autoria de Luís Nunes, em Recife, 

solicitados pelos diretores das instituições que neles funcionam.  

No DGPC, alguns casos exemplificam a atribuição de valor a partir das qualidades 

arquitetônicas. A solicitação de tombamento feita em 1986 pela proprietária da Casa na Rua 

Ribeiro de Almeida, em Laranjeiras, refere-se ao fato de ser “construção eclética do final do 

século XIX, projetada pelo arquiteto Vicente José de Carvalho Filho”178, acentuando a sua 

relação com o bairro e considerando os ilustres personagens que habitaram o imóvel.  

                                                                                                                                                                                       
174 Processo no INEPAC n. E-03/18229/88. 
175 Processo no IPHAN n. 1024-T-80. 
176 Processo no IPHAN n. 1057 T-82. 
177 Processo no IPHAN n. 1123-T-84. 
178 Processo no DGPC n. 12/000691/86. 
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No pedido de tombamento da Garagem Paula, antiga Cocheira Recreio, a Associação 

de Amigos e Moradores do Centro ressalta ter sido “especialmente construído para essa 

finalidade, apresentando na sua arquitetura elementos morfológicos típicos em forma de 

ferradura sobre as janelas e portas”179. O Núcleo de Orientação e Pesquisa de Santa Cruz, em 

1984, encaminhou pedido de tombamento do Palacete do Matadouro Público de Santa Cruz, 

dizendo ser “exemplar arquitetônico de expressivas linhas classizantes, de bem solucionada 

planta em “U”, onde a simetria domina e resolve um dos pontos importantes da arquitetura da 

época”180.  

O Chalé da Gávea, selecionado como patrimônio a pedido da Associação de Moradores 

em 1985, por ser o “último chalé remanescente das antigas chácaras da Gávea [de] arquitetura 

original”, teve ainda seu valor reforçado pelo DGPC por se tratar de “exemplar rústico, 

singelo, de um só andar, de grande pureza arquitetônica, erguendo-se à beira do rio, à maneira 

das antigas chácaras cariocas”181. No caso da Igreja Ortodoxa Santa Zinaida, em Santa Teresa, 

o administrador regional que encaminhou o abaixo-assinado solicitando o tombamento do 

imóvel enfatizou que “o estilo da igreja obedece a um puro estilo bizantino, grão-russo da 

região de Vladmir [sendo] a única igreja neste estilo no Rio de Janeiro”182. 

Além desses, existem pareceres do Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB) e de alguns 

arquitetos que detalham a descrição das características arquitetônicas. Isso ocorreu nos casos 

da Casa Notre Rêve, em Niterói, que teve tombamento solicitado em 1980 ao INEPAC, por 

meio de abaixo-assinado encaminado por um grupo independente de arquitetos, e do Colégio 

Militar, na Tijuca, no Rio de Janeiro, com solicitação do IAB ao DGPC em 1989.  

No processo de apropriação do patrimônio pelas comunidades e seus representantes 

como recurso para a defesa da qualidade de vida urbana, alguns aspectos ficavam confusos nas 

solicitações de tombamento e eram resolvidos nas justificativas dos técnicos e dirigentes das 

instituições para o tombamento. A solicitação de tombamento do Forte de Copacabana, feita ao 

INEPAC em 1989 pela Federação das Associações de Moradores do Rio de Janeiro 

(FAMERJ), trouxe como principal argumento ser necessário salvar uma área paisagística 

importante para o lazer dos cariocas. Pretendia-se, com o tombamento, impedir a construção de 

um conjunto de prédios no local. A atribuição de valor feita pelos interessados era referente ao 

seu caráter paisagístico, para garantir o uso público da área que seria privatizada em função das 

                                                           
179 Processo no DGPC n. 07/8185/84. 
180 Processo no DGPC n. 07/000990/84. 
181 Processo no DGPC n. 07/020689/85. 
182 Processo no DGPC n. 10/53 020/88. 
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novas construções. No desenvolvimento do processo, no entanto, o INEPAC procurou 

justificativa mais em acordo com o que se fazia tradicionalmente, dando importância ao fato de 

o local ter sido palco do movimento do Dezoito do Forte183.   

Também preocupado com a manutenção do uso do imóvel, sob ameaça de demolição, 

um deputado estadual pediu o tombamento da Real Benemérita Sociedade Portuguesa de 

Beneficência, valorizando-a pela “prestação de serviços na área de saúde à população de baixa 

renda há mais de 100 anos”. Embora o prédio tivesse estilo bem definido, isto é, fosse 

monumental e excepcional, essas características não foram argumentadas, apenas havendo 

preocupação com a função que abrigava. Ficou por conta do DGPC ressaltar esses aspectos, 

considerando o “valor histórico da construção com finalidade de servir ao culto evangélico, 

como sede da Igreja Evangélica Fluminense [e tratar-se de] significativo exemplar da 

arquitetura neoclássica do período imperial”184. 

 

 

 

 

 

 

Figura 66 – Real Benemérita Sociedade Portuguesa de 

Beneficência, Rio de Janeiro. RJ. 

 

Tombada em função dos serviços na área de saúde 

prestados à população de baixa renda há mais de 100 

anos. 

Fonte: DGPC. 
 

 

A luta pela manutenção de áreas livres importantes do Rio de Janeiro e da escala urbana 

das cidades foi freqüentemente associada à luta pela ampliação da noção de patrimônio. O 

Observatório Nacional, no Rio de Janeiro, depois de ter seu tombamento rejeitado pelo IPHAN 

em 1979, devido à “validade duvidosa das características arquitetônicas que compõem a 

edificação”, conforme afirmação feita no Boletim do IPHAN n. 33, teve o pedido de 

tombamento reencaminhado ao IPHAN e encaminhado ao INEPAC em 1983, dessa vez por 

meio de abaixo-assinado da Associação de Moradores da Região de São Cristóvão e de 

movimento iniciado por cientistas e intelectuais. Os solicitantes temiam que, com a mudança 

das principais atividades do Observatório Nacional para outro local, o conjunto de imóveis e o 

parque ocupados pela instituição, assim como os equipamentos, pudessem ser destruídos. 

                                                           
183 Trata-se da revolta armada de um grupo de militares contra o governo que impusera a candidatura de Ademar de Barros à 

presidência da República. 
184 Processo no DGPC n. 12/3100/89. 
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Enfatizaram a importância científica do acervo que abrigava e a importância do sítio para a 

história da ciência. O prédio e seu parque foram tombados pelo INEPAC ainda em 1983, 

considerando, além do fato de ser “um belo edifício de volumetria sólida e composição 

geométrica de gosto francês, elegante e concisa”, o seu valor histórico, “contendo em seu 

acervo lunetas, telescópios, astrolábios, sismógrafos etc.”185. Somente em 1986 o imóvel foi 

tombado pelo IPHAN, que mudou sua posição ao utilizar argumentos semelhantes aos do 

INEPAC, face aos novos conceitos vigentes e especialmente por ter sido a solicitação de 

tombamento reiterada por meio de abaixo-assinado — naquela época dava-se grande peso à 

participação das comunidades.  

No caso da Casa Notre Rêve, o abaixo-assinado de intelectuais solicitando o 

tombamento ao INEPAC em 1980, além de trazer a descrição detalhada das características 

ecléticas de gosto apurado da residência, argumenta sobre a importância de preservar-se a 

“escala urbana”. Numa nova apropriação da preservação, pretendia-se enfrentar, através do 

tombamento, problemas urbanos, mas sem considerar a possibilidade de valoração da própria 

cidade, diante das transformações ocorridas em sua arquitetura.  

Caso semelhante foi o tombamento solicitado pelo diretor do Parque Emílio Goeldi, em 

Belém do Pará, que, embora alegasse a importância científica da instituição, tinha como alvo 

principal a proteção do entorno do parque que estava sendo ocupado por prédios de grande 

altura, comprometendo a vida dos animais que habitavam o local. Embora fosse um problema 

passível de ser resolvido pela legislação urbana, apelava-se para o tombamento como 

instrumento já legitimado. 

 

  

Figuras 67 e 68 – Museu e Parque Emílio Goeldi, em Belém do Pará, com vista do entorno. 

Fonte: Arquivo central do IPHAN/RJ. 

 

                                                           
185 Processo no INEPAC n. E-03/31273/83. 
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Os agentes de fora das instituições de preservação foram pródigos em solicitações 

visando homenagear personalidades ilustres, somando seis pedidos de tombamento, sendo 

quatro encaminhados ao IPHAN, um ao DGPC e um ao INEPAC. Dentre esses casos vale 

destacar a Capela de Nossa Senhora da Piedade, no Flamengo, no Rio de Janeiro, cujo 

tombamento foi solicitado ao INEPAC em 1980 por iniciativa de representante da comunidade 

religiosa responsável pelo imóvel. Tal como no caso citado da Gávea Pequena, o solicitante 

apelou para a homenagem a um personagem ilustre da história como argumento para sua 

valorização, por considerar o seu aspecto estético-estilístico insuficiente para tombamento. 

Embora tratando-se de construção de características neogóticas do final do século XIX, 

valorizadas pelo INEPAC desde sua criação em 1975, o solicitante argumentou ter sido 

construída por um importante político baiano, conforme expresso no pedido de tombamento: 

“[...] se o valor artístico não é grande, o valor histórico é enorme, refletindo a grandiosa 

projeção do baiano ilustre, do brasileiro patriota, do político memorável, do requintado cidadão 

cuja inteligência fulgurou por tantos anos”186.  

Esses argumentos foram aceitos na continuidade do processo, embasando o parecer do 

INEPAC e do Conselho de Tombamento, que considerou o imóvel não tanto pelo seu valor 

arquitetônico, mas pelo seu valor histórico indiscutível. Demonstram-se, nesse caso, o esforço 

que era feito para obter o tombamento de um imóvel, a vontade das instituições de atenderem 

aos pedidos de tombamento e a permanência da primazia dada, na época, ao valor estético. 

A inserção no patrimônio de representações da diversidade cultural e a crítica aos 

critérios até então empregados para selecionar os bens culturais para preservação, assim como 

a receptividade das instituições com relação a novas representações culturais, evidenciam-se 

em apenas 14 casos, sendo estes, no entanto, bastante significativos para a construção de novas 

perspectivas para as práticas seletivas de preservação. São eles o Cassino e a Igreja da Fábrica 

de Tecidos Bangu, o antigo Prédio da Chefatura de Polícia, que depois abrigou o Departamento 

de Ordem Política e Social (DOPS), os sítios urbanos denominados Pedra do Sal e Rua da 

Carioca, o Sistema de Bondes de Santa Teresa e a Casa da Flor. No âmbito do DGPC são 

quatro estabelecimentos comerciais — a Pharmacia Cordeiro, o Bar Lagoa, o Mercado São 

José, a Confeitaria Manon —, além da Igreja Ortodoxa Santa Zinaida e a Chácara do Algodão.  

No caso dos remanescentes da Fábrica Bangu, o pedido de tombamento encaminhado 

                                                           
186 Processo no INEPAC n. E-03/200.083/80. O político referido no documento é o Titular do Império, do 2o 

Reinado, Miguel Calmon du Pin Almeida.. 
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pela Associação de Moradores e Amigos de Bangu em 1983 se refere aos imóveis como 

“testemunhos arquitetônicos do maior valor para a história do desenvolvimento industrial 

fluminense e da formação da classe operária brasileira” e critica os critérios anteriores de 

valorização do patrimônio quando diz: “São sobreviventes tão nobres e dignos de destaque 

quanto tantos outros monumentos ligados à vida das classes dominantes e que têm constituído 

a maioria privilegiada do patrimônio histórico e artístico oficial”187. A solicitação dos 

moradores foi imediatamente acatada pelo INEPAC e o conselheiro que deu o parecer para o 

tombamento ainda recomendou que fossem tombadas também as casas remanescentes da vila 

operária. Estas, no entanto, não foram incluídas no tombamento, pois o INEPAC, no 

prosseguimento dos trabalhos, constatou que o conjunto estava parcialmente demolido, 

restando poucos exemplares representativos.  

 

Figura 69 - Sede do Bangu Atlético Clube, Cassino da 

Vila Operária da Fábrica de Tecidos Bangu, no Rio de 

Janeiro, tombada em 1983. 
Fonte: Acervo do INEPAC. 

 

 

 
 

Figura 70 – Trecho da vila operária que não foi 

incluído no tombamento. 
Fonte: Acervo do INEPAC. 

 

 

 

Também de tipologia industrial, a Chácara do Algodão figura entre os tombamentos. 

Trata-se de antiga vila operária de uma fábrica de tecidos que funcionava no Jardim Botânico, 

bairro da zona sul no Rio de Janeiro, que foi tombada com base num criterioso trabalho de 

entendimento da relação dos moradores com o local, sem ênfase em sua arquitetura.  

A Pedra do Sal é um dos nomes pelo qual é conhecida uma rua no Morro da Conceição, 

no centro do Rio de Janeiro, com a rocha natural mantida como piso, com degraus esculpidos 

formando um caminho, ladeado, hoje, por um casario de características pouco uniformes. Esse 

                                                           
187 Processo no INEPAC n. E-03/31485/83. 
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sítio urbano foi valorizado como patrimônio por iniciativa do professor Joel Rufino dos Santos, 

notório participante do movimento negro no Rio de Janeiro. Ele fez referências à história do 

local, relacionada aos negros que se fixaram no morro da região ao retornarem da Guerra do 

Paraguai e à sua cultura, acentuando o lugar como berço do samba carioca e testemunho 

secular de religiosidade e arte afro-brasileira. O INEPAC, ao tombar a Pedra do Sal, ressaltou o 

aspecto inovador do seu tombamento e aproveitou para reafirmar seu discurso e criticar o 

trabalho anterior do IPHAN no Morro da Conceição, com enfoque nos monumentos tombados, 

salientando: 

D’ágora em diante, levanta-se uma nova hierarquia de valores no morro da 

Conceição. Não são só os entornos do Palácio Episcopal, da Fortaleza da 

Conceição, da igreja de São Francisco da Prainha — bens tombados por sua 

glória superior que garantem o velho casario: de baixo para cima, é o 

monumento negro e popular que protege o resto.188  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 71 - Pedra do Sal. Rio de Janeiro  

– RJ, tombada pelo INEPAC em 1984.  
Fonte: Arquivo do INEPAC. 

 

O prédio da Chefatura de Polícia, que depois abrigou o DOPS, teve pedido de 

tombamento formalizado por iniciativa do secretário de Polícia Civil do Estado em 1987.  

Dentre os vários documentos que valorizam o imóvel por diferentes aspectos, o texto do 

historiador Hélio Silva é significativo, pois, além de referir-se a célebres prisioneiros, ao longo 

do século ali encarcerados por sua luta pela democracia, aborda aspectos culturais, 

relacionando a história da polícia com a história da cidade. Ele baseia parte de suas análises no 

apuro arquitetônico dentro dos padrões ecléticos relacionados a uma nova polícia projetada 

pelo poder público no início do século XX.  
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Entre os documentos se encontra ainda o discurso do médico Adão Pereira Nunes, que, 

ao receber o título de Cidadão Carioca, aproveitou para pedir publicamente o tombamento do 

imóvel, com o seguinte argumento: 

 

 

[...] abrigo do sinistro DOPS, a casa dos horrores que simboliza o ódio, a 

tortura, a repressão, deve ser tombada para servir de lembrança e advertência. 

Lembrança que é a saudade de nossos mortos. E advertência, para que tais 

barbaridades não voltem jamais a acontecer, deve ser transformado em museu 

da liberdade.189 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Embora sendo semelhante a tantos outros prédios públicos, ou mesmo podendo ser 

associado a símbolos da nacionalidade, do Brasil civilizado, projetado pelo Estado Novo, como 

o foram as casas de câmara e cadeia coloniais, o prédio da Chefatura de Polícia se distingue 

dessas pelo valor que lhe foi atribuído, pela intenção de usá-lo como lugar de memória e fonte 

de conhecimento. Tratava-se, portanto, de fazer uso de um imóvel pelo conhecimento que 

propiciava para a construção de uma história ameaçada de esquecimento e de desvalor.   

                                                                                                                                                                                       
188 Processo no INEPAC n. E-18/300048/84. 
189 Processo no INEPAC n. 18/300071/87. O texto do discurso foi entregue no INEPAC pela viúva do médico, 

constando na íntegra no processo de tombamento.  

 

Figura 72 - Prédio da antiga Chefatura de 

Polícia, Rio de Janeiro – RJ. 
Fonte: Arquivo do INEPAC. 
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As solicitações de tombamento da Rua da Carioca e do Sistema de Bondes de Santa 

Teresa, feitas pelas associações de amigos e de moradores, respectivamente, reivindicaram a 

manutenção das tradições, de um modo de viver, enfatizando sua importância no cotidiano da 

população, o seu valor no dia-a-dia da cidade, como referências de uma identidade carioca. 

Nesse caso, o Sistema de Bondes de Santa Teresa se diferencia dos demais tombamentos por 

incluir, além dos próprios bondes, as oficinas, os trilhos, os abrigos das estações e todos os 

demais vestígios relacionados ao seu funcionamento e à tecnologia da época de sua instalação.  

A Casa da Flor, feita de cacos de vidro e cerâmica e de conchas, teve o tombamento 

solicitado por um abaixo-assinado com mais de duas mil assinaturas, organizado por 

moradores da região de São Pedro D’Aldeia, onde se situa. O imóvel foi apontado pelo 

INEPAC como representativo da nova orientação do poder público, que passou a reconhecer 

valor artístico em obras antes vistas como folclóricas.190 Equiparava-se, assim, uma obra da 

cultura popular às obras eruditas tradicionalmente consagradas. Em 1986, Ítalo Campofiorito, 

no balanço de sua gestão na direção do INEPAC, descreveu o imóvel: 

 
A Casa da Flor, em São Pedro da Aldeia, excepcional obra de arte 

popular, feita da acumulação, durante décadas, de detritos e conchas, 

azulejos e refugos de metal, era conhecidíssima como coisa insólita, de 

valor folclórico. Fora também tombada (1983) por seu valor artístico.191 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 73 – Casa da Flor. São Pedro da Aldeia – RJ. 

Popular, excepcional, classificada pelo INEPAC como 

“fantástica”. 

Fonte: INEPAC. 

 

Por fim, no caso da Fundição Progresso, construção eclética do início do século XX, 

mais que seu valor arquitetônico, teve importância para o tombamento o fato de constituir um 

“atraente espaço vazio” no “adensado centro do Rio” de interesse para a comunidade para 

reutilização como um espaço cultural, conforme informações referentes ao tombamento.192 

Embora com envolvimento direto dos técnicos que trabalhavam no Projeto Corredor Cultural 

                                                           
190 Processo no INEPAC n. E-03/31266/83. Publicado na Revista do Brasil, ano 1, n.1, p. 26. 
191 CAMPOFIORITO, 1986, op. cit., p. 6. 
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nesse pedido de tombamento, não se alcançou sucesso na obtenção de medidas de proteção 

municipal. Havia um projeto de reurbanização do local, com vias projetadas sobre o terreno da 

antiga fábrica. No âmbito do próprio Estado do Rio houve discordância, pois a assessoria 

técnica do governador considerou o prédio desprovido de “valor histórico ou artístico” e 

argumentou que a preservação do imóvel “poderia alterar o projeto de urbanização no local”193. 

Assim, além de afirmar o valor histórico de um vestígio do funcionamento industrial na cidade, 

esse tombamento foi símbolo de uma luta pela possibilidade de adaptação de antigos espaços, 

ao invés da renovação que substitui os imóveis. Ganhou importância, portanto, no contexto dos 

tombamentos realizados no período, embora não apresente uma imagem renovada com relação 

ao patrimônio tradicional, tendo características ecléticas bem definidas e excepcionalidade.  

Dos tombamentos realizados pelo DGPC, os da Pharmacia Cordeiro, do Bar Lagoa, do 

Mercado São José e da Confeitaria Manon foram solicitados em função da atividade que 

abrigavam, valorizando-se como patrimônio cultural o comércio e sua relação com o cotidiano 

da população, em acordo, portanto, com o novo discurso. Pode-se observar o destaque às 

referências de identidade dos cidadãos no seu dia-a-dia: “reviver uma tradição do nosso 

Rio”194, preservando a “memória” de uma época da cidade, conforme solicitação de 

tombamento da Associação Brasileira de Farmacêuticos em 1983; “ponto de encontro de 

diversas gerações”195, segundo a Associação dos Freqüentadores do Bar Lagoa em 1987.  

A presença da imigração foi representada pela Igreja Ortodoxa Santa Zinaida, em Santa 

Teresa, quando o DGPC acrescentou à descrição de seu estilo, já referida, a idéia de que tinha 

valor como “marco da referência do processo de imigração dos ortodoxos no Brasil”196.  

Entre os pedidos de tombamento feitos ao IPHAN pelos representantes da sociedade 

civil, não foram registrados casos que pretendessem novas representações culturais. Embora 

importantes diante das novas concepções de patrimônio veiculadas nos discursos oficiais, os 14 

tombamentos analisados dentro do universo de 104 realizados no período, correspondendo a 

13,46%, são pouco significativos diante da maioria selecionada segundo os critérios 

tradicionais.   

O que se verifica, portanto, é que os agentes de fora das instituições de preservação se 

apropriavam dos códigos já reconhecidos e amplamente usados para a seleção do patrimônio, 

identificando predominantemente os imóveis e sítios a partir dos mesmos critérios usados pelas 

instituições. Estas, por sua vez, ao analisarem esses pedidos, elaboravam com mais detalhe as 

descrições históricas e estilísticas, em função do seu conhecimento técnico, realimentando o 

quadro social da memória, já consagrado, referente à preservação do patrimônio cultural.  

                                                                                                                                                                                       
192 Processo no INEPAC. E-03/02018/80. 
193 Processo no INEPAC. E-03/02018/80. 
194 Processo no DGPC n. 07/3205/83. 
195 Processo no DGPC n. 12/1972/87. 
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CONCLUSÃO 

 

Observando o total de tombamentos e APACs feitos pelo INEPAC, IPHAN e DGPC no 

período que vai de 1979 a 1990, em que os discursos apontavam claramente para viabilizar a 

preservação do patrimônio considerando as representações da diversidade cultural, constata-se 

que a participação social se tornou significativa nas demandas pela proteção do patrimônio 

cultural. A maioria das iniciativas para as ações de preservação foi de agentes de fora das 

instituições de preservação, o equivalente a 57,02% do total de 228, somando-se os pedidos de 

outras instituições públicas, de políticos e da sociedade civil, contra 42,98% das instituições de 

preservação, o que pode ser conferido na Tabela 6. Dentre os agentes de fora, a sociedade civil 

foi a mais atuante, encarregando-se da iniciativa de 35,97% dos processos de preservação de 

imóveis e sítios urbanos. 

 

Tabela 6 – Iniciativas das ações de preservação.  
 

SOLICITANTES197 INEPAC IPHAN   DGPC      Total                % 

Instituições de preservação 
36 34 28 98 42,98 

Outras instituições públicas 
21 14 3 38 16,67 

Políticos  
- 1 9 10 4,38 

Sociedade civil 
29 22 31 82 35,97 

Total considerado 
86 71 71 228               100% 

Sem informação - - 4  4  

Total geral 86 71 75   232  

Fonte: Elaborada a partir de dados do Acervo Central do IPHAN/RJ e arquivos do INEPAC e DGPC. 

 

 

Do total de 228 tombamentos e APACs, em 83 casos a ameaça iminente de destruição 

ou de descaracterização dos imóveis e sítios urbanos consta nos documentos que dão início aos 

processos, correspondendo a 36,40% do total. A maioria dessas iniciativas era de agentes de 

fora das instituições de preservação, principalmente da sociedade civil. Houve, portanto, um 

trabalho institucional e um movimento social, nesse caso em menor escala, de busca deliberada 

                                                                                                                                                                                       
196 Processo no DGPC n. 1053020/88. 
197 A classificação dependeu da iniciativa do tombamento, independentemente dos documentos oficiais que abrem 

os processos. Estes, muitas vezes, somente formalizavam o pedido, fazendo referência a outro documento que 

havia solicitado o tombamento, sem que ele fosse utilizado formalmente na abertura do processo. Por exemplo: 

alguns processos formalmente abertos pela Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro foram classificados 

como sendo de iniciativa da comunidade, pois tiveram origem em abaixo-assinados de moradores enviados à 

Secretaria, que formalizou o pedido ao INEPAC, instituição a ela subordinada.  
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da preservação do patrimônio, fosse pelo desejo de reconhecimento do valor local/regional ou 

nacional, por motivos políticos ou afetivos, ou pela simples reprodução das práticas de 

valorização de imóveis excepcionais.  

 

Tabela 7 – Motivos das iniciativas para ações de preservação. 

 

INEPAC, IPHAN e DGPC 

Instituições de 

preservação 

Agentes de fora Total       % 

Ameaça198 21 62 83 36,40 

Outros motivos 74 71 145 63,60 

Total 95 133 228 100 
 

Obs.: No DGPC, quatro processos não têm essa informação. 

Fonte: Elaborada a partir de dados do Acervo Central do IPHAN/RJ e arquivos do INEPAC e DGPC. 

 

 

Observa-se a predominância da identificação, valoração e seleção baseada no critério 

estético-estilístico da historiografia e da excepcionalidade. Foram 149 tombamentos e APACs 

empregando esse critério, equivalendo a 64,22%. Somados aos tombamentos feitos em função 

de personalidade e aspectos paisagísticos, científicos e da história factual, também empregados 

tradicionalmente, constata-se que 161 casos (aproximadamente 70%) empregaram critérios 

tradicionais, conforme dados da Tabela 8.  

Restaram 71 tombamentos e APACs (30,60%) em acordo com as intenções descritas 

nos discursos, buscando uma prática com novas representações culturais, distintas das 

tradicionalmente contempladas — com a intenção de representar outras etnias, religiões, a 

classe operária etc..   

 

Tabela 8 – Critérios enfatizados nos tombamentos. 

Critério Total % 

Estético-estilístico e/ou excepcional 
 

149 64,22 

Homenagem a personalidade ou fatos relevantes 7 3,02 

Científico ou paisagístico 5 2,16 

Em acordo como novo discurso / novas representações 71 30,60 

Total 232  100 

Fonte: Elaborada a partir de dados do Acervo Central do IPHAN/RJ e arquivos do INEPAC e DGPC. 

 

                                                           
198 Foram considerados aqui os casos de ameaça iminente, em que era feita referência na documentação relativa ao 

tombamento, ou de ameaças que se tornaram notórias, como no caso do Copacabana Palace Hotel, no Rio de 

Janeiro. 
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Essas ações de preservação, que consideravam na sua seleção e valorização as 

representações dos novos discursos, protegeram, no entanto, imóveis que na maioria se 

assemelham formalmente àqueles selecionados tendo em vista os critérios tradicionais, 

conforme ressaltado no caso da Fundição Progresso. Materializou-se no território, 

predominantemente, um patrimônio excepcional com características estilísticas descritas pela 

história oficial da arquitetura segundo o critério tradicional, constituído por imóveis que não 

representavam as intenções reveladas nos novos discursos.  

Esse patrimônio se constitui de imóveis valorizados individualmente, sendo a maioria 

públicos, institucionais e de serviços, residências nobres — estes somam 106, o equivalente a 

45,69% de um total de 232 imóveis — e igrejas católicas. As áreas urbanas, lugar da 

diversidade e socialização da cultura, mesmo no caso do DGPC, órgão municipal e mais 

próximo dos recursos de tratamento urbano, não foram protegidas em grande proporção. Como 

se observa na Tabela 9, foram 33 os sítios urbanos e os centos históricos protegidos — 17 pelo 

IPHAN, 12 pelo DGPC e quatro pelo INEPAC —, correspondendo a 14,22% do total.  

 

Tabela 9 – Classificação tipológica dos imóveis protegidos. 

Classificação tipológica INEPAC IPHAN DGPC Total 

Sítio urbano/centro histórico 4 17 12 33 

Grupo de bens arquitetônicos 5 - 1 6 

Conjunto arquitetônico - 5 6 11 

Prédio público 17 16 6 39 

Institucional ou serviços 4 3 14 21 

Residencial 16 15 15 46 

Misto – residencial e comercial - - 2 2 

Religioso católico 11 6 1 18 

Equipamento urbano  23 5 6 34 

Militar  1 1 1 3 

Comercial 1 - 6 7 

Religioso não católico - 1 2 3 

Industrial 3 2 2 7 

Funerária 1 - - 1 

Monumento - - 1 1 

Total 86 71 75 232 

 

Fonte: Elaborada a partir de dados do Acervo Central do IPHAN/RJ e arquivos do INEPAC e DGPC. 
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Predominaram prédios de meados do século XIX até início do XX, de características 

ecléticas, mas ainda foi considerável a proporção de tombamentos de imóveis coloniais e 

modernistas, segundo estilos consagrados pelo IPHAN no início de sua atuação, conforme 

Tabela 10.  

 

Tabela 10 – Características estilísticas dos imóveis protegidos. 

Características estilísticas INEPAC IPHAN DGPC     Total % 

Coloniais * 9 17 3 29 12,5 

Neoclássicas 17 11 13 41 17,67 

Modernista 1 8 5 14 6,03 

Ecléticas 43 17 33 93 40,09 

Art deco 3 - 4 7 3,02 

Industriais 3 5 1 9 3,89 

Neocolonial 1 - 3 4 1,72 

Diversas ** 5 - - 5 2,16 

Paisagístico 1 - - 1 0,43 

Vernacular - 2 - 2 0,86 

Militar 1 1 1 3  1,29 

Sítio urbano heterogêneo 1 8 11 20 8,62 

Imigrante  3 - 3 1,29 

Fantástico 1 - 1 1 0,43 

Total 86 71 75 232 100 

 

* Inclui dois sítios urbanos tombados pelo IPHAN. 

** Refere-se aos tombamentos que incluem diversos bens arquitetônicos em um mesmo sito histórico, como no 

caso de Nova Friburgo, Petrópolis. 

Fonte: Elaborada a partir de dados do Acervo Central do IPHAN/RJ e arquivos do INEPAC e DGPC. 

 

 

De toda maneira, fosse por meio de trabalhos realizados exclusivamente pelas 

instituições de preservação ou partindo da iniciativa de agentes de fora destas, fosse em função 

de ameaça ou do simples reconhecimento de um valor determinado pelas características 

arquitetônicas dos imóveis ou razões afetivas ou por determinantes políticos, ou, ainda, através 

de ações pontuais ou empregando-se métodos institucionais de identificação e valoração dos 

imóveis e sítios, prevaleceu a construção de um patrimônio selecionado com base em critérios 

estético-estilísticos, de excepcionalidade e considerando a uniformidade dos sítios urbanos. 

Predominou a ênfase ao valor artístico, segundo os padrões apurados dos arquitetos, a 

observação “a sentimento” ou à “primeira vista” e a idéia de uniformidade, à semelhança do 

que foi selecionado como o patrimônio da “memória nacional”. Prevaleceu o que mais se 

assemelhava à imagem já compreendida como natural por toda a comunidade nacional, do 

quadro social da memória que se incorporou à memória social. 



133 

 

Substituiu-se a intenção da ação fundadora da preservação no Brasil — de representar a 

unidade nacional por meio do valor simbólico atribuído a determinados estilos (especialmente 

da arquitetura colonial) — pela idéia de diversidade cultural, mas de fato materializou-se uma 

história dos barões do café, dos proprietários das residências nobres, ainda freqüentadores dos 

templos católicos e que, assim como os seus antepassados do período colonial, passeavam 

entre pontes e chafarizes e eram atendidos em instituições públicas e privadas instaladas nas 

edificações ecléticas de porte palaciano.  

O trabalho fundador do patrimônio no Brasil, que abriu caminho para que se pensasse o 

patrimônio de maneira mais ampla, nas décadas de 70 e 80, construiu com tal competência 

uma imagem para a “identidade nacional” que esta serviu de referência para os critérios de 

construção de patrimônio lato sensu. Construiu com suas práticas uma memória que contribuiu 

para a reprodução dos procedimentos e códigos de trabalho pelas instituições de preservação, 

assim como pelos agentes de fora delas. Uma memória social que traz à lembrança, como valor 

de patrimônio, os imóveis que têm estilo, excepcionalidade.  

Mas, diferentemente dos modernistas dos primeiros tempos do IPHAN, a seleção dos 

objetos como patrimônio pela experiência estética no período em exame se deu sem o 

estabelecimento de uma relação entre a aparência e seu significado como patrimônio. Em 

poucos casos a aparência visual mais imediata foi relacionada à representação social construída 

nos discursos. Sem o estabelecimento dessa relação, os aspectos estilísticos ficam reduzidos à 

busca de uma beleza segundo padrões definidos pela historiografia universal da arquitetura, 

por si só.  

No período aqui estudado, já não se buscava reconhecer no território nacional os 

imóveis e sítios que representavam a nação para protegê-los, mas sim proteger imóveis com 

características estilísticas, enquadrados em normas de composição e ornamentação de uma 

época. Tal qual no período inicial, atribuía-se, predominantemente, às características 

ornamentais e de composição da arquitetura, um valor intrínseco, valorizando-as como 

patrimônio. Mesmo quando reforçada pela idéia de marco da história ou testemunho do 

processo histórico, a seleção dos imóveis pelo valor individual e a delimitação das áreas 

urbanas a partir de um ponto de vista estilístico e pela excepcionalidade reduziam a história a 

aspectos parciais da forma urbana, apreendida pela experiência estética, ou seja, a forma mais 

primitiva de conhecimento do mundo.199 

Assim, as referências de construção do “patrimônio histórico e artístico nacional”, 

adequadas ao contexto sócio-cultural e político dos anos 30 e 40, estabeleceram critérios que 

                                                           
199 Nota do livro de DUARTE JÚNIOR, João Francisco. O que é beleza. São Paulo: Brasiliense, 1991. (Coleção 

Primeiros Passos, n. 167). 
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foram reproduzidos posteriormente como regras, a despeito do novo contexto histórico, no qual 

um potencial político, institucional e social de construção mais abrangente se apresentou. O 

potencial do novo momento, quando as práticas de patrimônio encontravam-se legitimadas e 

socialmente reconhecidas, pouco serviu para a constituição de uma nova prática de seleção do 

patrimônio que superasse a apreensão sensível dos imóveis e sítios. 

Não há dúvida da importância dos estilos arquitetônicos e do conforto que a 

uniformidade de um conjunto urbano proporciona ao observador e nem de seu significado 

como indicador da produção de um povo. A expressão artística e estilística revela um 

conhecimento que pode ser “lido” e interpretado, revelando significados históricos e sociais, 

mas é um dos aspectos das representações sociais que o patrimônio cultural nacional, regional 

e local contém. Além desse, o patrimônio compreendido segundo um conceito antropológico, 

conforme almejado pelas novas práticas discursivas, relaciona-se à reapropriação dos imóveis e 

sítios como objetos de conhecimento: um conhecimento que não se dá apenas pelos aspectos 

estéticos.  

Estético, estilístico, excepcional, disperso na cidade e de recortes urbanos aleatórios, o 

patrimônio construído de 1979 a 1990 pouco correspondeu às pretensões do discurso da época. 

A opção popular, a inclusão da diversidade cultural, o conhecimento a ser apropriado e 

devolvido como matéria de identidade e de novas produções, a reelaboração da dicotomia 

erudito/popular, o respeito à historicidade urbana e ao cotidiano e as referências da cidadania, 

todas foram noções referidas nos novos discursos, mas que pouco se realizaram.  

Não bastava apenas opor o terreiro de candomblé, os coretos e fragmentos urbanos de 

aspecto mais popular às igrejas barrocas. Teria sido necessário basear os critérios de seleção 

em métodos e procedimentos referentes à ocupação do território e à história, que não 

excluíssem a priori o que não correspondesse à estética consagrada, à excepcionalidade e à 

uniformidade urbana — o que é feio, o que é novo, o que é alto ou despido de estilo, ou seja, o 

que compõe as cidades com sua diversidade como o lugar da cultura e de sua socialização.  

A atribuição do poder público, nesse caso, seria valorizar os espaços edificados como 

produtos culturais, como o resultado da capacidade que os homens têm de se adaptarem ao 

território, deixando vestígios na paisagem. Vistos assim, os diversos aspectos urbanos ganham 

significado independentemente de suas qualidades estético-estilísticas. Esses diferentes 

aspectos urbanos passam a ser tratados sob a ótica da cultura material, conforme entendido 

tradicionalmente pela antropologia e, posteriormente, pela História Nova. 
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Não se pretende com isso negar o valor estético como um atributo de patrimônio, mas 

criticar a sua exclusividade e preponderância. Criticava-se a ação hegemônica implantada pela 

ação inicial do IPHAN, mas pouco se avançou na construção de representações da diversidade 

pretendida nos discursos.  

Dentre as práticas de preservação trazidas como exemplos observa-se que o 

entendimento do patrimônio como documento histórico, especialmente a cidade-documento, 

abre novas perspectivas. É possível, hoje, construir um patrimônio urbano à altura do discurso 

da diversidade e da inclusão democrática empregando esse conceito. Os sítios urbanos e seus 

imóveis nessa perspectiva são considerados como referência de uma população heterogênea e 

capaz de reconhecer neles elementos de sua história e identidade, seja como parte da nação, da 

cidade, seja como lugar de sua vivência, que dá às pessoas um sentido de pertencimento a um 

território — as cidades constituem referenciais que vinculam o cidadão ao lugar e criam 

identidades. 

A partir desse conceito, valoriza-se o patrimônio urbano em função da sua forma, 

entendida como o resultado daquilo que se produziu culturalmente através da constante 

reapropriação do espaço, dos vários significados que a ele foram atribuídos, dos vários usos e 

funções sociais que possuiu; como resultado de uma construção social que contemplou 

diferentes interesses e forças em disputa. Um patrimônio que aceita as diferenças e considera o 

cidadão capaz de compreendê-las e situar-se como parte do processo histórico de sua produção. 

 Assim, o tratamento dos sítios urbanos requer um trabalho sobre as informações que 

podem ser extraídas da leitura de sua forma, muitas vezes distinta do imaginário tradicional, 

dos quadros sociais da memória, reconhecidos como patrimônio. A idéia da unidade formal de 

determinado período morfológico, normalmente utilizada para o reconhecimento de valor dos 

sítios históricos, teria que ser substituída pela compreensão do significado dos vestígios da 

história impressos no tecido urbano e demais elementos morfológicos que compõem a cidade, 

pela valorização da cidade-documento, um lugar onde o discurso da diferença pode ser 

representado.  
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APÊNDICE A 

 

Lista dos tombamentos de bens imóveis em áreas urbanas realizados pelo 

INEPAC a partir de processos iniciados de 1975 até final de 1978. 
 
AB PROC: Abertura do Processo de Tombamento; TP: Tombamento Provisório; TD: Tombamento definitivo. 

 

 

 

 

 

AB 

PROC. 

ANO 

 

TP 

 

ANO 

 

TD  

 

ANO 

DENOMINAÇÃO E LOCALIZAÇÃO MUNICÍPIO SOLICITADO POR TIPOLOGIA 

 

CARAC. ÉPOCA 

 

77 77 78 Templo da Humanidade ( Positivista) B. Constant 74 Rio de Janeiro INEPAC Religioso NC Eclético 19 F 

78 78 78 Edifício do Cinema Iris Rio de Janeiro INC / IPHAN Serviço cinema Art nouveau 20 I 

78 79 79 Ig. Imaculada Conceição, Casa Pároco e Coreto S. Pedro D’Aldeia INEPAC Conj. arquite. Colonial 18  

78 80 89 Ig. N. Sra. da Guia de Pacobaíba, distrito de  Mauá Magé FUNDREM Religioso Colonial 17  

78 80 89 Ig. De São Nicolau de Suruí Magé FUNDREM Religioso  Colonial 18  

78 78 79 Ig. de São João Batista, distrito de São João da Barra Casimiro de Abreu INEPAC Religioso Colonial 18  

78 78 78 Igreja de São sebastião de itaipú Niterói INEPAC Religioso Colonial 18 

78 78 79 Ig. N. S. de Monserrat, Jacarepaguá Rio de Janeiro INEPAC Religioso Colonial 17 

78 83 - Conjunto Urb. da Vila de Nova Iguaçu(IguaçuVelha) Nova Iguaçu Cons. Est. Cult. Ruína con. urb.  Colonial 19 I 

78 78 83 Ruínas da Fortaleza de Jacarepaguá Rio de Janeiro INEPAC Ruína militar Colonial 19 I 

78 79 97 Clube Naval na Av. Rio branco 180 Rio de Janeiro Ab. ass. Sócios Serviço clube Eclético 20 I 

78 78 79 Casas Casadas Rio de Janeiro INEPAC Conj. arquite. Eclético 19 F 

78 79 88  Câmara Municipal Rio de Janeiro INEPAC Pred. Público Eclético 20 I 

78 80 83 Fórum, Pr da República Niterói INEPAC Préd. Público Eclético 20 I 

78 80 83 Câmara Municipal, pr. da República Niterói INEPAC Préd. Público Eclético 20 I 

78 78 79 Quartel Central do Corpo de Bombeiros P. República Rio de Janeiro INEPAC Préd. Publico  Eclético 20 I 

78 78 - Chalé e Casarão Western Telegraph Niterói INEPAC Préd. Público Eclético 20 I 

78 78 87 Ed. do Matadouro Municipal Petrópolis INEPAC Pred. Público Eclético 20 I 

78 80 83 Biblioteca Municipal, pr. da República Niterói INEPAC Préd. Publico Eclético 20 I 

78 78 78 Palacete Ribeiro de Sá, r. Visc. de Paraíba 324 Paraíba do Sul INEPAC Residencial  Eclético 19 F 

78 78 78 Casa Barão de Oliveira Castro Petrópolis INEPAC Residencial  Eclético 19 F 

78 78 79 Palácio das Laranjeiras Rio de Janeiro INEPAC Residencial  Eclético 20 I 

78 78  Estátua Equestre de D. Pedro II Rio de Janeiro INEPAC Estátua Eclético 19 M 

78 80 83 Monumento na Praça de República Niterói INEPAC Estátua Eclético 20 I 

78 78 78 Colégio Anchieta, r. General Osório 181 Nova Friburgo Pref. e Câmara  Institucional  Eclético 19 F 

78 78 79 Ponte sobre o Rio. Piabanha, Av Kennedy  Petrópolis INEPAC Equip. urbano Eclético 19 M 

78 78 79 Ponte sobre o r . Piabanha, prox.Carlos Gomes  Petrópolis INEPAC Equip. urbano Eclético 20 I 

78 78 79 Ponte sobre o r. Palatinato, prox. R. Pa Siqueira   Petrópolis INEPAC Equip. urbano Eclético 20 I 

78 78 79 Ed. Jardim de Infância Mal. Hermes. Botafogo Rio de Janeiro INEPAC Préd. Publico. Eclético  20 I 

78 78 79 Antigo Grupo Escolar Alberto Torres São João da Barra INEPAC Préd. Publico Eclético  20 I 

78 78 78 Ponte Paraíba do Sul Paraíba do Sul INEPAC Equip. urbano  Industrial 19 M 

78 79 83 Restaurante Albamar (Toreão do antigo Mercado) Rio de Janeiro INEPAC Préd. Público  Industrial 20 I 

78 78 - Obra do Berço Rio de Janeiro INEPAC Serviço abrigo Modernista 20 I 

78 78 89 Edifício do Teatro Armando Gonzaga, Mal. Hermes Rio de Janeiro INEPAC Préd. Público  Modernists 20M 

78 78 79 Câmara Municipal Barra Mansa Ab. Ass. mora. Préd. Publico Neoclássico 19 M 

78 79 - Edifício Charitas, Av. Assunção 855 Cabo Frio INEPAC Institucional   Neoclássico 19 I 

78 78 79 Prefeitura e Câmara Marechal Floriano Itaboraí INEPAC Pred . público Neoclássico 19 M 

78 78 83 Edifício da Prefeitura e Câmara. P. Visc. de Mauá 89 Petrópolis INEPAC Pred . público Neoclássico 19 F 

78 78 83 Edifício da Prefeitura Municipal. Pr Municipal 117 Resende INEPAC Pred. Público Neoclássico 19 F 

78 83 87 Academia Brasileira de Letras Rio de Janeiro Cons. Est. Cult. Préd. Público Neoclássico 20 I 

78 78 - Ed. da Secretaria de Educação e Cultura Petrópolis INEPAC Pred. Público. Neoclássico 19 F 

78 78 79 Palácio dos Urubus. Rua Télio Barreto 779 Macaé INEPAC Residencial Neoclássico  19 F 

78 78 83 Casa do Visconde de Ubá, sede da reitoria da PUC Petrópolis INEPAC Residencial Neoclássico 19 F 

78 78 79 Palacete do Conde de Itamaraty. Alto da Boa Vista Rio de Janeiro INEPAC Residencial  Neoclássico 19 F 

78 78 83 Confeitaria Colombo Rio de Janeiro INEPAC Comercial  Art nouveau 19 F 

78 78 78 1o Ttemplo Metodista do Brasil, p. José de Alencar 4 Rio de Janeiro INEPAC Religioso NC Eclético 19 F 

 
Total: 46 tombamentos 



145 

 

APÊNDICE B 
 

Lista dos tombamentos de bens imóveis em áreas urbanas e de sítios urbanos  

realizados pelo INEPAC a partir de processos iniciados de 1979 até 15 de março 

de 1990. 
 

AB PROC: Abertura do Processo de Tombamento; TP: Tombamento Provisório; TD: Tombamento definitivo. 

 
 

AB 

PROC. 

ANO 

 

TP 

 

ANO 

 

TD  

 

ANO 

DENOMINAÇÃO E LOCALIZAÇÃO MUNICÍPIO SOLICITADO POR TIPOLOGIA 

 

CARAC. ÉPOCA 

 

79 79 - Chafariz, esquina da r. Maria Motta Santiago Itaguaí Prefeitura Equip. urbano  Neoclássico 19 M 

79 80 83 Bebedouro da Barreira, estrada  São João Marcos Mangaratiba Prefeitura  Equip. urbano  Neoclássico 19 M 

79 79 83 Ponte Velha (ponte metálica) no Paraíba do Sul Resende Prefeitura Equip. urbano  Industrial 20 I 

79 80 83 Ig. N. Sra. de Santana em Itacuruça Mangaratiba Prefeitura  Religioso Colonial 19 M 

79 80 83 Chafariz na esquina da R.Cel Moreira da Silva Mangaratiba Prefeitura  Equip. urbano  Colonial 19 M 

80 83 - Casa Notre Rêve, Solar Norival de Freitas Niterói Ab. ass. Intelec.  Residencial Eclético 19 F 

80 80 82 Serviço de Documentação da Marinha Rio de Janeiro Institu.  Usuária Préd. Público Eclético 19 F 

80 80 83 Fundição Progresso Rio de Janeiro CorredorCultural Industrial Industrial 20 I 

80 81 83 Capela N. S. da Piedade, R. Marquês de Abrantes  Rio de Janeiro Asso. religiosa Religioso Eclético 19 F 

81 83 - Imóveis em Petrópolis (resultado do plano) (8) Petrópolis Asso. e intiuições Bens arquite. Diversos 19/20 

81 83 - Casa das Irmãs Perry Teresópolis Proprietários Residencial Neoclássico 19 M 

81 83 88 Liceu de Humanidades (Sol Barão da Lagoa Dourada) Campos Cons.Est. Cultura Residencial Neoclássico 18  

81 81 83 Relógio do Largo da Carioca Rio de Janeiro CorredorCultural Equip urbano  Eclético 20 I 

81 81 83 Lampadário do Largo da Lapa Rio de Janeiro CorredorCultural Equip. urbano Eclético 20 I 

81 81 83 Relógio da Glória Rio de Janeiro CorredorCultural Equip. urbano Eclético 20 I 

82 82 88 Bens em Angra dos Reis (13 bens imóveis) Angra dos Reis Ab. ass. Mor. Bens arquite. Diversos 18/20 

82 83 85 Rua da Carioca, do n. 2 ao 87 Rio de Janeiro Soci. de amigos Sítio urbano Eclético 20 I 

83 83 - Palácio do Ingá Niterói Asso. moradores  Residencial Eclético 19 F 

83 83 88 Faculdade de Direito, Rua. Moncorvo Filho  Rio de Janeiro Abaixo ass.  Préd. Público  Neoclássico 19 I 

83 83 89 Instituto de Filosofia e Ciências Sociais Rio de Janeiro Ab. ass. exalunos Préd. Público  Neoclássico 19 I 

83 85 - Est. de Ferro do Corcovado (estação inicial) Rio de Janeiro Asso. Ferrov. Pred. Público  Neoclássico 19 F 

83 83 86 Copacabana Palace Hotel Rio de Janeiro Asso.  moradores  Serviço hotel Eclético 20 I 

83 90 - Paço Municipal, r. Visconde de Uruguai Niterói INEPAC Préd. Público  Eclético 20 I 

83 89 - Capela de N. Sa. Dos Remédios, dist. Mauá Magé FUNDREM Religioso Colonial 17  

83 89 - Capela de N. Sa. Da Conceição em Vila Inhomirim Magé FUNDREM Religioso Colonial 18 

83 89 - Capela de Santo Aleixo, em Capela, distrito. sede Magé FUNDREM Religioso Colonial 18  

83 89 - Ig. N. Sra. da Piedade de Magepe em Iriri, distrito sede Magé FUNDREM Religioso Colonial 18  

83 89 - Capela de N. Sra. Do Bonfim, distrito sede Magé FUNDREM Religioso Colonial 19 F 

83 83 90 DETRAN- Solar do Visc. do Rio Seco, p. Tiradentes Rio de Janeiro INEPAC Residencial Neoclássico 19 I 

83 83 89 Casa do Estudante Universitário, CEU Rio de Janeiro INEPAC  Serviço hotel Neoclássico 20 I 

83 83  90 Solar Barão do Saí Mangaratiba Pref.  tomb mun. Residencial Colonial 19 M 

83 83 90 Ig. de S. Sebastião e Sta. Cecília, P. da Fé em Bangu Rio de Janeiro Asso.  moradores  Religioso Eclético 20 I 

83 83 90 Sede Bangu Atelético Clube, Cassino da vila operária Rio de Janeiro Asso. moradores  Serviço clube Eclético 20 I 

83 83 87 Casa Cavé Rio de Janeiro INEPAC Comercial  Paisagístico 19 F 

83 83 87 Sede do Observatório Nacional  Rio de Janeiro Ab. ass. Intelec. Préd. Público  Eclético 20 I 

83 83 88 Bondes de Santa Teresa (todo o sistema) Rio de Janeiro Asso. moradores Equip. urbano Industrial 19 F 

83 83 87 Casa da Flor S. Pedro d’Aldeia Abaixo ass. mor Residencial Excepcional 20 M 

84 90 - Palácio São Domingos Niterói Sec. de Fazenda Residencial Eclético 20 I 

84 89 - Centro Muni. de Saúde Oswaldo Cruz. R. Resende  Rio de Janeiro Abaixo ass. func. Préd. Publico  Eclético 20 I 

84 82 - Sobrado na Rua do Comércio 172 Angra dos Reis Asso. SAPE Residencial  Colonial 19 I 

84 85 - Sociedade Brasileira de Belas Artes,r. R do Lavradio  Rio de Janeiro Proprietários Residencial  Eclético 19 F 

84 85 - Casa de Câmara e Cadeia.  Maricá Prefeitura Préd. Publico Neoclássico 19 M 

84 85 - Matriz de N. Sra. do Amparo. Maricá Prefeitura  Religioso Eclético  19 M 

84 85 88 Cemitério dos ingleses Rio de Janeiro INEPAC Funerária Eclético 19 F 

84 84 87 Pedra do sal Rio de Janeiro Cid. (mov. Neg.) Sítio urbano Heterogêneo 19/20 

84 85 - Conjunto Fabril Cia Têxtil Brasil Industrial Paracambi Prefeitura Industrial Eclético 19 F 

85 87 - Imóveis localizados no distrito sede de Campos (4) Campos Asso. e Câmara  Bens arquite. Diversos 19/20 

85 88 - Bens de valor hist. e cult. em Nova Friburgo (11 urb) Nova Friburgo Prefeitura  Bens arquite. Diversos 19/20 

85 85 90 Solar do Barão de Massambará Vassouras INEPAC Residencial Neoclássico 19 M 

85 85 - Coreto, pr. Barão do Rio Branco Campos INEPAC Equip. urbano Eclético 20 I 

85 85 - Coreto, pr. João XXIII (incluindo largo) Cantagalo INEPAC Equip. urbano Eclético 20 I 

85 85 - Coreto no Campo de São Bento Niterói INEPAC Equip. urbano Eclético 20 I 

85 85 - Coreto na pr. de São João Marcos (superfície da praça) Paraíba do Sul INEPAC Equip. urbano Eclético 20 I 

85 85 - Coreto na praça central (superfície interna) Quissamã INEPAC Equip. urbano Eclético 20 I 

85 85 -  Coreto do Jardim do Meier Rio de Janeiro INEPAC Equip. urbano Eclético 20 I 

85 85 -  Coreto na p. São Roque, Paquetá Rio de Janeiro INEPAC Equip. urbano Eclético 20 I 

85 85 - Coreto na praça Catolé da Rocha, Vigário Geral Rio de Janeiro INEPAC Equip. urbano Eclético 20 I 
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85 85 - Coreto na praça da Taquara. Jacarerpaguá Rio de Janeiro INEPAC Equip. urbano Eclético 20 I 

85 85 - Coreto na praça de Quintino em Quintino Bocaiuva Rio de Janeiro INEPAC Equip. urbano Eclético 20 I 

85 85 -  Coreto na praça Washington Luiz, em Sepetiba Rio de Janeiro INEPAC Equip. urbano Eclético 20 I 

85 85 - Coreto no Campo de Marte, em Realaengo Rio de Janeiro INEPAC Equip. urbano Eclético 20 I 

85 85  - Coreto no Campo de São Cristóvão Rio de Janeiro INEPAC Equip. urbano Eclético 20 I 

85 85 - Coreto na pr. de São João de Itabapuana S. João da Barra INEPAC Equip. urbano Eclético 20 I 

86 87 92 Capela N. Sra da Piedade.  Três Rios INEPAC Religioso Neoclássico 19 M 

86 87 92 Coreto na Praça da Autonomia Três Rios INEPAC Equip. urbano Eclético 20 I 

87 87 90 Largo e Beco do Boticário Rio de Janeiro INEPAC Sítio urbano Neocolonial 20 I 

87 87  91 Estação Ferroviária Leopodina Rio de Janeiro Ab. Ass. .Sind. Pred. Público Eclético 20 I 

87 87 89 Estação Ferroviária Barra Mansa Ab. Ass. mora. Préd. Público Eclético 19 F 

87 87 90 Prefeitura e Câmara Municipal Sapucaia INEPAC Pred. Público Neoclássico 19 F 

87 88 90 Fundação Universitária José Bonifácio. Av. Pasteur  Rio de Janeiro INEPAC Préd. público  Neoclássico 19 F 

87 88 90 Casa na rua Ibituruna 81. Tijuca Rio de Janeiro INEPAC Residencial Eclético 19 F 

87 88 90 Museu do Folclore. R. do Catete 181 Rio de Janeiro INEPAC Residencial Neoclássico 19 F 

87 88 - Imóvel  na Praça Baltazar da Silveira Teresópolis Prefeitura  Residencial Eclético 20 I 

87 87 - Antigo DOPS, Rua da Relação 40 Rio de Janeiro Sec. Polic Civil Préd. Publico Eclético 20 I 

88 89 - Prefeitura e Câmara Municipal Sto Ant. de Pádua Ab. ass. Mora. Pred. Público Neoclássico 19 F 

88 89 - Antiga Casa de Máquinas dos Bondes, sede do IAB Rio de Janeiro IAB locatário Pred. Público Neoclássico 20 I 

88 88 92 Museu da Imagem e do Som Rio de Janeiro Institu.  Usuária Préd. Publico Eclético 20 I 

88 89 - Palácio das Águias  Cabo Frio Ab. ass. mora. Residencial Eclético 19 F 

88 89 90 Galpão na Rua Aníbal Benévolo 315 Rio de Janeiro INEPAC Industrial Art deco 20 I 

88 89 90 Ig. N. Senhora de Lourdes, av 28 de Setembro 200 Rio de Janeiro INEPAC Religioso Art deco 20 I 

88 89 90 Imóvel na Rua Cornel Tamarindo 67 Niterói INEPAC Residencial Art deco 20 I 

88 89 - Cine 9 de Abril, r. 14 Volta Redonda Prefeitura Serviço cinema Modernista 20 M 

89 89 90 Praça da República Niterói INEPAC Sítio urbano Eclético  20 I 

89 89 - Bens Culturais tombados em Nova Iguaçu (9 urb.) Nova Iguaçu Prefeitura  Bens arquite. Diversos 18/20 

89 90 91 Forte de Copacabana Rio de Janeiro Asso. FAMERJ Militar Militar 20 I 

90 90 - Hospital Estadual Moncorvo Filho Rio de Janeiro Sec. est. Saúde Préd. Público Eclético 19 F 

 

Total: 86 tombamentos 
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APÊNDICE C 

 

Tombamentos de bens imóveis em áreas urbanas e de sítios urbanos  

realizados pelo IPHAN a partir de processos iniciados  

desde o início de 1979 até 15 de março de 1990. 

 
AB PROC: Abertura do Processo de Tombamento; TOMB: Tombamento. 

 
 

AB 

PROC 

 

ANO 

 

TOMB 

 

 

ANO 

EST. DENOMINAÇÃO  E LOCALIZAÇÃO MUNICÍPIO SOLICITADO POR TIPOLOGIA 

ORIGINAL 

CARAC. ÉPOCA 

79 80 PE Casa Paroquial anexa a Matriz . P. da Independência Recife IPHAN Residencial  Neoclássica 19 I 

79 86 RJ Observatório Nacional Rio de Janeiro Abaixo ass. Intelec. Prédio Público Eclético 20 I 

79 82 RJ Conjunto urbano e pais. de Petrópolis (extensão) Petrópolis Ass. de Moradores Centro histórico Heterogêneo 19/20 

80 85 PA Conjunto arquitetônico à Av. Natareth Belém Governo do Estado Conj. arqui. Neoclássico 19 M 

80 85 PA Conjunto arquitetônico da Av. Governados Malcher Belém Governo do Estado Conj. arqui. Neoclássico 19 I 

80 81 RJ Instituto Oswaldo Cruz Rio de Janeiro Instituição usuária Pred. Público Eclético 20 I 

80 81 RS Prédio dos Correios e Telégrafos Porto Alegre Município Préd. Público Eclético 20 I 

80 83 RJ Colégio Pedro II Rio de Janeiro Instituição usuária Préd. Público  Neoclássico 19 M 

80 83 MG Igreja de Santo Antônio Itatiaia Cidadão  Religioso Colonial  18 

80 86 PA Palacete Pinto Belém Cidadão Residencial  Eclético 19 F 

80 81 BA Acervo paisagístico de Santa Cruz de Cabrália S. Cruz de Cabrália  IPHAN Centro histórico Colonial 17 

80 88 PE Vivenda de Alpipucos Recife Instituição usuária Residencial sítio Colonial 19 M 

81 84 CE Mercado de carne e lojas adjacentes Aquiraz IPHAN Préd. Público  Colonial 18 F 

81 83 RS Pórtico central e armazém do cais do porto Porto Alegre IPHAN Préd. Público  Industrial 20 I 

81 84 PB Fábrica de Vinho de Caju Tito Silva João Pessoa IPHAN – CNRC Industrial Eclético 19 F 

82 83 CE Antiga sede do DNOCS Fortaleza Cidadão intelectual Préd. Público Eclético 20 I 

82 83 RJ Palácio das Laranjeiras Rio de Janeiro Governo do Estado Residencial  Eclético 20 I 

82 84 RS Caixa d’água na Praça Piratinino de Almeida Pelotas IPHAN Equip. urbano Industrial 19 M 

82 86 BA Terreiro da Casa Branca Salvador Comunidade usuária Religioso NC Vernacular 19 I 

82 83 BA Conjunto arqui., urbano e pais. de Monte Santo Monte Santo IPHAN Sítio urbano Vernacular 18 F 

82 84 BA Centro histórico de Salvador (extensão) Salvador IPHAN Centro histórico Heterogêneo 17/20 

83 84 RJ Prédio da ABI Rio de Janeiro Instituição usuária Institucional Modernista 20 M 

83 84 PE Forte de São Francisco (do Queijo) Olinda Instituição usuária Militar Colonial 17 

83 84 PE Ginásio Pernambucano Recife IPHAN Prédio Público Neoclássico 19 I 

83 84 MG Igreja matriz de Santo Antônio Itaverava Int. Est. Planejamento Religioso Colonial 18 

83 84 MG Sobrado do Padre Taborda e casario Itaverava Int. Plan. FJ Pinheiro Centro histórico Colonial  18  

83 85 RJ Conjunto habitacional, “Avenida Modelo” Rio de Janeiro IPHAN Conj. arqui. Eclético 19 F 

84 86 RJ Parque Guinle, Conjunto residencial. Rio de Janeiro IPHAN Conj. arqui. Modernista 20 M 

84 90 RJ Chafariz da Praça Mahatma Gandi Rio de Janeiro IPHAN Conselheiro Equip. urbano  Eclético 19 M 

84 84 PR Museu Paranaense, antigo Paço Municipal Curitiba Governo do Estado Pred. Público Eclético 20 I 

84 85 PR Teatro São João Lapa IPHAN Préd. Público  Neoclássico 19 F 

84 87 PE Capela de N. Senhora da Conceição Recife IPHAN Religioso Colonial  18  I 

84 86 GO Casa do Senador Canedo Boa Vista A Proprietário Residencial Colonial 19 M 

84 87 SP Casa à Rua Santa Cruz (Warchavchik) São Paulo IPHAN Residencial Modernista 20 I 

84 85 RJ Hotel do Parque São Clemente Nova Friburgo IPHAN Serviços Hotel Modernista 20 M 

84 87 GO Conjunto arqui., urbano e paisagístico de Natividade Natividade Assembléia Legisla.  Centro histórico Colonial  18 

84 85 AM Caixa d’água (reservatório de Mocó) Manaus IPHAN Equip. urbano  Neoclássico 19 F 

84 85 RS Casa Presser Nova Hamburgo Cidadão Residencial Imigrante 19 M 

84 85 SC Centro histórico de Laguna Laguna Prefeitura Centro histórico Heterogêneo 18/20 

85 98 SC Ponte Hercílio Luz Florianópolis IPHAN Equip. urbano Industrial 20 I 

85 87 AM Mercado Municipal Manaus IPHAN Préd. Público  Eclético 19 F 

85 88 RJ Prédio da Light Rio de Janeiro IPHAN Prédio Público Neoclássico 20 I 

85 99 SP Ig. da Ordem 3a do Carmo  Itú IPHAN Religioso Colonial 18 

85 88 MG Sobrado dos Andradas Barbacena Cidadão Residencial Colonial  19 M 

85 86 SP Casa à Rua Bahia 1126 (Warchavchik) São Paulo IPHAN Residencial Modernista 20 I 

85 86 SP Casa à Rua Itápolis, 961 (Warchavchik) São Paulo IPHAN  Residencial Modernista 20 I 

85 87 PE Palacete da Benfica – Casa à Rua Benfica 251 Recife IPHAN Residencial  Neoclássico 19 M 

85 86 RJ Copacabana Palace Hotel Rio de Janeiro Ass. de Moradores Serviços Hotel Eclético 20 I 

85 90 GO Conjunto arquitetônico e urbanístico de Pirenópolis Pirenópolis IPHAN Centro histórico Colonial 18 

85 93 MS Conjunto arquitetônico do Porto de Corumbá Corumbá Pref. e Gov. Estadual  Centro histórico Colonial 18 

85 85 MG Casa de Saúde Carlos Chagas  Lassance Cidadão Prédio Público Eclético 20 I 

85 85 MG Antiga Estação Ferroviária Lassance Governo do Estado Prédio Público Eclético 20 I 

85 87 MA Fábrica Santa Amélia São Luís IPHAN Industrial Industrial 19 F 

85 89 MG Estação ferroviária de São João del Rei São João del Rei Instituição usuária Prédio Público Neoclássico 19 F 

85 85 RS Casa de D. Neni – Casarão de Madeira Antônio Prado IPHAN Residencial Imigrante 20 I 
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85 87 SC São Francisco do Sul S. Francisco do Sul Prefeitura Centro histórico Heterogêneo 18/20 

85 93 MT Conjunto arqui., urbanoe paisagístico de Cuiabá Cuiabá Pref. e Gov. Estadual  Centro histórico Heterogêneo 18/20 

85 98 PE Conj. arqui. e paisagístico do Bairro do Recife Recife IPHAN Sítio urbano Heterogêneo 17/20 

86 98 PE Pavilhão Luís Nunes  Recife Instituição usuária Prédio Público Modernista 20 M 

86 88 MG Capela de N. Senhora da Boa Morte Barbacena IPHAN Religioso Colonial 19 I 

86 87 RJ Casa de Carlos Oswald Petrópolis Proprietária Residencial Eclética 20 I 

86 87 AM Conjunto arqui. e paisagístico do Porto de Manaus  Manaus Instituição usuária Conj. arqui. Neoclássico 20 I 

86 96 AL Conjunto histórico e paisagístico de Penedo Penedo Prefeitura Centro histórico Heterogênea 17/20 

86 90 RJ Área central da Praça 15 de Novembro Rio de Janeiro IPHAN Conselheiro Sítio urbano Heterogêneo 17/20 

87 96 MG Conj. arqui. e pais. Sant. Bom Jesus de Matozinho Piranga (distrito) Cidadão Religioso Colonial 18 

87 90 RS Conjunto arquitetônico e urbano de Antônio Prado Antônio Prado IPHAN Sitio urbano Imigrante 19 F 

88 90 RS Palacete Argentina Porto Alegre IPHAN Residencial  Eclético 20 I 

89 96 SE Conj. arqi. e paisagístico da cidade de Laranjeiras Laranjeiras Prefeitura  Centro histórico Colonial 17 

89 97 BA Parque e Forte da Queimada Salvador IPHAN Equip. urbano Industrial 19 F 

89 94 PA Parque Zoobotânico Museu Paraense Emílio Goeldi Belém Instituição usuária Residencial Eclético 20 I 

90 90 DF Plano Piloto de Brasília Brasília IPHAN Consultor  Centro histórico Modernista 20 M 

 
Total: 71 tombamentos 
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APÊNDICE D 

 

Tombamentos e APACs de bens imóveis e áreas urbanas realizados pelo DGPC 

A partir de processos iniciados de 1980 a 15 de março de 1990. 

 
AB PROC: Abertura do Processo de Tombamento; TP: Tombamento Provisório; TD: Tombamento definitivo. 

 
 

AB 

PROC 

ANO 

 

TP 

 

ANO 

 

TD  

 

ANO 

DENOMINAÇÃO E LOCALIZAÇÃO BAIRRO SOLICITADO POR TIPOLOGIA 

 

CARAC. ÉPOCA 

 

80 84 85 APAC do Bairro de Santa Teresa Santa Teresa Asso. de Mor. Sítio urbano Heterogêneo 19 F 

80 88 88 APAC Urca Urca Asso. de Mor. Sítio urbano Heterogêneo 20 M 

81 85 85 Copacabana Palace Hotel Copacabana Asso. de Mor. Serviço hotel Eclético  20 I 

82 88 - Supremo Tribunal Federal, Av. Rio Branco. Centro DGPC conselho Institucional Eclético 20 I 

82 83 83 Imóvel da Rua România n. 20 (Rio Arte) Laranjeiras DGPC Residencial Neocolonial 20 I 

82 86 93 APAC São Cristóvão  São Cridtóvão Coor.d. Planej.  Sítio urbano Heterogêneo 19 I 

83 84 84 Pharmacia Cordeiro Centro Asso. de farma. Comercial  Eclético 19 F 

83 86 86 Conjunto de Pedregulho Benfica SBPC Conj. arquite. Modernista 20 M 

83 84 86 Piso em pé de moleque da rua Sto. Alfredo e lad. Viana Santa Teresa Asso. de Mor. Equip. urbano Colonial 19 

83 84 84 Amurada da Glória  - calçada, escadas e postes Glória Asso. de Mora. Equip. urbano Eclético 19 F 

83 83 83 Centro Cultural José Bonifácio Gamboa DGPC conselho Pred. Público Neoclássico 19 M 

83 83 83 Castelinho do Flamengo. P. do Flamengo 158. Flamengo DGPC  Residencial Eclético  20 I 

83 83 83 Botafogo Futebol Clube e Regatas Botafogo DGPC Serviço Clube Neocolonial 20 I 

83 86 88 Cassino da Urca Urca Asso. de Mora. Serviço hotel Eclético 20 I 

83 84 85 Vila operária – Conjunto Salvador de Sá  
APAC Vila Operária da Cidade Nova e Catumbí 

Estácio Asso. de Mora. Sítio urbano Heterogêneo 19/20 

84 85 87 Garagem Poula, Esq de Gomes freire com Senado Centro Asso. de Mora. Comercial  Eclético 19 F 

84 85 - Edifícios situados à R. Sete de Setembro 182, 184 e 186 Centro  Conj. arquite. Eclético 19 F 

84 85 86 Ponte da estrada Velha da Tijuca. Alto da Boa 

Vista 

Cidadã Equip. urbano  Colonial 19 I 

84 84 85 Hospital Frei Antônio (Lazareto).   São Cristóvão Ins. Proprietária Institucional Colonial 18  

84 84 84 Palácio da Cidade Botafogo Câmara  Institucional Neoclássico 20 I 

84 84 85 Imóvel na Estrada de Furnas 574.  Alto da Boa 

Vista 

DGPC Institucional Modernista 20 M 

84 84 84 Palacete do Matadouro Público de Santa Cruz Santa Cruz Inst. de pesqu. Préd  Público Neoclássico 20 I 

84 84 85 Escola Municipal Barão de Macaúbas.  Inhaúma DGPC Préd. Publico Eclético 20 I 

84 85 85 Sobrado de número 12 Rua Terezina.   Santa Teresa DGPC Residencial Eclético 19 M 

84 85 85 Sobrado de número 14 Rua Terezina. Santa Teresa DGPC Residencial Eclético 19 M 

84 84 84 Teatro Carlos Gomes Centro Câmara  Serviço teatro Art deco 20 I 

84 87 91 APAC Cosme Velho e Laranjeiras CosmeVelho  

Laranjeiras 

Asso. de Mor. Sítio urbano Heterogêneo 19 /20 

84 85 86 Bens cult. localizados na Saúde, Gamboa e Sto. Cristo  

APAC Saúde Gamboa e Santo Cristo  

Saúde Gamboa e 

S. Cristo 

Asso/ Instiuições. Sítio urbano Heterogêneo 18/20  

84 85 85 Conj. arq. reman. da antiga Cia. de Fiação Confiança  
APAC - entorno Antiga Companhia de Fiação Confiança 

Vila Isabel DGPC Sítio urbano Heterogêneo 19 /20 

85 86 86 Avenida Mariana  e Sobrados na R. B. de Mesquite 117 Tijuca DGPC Conj. arquite.  Neoclássico  20 I 

85 86 86 Avenida Ana e Sobrados na R. B. de Mesquite 125 e 127 Tijuca DGPC Conj. arquite.  Neoclássico  20 I 

85 85 - Vila Palácio. R. Silveira Martins 72 Catete DGPC  Conj. arquite Eclético 19 F 

85 96 96 Castelinho da Rua Almirante Alexandrino - CEAT Santa Teresa Asso. de Mora. Institucional Eclético 20 I 

85 85 85 Escola Municipal Marechal Deodóro Glória DGPC conselho Pred. Público Eclético 20 I 

85 86 87 Templo Isaraelita  Centro DGPC Religioso NC Eclético 20 M 

85 86 86 Chalé da Gávea Gávea Asso. de Mora. Residencial Eclético 19 F 

85 85 - Prédio na Rua Oswaldo Cruz  n. 4   Flamengo DGPC Residencial Eclético 20 I 

85 86 86 Real e Benmérita Soc. Port. Caixa de Socorros D. Pedro 

V 

Centro  Instituição Neoclássico 19 F 

85 87 87 Bens Cult. na área de. Moradia ao Sul Corredor Cultural  

APAC Cruz Vermelha e adjacências 

Centro DGPC Sítio urbano Heterogêneo 19/20  

85 87 88 Praça Hilda e seu entorno 
APAC Vila Hilda 

Tijuca Arq. Geral da 
Cidade 

Sítio urbano Heterogêneo 19/20 

86 87 87 Casa Daniel. Rua Gonçalves dias 13 Centro Corredor Cultural Comercial  Art deco 19 F 

86 87 - Forte Duque de Caxias no Morro do Leme. Leme DGPC Militar Militar 

paisa. 

- 

86 87 87 Casa de Cecília Meirelles. r. Smit Vasconcellos 30. Cosme Velho  Residencial Eclético 19 F 

86 86 - Sobrado à Rua Ribeiro de Almeida 29 Laranjeiras A Proprietário Residencial Eclético 19 F 

86 86 87 Casa situada na Rua Hermenegildo de Barros Santa Teresa Asso. de Mora. Residencial Eclético 19 F 

86 86 86 Sobrado situado à Rua Jardim Botânico 746 Jardim Botânico DGPC Residencial Eclético 20 I 

86 86 86 Imóvel situado à Rua Visconde de Itaboraí n. 8 Centro Câmara  Residencial  Neoclássico 19F 

86 86 - Hotel Azteca Catete Asso. de Mora. Serviço hotel Eclético 20 I 

86 86 - Ilha de Paquetá e as ilhotas no entorno  Ilha de Paquetá C Vereador Sítio urbano Heterogêneo 20 
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APAC Ilha de Paquetá 

86 87 87 Chácara do Algodão (antiga vila operária) Jardim Botânico C Vereador Sítio urbano Neoclássico 19 F 

87 87 93 Bens Culturais de Botafogo e Humaitá Botafogo/ 

Humaitá 

DGPC  Bens arquite. Diversos 19/20 

87 87 - Bar Lagoa Lagoa Asso. de amigos Comercial bar Modernista 20 M 

87 88 88 Ponte e Amurada da Urca Urca Asso. de Mora. Equip. urbano Eclético  20 I 

87 88 88 Chafariz do Monroe.  Centro DGPC Equip. urbano Eclético 19 M 

87 87 - Calçadas de Av. 28 de Setembro Vila Isabel Prefeitura Equip. urbano Modernista 20 M 

87 94 94 Garagem de influência Mackintoch, Cidade Nova Cidade Nova DGPC Industrial Art deco 20 I 

87 88 - Imóvel à Rua Dois de Dezembro 41 Sede do IAB Flamengo Ins. Usuária Pred. Público  Neoclássico 20 I 

87 87 87 Matadouro Industrial de Santa Cruz Santa Cruz Câmara Préd. Público  Industrial 20 I 

87 88 91 Mercado São José Laranjeiras Asso. Amigos Comercial Neocolonial 20 M 

87 87 87 High-Life Club Glória Asso. Moradores  Residencial Neoclássico 20 I 

87 93 93 Antiga residência de Quintino Bocaiuva Quintino Câmara  Rseidencial Neoclássico 20 I 

87 89 90 APAC Bairro Peixoto Bairro Peixoto  Asso. de Mora. Sítio urbano Heterogêneo 20 M 

88 93 93 Imóvel situado na Rua Washingtom Luís 10 e 10 A Centro DGPC Resid. e com. Eclético 19 M 

88 88 90 Igreja N. S. da Penha Penha DGPC Religioso Eclético 20 I 

88 89 89 Igreja Ortodoxa Santa Zinaida Santa Teresa Abaixo assi. Religioso NC Eclética 20 I 

88 88 88 Gávea Pequena.  Alto da Boa 

Vista 

DGPC Residencial  Eclético  20 I 

88 89 89 Prédio à Rua da Candelária n.2. Centro A Proprietários Resid. e com Eclético 20 I 

88 90 90 Cinema Santa Alice Engenho Novo Asso. de Mora. Serviço 
Cinema 

Modernista 20 M 

89 89 89 Fachadas dos prédios Praça Mal. Floriano  Centro Câmara Conj. arquite.  Eclético 20 I 

89 95 95 Fábrica Bangu Bangu DGPC Industrial Eclético 20 I 

89 89 90 Antiga Faculdade de Direito do Rio de Janeiro  Catete  Institucional Eclético  19 F 

89 94 94 Colégio Militar Tijuca As Ins.  IAB Residencial Neoclássico 19 I 

89 90 90 Real Benemérita Sociedade Portuguesa de Beneficência Glória Deputado est. Institucional Neoclássico 19 M 

90 93 93 Confeitaria Manon Centro Proprietários Comercial  Eclético  20 I 

90 90 90 Cristo Redentor e seu entorno Cosme Velho DGPC Monumento Art deco 20 I 

 
Total: 82 ações de proteção – tombamentos e APACs 
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APÊNDICE E 
 

INEPAC CLASSIFICAÇÃO: abordagem a partir de métodos ou de outras 

formas de valoração. 

 

Tombamentos de bens imóveis em áreas urbanas e de sítios urbanos realizados pelo 

INEPAC de 1979 até 15 de março de 1990. 
 

AB PROC: Abertura do Processo de Tombamento; TP: Tombamento Provisório; TD: Tombamento definitivo. 

 

 

Bens selecionados ou valorados mediante aplicação de método 

 

AB 

PROC. 

ANO 

 

TP 

 

ANO 

 

TD  

 

ANO 

DENOMINAÇÃO E LOCALIZAÇÃO MUNICÍPIO SOLICITADO POR TIPOLOGIA 

 

CARAC. ÉPOCA 

 

81 83 - Imóveis em Petrópolis (resultado do plano) (8) Petrópolis Asso. e intiuições Bens arquite. Diversos 19/20 

82 82 88 Bens em Angra dos Reis (13 bens imóveis) Angra dos Reis Ab. ass. Mor. Bens arquite. Diversos 18/20 

83 89 - Capela de N. Sa. dos Remédios, dist. Mauá Magé FUNDREM Religioso Colonial 17  

83 89 - Capela de N. Sa. da Conceição em Vila Inhomirim Magé FUNDREM Religioso Colonial 18 

83 89 - Capela de Santo Aleixo, em Capela, distrito. sede Magé FUNDREM Religioso Colonial 18  

83 89 - Ig. N. Sra. da Piedade de Magepe em Iriri, distrito sede Magé FUNDREM Religioso Colonial 18  

83 89 - Capela de N. Sra. do Bonfim, distrito sede Magé FUNDREM Religioso Colonial 19 F 

84 82 - Sobrado na Rua do Comércio 172 Angra dos Reis Asso. SAPE Residencial  Colonial 19 I 

85 85 - Coreto, pr. Barão do Rio Branco Campos INEPAC Equip. urbano Eclético 20 I 

85 85 - Coreto, pr. João XXIII (incluindo largo) Cantagalo INEPAC Equip. urbano Eclético 20 I 

85 85 - Coreto no Campo de São Bento Niterói INEPAC Equip. urbano Eclético 20 I 

85 85 - Coreto na pr. de São João Marcos (superfície da praça) Paraíba do Sul INEPAC Equip. urbano Eclético 20 I 

85 85 - Coreto na praça central (superfície interna) Quissamã INEPAC Equip. urbano Eclético 20 I 

85 85 -  Coreto do Jardim do Meier Rio de Janeiro INEPAC Equip. urbano Eclético 20 I 

85 85 -  Coreto na p. São Roque, Paquetá Rio de Janeiro INEPAC Equip. urbano Eclético 20 I 

85 85 - Coreto na praça Catolé da Rocha, Vigário Geral Rio de Janeiro INEPAC Equip. urbano Eclético 20 I 

85 85 - Coreto na praça da Taquara. Jacarerpaguá Rio de Janeiro INEPAC Equip. urbano Eclético 20 I 

85 85 - Coreto na praça de Quintino em Quintino Bocaiuva Rio de Janeiro INEPAC Equip. urbano Eclético 20 I 

85 85 -  Coreto na praça Washington Luiz, em Sepetiba Rio de Janeiro INEPAC Equip. urbano Eclético 20 I 

85 85 - Coreto no Campo de Marte, em Realaengo Rio de Janeiro INEPAC Equip. urbano Eclético 20 I 

85 85  - Coreto no Campo de São Cristóvão Rio de Janeiro INEPAC Equip. urbano Eclético 20 I 

85 85 - Coreto na pr. de São João de Itabapuana S. João da Barra INEPAC Equip. urbano Eclético 20 I 

85 88 - Bens de valor hist. e cult. em Nova Friburgo (11 urb) Nova Friburgo Prefeitura  Bens arquite. Diversos 19/20 

85 87 - Imóveis localizados no distrito sede de Campos (4) Campos Asso. e Câmara  Bens arquite. Diversos 19/20 

86 87 92 Coreto na Praça da Autonomia Três Rios INEPAC Equip. urbano Eclético 20 I 

89 89 - Bens Culturais tombados em Nova Iguaçu (9 urb.) Nova Iguaçu Prefeitura  Bens arquite. Diversos 18/20 

 

Total 26: tombamentos 

 
 

 

Bens selecionados pontualmente sem aplicação de método 

79 79 - Chafariz, esquina da r. Maria Motta Santiago Itaguaí Prefeitura Equip. urbano  Neoclássico 19 M 

79 80 83 Bebedouro da Barreira, estrada  São João Marcos Mangaratiba Prefeitura  Equip. urbano  Neoclássico 19 M 

79 79 83 Ponte Velha (ponte metálica) no Paraíba do Sul Resende Prefeitura Equip. urbano  Industrial 20 I 

79 80 83 Ig. N. Sra. de Santana em Itacuruça Mangaratiba Prefeitura  Religioso Colonial 19 M 

79 80 83 Chafariz na esquina da R.Cel Moreira da Silva Mangaratiba Prefeitura  Equip. urbano  Colonial 19 M 

80 80 82 Serviço de Documentação da Marinha Rio de Janeiro Institu.  Usuária Préd. Público Eclético 19 F 

80 83 - Casa Notre Rêve, Solar Norival de Freitas Niterói Ab. ass. Intelec.  Residencial Eclético 19 F 

80 81 83 Capela N. S. da Piedade, R. Marquês de Abrantes  Rio de Janeiro Asso. religiosa Religioso Eclético 19 F 

80 80 83 Fundição Progresso Rio de Janeiro CorredorCultural Industrial Industrial 20 I 

81 83 88 Liceu de Humanidades (Sol Barão da Lagoa Dourada) Campos Cons.Est. Cultura Residencial Neoclássico 18  

81 83 - Casa das Irmãs Perry Teresópolis Proprietários Residencial Neoclássico 19 M 

81 81 83 Relógio do Largo da Carioca Rio de Janeiro CorredorCultural Equip urbano  Eclético 20 I 

81 81 83 Lampadário do Largo da Lapa Rio de Janeiro CorredorCultural Equip. urbano Eclético 20 I 

81 81 83 Relógio da Glória Rio de Janeiro CorredorCultural Equip. urbano Eclético 20 I 

82 83 85 Rua da Carioca, do n. 2 ao 87 Rio de Janeiro Soci. de amigos Sítio urbano Eclético 20 I 

83 83 87 Casa da Flor S. Pedro d´Aldeia Abaixo ass. mor Residencial Excepcional 20M 
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83 83 87 Casa Cave Rio de Janeiro INEPAC Comercial  Paisagístico 19 F 

83 90 - Paço Municipal, r. Visconde de Uruguai Niterói INEPAC Préd. Público  Eclético 20 I 

83 83 90 DETRAN- Solar do Visc. do Rio Seco, p. Tiradentes Rio de Janeiro INEPAC Residencial Neoclássico 19 I 

83 83  90 Solar Barão do Saí Mangaratiba Pref.  tomb mun. Residencial Colonial 19 M 

83 83 89 Instituto de Filosofia e Ciências Sociais Rio de Janeiro Ab. ass. exalunos Préd. Público  Neoclássico 19 I 

83 83 87 Sede do Observatório Nacional  Rio de Janeiro Ab. ass. Intelec. Préd. Público  Eclético 20 I 

83 83 88 Faculdade de Direito, Rua. Moncorvo Filho  Rio de Janeiro Abaixo ass.  Préd. Público  Neoclássico 19 I 

83 83 86 Copacabana Palace Hotel Rio de Janeiro Asso.  moradores  Serviço hotel Eclético 20 I 

83 83 90 Ig. de S. Sebastião e Sta. Cecília, P. da Fé em Bangu Rio de Janeiro Asso.  moradores  Religioso Eclético 20 I 

83 85 - Est. de Ferro do Corcovado (estação inicial) Rio de Janeiro Asso. Ferrov. Pred. Público  Neoclássico 19 F 

83 83 - Palácio do Ingá Niterói Asso. moradores  Residencial Eclético 19 F 

83 83 90 Sede Bangu Atlético Clube, Cassino da vila operária Rio de Janeiro Asso. moradores  Serviço clube Eclético 20 I 

83 83 88 Bondes de Santa Teresa (todo o sistema) Rio de Janeiro Asso. moradores Equip. urbano Industrial 19 F 

83 83 89 Casa do Estudante Universitário, CEU Rio de Janeiro (A) Exalunos Serviço hotel Neoclássico 20 I 

84 85 88 Cemitério dos ingleses Rio de Janeiro INEPAC Funerária Eclético 19 F 

84 85 - Casa de Câmara e Cadeia.  Maricá Prefeitura Préd. Publico Neoclássico 19 M 

84 85 - Matriz de N. Sra. do Amparo. Maricá Prefeitura  Religioso Eclético  19 M 

84 85 - Conjunto Fabril Cia Têxtil Brasil Industrial Paracambi Prefeitura Industrial Eclético 19 F 

84 85 - Sociedade Brasileira de Belas Artes,r. R do Lavradio  Rio de Janeiro Proprietários Residencial  Eclético 19 F 

84 90 - Palácio São Domingos Niterói Sec. de Fazenda Residencial Eclético 20 I 

84 89 - Centro Muni. de Saúde Oswaldo Cruz. R. Resende  Rio de Janeiro Abaixo ass. func. Préd. Publico  Eclético 20 I 

84 84 87 Pedra do sal Rio de Janeiro Cid. (mov. Neg.) Sítio urbano Heterogêneo 19/20 

85 85 90 Solar do Barão de Massambará Vassouras INEPAC Residencial Neoclássico 19 M 

86 87 92 Capela N. Sra da Piedade.  Três Rios INEPAC Religioso Neoclássico 19 M 

87 87 90 Prefeitura e Câmara Municipal Sapucaia INEPAC Pred. Público Neoclássico 19 F 

87 88 90 Fundação Universitária José Bonifácio. Av. Pasteur  Rio de Janeiro INEPAC Préd. público  Neoclássico 19 F 

87 88 90 Casa na Rua Ibituruna 81. Tijuca Rio de Janeiro INEPAC Residencial Eclético 19 F 

87 88 90 Museu do Folclore. R. do Catete 181 Rio de Janeiro INEPAC Residencial Neoclássico 19 F 

87 87 90 Largo e Beco do Boticário Rio de Janeiro INEPAC Sítio urbano Neocolonial 20 I 

87 88 - Imóvel  na Praça Baltazar da Silveira Teresópolis Prefeitura  Residencial Eclético 20 I 

87 87 - Antigo DOPS, Rua da Relação 40 Rio de Janeiro Sec. Polic Civil Préd. Publico Eclético 20 I 

87 87  91 Estação Ferroviária Leopoldina Rio de Janeiro Ab. Ass. .Sind. Pred. Público Eclético 20 I 

87 87 89 Estação Ferroviária Barra Mansa Ab. Ass. mora. Préd. Público Eclético 19 F 

88 89 90 Galpão na Rua Aníbal Benévolo 315 Rio de Janeiro INEPAC Industrial Art deco 20 I 

88 89 90 Ig. N. Senhora de Lourdes, av 28 de Setembro 200 Rio de Janeiro INEPAC Religioso Art deco 20 I 

88 89 90 Imóvel na Rua Coronel Tamarindo 67 Niterói INEPAC Residencial Art deco 20 I 

88 88 92 Museu da Imagem e do Som Rio de Janeiro Institu.  Usuária Préd. Publico Eclético 20 I 

88 89 - Cine 9 de Abril, r. 14 Volta Redonda Prefeitura Serviço cinema Modernista 20 M 

88 89 - Prefeitura e Câmara Municipal Sto Ant. de Pádua Ab. ass. Mora. Pred. Público Neoclássico 19 F 

88 89 - Palácio das Águias  Cabo Frio Ab. ass. mora. Residencial Eclético 19 F 

88 89 - Antiga Casa de Máquinas dos Bondes, sede do IAB Rio de Janeiro IAB locatário Pred. Público Neoclássico 20 I 

89 89 90 Praça da República Niterói INEPAC Sítio urbano Eclético  20 I 

89 90 91 Forte de Copacabana Rio de Janeiro Asso. FAMERJ Militar Militar 20 I 

90 90 - Hospital Estadual Moncorvo Filho Rio de Janeiro Sec. est. Saúde Préd. Público Eclético 19 F 

 

Total: 60 tombamentos 
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APÊNDICE F 

 

IPHAN CLASSIFICAÇÃO: abordagem a partir de métodos ou de outras formas 

de valoração. 

 

Tombamentos de bens imóveis em áreas urbanas e de sítios urbanos  

realizados pelo IPHAN a partir de processos iniciados  

desde o início de 1979 até 15 de março de 1990. 

 
AB PROC: Abertura do Processo de Tombamento; TOMB: Tombamento. 

 

 

Bens selecionados ou valorados mediante a aplicação de métodos 

 

AB 

PROC 

 

ANO 

 

TOMB 

 

 

ANO 

UF DENOMINAÇÃO  E LOCALIZAÇÃO MUNICÍPIO SOLICITADO POR TIPOLOGIA 

ORIGINAL 

CARAC. ÉPOCA 

79 82 RJ Conjunto urbano e pais. de Petrópolis (extensão) Petrópolis Ass. de Moradores Centro histórico Heterogêneo 19/20 

81 84 PB Fábrica de Vinho de Caju Tito Silva João Pessoa IPHAN – CNRC Industrial Eclético 19 F 

82 84 RS Caixa d’água na Praça Piratinino de Almeida Pelotas IPHAN Equip. urbano Industrial 19 M 

82 86 BA Terreiro da Casa Branca Salvador Comunidade usuária Religioso NC Vernacular 19 I 

82 83 BA Conjunto arqui., urbano e pais. de Monte Santo Monte Santo IPHAN Sítio urbano Vernacular 18 F 

82 84 BA Centro histórico de Salvador (extensão) Salvador IPHAN Centro histórico Heterogêneo 17/20 

83 85 RJ Conjunto habitacional, “Avenida Modelo” Rio de Janeiro IPHAN Conj. arqui. Eclético 19 F 

84 87 GO Conjunto arqui., urbano e paisagístico de Natividade Natividade Assembleia Legisla.  Centro histórico Colonial  18 

84 85 AM Caixa d’água (reservatório de Mocó) Manaus IPHAN Equip. urbano  Neoclássico 19 F 

84 85 RS Casa Presser Nova Hamburgo Cidadão Residencial Imigrante 19 M 

84 85 SC Centro histórico de Laguna Laguna Prefeitura Centro histórico Heterogêneo 18/20 

85 90 GO Conjunto arquitetônico e urbanístico de Pirenópolis Pirenópolis IPHAN Centro histórico Colonial 18 

85 93 MS Conjunto arquitetônico do Porto de Corumbá Corumbá Pref. e Gov. Estadual  Centro histórico Colonial 18 

85 87 MA Fábrica Santa Amélia São Luís IPHAN Industrial Industrial 19 F 

85 85 RS Casa de D. Neni – Casarão de Madeira Antônio Prado IPHAN Residencial Imigrante 20 I 

85 87 SC São Francisco do Sul S. Francisco do Sul Prefeitura Centro histórico Heterogêneo 18/20 

85 93 MT Conjunto arqui. urbano e paisagístico de Cuiabá Cuiabá Pref. e Gov. Estadual  Centro histórico Heterogêneo 18/20 

86 96 AL Conjunto histórico e paisagístico de Penedo Penedo Prefeitura Centro histórico Heterogênea 17/20 

86 90 RJ Área central da Praça 15 de Novembro Rio de Janeiro IPHAN Conselheiro Sítio urbano Heterogêneo 17/20 

87 90 RS Conjunto arquitetônico e urbano de Antônio Prado Antônio Prado IPHAN Sitio urbano Imigrante 19 F 

 

Total: 20 tombamentos 

 

 

 

Bens selecionados pontualmente sem aplicação de método 

79 80 PE Casa Paroquial anexa a Matriz . P. da Independência Recife IPHAN Residencial  Neoclássica 19 I 

79 86 RJ Observatório Nacional Rio de Janeiro Abaixo ass. Intelec. Prédio Público Eclético 20 I 

80 85 PA Conjunto arquitetônico à Av. Nazareth Belém Governo do Estado Conj. arqui. Neoclássico 19 M 

80 85 PA Conjunto arquitetônico da Av. Governados Malcher Belém Governo do Estado Conj. arqui. Neoclássico 19 I 

80 81 RJ Instituto Oswaldo Cruz Rio de Janeiro Instituição usuária Pred. Público Eclético 20 I 

80 81 RS Prédio dos Correios e Telégrafos Porto Alegre Município Préd. Público Eclético 20 I 

80 83 RJ Colégio Pedro II Rio de Janeiro Instituição usuária Préd. Público  Neoclássico 19 M 

80 83 MG Igreja de Santo Antônio Itatiaia Cidadão  Religioso Colonial  18 

80 86 PA Palacete Pinto Belém Cidadão Residencial  Eclético 19 F 

80 81 BA Acervo paisagístico de Santa Cruz de Cabrália S. Cruz de Cabrália  IPHAN Centro histórico Colonial 17 

80 88 PE Vivenda de Alpipucos Recife Instituição usuária Residencial sítio Colonial 19 M 

81 84 CE Mercado de carne e lojas adjacentes Aquiraz IPHAN Préd. Público  Colonial 18 F 

81 83 RS Pórtico central e armazém do cais do porto Porto Alegre IPHAN Préd. Público  Industrial 20 I 

82 83 CE Antiga sede do DNOCS Fortaleza Cidadão intelectual Préd. Público Eclético 20 I 

82 83 RJ Palácio das Laranjeiras Rio de Janeiro Governo do Estado Residencial  Eclético 20 I 

83 84 RJ Prédio da ABI Rio de Janeiro Instituição usuária Institucional Modernista 20 M 

83 84 PE Forte de São Francisco (do Queijo) Olinda Instituição usuária Militar Colonial 17 

83 84 PE Ginásio Pernambucano Recife IPHAN Prédio Público Neoclássico 19 I 

83 84 MG Igreja matriz de Santo Antônio Itaverava Int. Est. Planejamento Religioso Colonial 18 

83 84 MG Sobrado do Padre Taborda e casario Itaverava Int. Plan. FJ Pinheiro Centro histórico Colonial  18  

84 86 RJ Parque Guinle, Conjunto residencial. Rio de Janeiro IPHAN Conj. arqui. Modernista 20 M 

84 90 RJ Chafariz da Praça Mahatma Gandi Rio de Janeiro IPHAN Conselheiro Equip. urbano  Eclético 19 M 

84 84 PR Museu Paranaense, antigo Paço Municipal Curitiba Governo do Estado Pred. Público Eclético 20 I 

84 85 PR Teatro São João Lapa IPHAN Préd. Público  Neoclássico 19 F 

84 87 PE Capela de N. Senhora da Conceição Recife IPHAN Religioso Colonial  18  I 

84 86 GO Casa do Senador Canedo Boa Vista A Proprietário Residencial Colonial 19 M 

84 87 SP Casa à Rua Santa Cruz (Warchavchik) São Paulo IPHAN Residencial Modernista 20 I 

84 85 RJ Hotel do Parque São Clemente Nova Friburgo IPHAN Serviços Hotel Modernista 20 M 
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85 98 SC Ponte Hercílio Luz Florianópolis IPHAN Equip. urbano Industrial 20 I 

85 87 AM Mercado Municipal Manaus IPHAN Préd. Público  Eclético 19 F 

85 88 RJ Prédio da Light Rio de Janeiro IPHAN Prédio Público Neoclássico 20 I 

85 99 SP Ig. da Ordem 3a do Carmo  Itú IPHAN Religioso Colonial 18 

85 88 MG Sobrado dos Andradas Barbacena Cidadão Residencial Colonial  19 M 

85 86 SP Casa à Rua Bahia 1126 (Warchavchik) São Paulo IPHAN Residencial Modernista 20 I 

85 86 SP Casa à Rua Itápolis, 961 (Warchavchik) São Paulo IPHAN  Residencial Modernista 20 I 

85 87 PE Palacete da Benfica – Casa à Rua Benfica 251 Recife IPHAN Residencial  Neoclássico 19 M 

85 86 RJ Copacabana Palace Hotel Rio de Janeiro Ass. de Moradores Serviços Hotel Eclético 20 I 

85 85 MG Casa de Saúde Carlos Chagas  Lassance Cidadão Prédio Público Eclético 20 I 

85 85 MG Antiga Estação Ferroviária Lassance Governo do Estado Prédio Público Eclético 20 I 

85 89 MG Estação ferroviária de São João del Rei São João del Rei Instituição usuária Prédio Público Neoclássico 19 F 

86 98 PE Pavilhão Luís Nunes  Recife Instituição usuária Prédio Público Modernista 20 M 

86 88 MG Capela de N. Senhora da Boa Morte Barbacena IPHAN Religioso Colonial 19 I 

86 87 RJ Casa de Carlos Oswald Petrópolis Proprietária Residencial Eclético 20 I 

86 87 AM Conjunto arqui. e paisagístico do Porto de Manaus  Manaus Instituição usuária Conj. arqui. Neoclássico 20 I 

87 96 MG Conj. arqui. e pais. Sant. Bom Jesus de Matosinho Piranga (distrito) Cidadão Religioso Colonial 18 

88 90 RS Palacete Argentina Porto Alegre IPHAN Residencial  Eclético 20 I 

89 97 BA Parque e Forte da Queimada Salvador IPHAN Equip. urbano Industrial 19 F 

89 94 PA Parque Zoobotânico Museu Paraense Emílio Goeldi Belém Instituição usuária Residencial Eclético 20 I 

90 90 DF Plano Piloto de Brasília Brasília IPHAN Consultor  Centro histórico Modernista 20 M 

 

Total: 49 tombamentos 

 

O processo não foi consultado  
 

85 98 PE Conj. arqui. e paisagístico do Bairro do Recife Recife IPHAN Sítio urbano Heterogêneo 17/20 

89 96 SE Conj. arqi. e paisagístico da cidade de Laranjeiras Laranjeiras Prefeitura  Centro histórico Colonial 17 
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APÊNDICE G 

 

DGPC CLASSIFICAÇÃO: abordagem a partir de métodos ou de outras formas 

de valoração. 

 

Tombamentos e APACs de bens imóveis e áreas urbanas realizados pelo DGPC 

A partir de processos iniciados de 1980 a 15 de março de 1990. 

 
AB PROC: Abertura do Processo de Tombamento; TP: Tombamento Provisório; TD: Tombamento definitivo. 
 

 

 

Bens selecionados ou valorados mediante a aplicação de métodos 

 

AB 

PROC 

ANO 

 

TP 

 

ANO 

 

TD  

 

ANO 

DENOMINAÇÃO E LOCALIZAÇÃO BAIRRO SOLICITADO POR TIPOLOGIA 

 

CARAC. ÉPOCA 

 

80 84 85 APAC do Bairro de Santa Teresa Santa Teresa Asso. de Mor. Sítio urbano Heterogêneo 19 F 

80 88 88 APAC Urca Urca Asso. de Mor. Sítio urbano Heterogêneo 20 M 

82 86 93 APAC São Cristóvão  São Cristóvão Coord. Planej.  Sítio urbano Heterogêneo 19 I 

83 84 85 Vila operária – Conjunto Salvador de Sá  

APAC Vila Operária da Cidade Nova e Catumbi 

Estácio Asso. de Mora. Sítio urbano Heterogêneo 19/20 

84 87 91 APAC Cosme Velho e Laranjeiras Cosme Velho  

Laranjeiras 

Asso. de Mor. Sítio urbano Heterogêneo 19 /20 

84 85 86 Bens cult. localizados na Saúde, Gamboa e Sto. Cristo  

APAC Saúde Gamboa e Santo Cristo  

Saúde Gamboa e 

S. Cristo 

Asso/ Instituições. Sítio urbano Heterogêneo 18/20  

84 85 85 Conj. arq. reman. da antiga Cia. de Fiação Confiança  

APAC - entorno Antiga Companhia de Fiação Confiança 

Vila Isabel DGPC Sítio urbano Heterogêneo 19 /20 

85 86 87 Templo Israelita  Centro DGPC Religioso NC Eclético 20 M 

85 87 87 Bens Cult. na área de. Moradia ao Sul Corredor Cultural  

APAC Cruz Vermelha e adjacências 

Centro DGPC Sítio urbano Heterogêneo 19/20  

85 87 88 Praça Hilda e seu entorno 

APAC Vila Hilda 

Tijuca Arq. Geral da 

Cidade 

Sítio urbano Heterogêneo 19/20 

86 86 - Ilha de Paquetá e as ilhotas no entorno  

APAC Ilha de Paquetá 

Ilha de Paquetá C Vereador Sítio urbano Heterogêneo 20 

86 87 87 Chácara do Algodão (antiga vila operária) Jardim Botânico C Vereador Sítio urbano Neoclássico 19 F 

87 87 93 Bens Culturais de Botafogo e Humaitá Botafogo/ 

Humaitá 

DGPC  Bens arquite. Diversos 19/20 

87 88 88 Ponte e Amurada da Urca Urca Asso. de Mora. Equip. urbano Eclético  20 I 

87 89 90 APAC Bairro Peixoto Bairro Peixoto  Asso. de Mora. Sítio urbano Heterogêneo 20 M 

 

Total: 22 ações de proteção – tombamentos e APACs 

 

 

 

Bens selecionados pontualmente sem aplicação de método 

81 85 85 Copacabana Palace Hotel Copacabana Asso. de Mor. Serviço hotel Eclético  20 I 

82 88 - Supremo Tribunal Federal, Av. Rio Branco. Centro DGPC conselho Institucional Eclético 20 I 

82 83 83 Imóvel da Rua România n. 20 (Rio Arte) Laranjeiras DGPC Residencial Neocolonial 20 I 

83 84 84 Pharmacia Cordeiro Centro Asso. de farma. Comercial  Eclético 19 F 

83 86 86 Conjunto de Pedregulho Benfica SBPC Conj. arquite. Modernista 20 M 

83 84 86 Piso em pé de moleque da Rua Sto. Alfredo e lad. Viana Santa Teresa Asso. de Mor. Equip. urbano Colonial 19 

83 84 84 Amurada da Glória  - calçada, escadas e postes Glória Asso. de Mora. Equip. urbano Eclético 19 F 

83 83 83 Centro Cultural José Bonifácio Gamboa DGPC conselho Pred. Público Neoclássico 19 M 

83 83 83 Castelinho do Flamengo. P. do Flamengo 158. Flamengo DGPC  Residencial Eclético  20 I 

83 83 83 Botafogo Futebol Clube e Regatas Botafogo DGPC Serviço Clube Neocolonial 20 I 

83 86 88 Cassino da Urca Urca Asso. de Mora. Serviço hotel Eclético 20 I 

84 85 87 Garagem Poula, Esq de Gomes freire com Senado Centro Asso. de Mora. Comercial  Eclético 19 F 

84 85 - Edifícios situados à R. Sete de Setembro 182, 184 e 186 Centro  Conj. arquite. Eclético 19 F 

84 85 86 Ponte da estrada Velha da Tijuca. Alto da Boa 

Vista 

Cidadã Equip. urbano  Colonial 19 I 

84 84 85 Hospital Frei Antônio (Lazareto).   São Cristóvão Ins. Proprietária Institucional Colonial 18  

84 84 84 Palácio da Cidade Botafogo Câmara  Institucional Neoclássico 20 I 

84 84 85 Imóvel na Estrada de Furnas 574.  Alto da Boa 

Vista 

DGPC Institucional Modernista 20 M 

84 84 84 Palacete do Matadouro Público de Santa Cruz Santa Cruz Inst. de pesqu. Préd  Público Neoclássico 20 I 

84 84 85 Escola Municipal Barão de Macaúbas.  Inhaúma DGPC Préd. Publico Eclético 20 I 
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84 85 85 Sobrado de número 12 Rua Terezina.   Santa Teresa DGPC Residencial Eclético 19 M 

84 85 85 Sobrado de número 14 Rua Terezina. Santa Teresa DGPC Residencial Eclético 19 M 

84 84 84 Teatro Carlos Gomes Centro Câmara  Serviço teatro Art deco 20 I 

85 86 86 Avenida Mariana  e Sobrados na R. B. de Mesquite 117 Tijuca DGPC Conj. arquite.  Neoclássico  20 I 

85 86 86 Avenida Ana e Sobrados na R. B. de Mesquite 125 e 127 Tijuca DGPC Conj. arquite.  Neoclássico  20 I 

85 85 - Vila Palácio. R. Silveira Martins 72 Catete DGPC  Conj. arquite Eclético 19 F 

85 96 96 Castelinho da Rua Almirante Alexandrino - CEAT Santa Teresa Asso. de Mora. Institucional Eclético 20 I 

85 85 85 Escola Municipal Marechal Deodóro Glória DGPC conselho Pred. Público Eclético 20 I 

85 86 86 Chalé da Gávea Gávea Asso. de Mora. Residencial Eclético 19 F 

85 85 - Prédio na Rua Oswaldo Cruz  n. 4   Flamengo DGPC Residencial Eclético 20 I 

85 86 86 Real e Benmérita Soc. Port. Caixa de Socorros D. Pedro 

V 

Centro  Instituição Neoclássico 19 F 

86 87 87 Casa Daniel. Rua Gonçalves dias 13 Centro Corredor Cultural Comercial  Art deco 19 F 

86 87 - Forte Duque de Caxias no Morro do Leme. Leme DGPC Militar Militar 
paisa. 

- 

86 87 87 Casa de Cecília Meirelles. R. Smit Vasconcellos 30. Cosme Velho  Residencial Eclético 19 F 

86 86 - Sobrado à Rua Ribeiro de Almeida 29 Laranjeiras A Proprietário Residencial Eclético 19 F 

86 86 87 Casa situada na Rua Hermenegildo de Barros Santa Teresa Asso. de Mora. Residencial Eclético 19 F 

86 86 86 Sobrado situado à Rua Jardim Botânico 746 Jardim Botânico DGPC Residencial Eclético 20 I 

86 86 86 Imóvel situado à Rua Visconde de Itaboraí n. 8 Centro Câmara  Residencial  Neoclássico 19F 

86 86 - Hotel Azteca Catete Asso. de Mora. Serviço hotel Eclético 20 I 

87 87 - Bar Lagoa Lagoa Asso. de amigos Comercial bar Modernista 20 M 

87 88 88 Chafariz do Monroe.  Centro DGPC Equip. urbano Eclético 19 M 

87 87 - Calçadas de Av. 28 de Setembro Vila Isabel Prefeitura Equip. urbano Modernista 20 M 

87 94 94 Garagem de influência Mackintoch, Cidade Nova Cidade Nova DGPC Industrial Art deco 20 I 

87 88 - Imóvel à Rua Dois de Dezembro 41 Sede do IAB Flamengo Ins. Usuária Pred. Público  Neoclássico 20 I 

87 87 87 Matadouro Industrial de Santa Cruz Santa Cruz Câmara Préd. Público  Industrial 20 I 

87 88 91 Mercado São José Laranjeiras Asso. Amigos Comercial Neocolonial 20 M 

87 87 87 High-Life Club Glória Asso. Moradores  Residencial Neoclássico 20 I 

87 93 93 Antiga residência de Quntino Bocaiuva Quintino Câmara  Rseidencial Neoclássico 20 I 

88 93 93 Imóvel situado na Rua Washingtom Luís 10 e 10 A Centro DGPC Resid. e com. Eclético 19 M 

88 88 90 Igreja N. S. da Penha Penha DGPC Religioso Eclético 20 I 

88 89 89 Igreja Ortodoxa Santa Zinaida Santa Teresa Abaixo assi. Religioso NC Eclética 20 I 

88 88 88 Gávea Pequena.  Alto da Boa 
Vista 

DGPC Residencial  Eclético  20 I 

88 89 89 Prédio à Rua da Candelária n.2. Centro A Proprietários Resid. e com Eclético 20 I 

88 90 90 Cinema Santa Alice Engenho Novo Asso. de Mora. Serviço 

Cinema 

Modernista 20 M 

89 89 89 Fachadas dos prédios Praça Mal. Floriano  Centro Câmara Conj. arquite.  Eclético 20 I 

89 95 95 Fábrica Bangu Bangu DGPC Industrial Eclético 20 I 

89 89 90 Antiga Faculdade de Direito do Rio de Janeiro  Catete  Institucional Eclético  19 F 

89 94 94 Colégio Militar Tijuca As Ins.  IAB Residencial Neoclássico 19 I 

89 90 90 Real Benemérita Sociedade Portuguesa de Beneficiência Glória Deputado est. Institucional Neoclássico 19 M 

90 93 93 Confeitaria Manon Centro Proprietários Comercial  Eclético  20 I 

90 90 90 Cristo Redentor e seu entorno Cosme Velho DGPC Monumento Art deco 20 I 

 

Total: 60 ações de proteção – tombamentos e APACs 
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APÊNDICE H 

 

 

INEPAC CLASSIFICAÇÃO: tombamentos relacionados à ameaça iminente ou a 

outros motivos. 
 

Lista dos tombamentos de bens imóveis em áreas urbanas e de sítios urbanos  

realizados pelo INEPAC a partir de processos iniciados de 1979 até 15 de março de 

1990. 
 

AB PROC: Abertura do Processo de Tombamento; TP: Tombamento Provisório; TD: Tombamento definitivo. 

 

Tombamentos relacionados à ameaça iminente 

 

AB 

PROC. 

ANO 

 

TP 

 

ANO 

 

TD  

 

ANO 

DENOMINAÇÃO E LOCALIZAÇÃO 

 

MUNICÍPIO SOLICITADO POR TIPOLOGIA 

 

CARAC. ÉPOCA 

 

80 83 - Casa Notre Rêve, Solar Norival de Freitas Niterói Ab. ass. Intelec.  Residencial Eclético 19 F 

80 80 83 Fundição Progresso Rio de Janeiro CorredorCultural Industrial Industrial 20 I 

81 83 - Imóveis em Petrópolis (resultado do plano) (8) Petrópolis Asso. e intiuições Bens arquite. Diversos 19/20 

81 83 - Casa das Irmãs Perry Teresópolis Proprietários Residencial Neoclássico 19 M 

81 83 88 Liceu de Humanidades (Sol Barão da Lagoa Dourada) Campos Cons.Est. Cultura Residencial Neoclássico 18  

82 82 88 Bens em Angra dos Reis (13 bens imóveis) Angra dos Reis Ab. ass. Mor. Bens arquite. Diversos 18/20 

82 83 85 Rua da Carioca, do n. 2 ao 87 Rio de Janeiro Soci. de amigos Sítio urbano Eclético 20 I 

83 83 - Palácio do Ingá Niterói Asso. moradores  Residencial Eclético 19 F 

83 83 89 Instituto de Filosofia e Ciências Sociais Rio de Janeiro Ab. ass. exalunos Préd. Público  Neoclássico 19 I 

83 83 86 Copacabana Palace Hotel Rio de Janeiro Asso.  moradores  Serviço hotel Eclético 20 I 

83 83 90 DETRAN- Solar do Visc. do Rio Seco, p. Tiradentes Rio de Janeiro INEPAC Residencial Neoclássico 19 I 

83 83 89 Casa do Estudante Universitário, CEU Rio de Janeiro INEPAC  Serviço hotel Neoclássico 20 I 

83 83 90 Ig. de S. Sebastião e Sta. Cecília, P. da Fé em Bangu Rio de Janeiro Asso.  moradores  Religioso Eclético 20 I 

83 83 90 Sede Bangu Atlético Clube, Cassino da vila operária Rio de Janeiro Asso. moradores  Serviço clube Eclético 20 I 

83 83 87 Sede do Observatório Nacional  Rio de Janeiro Ab. ass. Intelec. Préd. Público  Eclético 20 I 

83 83 88 Bondes de Santa Teresa (todo o sistema) Rio de Janeiro Asso. moradores Equip. urbano Industrial 19 F 

84 82 - Sobrado na Rua do Comércio 172 Angra dos Reis Asso. SAPE Residencial  Colonial 19 I 

85 87 - Imóveis localizados no distrito sede de Campos (4) Campos Asso. e Câmara  Bens arquite. Diversos 19/20 

85 88 - Bens de valor hist. e cult. em Nova Friburgo (11 urb) Nova Friburgo Prefeitura  Bens arquite. Diversos 19/20 

88 89 - Prefeitura e Câmara Municipal Sto Ant. de Pádua Ab. ass. Mora. Pred. Público Neoclássico 19 F 

88 89 - Palácio das Águias  Cabo Frio Ab. ass. mora. Residencial Eclético 19 F 

88 89 - Cine 9 de Abril, r. 14 Volta Redonda Prefeitura Serviço cinema Modernista 20 M 

89 89 - Bens Culturais tombados em Nova Iguaçu (9 urb.) Nova Iguaçu Prefeitura  Bens arquite. Diversos 18/20 

89 90 91 Forte de Copacabana Rio de Janeiro Asso. FAMERJ Militar Militar 20 I 

 

Total: 24 tombamentos 

 

 

Tombamentos relacionados a outros motivos 

79 79 - Chafariz, esquina da r. Maria Motta Santiago Itaguaí Prefeitura Equip. urbano  Neoclássico 19 M 

79 80 83 Bebedouro da Barreira, estrada  São João Marcos Mangaratiba Prefeitura  Equip. urbano  Neoclássico 19 M 

79 79 83 Ponte Velha (ponte metálica) no Paraíba do Sul Resende Prefeitura Equip. urbano  Industrial 20 I 

79 80 83 Ig. N. Sra. de Santana em Itacuruça Mangaratiba Prefeitura  Religioso Colonial 19 M 

79 80 83 Chafariz na esquina da r.Cel Moreira da Silva Mangaratiba Prefeitura  Equip. urbano  Colonial 19 M 

80 80 82 Serviço de Documentação da Marinha Rio de Janeiro Institu.  Usuária Préd. Público Eclético 19 F 

80 81 83 Capela N. S. da Piedade, R. Marquês de Abrantes  Rio de Janeiro Asso. religiosa Religioso Eclético 19 F 

81 81 83 Relógio do Largo da Carioca Rio de Janeiro CorredorCultural Equip urbano  Eclético 20 I 

81 81 83 Lampadário do Largo da Lapa Rio de Janeiro CorredorCultural Equip. urbano Eclético 20 I 

81 81 83 Relógio da Glória Rio de Janeiro CorredorCultural Equip. urbano Eclético 20 I 

83 83 88 Faculdade de Direito, Rua. Moncorvo Filho  Rio de Janeiro Abaixo ass.  Préd. Público  Neoclássico 19 I 

83 85 - Est. de Ferro do Corcovado (estação inicial) Rio de Janeiro Asso. Ferrov. Pred. Público  Neoclássico 19 F 

83 90 - Paço Municipal, r. Visconde de Uruguai Niterói INEPAC Préd. Público  Eclético 20 I 

83 89 - Capela de N. Sa. Dos Remédios, dist. Mauá Magé FUNDREM Religioso Colonial 17  

83 89 - Capela de N. Sa. Da Conceição em Vila Inhomirim Magé FUNDREM Religioso Colonial 18 

83 89 - Capela de Santo Aleixo, em Capela, distrito. sede Magé FUNDREM Religioso Colonial 18  

83 89 - Ig. N. Sra. da Piedade de Magepe em Iriri, distrito sede Magé FUNDREM Religioso Colonial 18  

83 89 - Capela de N. Sra. Do Bonfim, distrito sede Magé FUNDREM Religioso Colonial 19 F 

83 83  90 Solar Barão do Saí Mangaratiba Pref.  tomb mun. Residencial Colonial 19 M 
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83 83 87 Casa Cavé Rio de Janeiro INEPAC Comercial  Paisagístico 19 F 

83 83 87 Casa da Flor S. Pedro d’Aaldeia Abaixo ass. mor Residencial Excepcional 20 M 

84 90 - Palácio São Domingos Niterói Sec. de Fazenda Residencial Eclético 20 I 

84 89 - Centro Muni. de Saúde Oswaldo Cruz. R. Resende  Rio de Janeiro Abaixo ass. func. Préd. Publico  Eclético 20 I 

84 85 - Sociedade Brasileira de Belas Artes,r. R do Lavradio  Rio de Janeiro Proprietários Residencial  Eclético 19 F 

84 85 - Casa de Câmara e Cadeia.  Maricá Prefeitura Préd. Publico Neoclássico 19 M 

84 85 - Matriz de N. Sra. do Amparo. Maricá Prefeitura  Religioso Eclético  19 M 

84 85 88 Cemitério dos ingleses Rio de Janeiro INEPAC Funerária Eclético 19 F 

84 84 87 Pedra do sal Rio de Janeiro Cid. (mov. Neg.) Sítio urbano Heterogêneo 19/20 

84 85 - Conjunto Fabril Cia Têxtil Brasil Industrial Paracambi Prefeitura Industrial Eclético 19 F 

85 85 - Coreto, pr. Barão do Rio Branco Campos INEPAC Equip. urbano Eclético 20 I 

85 85 - Coreto, pr. João XXIII (incluindo largo) Cantagalo INEPAC Equip. urbano Eclético 20 I 

85 85 - Coreto no Campo de São Bento Niterói INEPAC Equip. urbano Eclético 20 I 

85 85 - Coreto na pr. de São João Marcos (superfície da praça) Paraíba do Sul INEPAC Equip. urbano Eclético 20 I 

85 85 - Coreto na praça central (superfície interna) Quissamã INEPAC Equip. urbano Eclético 20 I 

85 85 -  Coreto do Jardim do Meier Rio de Janeiro INEPAC Equip. urbano Eclético 20 I 

85 85 -  Coreto na p. São Roque, Paquetá Rio de Janeiro INEPAC Equip. urbano Eclético 20 I 

85 85 - Coreto na Praça Catolé da Rocha, Vigário Geral Rio de Janeiro INEPAC Equip. urbano Eclético 20 I 

85 85 - Coreto na Praça da Taquara. Jacarerpaguá Rio de Janeiro INEPAC Equip. urbano Eclético 20 I 

85 85 - Coreto na Praça de Quintino em Quintino Bocaiuva Rio de Janeiro INEPAC Equip. urbano Eclético 20 I 

85 85 -  Coreto na Praça Washington Luiz, em Sepetiba Rio de Janeiro INEPAC Equip. urbano Eclético 20 I 

85 85 - Coreto no Campo de Marte, em Realaengo Rio de Janeiro INEPAC Equip. urbano Eclético 20 I 

85 85  - Coreto no Campo de São Cristóvão Rio de Janeiro INEPAC Equip. urbano Eclético 20 I 

85 85 - Coreto na pr. de São João de Itabapuana S. João da Barra INEPAC Equip. urbano Eclético 20 I 

85 85 90 Solar do Barão de Massambará Vassouras INEPAC Residencial Neoclássico 19 M 

86 87 92 Capela N. Sra. da Piedade.  Três Rios INEPAC Religioso Neoclássico 19 M 

86 87 92 Coreto na Praça da Autonomia Três Rios INEPAC Equip. urbano Eclético 20 I 

87 87 90 Largo e Beco do Boticário Rio de Janeiro INEPAC Sítio urbano Neocolonial 20 I 

87 87  91 Estação Ferroviária Leopodina Rio de Janeiro Ab. Ass. .Sind. Pred. Público Eclético 20 I 

87 87 89 Estação Ferroviária Barra Mansa Ab. Ass. mora. Préd. Público Eclético 19 F 

87 87 90 Prefeitura e Câmara Municipal Sapucaia INEPAC Pred. Público Neoclássico 19 F 

87 88 90 Fundação Universitária José Bonifácio. Av. Pasteur  Rio de Janeiro INEPAC Préd. público  Neoclássico 19 F 

87 88 90 Casa na rua Ibituruna 81. Tijuca Rio de Janeiro INEPAC Residencial Eclético 19 F 

87 88 90 Museu do Folclore. R. do Catete 181 Rio de Janeiro INEPAC Residencial Neoclássico 19 F 

87 88 - Imóvel  na Praça Baltazar da Silveira Teresópolis Prefeitura  Residencial Eclético 20 I 

87 87 - Antigo DOPS, Rua da Relação 40 Rio de Janeiro Sec. Polic Civil Préd. Publico Eclético 20 I 

88 89 - Antiga Casa de Máquinas dos Bondes, sede do IAB Rio de Janeiro IAB locatário Pred. Público Neoclássico 20 I 

88 88 92 Museu da Imagem e do Som Rio de Janeiro Institu.  Usuária Préd. Publico Eclético 20 I 

88 89 90 Galpão na Rua Aníbal Benévolo 315 Rio de Janeiro INEPAC Industrial Art deco 20 I 

88 89 90 Ig. N. Senhora de Lourdes, av 28 de Setembro 200 Rio de Janeiro INEPAC Religioso Art deco 20 I 

88 89 90 Imóvel na Rua Cornel Tamarindo 67 Niterói INEPAC Residencial Art deco 20 I 

89 89 90 Praça da República Niterói INEPAC Sítio urbano Eclético  20 I 

90 90 - Hospital Estadual Moncorvo Filho Rio de Janeiro Sec. est. Saúde Préd. Público Eclético 19 F 

 

Total: 62 tombamentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



159 

 

APÊNDICE I 

 

 

IPHAN CLASSIFICAÇÃO: tombamentos relacionados à ameaça iminente ou a 

outros motivos. 
 

Tombamentos de bens imóveis em áreas urbanas e de sítios urbanos  

realizados pelo IPHAN a partir de processos iniciados  

desde o início de 1979 até 15 de março de 1990. 

 
AB PROC: Abertura do Processo de Tombamento; TOMB: Tombamento. 

 

Tombamentos relacionados à ameaça iminente 

 

AB 

PROC 

 

ANO 

 

TOMB 

 

 

ANO 

EST. DENOMINAÇÃO  E LOCALIZAÇÃO MUNICÍPIO SOLICITADO POR TIPOLOGIA 

ORIGINAL 

CARAC. ÉPOCA 

79 80 PE Casa Paroquial anexa a Matriz . P. da Independência Recife IPHAN Residencial  Neoclássica 19 I 

79 86 RJ Observatório Nacional Rio de Janeiro Abaixo ass. Intelec. Prédio Público Eclético 20 I 

79 82 RJ Conjunto urbano e pais. de Petrópolis (extensão) Petrópolis Ass. de Moradores Centro histórico Heterogêneo 19/20 

80 85 PA Conjunto arquitetônico à Av. Natareth Belém Governo do Estado Conj. arqui. Neoclássico 19 M 

80 85 PA Conjunto arquitetônico da Av. Governados Malcher Belém Governo do Estado Conj. arqui. Neoclássico 19 I 

80 81 RS Prédio dos Correios e Telégrafos Porto Alegre Município Préd. Público Eclético 20 I 

80 86 PA Palacete Pinto Belém Cidadão Residencial  Eclético 19 F 

81 84 PB Fábrica de Vinho de Caju Tito Silva João Pessoa IPHAN – CNRC Industrial Eclético 19 F 

82 86 BA Terreiro da Casa Branca Salvador Comunidade usuária Religioso NC Vernacular 19 I 

83 84 MG Sobrado do Padre Taborda e casario Itaverava Int. Plan. FJ Pinheiro Centro histórico Colonial  18  

84 90 RJ Chafariz da Praça Mahatma Gandi Rio de Janeiro IPHAN Conselheiro Equip. urbano  Eclético 19 M 

84 87 SP Casa à Rua Santa Cruz (Warchavchik) São Paulo IPHAN Residencial Modernista 20 I 

84 85 RS Casa Presser Nova Hamburgo Cidadão Residencial Imigrante 19 M 

84 85 SC Centro histórico de Laguna Laguna Prefeitura Centro histórico Heterogêneo 18/20 

85 86 SP Casa à Rua Bahia 1126 (Warchavchik) São Paulo IPHAN Residencial Modernista 20 I 

85 86 SP Casa à Rua Itápolis, 961 (Warchavchik) São Paulo IPHAN  Residencial Modernista 20 I 

85 86 RJ Copacabana Palace Hotel Rio de Janeiro Ass. de Moradores Serviços Hotel Eclético 20 I 

85 89 MG Estação ferroviária de São João del Rei São João del Rei Instituição usuária Prédio Público Neoclássico 19 F 

85 85 RS Casa de D. Neni – Casarão de Madeira Antônio Prado IPHAN Residencial Imigrante 20 I 

85 87 SC São Francisco do Sul S. Francisco do Sul Prefeitura Centro histórico Heterogêneo 18/20 

85 93 MT Conjunto arqui., urbano e paisagístico de Cuiabá Cuiabá Pref. e Gov. Estadual  Centro histórico Heterogêneo 18/20 

86 87 AM Conjunto arqui. e paisagístico do Porto de Manaus  Manaus Instituição usuária Conj. arqui. Neoclássico 20 I 

89 96 SE Conj. arqi. e paisagístico da cidade de Laranjeiras Laranjeiras Prefeitura  Centro histórico Colonial 17 

89 94 PA Parque Zoobotânico Museu Paraense Emílio Goeldi Belém Instituição usuária Residencial Eclético 20 I 

90 90 DF Plano Piloto de Brasília Brasília IPHAN Consultor  Centro histórico Modernista 20 M 

 

Total: 25 tombamentos 

 

 

 

Tombamentos relacionados a outros motivos 

80 81 RJ Instituto Oswaldo Cruz Rio de Janeiro Instituição usuária Pred. Público Eclético 20 I 

80 83 RJ Colégio Pedro II Rio de Janeiro Instituição usuária Préd. Público  Neoclássico 19 M 

80 83 MG Igreja de Santo Antônio Itatiaia Cidadão  Religioso Colonial  18 

80 81 BA Acervo paisagístico de Santa Cruz de Cabrália S. Cruz de Cabrália  IPHAN Centro histórico Colonial 17 

80 88 PE Vivenda de Alpipucos Recife Instituição usuária Residencial sítio Colonial 19 M 

81 84 CE Mercado de carne e lojas adjacentes Aquiraz IPHAN Préd. Público  Colonial 18 F 

81 83 RS Pórtico central e armazém do cais do porto Porto Alegre IPHAN Préd. Público  Industrial 20 I 

82 83 CE Antiga sede do DNOCS Fortaleza Cidadão intelectual Préd. Público Eclético 20 I 

82 83 RJ Palácio das Laranjeiras Rio de Janeiro Governo do Estado Residencial  Eclético 20 I 

82 84 RS Caixa d’água na Praça Piratinino de Almeida Pelotas IPHAN Equip. urbano Industrial 19 M 

82 83 BA Conjunto arqui., urbano e pais. de Monte Santo Monte Santo IPHAN Sítio urbano Vernacular 18 F 

82 84 BA Centro histórico de Salvador (extensão) Salvador IPHAN Centro histórico Heterogêneo 17/20 

83 84 RJ Prédio da ABI Rio de Janeiro Instituição usuária Institucional Modernista 20 M 

83 84 PE Forte de São Francisco (do Queijo) Olinda Instituição usuária Militar Colonial 17 

83 84 PE Ginásio Pernambucano Recife IPHAN Prédio Público Neoclássico 19 I 

83 84 MG Igreja matriz de Santo Antônio Itaverava Int. Est. Planejamento Religioso Colonial 18 

83 85 RJ Conjunto habitacional, “Avenida Modelo” Rio de Janeiro IPHAN Conj. arqui. Eclético 19 F 
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84 86 RJ Parque Guinle, Conjunto residencial. Rio de Janeiro IPHAN Conj. arqui. Modernista 20 M 

84 84 PR Museu Paranaense, antigo Paço Municipal Curitiba Governo do Estado Pred. Público Eclético 20 I 

84 85 PR Teatro São João Lapa IPHAN Préd. Público  Neoclássico 19 F 

84 87 PE Capela de N. Senhora da Conceição Recife IPHAN Religioso Colonial  18  I 

84 86 GO Casa do Senador Canedo Boa Vista A Proprietário Residencial Colonial 19 M 

84 85 RJ Hotel do Parque São Clemente Nova Friburgo IPHAN Serviços Hotel Modernista 20 M 

84 87 GO Conjunto arqui., urbano e paisagístico de Natividade Natividade Assembléia Legisla.  Centro histórico Colonial  18 

84 85 AM Caixa d’água (reservatório de Mocó) Manaus IPHAN Equip. urbano  Neoclássico 19 F 

85 98 SC Ponte Hercílio Luz Florianópolis IPHAN Equip. urbano Industrial 20 I 

85 87 AM Mercado Municipal Manaus IPHAN Préd. Público  Eclético 19 F 

85 88 RJ Prédio da Light Rio de Janeiro IPHAN Prédio Público Neoclássico 20 I 

85 99 SP Ig. da Ordem 3a do Carmo  Itú IPHAN Religioso Colonial 18 

85 88 MG Sobrado dos Andradas Barbacena Cidadão Residencial Colonial  19 M 

85 87 PE Palacete da Benfica – Casa à Rua Benfica 251 Recife IPHAN Residencial  Neoclássico 19 M 

85 90 GO Conjunto arquitetônico e urbanístico de Pirenópolis Pirenópolis IPHAN Centro histórico Colonial 18 

85 93 MS Conjunto arquitetônico do Porto de Corumbá Corumbá Pref. e Gov. Estadual  Centro histórico Colonial 18 

85 85 MG Casa de Saúde Carlos Chagas  Lassance Cidadão Prédio Público Eclético 20 I 

85 85 MG Antiga Estação Ferroviária Lassance Governo do Estado Prédio Público Eclético 20 I 

85 87 MA Fábrica Santa Amélia São Luís IPHAN Industrial Industrial 19 F 

85 98 PE Conj. arqui. e paisagístico do Bairro do Recife Recife IPHAN Sítio urbano Heterogêneo 17/20 

86 98 PE Pavilhão Luís Nunes  Recife Instituição usuária Prédio Público Modernista 20 M 

86 88 MG Capela de N. Senhora da Boa Morte Barbacena IPHAN Religioso Colonial 19 I 

86 87 RJ Casa de Carlos Oswald Petrópolis Proprietária Residencial Eclética 20 I 

86 96 AL Conjunto histórico e paisagístico de Penedo Penedo Prefeitura Centro histórico Heterogênea 17/20 

86 90 RJ Área central da Praça 15 de Novembro Rio de Janeiro IPHAN Conselheiro Sítio urbano Heterogêneo 17/20 

87 96 MG Conj. arqui. e pais. Sant. Bom Jesus de Matozinho Piranga (distrito) Cidadão Religioso Colonial 18 

87 90 RS Conjunto arquitetônico e urbano de Antônio Prado Antônio Prado IPHAN Sitio urbano Imigrante 19 F 

88 90 RS Palacete Argentina Porto Alegre IPHAN Residencial  Eclético 20 I 

89 97 BA Parque e Forte da Queimada Salvador IPHAN Equip. urbano Industrial 19 F 

 
Total: 46 tombamentos 
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APÊNDICE J 

 

 

DGPC CLASSIFICAÇÃO: tombamentos relacionados à ameaça iminente ou a 

outros motivos. 

 

Tombamentos e APACs de bens imóveis e áreas urbanas realizados pelo DGPC 

A partir de processos iniciados de 1980 a 15 de março de 1990. 

 

 
AB PROC: Abertura do Processo de Tombamento; TP: Tombamento Provisório; TD: Tombamento definitivo. 
 

 

Tombamentos relacionados à ameaça iminente 

 

AB 

PROC 

ANO 

 

TP 

 

ANO 

 

TD  

 

ANO 

DENOMINAÇÃO E LOCALIZAÇÃO BAIRRO SOLICITADO POR TIPOLOGIA 

 

CARAC. ÉPOCA 

 

80 84 85 APAC do Bairro de Santa Teresa Santa Teresa Asso. de Mor. Sítio urbano Heterogêneo 19 F 

80 88 88 APAC Urca Urca Asso. de Mor. Sítio urbano Heterogêneo 20 M 

81 85 85 Copacabana Palace Hotel Copacabana Asso. de Mor. Serviço hotel Eclético  20 I 

82 86 93 APAC São Cristóvão  São Cridtóvão Coor.d. Planej.  Sítio urbano Heterogêneo 19 I 

83 84 86 Piso em pé de moleque da Rua Sto. Alfredo e lad. Viana Santa Teresa Asso. de Mor. Equip. urbano Colonial 19 

83 86 88 Cassino da Urca Urca Asso. de Mora. Serviço hotel Eclético 20 I 

83 84 85 Vila operária – Conjunto Salvador de Sá  

APAC Vila Operária da Cidade Nova e Catumbí 

Estácio Asso. de Mora. Sítio urbano Heterogêneo 19/20 

84 85 85 Sobrado de número 12 Rua Teresina.   Santa Teresa DGPC Residencial Eclético 19 M 

84 85 85 Sobrado de número 14 Rua Teresina. Santa Teresa DGPC Residencial Eclético 19 M 

84 87 91 APAC Cosme Velho e Laranjeiras CosmeVelho  
Laranjeiras 

Asso. de Mor. Sítio urbano Heterogêneo 19 /20 

84 85 86 Bens cult. localizados na Saúde, Gamboa e Sto. Cristo  

APAC Saúde Gamboa e Santo Cristo  

Saúde Gamboa e 

S. Cristo 

Asso/ Instiuições. Sítio urbano Heterogêneo 18/20  

84 85 85 Conj. arq. reman. da antiga Cia. de Fiação Confiança  

APAC - entorno Antiga Companhia de Fiação Confiança 

Vila Isabel DGPC Sítio urbano Heterogêneo 19 /20 

85 85 - Vila Palácio. R. Silveira Martins 72 Catete DGPC  Conj. arquite Eclético 19 F 

85 96 96 Castelinho da Rua Almirante Alexandrino - CEAT Santa Teresa Asso. de Mora. Institucional Eclético 20 I 

85 87 87 Bens Cult. na área de. Moradia ao Sul Corredor Cultural  

APAC Cruz Vermelha e adjacências 

Centro DGPC Sítio urbano Heterogêneo 19/20  

86 87 87 Casa Daniel. Rua Gonçalves dias 13 Centro Corredor Cultural Comercial  Art deco 19 F 

86 86 87 Casa situada na Rua Hermenegildo de Barros Santa Teresa Asso. de Mora. Residencial Eclético 19 F 

86 86 86 Sobrado situado à Rua Jardim Botânico 746 Jardim Botânico DGPC Residencial Eclético 20 I 

86 86 - Hotel Azteca Catete Asso. de Mora. Serviço hotel Eclético 20 I 

86 86 - Ilha de Paquetá e as ilhotas no entorno  

APAC Ilha de Paquetá 

Ilha de Paquetá C Vereador Sítio urbano Heterogêneo 20 

86 87 87 Chácara do Algodão (antiga vila operária) Jardim Botânico C Vereador Sítio urbano Neoclássico 19 F 

87 87 93 Bens Culturais de Botafogo e Humaitá Botafogo/ 
Humaitá 

DGPC  Bens arquite. Diversos 19/20 

87 87 - Bar Lagoa Lagoa Asso. de amigos Comercial bar Modernista 20 M 

87 88 88 Chafariz do Monroe.  Centro DGPC Equip. urbano Eclético 19 M 

87 87 - Calçadas de Av. 28 de Setembro Vila Isabel Prefeitura Equip. urbano Modernista 20 M 

87 87 87 High-Life Club Glória Asso. Moradores  Residencial Neoclássico 20 I 

87 89 90 APAC Bairro Peixoto Bairro Peixoto  Asso. de Mora. Sítio urbano Heterogêneo 20 M 

88 89 89 Igreja Ortodoxa Santa Zinaida Santa Teresa Abaixo assi. Religioso NC Eclética 20 I 

88 90 90 Cinema Santa Alice Engenho Novo Asso. de Mora. Serviço 
Cinema 

Modernista 20 M 

89 95 95 Fábrica Bangu Bangu DGPC Industrial Eclético 20 I 

89 90 90 Real Benemérita Sociedade Portuguesa de Beneficência Glória Deputado est. Institucional Neoclássico 19 M 

 

Total: 37 ações de proteção – tombamentos e APACS 
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Tombamentos relacionados a outros motivos 

82 88 - Supremo Tribunal Federal, Av. Rio Branco. Centro DGPC conselho Institucional Eclético 20 I 

82 83 83 Imóvel da Rua România n. 20 (Rio Arte) Laranjeiras DGPC Residencial Neocolonial 20 I 

83 84 84 Pharmacia Cordeiro Centro Asso. de farma. Comercial  Eclético 19 F 

83 86 86 Conjunto de Pedregulho Benfica SBPC Conj. arquite. Modernista 20 M 

83 84 84 Amurada da Glória  - calçada, escadas e postes Glória Asso. de Mora. Equip. urbano Eclético 19 F 

83 83 83 Centro Cultural José Bonifácio Gamboa DGPC conselho Pred. Público Neoclássico 19 M 

83 83 83 Castelinho do Flamengo. P. do Flamengo 158. Flamengo DGPC  Residencial Eclético  20 I 

83 83 83 Botafogo Futebol Clube e Regatas Botafogo DGPC Serviço Clube Neocolonial 20 I 

84 85 87 Garagem Poula, Esq de Gomes freire com Senado Centro Asso. de Mora. Comercial  Eclético 19 F 

84 85 - Edifícios situados à R. Sete de Setembro 182, 184 e 186 Centro  Conj. arquite. Eclético 19 F 

84 85 86 Ponte da estrada Velha da Tijuca. Alto da Boa 

Vista 

Cidadã Equip. urbano  Colonial 19 I 

84 84 85 Hospital Frei Antônio (Lazareto).   São Cristóvão Ins. Proprietária Institucional Colonial 18  

84 84 84 Palácio da Cidade Botafogo Câmara  Institucional Neoclássico 20 I 

84 84 85 Imóvel na Estrada de Furnas 574.  Alto da Boa 

Vista 

DGPC Institucional Modernista 20 M 

84 84 84 Palacete do Matadouro Público de Santa Cruz Santa Cruz Inst. de pesqu. Préd  Público Neoclássico 20 I 

84 84 85 Escola Municipal Barão de Macaúbas.  Inhaúma DGPC Préd. Publico Eclético 20 I 

84 84 84 Teatro Carlos Gomes Centro Câmara  Serviço teatro Art deco 20 I 

85 86 86 Avenida Mariana  e Sobrados na R. B. de Mesquite 117 Tijuca DGPC Conj. arquite.  Neoclássico  20 I 

85 86 86 Avenida Ana e Sobrados na R. B. de Mesquite 125 e 127 Tijuca DGPC Conj. arquite.  Neoclássico  20 I 

85 85 85 Escola Municipal Marechal Deodóro Glória DGPC conselho Pred. Público Eclético 20 I 

85 86 87 Templo Isaraelita  Centro DGPC Religioso NC Eclético 20 M 

85 86 86 Chalé da Gávea Gávea Asso. de Mora. Residencial Eclético 19 F 

85 85 - Prédio na Rua Oswaldo Cruz  n. 4   Flamengo DGPC Residencial Eclético 20 I 

85 86 86 Real e Benemérita Soc. Port. Caixa de Socorros D. Pedro 
V 

Centro  Instituição Neoclássico 19 F 

85 87 88 Praça Hilda e seu entorno 

APAC Vila Hilda 

Tijuca Arq. Geral da 

Cidade 

Sítio urbano Heterogêneo 19/20 

86 87 - Forte Duque de Caxias no Morro do Leme. Leme DGPC Militar Militar 
paisa. 

- 

86 87 87 Casa de Cecília Meirelles. R. Smit Vasconcellos 30. Cosme Velho  Residencial Eclético 19 F 

86 86 - Sobrado à Rua Ribeiro de Almeida 29 Laranjeiras A Proprietário Residencial Eclético 19 F 

86 86 86 Imóvel situado à Rua Visconde de Itaboraí n. 8 Centro Câmara  Residencial  Neoclássico 19F 

87 88 88 Ponte e Amurada da Urca Urca Asso. de Mora. Equip. urbano Eclético  20 I 

87 94 94 Garagem de influência Mackintoch, Cidade Nova Cidade Nova DGPC Industrial Art deco 20 I 

87 88 - Imóvel à Rua Dois de Dezembro 41 Sede do IAB Flamengo Ins. Usuária Pred. Público  Neoclássico 20 I 

87 87 87 Matadouro Industrial de Santa Cruz Santa Cruz Câmara Préd. Público  Industrial 20 I 

87 88 91 Mercado São José Laranjeiras Asso. Amigos Comercial Neocolonial 20 M 

87 93 93 Antiga residência de Quintino Bocaiuva Quintino Câmara  Rseidencial Neoclássico 20 I 

88 93 93 Imóvel situado na Rua Washingtom Luís 10 e 10 A Centro DGPC Resid. e com. Eclético 19 M 

88 88 90 Igreja N. S. da Penha Penha DGPC Religioso Eclético 20 I 

88 88 88 Gávea Pequena.  Alto da Boa 

Vista 

DGPC Residencial  Eclético  20 I 

88 89 89 Prédio à Rua da Candelária n.2. Centro A Proprietários Resid. e com Eclético 20 I 

89 89 89 Fachadas dos prédios Praça Mal. Floriano  Centro Câmara Conj. arquite.  Eclético 20 I 

89 89 90 Antiga Faculdade de Direito do Rio de Janeiro  Catete  Institucional Eclético  19 F 

89 94 94 Colégio Militar Tijuca As Ins.  IAB Residencial Neoclássico 19 I 

90 93 93 Confeitaria Manon Centro Proprietários Comercial  Eclético  20 I 

90 90 90 Cristo Redentor e seu entorno Cosme Velho DGPC Monumento Art deco 20 I 

 

Total: 45 ações de proteção – tombamentos e APACS 
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APÊNDICE K 

 

INEPAC: classificação dos critérios segundo retórica institucional 

   
 Estético estilístico e/ou de excepcionalidade 

  

 Homenagem a personalidade ou fato histórico 

  

 Paisagístico ou científico 

  

 Novas representações 

 

Lista dos tombamentos de bens imóveis em áreas urbanas e de sítios urbanos realizados pelo 

INEPAC a partir de processos iniciados de 1979 até 15 de março de 1990. 
 

AB PROC: Abertura do Processo de Tombamento; TP: Tombamento Provisório; TD: Tombamento definitivo. 

 
 

AB 

PROC. 

ANO 

 

TP 

 

ANO 

 

TD  

 

ANO 

DENOMINAÇÃO E LOCALIZAÇÃO MUNICÍPIO SOLICITADO POR TIPOLOGIA 

 

CARAC. ÉPOCA 

 

79 79 - Chafariz, esquina da r. Maria Motta Santiago Itaguaí Prefeitura Equip. urbano  Neoclássico 19 M 

79 80 83 Bebedouro da Barreira, estrada  São João Marcos Mangaratiba Prefeitura  Equip. urbano  Neoclássico 19 M 

79 79 83 Ponte Velha (ponte metálica) no Paraíba do Sul Resende Prefeitura Equip. urbano  Industrial 20 I 

79 80 83 Ig. N. Sra. de Santana em Itacuruça Mangaratiba Prefeitura  Religioso Colonial 19 M 

79 80 83 Chafariz na esquina da R.Cel Moreira da Silva Mangaratiba Prefeitura  Equip. urbano  Colonial 19 M 

80 83 - Casa Notre Rêve, Solar Norival de Freitas Niterói Ab. ass. Intelec.  Residencial Eclético 19 F 

80 80 82 Serviço de Documentação da Marinha Rio de Janeiro Institu.  Usuária Préd. Público Eclético 19 F 

80 80 83 Fundição Progresso Rio de Janeiro CorredorCultural Industrial Industrial 20 I 

80 81 83 Capela N. S. da Piedade, R. Marquês de Abrantes  Rio de Janeiro Asso. religiosa Religioso Eclético 19 F 

81 83 - Imóveis em Petrópolis (resultado do plano) (8) Petrópolis Asso. e intiuições Bens arquite. Diversos 19/20 

81 83 - Casa das Irmãs Perry Teresópolis Proprietários Residencial Neoclássico 19 M 

81 83 88 Liceu de Humanidades (Sol Barão da Lagoa Dourada) Campos Cons.Est. Cultura Residencial Neoclássico 18  

81 81 83 Relógio do Largo da Carioca Rio de Janeiro CorredorCultural Equip urbano  Eclético 20 I 

81 81 83 Lampadário do Largo da Lapa Rio de Janeiro CorredorCultural Equip. urbano Eclético 20 I 

81 81 83 Relógio da Glória Rio de Janeiro CorredorCultural Equip. urbano Eclético 20 I 

82 82 88 Bens em Angra dos Reis (13 bens imóveis) Angra dos Reis Ab. ass. Mor. Bens arquite. Diversos 18/20 

82 83 85 Rua da Carioca, do n. 2 ao 87 Rio de Janeiro Soci. de amigos Sítio urbano Eclético 20 I 

83 83 - Palácio do Ingá Niterói Asso. moradores  Residencial Eclético 19 F 

83 83 88 Faculdade de Direito, Rua. Moncorvo Filho  Rio de Janeiro Abaixo ass.  Préd. Público  Neoclássico 19 I 

83 83 89 Instituto de Filosofia e Ciências Sociais Rio de Janeiro Ab. ass. exalunos Préd. Público  Neoclássico 19 I 

83 85 - Est. de Ferro do Corcovado (estação inicial) Rio de Janeiro Asso. Ferrov. Pred. Público  Neoclássico 19 F 

83 83 86 Copacabana Palace Hotel Rio de Janeiro Asso.  moradores  Serviço hotel Eclético 20 I 

83 90 - Paço Municipal, r. Visconde de Uruguai Niterói INEPAC Préd. Público  Eclético 20 I 

83 89 - Capela de N. Sa. Dos Remédios, dist. Mauá Magé FUNDREM Religioso Colonial 17  

83 89 - Capela de N. Sa. Da Conceição em Vila Inhomirim Magé FUNDREM Religioso Colonial 18 

83 89 - Capela de Santo Aleixo, em Capela, distrito. sede Magé FUNDREM Religioso Colonial 18  

83 89 - Ig. N. Sra. da Piedade de Magepe em Iriri, distrito sede Magé FUNDREM Religioso Colonial 18  

83 89 - Capela de N. Sra. Do Bonfim, distrito sede Magé FUNDREM Religioso Colonial 19 F 

83 83 90 DETRAN- Solar do Visc. do Rio Seco, p. Tiradentes Rio de Janeiro INEPAC Residencial Neoclássico 19 I 

83 83 89 Casa do Estudante Universitário, CEU Rio de Janeiro INEPAC  Serviço hotel Neoclássico 20 I 

83 83  90 Solar Barão do Saí Mangaratiba Pref.  tomb mun. Residencial Colonial 19 M 

83 83 90 Ig. de S. Sebastião e Sta. Cecília, P. da Fé em Bangu Rio de Janeiro Asso.  moradores  Religioso Eclético 20 I 

83 83 90 Sede Bangu Atelético Clube, Cassino da vila operária Rio de Janeiro Asso. moradores  Serviço clube Eclético 20 I 

83 83 87 Casa Cavé Rio de Janeiro INEPAC Comercial  Paisagístico 19 F 

83 83 87 Sede do Observatório Nacional  Rio de Janeiro Ab. ass. Intelec. Préd. Público  Eclético 20 I 

83 83 88 Bondes de Santa Teresa (todo o sistema) Rio de Janeiro Asso. moradores Equip. urbano Industrial 19 F 

83 83 87 Casa da Flor S. Pedro d’Aaldeia Abaixo ass. mor Residencial Excepcional 20 M 

84 90 - Palácio São Domingos Niterói Sec. de Fazenda Residencial Eclético 20 I 

84 89 - Centro Muni. de Saúde Oswaldo Cruz. R. Resende  Rio de Janeiro Abaixo ass. func. Préd. Publico  Eclético 20 I 

84 82 - Sobrado na Rua do Comércio 172 Angra dos Reis Asso. SAPE Residencial  Colonial 19 I 

84 85 - Sociedade Brasileira de Belas Artes,r. R do Lavradio  Rio de Janeiro Proprietários Residencial  Eclético 19 F 

84 85 - Casa de Câmara e Cadeia.  Maricá Prefeitura Préd. Publico Neoclássico 19 M 

84 85 - Matriz de N. Sra. do Amparo. Maricá Prefeitura  Religioso Eclético  19 M 

84 85 88 Cemitério dos ingleses Rio de Janeiro INEPAC Funerária Eclético 19 F 
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84 84 87 Pedra do sal Rio de Janeiro Cid. (mov. Neg.) Sítio urbano Heterogêneo 19/20 

84 85 - Conjunto Fabril Cia Têxtil Brasil Industrial Paracambi Prefeitura Industrial Eclético 19 F 

85 87 - Imóveis localizados no distrito sede de Campos (4) Campos Asso. e Câmara  Bens arquite. Diversos 19/20 

85 88 - Bens de valor hist. e cult. em Nova Friburgo (11 urb) Nova Friburgo Prefeitura  Bens arquite. Diversos 19/20 

85 85 90 Solar do Barão de Massambará Vassouras INEPAC Residencial Neoclássico 19 M 

85 85 - Coreto, pr. Barão do Rio Branco Campos INEPAC Equip. urbano Eclético 20 I 

85 85 - Coreto, pr. João XXIII (incluindo largo) Cantagalo INEPAC Equip. urbano Eclético 20 I 

85 85 - Coreto no Campo de São Bento Niterói INEPAC Equip. urbano Eclético 20 I 

85 85 - Coreto na pr. de São João Marcos (superfície da praça) Paraíba do Sul INEPAC Equip. urbano Eclético 20 I 

85 85 - Coreto na praça central (superfície interna) Quissamã INEPAC Equip. urbano Eclético 20 I 

85 85 -  Coreto do Jardim do Meier Rio de Janeiro INEPAC Equip. urbano Eclético 20 I 

85 85 -  Coreto na p. São Roque, Paquetá Rio de Janeiro INEPAC Equip. urbano Eclético 20 I 

85 85 - Coreto na praça Catolé da Rocha, Vigário Geral Rio de Janeiro INEPAC Equip. urbano Eclético 20 I 

85 85 - Coreto na praça da Taquara. Jacarerpaguá Rio de Janeiro INEPAC Equip. urbano Eclético 20 I 

85 85 - Coreto na praça de Quintino em Quintino Bocaiuva Rio de Janeiro INEPAC Equip. urbano Eclético 20 I 

85 85 -  Coreto na praça Washington Luiz, em Sepetiba Rio de Janeiro INEPAC Equip. urbano Eclético 20 I 

85 85 - Coreto no Campo de Marte, em Realaengo Rio de Janeiro INEPAC Equip. urbano Eclético 20 I 

85 85  - Coreto no Campo de São Cristóvão Rio de Janeiro INEPAC Equip. urbano Eclético 20 I 

85 85 - Coreto na pr. de São João de Itabapuana S. João da Barra INEPAC Equip. urbano Eclético 20 I 

86 87 92 Capela N. Sra da Piedade.  Três Rios INEPAC Religioso Neoclássico 19 M 

86 87 92 Coreto na Praça da Autonomia Três Rios INEPAC Equip. urbano Eclético 20 I 

87 87 90 Largo e Beco do Boticário Rio de Janeiro INEPAC Sítio urbano Neocolonial 20 I 

87 87  91 Estação Ferroviária Leopodina Rio de Janeiro Ab. Ass. .Sind. Pred. Público Eclético 20 I 

87 87 89 Estação Ferroviária Barra Mansa Ab. Ass. mora. Préd. Público Eclético 19 F 

87 87 90 Prefeitura e Câmara Municipal Sapucaia INEPAC Pred. Público Neoclássico 19 F 

87 88 90 Fundação Universitária José Bonifácio. Av. Pasteur  Rio de Janeiro INEPAC Préd. público  Neoclássico 19 F 

87 88 90 Casa na rua Ibituruna 81. Tijuca Rio de Janeiro INEPAC Residencial Eclético 19 F 

87 88 90 Museu do Folclore. R. do Catete 181 Rio de Janeiro INEPAC Residencial Neoclássico 19 F 

87 88 - Imóvel  na Praça Baltazar da Silveira Teresópolis Prefeitura  Residencial Eclético 20 I 

87 87 - Antigo DOPS, Rua da Relação 40 Rio de Janeiro Sec. Polic Civil Préd. Publico Eclético 20 I 

88 89 - Prefeitura e Câmara Municipal Sto Ant. de Pádua Ab. ass. Mora. Pred. Público Neoclássico 19 F 

88 89 - Antiga Casa de Máquinas dos Bondes, sede do IAB Rio de Janeiro IAB locatário Pred. Público Neoclássico 20 I 

88 88 92 Museu da Imagem e do Som Rio de Janeiro Institu.  Usuária Préd. Publico Eclético 20 I 

88 89 - Palácio das Águias  Cabo Frio Ab. ass. mora. Residencial Eclético 19 F 

88 89 90 Galpão na Rua Aníbal Benévolo 315 Rio de Janeiro INEPAC Industrial Art deco 20 I 

88 89 90 Ig. N. Senhora de Lourdes, av 28 de Setembro 200 Rio de Janeiro INEPAC Religioso Art deco 20 I 

88 89 90 Imóvel na Rua Cornel Tamarindo 67 Niterói INEPAC Residencial Art deco 20 I 

88 89 - Cine 9 de Abril, r. 14 Volta Redonda Prefeitura Serviço cinema Modernista 20 M 

89 89 90 Praça da República Niterói INEPAC Sítio urbano Eclético  20 I 

89 89 - Bens Culturais tombados em Nova Iguaçu (9 urb.) Nova Iguaçu Prefeitura  Bens arquite. Diversos 18/20 

89 90 91 Forte de Copacabana Rio de Janeiro Asso. FAMERJ Militar Militar 20 I 

90 90 - Hospital Estadual Moncorvo Filho Rio de Janeiro Sec. est. Saúde Préd. Público Eclético 19 F 

 

Total: 86 tombamentos 
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APÊNDICE L 

 

IPHAN: classificação dos critérios segundo retórica institucional 

  
 Estético estilístico e/ou de excepcionalidade 

  

 Homenagem a personalidade ou fato histórico 

  

 Paisagístico ou científico 

  

 Novas representações 

 

Tombamentos de bens imóveis em áreas urbanas e de sítios urbanos realizados pelo IPHAN a 

partir de processos iniciados desde o início de 1979 até 15 de março de 1990. 

 
AB PROC: Abertura do Processo de Tombamento; TOMB: Tombamento. 

 
 

AB 

PROC 

 

ANO 

 

TOMB 

 

 

ANO 

EST. DENOMINAÇÃO  E LOCALIZAÇÃO MUNICÍPIO SOLICITADO POR TIPOLOGIA 

ORIGINAL 

CARAC. ÉPOCA 

79 80 PE Casa Paroquial anexa a Matriz . P. da Independência Recife IPHAN Residencial  Neoclássica 19 I 

79 86 RJ Observatório Nacional Rio de Janeiro Abaixo ass. Intelec. Prédio Público Eclético 20 I 

79 82 RJ Conjunto urbano e pais. de Petrópolis (extensão) Petrópolis Ass. de Moradores Centro histórico Heterogêneo 19/20 

80 85 PA Conjunto arquitetônico à Av. Natareth Belém Governo do Estado Conj. arqui. Neoclássico 19 M 

80 85 PA Conjunto arquitetônico da Av. Governados Malcher Belém Governo do Estado Conj. arqui. Neoclássico 19 I 

80 81 RJ Instituto Oswaldo Cruz Rio de Janeiro Instituição usuária Pred. Público Eclético 20 I 

80 81 RS Prédio dos Correios e Telégrafos Porto Alegre Município Préd. Público Eclético 20 I 

80 83 RJ Colégio Pedro II Rio de Janeiro Instituição usuária Préd. Público  Neoclássico 19 M 

80 83 MG Igreja de Santo Antônio Itatiaia Cidadão  Religioso Colonial  18 

80 86 PA Palacete Pinto Belém Cidadão Residencial  Eclético 19 F 

80 81 BA Acervo paisagístico de Santa Cruz de Cabrália S. Cruz de Cabrália  IPHAN Centro histórico Colonial 17 

80 88 PE Vivenda de Alpipucos Recife Instituição usuária Residencial sítio Colonial 19 M 

81 84 CE Mercado de carne e lojas adjacentes Aquiraz IPHAN Préd. Público  Colonial 18 F 

81 83 RS Pórtico central e armazém do cais do porto Porto Alegre IPHAN Préd. Público  Industrial 20 I 

81 84 PB Fábrica de Vinho de Caju Tito Silva João Pessoa IPHAN – CNRC Industrial Eclético 19 F 

82 83 CE Antiga sede do DNOCS Fortaleza Cidadão intelectual Préd. Público Eclético 20 I 

82 83 RJ Palácio das Laranjeiras Rio de Janeiro Governo do Estado Residencial  Eclético 20 I 

82 84 RS Caixa d’água na Praça Piratinino de Almeida Pelotas IPHAN Equip. urbano Industrial 19 M 

82 86 BA Terreiro da Casa Branca Salvador Comunidade usuária Religioso NC Vernacular 19 I 

82 83 BA Conjunto arqui., urbano e pais. de Monte Santo Monte Santo IPHAN Sítio urbano Vernacular 18 F 

82 84 BA Centro histórico de Salvador (extensão) Salvador IPHAN Centro histórico Heterogêneo 17/20 

83 84 RJ Prédio da ABI Rio de Janeiro Instituição usuária Institucional Modernista 20 M 

83 84 PE Forte de São Francisco (do Queijo) Olinda Instituição usuária Militar Colonial 17 

83 84 PE Ginásio Pernambucano Recife IPHAN Prédio Público Neoclássico 19 I 

83 84 MG Igreja matriz de Santo Antônio Itaverava Int. Est. Planejamento Religioso Colonial 18 

83 84 MG Sobrado do Padre Taborda e casario Itaverava Int. Plan. FJ Pinheiro Centro histórico Colonial  18  

83 85 RJ Conjunto habitacional, “Avenida Modelo” Rio de Janeiro IPHAN Conj. arqui. Eclético 19 F 

84 86 RJ Parque Guinle, Conjunto residencial. Rio de Janeiro IPHAN Conj. arqui. Modernista 20 M 

84 90 RJ Chafariz da Praça Mahatma Gandi Rio de Janeiro IPHAN Conselheiro Equip. urbano  Eclético 19 M 

84 84 PR Museu Paranaense, antigo Paço Municipal Curitiba Governo do Estado Pred. Público Eclético 20 I 

84 85 PR Teatro São João Lapa IPHAN Préd. Público  Neoclássico 19 F 

84 87 PE Capela de N. Senhora da Conceição Recife IPHAN Religioso Colonial  18  I 

84 86 GO Casa do Senador Canedo Boa Vista A Proprietário Residencial Colonial 19 M 

84 87 SP Casa à Rua Santa Cruz (Warchavchik) São Paulo IPHAN Residencial Modernista 20 I 

84 85 RJ Hotel do Parque São Clemente Nova Friburgo IPHAN Serviços Hotel Modernista 20 M 

84 87 GO Conjunto arqui., urbano e paisagístico de Natividade Natividade Assembléia Legisla.  Centro histórico Colonial  18 

84 85 AM Caixa d’água (reservatório de Mocó) Manaus IPHAN Equip. urbano  Neoclássico 19 F 

84 85 RS Casa Presser Nova Hamburgo Cidadão Residencial Imigrante 19 M 

84 85 SC Centro histórico de Laguna Laguna Prefeitura Centro histórico Heterogêneo 18/20 

85 98 SC Ponte Hercílio Luz Florianópolis IPHAN Equip. urbano Industrial 20 I 

85 87 AM Mercado Municipal Manaus IPHAN Préd. Público  Eclético 19 F 

85 88 RJ Prédio da Light Rio de Janeiro IPHAN Prédio Público Neoclássico 20 I 

85 99 SP Ig. da Ordem 3a do Carmo  Itú IPHAN Religioso Colonial 18 

85 88 MG Sobrado dos Andradas Barbacena Cidadão Residencial Colonial  19 M 

85 86 SP Casa à Rua Bahia 1126 (Warchavchik) São Paulo IPHAN Residencial Modernista 20 I 
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85 86 SP Casa à Rua Itápolis, 961 (Warchavchik) São Paulo IPHAN  Residencial Modernista 20 I 

85 87 PE Palacete da Benfica – Casa à Rua Benfica 251 Recife IPHAN Residencial  Neoclássico 19 M 

85 86 RJ Copacabana Palace Hotel Rio de Janeiro Ass. de Moradores Serviços Hotel Eclético 20 I 

85 90 GO Conjunto arquitetônico e urbanístico de Pirenópolis Pirenópolis IPHAN Centro histórico Colonial 18 

85 93 MS Conjunto arquitetônico do Porto de Corumbá Corumbá Pref. e Gov. Estadual  Centro histórico Colonial 18 

85 85 MG Casa de Saúde Carlos Chagas  Lassance Cidadão Prédio Público Eclético 20 I 

85 85 MG Antiga Estação Ferroviária Lassance Governo do Estado Prédio Público Eclético 20 I 

85 87 MA Fábrica Santa Amélia São Luís IPHAN Industrial Industrial 19 F 

85 89 MG Estação ferroviária de São João del Rei São João del Rei Instituição usuária Prédio Público Neoclássico 19 F 

85 85 RS Casa de D. Neni – Casarão de Madeira Antônio Prado IPHAN Residencial Imigrante 20 I 

85 87 SC São Francisco do Sul S. Francisco do Sul Prefeitura Centro histórico Heterogêneo 18/20 

85 93 MT Conjunto arqui. urbano e paisagístico de Cuiabá Cuiabá Pref. e Gov. Estadual  Centro histórico Heterogêneo 18/20 

85 98 PE Conj. arqui. e paisagístico do Bairro do Recife Recife IPHAN Sítio urbano Heterogêneo 17/20 

86 98 PE Pavilhão Luís Nunes  Recife Instituição usuária Prédio Público Modernista 20 M 

86 88 MG Capela de N. Senhora da Boa Morte Barbacena IPHAN Religioso Colonial 19 I 

86 87 RJ Casa de Carlos Oswald Petrópolis Proprietária Residencial Eclética 20 I 

86 87 AM Conjunto arqui. e paisagístico do Porto de Manaus  Manaus Instituição usuária Conj. arqui. Neoclássico 20 I 

86 96 AL Conjunto histórico e paisagístico de Penedo Penedo Prefeitura Centro histórico Heterogênea 17/20 

86 90 RJ Área central da Praça 15 de Novembro Rio de Janeiro IPHAN Conselheiro Sítio urbano Heterogêneo 17/20 

87 96 MG Conj. arqui. e pais. Sant. Bom Jesus de Matozinho Piranga (distrito) Cidadão Religioso Colonial 18 

87 90 RS Conjunto arquitetônico e urbano de Antônio Prado Antônio Prado IPHAN Sitio urbano Imigrante 19 F 

88 90 RS Palacete Argentina Porto Alegre IPHAN Residencial  Eclético 20 I 

89 96 SE Conj. arqi. e paisagístico da cidade de Laranjeiras Laranjeiras Prefeitura  Centro histórico Colonial 17 

89 97 BA Parque e Forte da Queimada Salvador IPHAN Equip. urbano Industrial 19 F 

89 94 PA Parque Zoobotânico Museu Paraense Emílio Goeldi Belém Instituição usuária Residencial Eclético 20 I 

90 90 DF Plano Piloto de Brasília Brasília IPHAN Consultor  Centro histórico Modernista 20 M 

 
Total: 71 tombamentos 
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APÊNDICE M 

 

DGPC: classificação dos critérios segundo retórica institucional 

  
 Estético estilístico e/ou de excepcionalidade 

  

 Homenagem a personalidade ou fato histórico 

  

 Paisagístico ou científico 

  

 Novas representações 

 

Tombamentos e APACs de bens imóveis e áreas urbanas realizados pelo DGPC a partir de 

processos iniciados de 1980 a 15 de março de 1990. 

 
AB PROC: Abertura do Processo de Tombamento; TP: Tombamento Provisório; TD: Tombamento definitivo. 

 
 

AB 

PROC 

ANO 

 

TP 

 

ANO 

 

TD  

 

ANO 

DENOMINAÇÃO E LOCALIZAÇÃO BAIRRO SOLICITADO POR TIPOLOGIA 

 

CARAC. ÉPOCA 

 

80 84 85 APAC do Bairro de Santa Teresa Santa Teresa Asso. de Mor. Sítio urbano Heterogêneo 19 F 

80 88 88 APAC Urca Urca Asso. de Mor. Sítio urbano Heterogêneo 20 M 

81 85 85 Copacabana Palace Hotel Copacabana Asso. de Mor. Serviço hotel Eclético  20 I 

82 88 - Supremo Tribunal Federal, Av. Rio Branco. Centro DGPC conselho Institucional Eclético 20 I 

82 83 83 Imóvel da Rua România n. 20 (Rio Arte) Laranjeiras DGPC Residencial Neocolonial 20 I 

82 86 93 APAC São Cristóvão  São Cristóvão Coor.de Planej.  Sítio urbano Heterogêneo 19 I 

83 84 84 Pharmacia Cordeiro Centro Asso. de farma. Comercial  Eclético 19 F 

83 86 86 Conjunto de Pedregulho Benfica SBPC Conj. arquite. Modernista 20 M 

83 84 86 Piso em pé de moleque da Rua Sto. Alfredo e lad. Viana Santa Teresa Asso. de Mor. Equip. urbano Colonial 19 

83 84 84 Amurada da Glória  - calçada, escadas e postes Glória Asso. de Mora. Equip. urbano Eclético 19 F 

83 83 83 Centro Cultural José Bonifácio Gamboa DGPC conselho Pred. Público Neoclássico 19 M 

83 83 83 Castelinho do Flamengo. P. do Flamengo 158. Flamengo DGPC  Residencial Eclético  20 I 

83 83 83 Botafogo Futebol Clube e Regatas Botafogo DGPC Serviço Clube Neocolonial 20 I 

83 86 88 Cassino da Urca Urca Asso. de Mora. Serviço hotel Eclético 20 I 

83 84 85 Vila operária – Conjunto Salvador de Sá  
APAC Vila Operária da Cidade Nova e Catumbí 

Estácio Asso. de Mora. Sítio urbano Heterogêneo 19/20 

84 85 87 Garagem Poula, Esq de Gomes freire com Senado Centro Asso. de Mora. Comercial  Eclético 19 F 

84 85 - Edifícios situados à R. Sete de Setembro 182, 184 e 186 Centro  Conj. arquite. Eclético 19 F 

84 85 86 Ponte da estrada Velha da Tijuca. Alto da Boa 

Vista 

Cidadã Equip. urbano  Colonial 19 I 

84 84 85 Hospital Frei Antônio (Lazareto).   São Cristóvão Ins. Proprietária Institucional Colonial 18  

84 84 84 Palácio da Cidade Botafogo Câmara  Institucional Neoclássico 20 I 

84 84 85 Imóvel na Estrada de Furnas 574.  Alto da Boa 

Vista 

DGPC Institucional Modernista 20 M 

84 84 84 Palacete do Matadouro Público de Santa Cruz Santa Cruz Inst. de pesqu. Préd  Público Neoclássico 20 I 

84 84 85 Escola Municipal Barão de Macaúbas.  Inhaúma DGPC Préd. Publico Eclético 20 I 

84 85 85 Sobrado de número 12 Rua Terezina.   Santa Teresa DGPC Residencial Eclético 19 M 

84 85 85 Sobrado de número 14 Rua Terezina. Santa Teresa DGPC Residencial Eclético 19 M 

84 84 84 Teatro Carlos Gomes Centro Câmara  Serviço teatro Art deco 20 I 

84 87 91 APAC Cosme Velho e Laranjeiras CosmeVelho  

Laranjeiras 

Asso. de Mor. Sítio urbano Heterogêneo 19 /20 

84 85 86 Bens cult. localizados na Saúde, Gamboa e Sto. Cristo  

APAC Saúde Gamboa e Santo Cristo  

Saúde Gamboa e 

S. Cristo 

Asso/ Instiuições. Sítio urbano Heterogêneo 18/20  

84 85 85 Conj. arq. reman. da antiga Cia. de Fiação Confiança  
APAC - entorno Antiga Companhia de Fiação Confiança 

Vila Isabel DGPC Sítio urbano Heterogêneo 19 /20 

85 86 86 Avenida Mariana  e Sobrados na R. B. de Mesquite 117 Tijuca DGPC Conj. arquite.  Neoclássico  20 I 

85 86 86 Avenida Ana e Sobrados na R. B. de Mesquite 125 e 127 Tijuca DGPC Conj. arquite.  Neoclássico  20 I 

85 85 - Vila Palácio. R. Silveira Martins 72 Catete DGPC  Conj. arquite Eclético 19 F 

85 96 96 Castelinho da Rua Almirante Alexandrino - CEAT Santa Teresa Asso. de Mora. Institucional Eclético 20 I 

85 85 85 Escola Municipal Marechal Deodoro Glória DGPC conselho Pred. Público Eclético 20 I 

85 86 87 Templo Israelita  Centro DGPC Religioso NC Eclético 20 M 

85 86 86 Chalé da Gávea Gávea Asso. de Mora. Residencial Eclético 19 F 

85 85 - Prédio na Rua Oswaldo Cruz  n. 4   Flamengo DGPC Residencial Eclético 20 I 

85 86 86 Real e Benemérita S. Port. Caixa de Socorros D. Pedro V Centro  Instituição Neoclássico 19 F 

85 87 87 Bens Cult. na área de. Moradia ao Sul Corredor Cultural  

APAC Cruz Vermelha e adjacências 

Centro DGPC Sítio urbano Heterogêneo 19/20  
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85 87 88 Praça Hilda e seu entorno 

APAC Vila Hilda 

Tijuca Arq. Geral da 

Cidade 

Sítio urbano Heterogêneo 19/20 

86 87 87 Casa Daniel. Rua Gonçalves dias 13 Centro Corredor Cultural Comercial  Art deco 19 F 

86 87 - Forte Duque de Caxias no Morro do Leme. Leme DGPC Militar Militar 
paisa. 

- 

86 87 87 Casa de Cecília Meirelles. R. Smit Vasconcellos 30. Cosme Velho  Residencial Eclético 19 F 

86 86 - Sobrado à Rua Ribeiro de Almeida 29 Laranjeiras A Proprietário Residencial Eclético 19 F 

86 86 87 Casa situada na Rua Hermenegildo de Barros Santa Teresa Asso. de Mora. Residencial Eclético 19 F 

86 86 86 Sobrado situado à Rua Jardim Botânico 746 Jardim Botânico DGPC Residencial Eclético 20 I 

86 86 86 Imóvel situado à Rua Visconde de Itaboraí n. 8 Centro Câmara  Residencial  Neoclássico 19F 

86 86 - Hotel Azteca Catete Asso. de Mora. Serviço hotel Eclético 20 I 

86 86 - Ilha de Paquetá e as ilhotas no entorno  
APAC Ilha de Paquetá 

Ilha de Paquetá C Vereador Sítio urbano Heterogêneo 20 

86 87 87 Chácara do Algodão (antiga vila operária) Jardim Botânico C Vereador Sítio urbano Neoclássico 19 F 

87 87 93 Bens Culturais de Botafogo e Humaitá Botafogo/ 

Humaitá 

DGPC  Bens arquite. Diversos 19/20 

87 87 - Bar Lagoa Lagoa Asso. de amigos Comercial bar Modernista 20 M 

87 88 88 Ponte e Amurada da Urca Urca Asso. de Mora. Equip. urbano Eclético  20 I 

87 88 88 Chafariz do Monroe.  Centro DGPC Equip. urbano Eclético 19 M 

87 87 - Calçadas de Av. 28 de Setembro Vila Isabel Prefeitura Equip. urbano Modernista 20 M 

87 94 94 Garagem de influência Mackintoch, Cidade Nova Cidade Nova DGPC Industrial Art deco 20 I 

87 88 - Imóvel à Rua Dois de Dezembro 41 Sede do IAB Flamengo Ins. Usuária Pred. Público  Neoclássico 20 I 

87 87 87 Matadouro Industrial de Santa Cruz Santa Cruz Câmara Préd. Público  Industrial 20 I 

87 88 91 Mercado São José Laranjeiras Asso. Amigos Comercial Neocolonial 20 M 

87 87 87 High-Life Club Glória Asso. Moradores  Residencial Neoclássico 20 I 

87 93 93 Antiga residência de Quintino Bocaiuva Quintino Câmara  Rseidencial Neoclássico 20 I 

87 89 90 APAC Bairro Peixoto Bairro Peixoto  Asso. de Mora. Sítio urbano Heterogêneo 20 M 

88 93 93 Imóvel situado na Rua Washingtom Luís 10 e 10 A Centro DGPC Resid. e com. Eclético 19 M 

88 88 90 Igreja N. S. da Penha Penha DGPC Religioso Eclético 20 I 

88 89 89 Igreja Ortodoxa Santa Zinaida Santa Teresa Abaixo assi. Religioso NC Eclética 20 I 

88 88 88 Gávea Pequena.  Alto da Boa 

Vista 

DGPC Residencial  Eclético  20 I 

88 89 89 Prédio à Rua da Candelária n.2. Centro A Proprietários Resid. e com Eclético 20 I 

88 90 90 Cinema Santa Alice Engenho Novo Asso. de Mora. Serviço 

Cinema 

Modernista 20 M 

89 89 89 Fachadas dos prédios Praça Mal. Floriano  Centro Câmara Conj. arquite.  Eclético 20 I 

89 95 95 Fábrica Bangu Bangu DGPC Industrial Eclético 20 I 

89 89 90 Antiga Faculdade de Direito do Rio de Janeiro  Catete  Institucional Eclético  19 F 

89 94 94 Colégio Militar Tijuca As Ins.  IAB Residencial Neoclássico 19 I 

89 90 90 Real Benemérita Sociedade Portuguesa de Beneficência Glória Deputado est. Institucional Neoclássico 19 M 

90 93 93 Confeitaria Manon Centro Proprietários Comercial  Eclético  20 I 

90 90 90 Cristo Redentor e seu entorno Cosme Velho DGPC Monumento Art deco 20 I 

 

Total: 82 ações de proteção (tombamentos e APACs) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


