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RESUMO
Esse trabalho fará uma análise da participação popular na preservação do patrimônio cultural.
Inicialmente, será abordada a temática como um direito fundamental cultural, apresentando a
visão constitucional sobre o assunto. Até a Carta Magna de 1988, as legislações traziam a
proteção do acervo histórico e artístico, tendo a nossa atual Constituição ampliado esse
conceito abrangendo todo o patrimônio cultural brasileiro. Será analisada a concepção de
cultura como um direito fundamental também de 3ª geração, dentro da compreensão de que se
tratam de valores universais tendo grande representatividade para todos os povos. Por fim,
para se perceber de que maneira o povo tem acesso ao conhecimento sobre os direitos
culturais, sobretudo no que diz respeito a tombamento, esse trabalho traz uma pesquisa de
campo com a comunidade da Igreja do Senhor Bom Jesus dos Aflitos.
PALAVRAS-CHAVE: Direitos Culturais. Cultural Heritage. Fundamental Rigths. Tipping.

ABSTRACT
The present study aims to analyze the popular participation in cultural heritage preservation.
For this the issue will be addressed as a fundamental cultural, presenting the constitutional
view on the subject. Until the 1988 Constitution, the laws brought the protection of historical
and artistic, with our current Constitution expanded this concept covering the entire Brazilian
cultural heritage. Will analyze the conception of culture as a fundamental right also 3rd
generation, within the understanding that these are universal values having great
representation for all people. Finally, to understand how the people have access to knowledge
about cultural rights, particularly with regard to tipping, this paper presents a field research
with the community of the Church of the Bom Jesus dos Aflitos.
KEYWORDS: Cultural Rigths. Right to life. In vitro fertilization. Surplus embryos.
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INTRODUÇÃO
O patrimônio cultural de um país é de fundamental importância para a construção de sua
identidade nacional. Porém, apesar dessas características estarem relacionad as a um povo ou
comunidade, elas são pertencentes a toda a humanidade constituindo-se, sob este foco, como
um direito fundamental de 3ª geração.
A Constituição Federal, em seu artigo 216-A, traz que é função do Estado e de toda a
sociedade a promoção do desenvolvimento humano, social e econômico com pleno exercício
dos direitos culturais. É, portanto cultura, a produção humana que se vincula ao ideal de
dignidade da espécie como um todo, e de cada um de seus indivíduos. (CUNHA FILHO,
2000).
O conceito de Patrimônio cultural pode ser encontrado no art.216 da Carta Magna,
definindo-se como os bens de natureza material e imaterial, sendo tomados individualment e
ou em conjunto, portanto referências à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos
que formam a sociedade brasileira.
Esse trabalho visa à conscientização da população como sendo a principal destinatária
dos direitos culturais, sendo, portanto a grande responsável por sua preservação e por
defender esse direito fundamental. Porém, essa tomada de consciência só se faz possível com
a democratização das políticas de proteção ao patrimônio cultural.
Em razão disso, tem-se como objetivo geral trabalhar o tema do patrimônio histórico de
acordo com a perspectiva de que esse é um direito fundamental cultural, estando definido,
quando observado de forma abrangente, como direito de 3º geração, ou seja aqueles direitos
coletivos. Através dessa perspectiva o trabalho visa discutir a participação popular e a
democracia nos procedimentos de preservação de determinados bens utilizando como
parâmetro um caso concreto, o tombamento da Igreja do Senhor Bom Jesus dos Aflitos.

1 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL COMO DIREITO
FUNDAMENTAL
A Constituição Federal brasileira de 1988 foi de grande importância no que diz respeito
à ampliação do rol da legislação de proteção à cultura. O artigo 215 da Carta Magna
estabelece que o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais.
O Decreto Lei 25/37, até hoje a principal legislação no que diz respeito à temática do
tombamento, traz a noção de patrimônio histórico e artístico. O legislador considerou que essa
conceituação se apresentava restrita e por essa razão optou por ampliar o leque, adotando o
termo patrimônio cultural.
Antes, porém, de se tratar da questão jurídica do patrimônio cultural, faz-se necessário
trazer algumas discussões sobre o conceito de cultura. Essa conceituação se torna importante
principalmente para entender a razão pela qual a Constituição ampliou o leque de proteção do
Estado, que antes era apenas ao patrimônio artístico e histórico.
Humberto Cunha (2000, p.22), apresenta os mais comuns significados atribuídos à
palavra cultura:
1)Aquele que se reporta ao conjunto de conhecimentos de uma única pessoa; mais
utilizado para referir-se aos indivíduos escolarizados , conhecedores das ciências ,
línguas e letras, embora, ultimamente, também se direcione a focar o saber do dito
“homem popular”;2)um segundo que confunde expressões como “arte”, “artesanato”
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e “ folclore”, como sinônimas de cultura, algo que muito nos lembra figuras da
linguagem como a sinédoque e a metonímia, vez que se percebe claramente a
substituição todo pela parte, do continente pelo conteúdo; 3)outro que concebe como
cultura como o conjunto de crenças, ritos, mitologias e demais aspectos imateriais de
um povo;4) mais um que direciona o significado de cultura para o desenvolvimento
e acesso às mais modernas tecnologias;5) ainda o que distingue o conjunto de
saberes, modos e costumes de uma classe, categoria ou de uma ciência (cultura
burguesa, cultura dos pescadores, cultura do direito);6)outro vinculado à semiótica,
retratador do conjunto de signos e símbolos das relações sociais;7) por último, em
nossa modesta lista, aquele que se reporta a toda e qualquer produção material e
material de uma coletividade específica, ou até mesmo de toda a humanidade.

Essa diversidade de teorias demonstra o quanto é complexa a conceituação de cu ltura.
Porém, é notório, em todos os sentidos que se dá à palavra cultura, perceber que trata de um
engenho humano, de um conjunto de valores introduzidos e valorados pelo ser humano e que
acabam por ajudar na sua caracterização e diferenciação quanto grupo social.
Para Humberto Cunha (2000), cultura poderia ser definida como a produção humana
vinculada ao ideal de aprimoramento, visando à dignidade da espécie como um todo, e de
cada um dos indivíduos. A subjetividade dos termos passa a ganhar forma concret a segundo a
observação de cada ordenamento jurídico.
Dessa maneira, cada legislação teria o importante papel de definir aquilo que
juridicamente seria chamado de patrimônio cultural. O § 1º do art.216 da Constituição Federal
estabelece que cabe ao poder público em colaboração com a comunidade promover e proteger
o patrimônio cultural brasileiro.
Para Maria Cecília Londres Fonseca (2005), os patrimônios históricos e artísticos
nacionais, ou seja, o valor que permeia o conjunto de bens, independente de seu valor
histórico, artístico, etnográfico entre outros, está estritamente ligado ao valor nacional, isto é,
fundado em um sentimento de pertencimento a uma comunidade, no caso a nação.
O patrimônio cultural é o conjunto de bens, materiais ou imateriais, de natureza coletiva
ou individual que são referentes à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos
formadores da sociedade brasileira. Esse conceito é retirado do artigo 216 da Constituição e
deixa clara a opção do legislador em defender não apenas as expressões artísticas e históricas,
como previsto no Decreto Lei 25/37.
Para Sônia Rabello de Castro (1991), preservação é o conceito genérico, podendo nele
ser compreendida toda e qualquer ação do Estado que vise conservar a memória de fatos ou
de valores culturais de uma nação. Por isso, o conceito de preservação é genérico, não se
restringindo a uma lei ou outra forma específica.
Podemos verificar, portanto, que há uma grande diversidade de formas jurídicas
assemelhadas que, restringindo o direito de propriedade, acabam por proteger o bem
cultural direta ou indiretamente. O tombamento é apenas uma dessas formas legais.
A lei o delimita, estabelecendo os lindes do exercício desse poder de polícia de
administração, dispondo sobre seu conteúdo, seu procedimento e, a partir daí,
estabelecendo os efeitos jurídicos que lhe são específicos. (CASTRO, 1991, p.8)

Dentre os instrumentos estabelecidos pela legislação brasileira, podemos ressaltar
aqueles que estão presentes no artigo 216, §1º da Constituição Federal de 1988. São eles, os
inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação. O dispositivo legal, porém,
amplia o leque incluindo outras formas de acautelamento e preservação.
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O tombamento se apresenta como a forma mais recorrente de preservação do patrimônio
cultural, sobretudo o material. A designação desse instituto no Brasil se deu por influência
atávica da colonização portuguesa, que anotava os bens de sua propriedade em livros que
eram arquivados na Torre do Tombo, em Lisboa.
Esse instrumento portanto, visa a proteção de determinados bens culturais que por sua
importância para a nação brasileira devem ser preservadas com o máximo de originalidade
possível, garantindo assim um direito fundamental da comunidade.
O Decreto-Lei 25/37, é a principal legislação pátria sobre o assunto. Dentre aquilo que é
estabelecido por essa lei, estão os procedimentos que deverão ser adotados e os efeitos
jurídicos que serão produzidos a partir da decisão estatal de tombar determinado bem. Dentre
os efeitos, estão a parcial inalienabilidade dos bens tombados pertencentes à União, aos
Estados e aos Municípios (só pode haver alienação entre eles) e a restrição que será dada aos
imóveis particulares, que só poderão ser alterados com autorização do ente que efetuou o
tombamento.
Como percebemos, o tombamento é um instrumento constitutivo de direitos e ônus
sobre determinado bem que possui relevância cultural para determinada população. É,
portanto, um dos mecanismos garantidores dos direitos fundamentais culturais. Porém, para
garantir determinados direitos, faz-se necessária a limitação de outros direitos também
considerados fundamentais.
Um dos direitos fundamentais que são afetados pela declaração de tombamento de um
bem, é o de propriedade. Com que argumento, portanto, a preservação do patrimônio cultural
poderia limitar ou até mesmo retirar a propriedade do legítimo possuidor? Seria, portanto,
legítimo esse instituto?
O caput do artigo 5º da Constituição Federal, reforçado pelo inciso XXII, garante a
inviolabilidade do direito à propriedade, sendo esse mesmo direito colocado ao lado de outros
bens fundamentais para a população, tais como vida, segurança, liberdade e igualdade. O
inciso XXIII do mesmo artigo, porém, estabelece que esse a propriedade seja exercida com
respeito à função social.
Maria Sylvia Zanella di Pietro (2006, p.2) em artigo publicado na Revista Eletrônica de
Direito do Estado da Bahia, traz uma definição sobre o que seria a função social da
propriedade:
Em relação à propriedade privada, o princípio da função social, inspirado na
doutrina social da Igreja, representa uma reação contra a concepção individualista do
direito de propriedade privada e corresponde às concepções ideológicas que veem na
propriedade não apenas um direito individual, mas também uma função - a de se
servir de instrumento para a consecução do bem-comum.

Seria, portanto, em nome desse bem comum, que a legislação brasileira garante a
preservação do patrimônio cultural mesmo quando confrontado com o direito à propriedade.
A limitação realizada pelo tombamento pode vir a gerar ônus ao proprietário, mas garante um
direito que pertence a todos os cidadãos, a preservação da memória coletiva.
A preservação do patrimônio cultural, é portanto um direito fundamental dos cidadãos.
Para João Trindade Cavalcante Filho (2010, p.6): “podemos definir direitos fundamentais
como os direitos considerados básicos para qualquer ser humano, independente de condições
pessoais específicas. São direitos que compõe um núcleo intangível dos direitos dos seres
humanos submetidos a uma determinada ordem jurídica.”.
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Para Robert Alexy (2008), os direitos fundamentais tem natureza de princípio e são
mandamentos de otimização. Ingo Sarlet (1998) ao comentar a teoria de Alexy afirma que a
dignidade humana assume a condição de princípio e valor fundamental, sendo, portanto a
Constituição Federal alicerçada nesses princípios sob a pena de se perder a eficácia do próprio
Estado Democrático de Direito.
Os direitos fundamentais devem ser respeitados sob a punição de estar prejudicado todo
sistema jurídico do país, pois em uma nação em que não se respeitam os direitos básicos dos
cidadãos, não é possível a convivência pacífica dos valores referentes aos direitos humanos,
que possuem caráter universal.
Para Paulo Bonavides (2010) a primeira geração é aquela advinda da reinvindicação e
luta da Revolução Francesa, expressando o lema daquele movimento revolucionário,
liberdade, igualdade e fraternidade. Os direitos da primeira geração são, portanto, os direitos
da liberdade, sendo os primeiros a constar nas constituições e os que garantiram os direitos
civis e políticos.
Esses direitos têm como titular o indivíduo e são oponíveis ao Estado. Visam proteger o
cidadão da opressão e da força, garantindo os direitos mais básicos como a sua opinião e a
liberdade de escolha. Durante a primeira geração, também foram consagrados alguns direitos
culturais, tais como a liberdade de criação.
Já na segunda geração, são vistos aqueles direitos vinculados ao social e são vinculados
ao princípio da igualdade. Essa geração busca equilibrar as diferenças geradas pelo
liberalismo. Enquanto que nesta última o Estado deveria ser mínimo e a iniciativa privada ter
a maior força, na segunda geração o interesse coletivo deverá prevalecer.
O Estado teria a importante função de prestar serviços, possibilitando que aqueles que
não tinham condições de arcar com saúde, segurança, educação e cultura pudessem ser
tutelados pelo governo. Essa é uma geração que fez nascer a consciência de que tão
importante quanto resguardar o individuo, era proteger e fortalecer as instituições, para que
assim houvesse justiça social.
Os direitos fundamentais de 3ª geração seriam aqueles direitos que não são destinados
especificamente à proteção dos interesses de um indivíduo, grupo ou de um determinado
Estado. O seu principal destinatário é o gênero humano como um todo, tendo entre os direitos
garantidos por essa geração temas referentes ao desenvolvimento, à paz, ao meio ambiente e
ao patrimônio comum da humanidade (Bonavides, 2010).
Humberto Cunha (2000) coloca entre os direitos de 3ª geração, o de proteção do meio
ambiente cultural (no qual se inclui o patrimônio edificado) contra a ação de predadores,
visando proteger um “interesse solidário” de qualquer ser humano. Esse é o direito ao
desenvolvimento de toda a humanidade.

2 ANÁLISE DO CASO CONCRETO: A POPULAÇÃO DE PARANGABA
E A PRESERVAÇÃO DA IGREJA DO SENHOR BOM JESUS DOS
AFLITOS
Nesse segundo capítulo será analisado o envolvimento de uma comunidade com um
bem tombado, sendo analisado até que ponto determinado grupo está envolvido com a
proteção do patrimônio cultural. Essa reflexão é necessária para se perceber se a temática
abrange a sociedade como
um todo ou apenas um grupo
restrito.
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Por ser o patrimônio cultural um direito de todos e a sua proteção um dever da
sociedade, é de grande importância um maior envolvimento social. Porém, muitas vezes a
preservação ocorre através de um processo de total protagonismo estatal, em que o povo, de
forma geral, não possui uma educação para o patrimônio acaba ficando à margem.
O bairro escolhido para a pesquisa é a Parangaba, considerado um dos mais importantes
e tradicionais da cidade de Fortaleza. Tal localidade possui um rico acervo cultural, tanto de
bens materiais como imateriais. Dentre os bens tombados localizados no bairro, estão a Igreja
Matriz, a Estação Ferroviária e o Bar Avião.
Dentre o patrimônio imaterial do bairro pode ser citada a festa da coroa do Bom Jesus
dos Aflitos, que remete à tradição indígena do tempo dos aldeamentos em que o símbolo do
cristo crucificado peregrinava por todas as aldeias e se celebrava uma grande festa. Tal
tradição foi continuada pelos caboclos que peregrinavam com a coroa de espinhos por grandes
distâncias.
De acordo com o processo de tombamento (2006), o templo é ponto de referência da
ação missionária dos jesuítas durante os primórdios da História do Ceará. Provavelmente em
1664 foi construída no local uma pequena capela, tendo sofrido reformas e ampliações por
diversas vezes. Em 1876, ela foi totalmente reconstruída dando lugar ao prédio hoje existente.
E esse foi o público escolhido para participar desta pesquisa. O objetivo principal é
analisar se aqueles que convivem quase que diariamente com a Igreja, que participam das
missas e dos grupos existentes, conhecem o instituto do tombamento e de fato se percebem
como titulares do direito e do dever de preservar o patrimônio cultural.
Conforme determinação legal, tombamento é um ato administrativo do Estado que
reconhece o valor cultural de um bem e o insere em um regime jurídico especial. Porém, a
nossa Constituição demonstra que o patrimônio cultural pertence a toda população, sendo essa
a destinatária de sua preservação.
A Igreja do Bom Jesus dos Aflitos teve seu tombamento provisório decretado no ano de
2006, tendo sido iniciado o processo em 07 de junho de 2006, através de uma solicitação feita
por dois técnicos, um tecnólogo em turismo e um historiador que na mesma ocasião pediram
que também fosse tombada a Estação Ferroviária de Parangaba, a Casa de Câmara e a
Intendência da Villa de Porangaba e o Convento da Porciúncula¹.
No processo foi apresentado um inventário sobre o imóvel, apontando-se a história da
localidade, o topônimo, os limites, o histórico da edificação e toda a sua descrição
arquitetônica, além das fotografias e da planta do local.
O Ministério Público do Estado do Ceará instaurou procedimento administrativo contra
os proprietários da Igreja do Senhor Bom Jesus dos Aflitos, em 27 de agosto de 2007,
registrado sob o número 056/2007. Tal ato administrativo teve como motivação a denúncia de
que a Paróquia não estaria observando às normas de proteção de bens tombados.
No dia 17 de setembro de 2007, o pároco de Parangaba compareceu diante do
Ministério Público, alegando não ter ciência do processo de tombamento, que havia sido
tomado de grande surpresa quando recebeu a notificação por parte do Ministério Público.
Também alegou não haver recebido qualquer notificação da FUNCET - Fundo de Cultura,
Esporte e Turismo (No período o Órgão responsável pelo patrimônio cultural do município).
Tal episódio demonstra, que os próprios proprietários do imóvel, e por consequência os
principais interessados no tombamento, não estavam diretamente envolvidos, inclusive,
segundo eles, haviam sido comunicados por terceiros do processo de tombamento, o que
contraria a legislação sobre o assunto.
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O tombamento definitivo foi decretado em 16 de junho de 2008, através do Decreto nº
12407/2008. Apesar de está inserido em um regime especial de proteção, que deve envolver o
proprietário, a comunidade e a administração pública, a situação da Igreja é de grande
precariedade, pois sua pintura e reformas estruturais que dariam maior segurança ao
patrimônio não foram autorizadas pelo órgão tombador.
Tal problemática é tema constante nas missas e nas reuniões de pastorais da paróquia,
sendo uma grande preocupação de sua administração, que alega não ter como arcar com os
custos para confecção e concretização dos projetos, que devem obedecer a procedimentos
distintos das reformas convencionais, conforme demonstrado matéria jornalística vinculado
no Jornal O povo.
Por conta dessa problemática, que envolve a comunidade como um todo, esse
patrimônio foi escolhido para o caso concreto, tendo sido selecionadas 60 pessoas, com idades
entre 15 e 74 anos. Foi confeccionado um questionário com cinco perguntas, que foi aplicado
entre os frequentadores das pastorais e missas da Igreja, nos dias 4 e 5 de maio de 2013.
Dentre os que responderam o questionário estão pessoas com diversos graus de
instrução, desde indivíduos que não haviam concluído o ensino primário, até pessoas com
ensino superior completo. Entre os entrevistados, estavam pessoas com grande envolvimento
com a Igreja, como, por exemplo, o vigário e alguns frequentadores da missa.
O objetivo principal é aferir o grau de conhecimento da comunidade com a preservação
do patrimônio cultural, em um meio em que o debate e a discussão sobre o tema é tão presente
e, de uma maneira ou de outra, muitas pessoas são envolvidas com a temática do tombamento
e da manutenção e restauração do patrimônio que tantas frequentam.
A figura 1 mostra se a pessoa entrevistada sabia o que é tombamento. O entrevistado
deveria responder sim, não ou se preferia não responder, e no caso de afirmativa a resposta, o
entrevistado era instado a verbalizar o que entendia de tal instituto.
Dentre os entrevistados, 75% (setenta e cinco por cento) afirmaram saber o que é
tombamento, o que é um resultado bastante expressivo e demonstra que de uma forma ou de
outra parte considerável da população conhece esse instituto. Já 23% (vinte e três por cento)
afirmaram não saber do que se tratava, enquanto 5% (cinco por cento) preferiram não
responder.
Gráfico 01 – Conhecimento sobre tombamento
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Fonte: o próprio autor.

O resultado reflete que de uma maneira ou de outra, a população em geral ouve através
da mídia e das discussões que ocorrem na comunidade sobre o instituto do tombamento,
formando sobre ele o seu próprio conceito, que muitas vezes não é condizente com a
definição legal. É importante ressaltar que esse resultado não é definitivo, pois existe no
questionário uma indagação para saber o que essas pessoas entendem por tombamento,
porém é um importante indicativo de que uma maneira geral as pessoas acreditam ter uma
familiaridade com o assunto.
A figura 2 traz o mesmo resultado, só que se dividindo em níveis de escolaridade a fim
de se averiguar de que forma o grau de instrução pode influenciar no conhecimento da
população acerca do patrimônio cultural. No caso em questão, foram considerados como nível
superior, aqueles que estão cursando ou concluíram um curso universitário. Nessa figura, 88%
(oitenta e oito por cento) dos entrevistados afirmaram ter conhecimento sobre o que é
tombamento, enquanto 12% disseram não conhecer esse instituto. Isso demonstra que essa
parcela da população está mais familiarizada com o termo e com a discussão do que aqueles
que não possuem educação superior.
GRÁFICO 02 – Conhecimento sobre tombamento da população que possui nível superior

Fonte: o próprio autor.

Já entre aqueles que possuem grau de instrução até o ensino médio

Fonte: o próprio autor.

Já entre aqueles que possuem grau de instrução até o ensino médio, houve uma menor
proporção entre aqueles que afirmaram saber o que é tombamento, apesar de que a grande
maioria disse saber do que se tratava. 59% (cinquenta e nove por cento) disseram saber do que
se tratava, enquanto 32% (trinta e dois por cento) disseram não saber enquanto 9% (nove por
cento) optaram por não responder.
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GRÁFICO 3 – conhecimento sobre tombamento nível médio

Fonte: o próprio autor.

Após afirmar que sabia o que era tombamento, o entrevistado deveria responder a uma
questão aberta. Tais respostas foram analisadas e organizadas na imagem 4, que apresenta
quantos souberam responder corretamente acerca do instituto e quantos não possuem tal
conhecimento. Aqueles que afirmaram saber o que é tombamento tiveram que responder com
suas palavras o que entediam sobre esse instituto. O resultado demonstra que a grande
maioria possui uma ideia equivocada sobre o mesmo. Foram consideradas corretas, as
respostas que mais se aproximaram do conceito legal de tombamento.
Não foi exigido na resposta, que o entrevistado tivesse conhecimento jurídico, pois se
sabe que o público escolhido era diversificado, mas que possuísse noção mínima sobre o que
é tombamento. Muitas respostas, porém, fugiram da proposta do instituto legal, trazendo
ideias contrastantes sobre aquilo que define tombamento. O resultado foi surpreendente no
sentido de que, mesmo entre aqueles que declararam ter ensino superior, foi pequeno o
número de acertos, demonstrando que a falta de aprofundamento da população a respeito do
assunto é geral.
Gráfico 04 – Responderam corretamente a pergunta sobre o que se entende por tombamento.
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Fonte: o próprio autor.

Dentre as respostas, foi bastante comum o erro de se afirmar que tombamento é a
transformação de um patrimônio em bem público ou a afirmação de que quando o bem é
tombado o Estado o toma para si, tornando-se o responsável pela sua manutenção e
administração.
Outra resposta que foi apresentada em grande quantidade é a que associa o tombamento
apenas ao fato de que o patrimônio não poderia ser modificado ou alienado. De fato esse
instituto insere o patrimônio cultural em um regime jurídico especial, a venda e a reforma de
determinado bem é limitada a regras impostas pela administração pública.
Porém, a compreensão de tombamento deve ser encarada de maneira mais ampla, não
sendo percebido o instituto apenas como um ônus ao proprietário, mas como uma forma de
proteção a um bem que pertence a toda comunidade. Quando se coloca a questão da
preservação apenas como uma questão do Estado, a população se afasta do processo o que é
muito prejudicial para a cultura.
Uma compreensão que marcou algumas respostas do questionário é a que considera que
é o tombamento que transforma determinado monumento em patrimônio cultural. Tal
pensamento também é precipitado, pois o ato de tombar é apenas o de reconhecer
oficialmente o valor histórico de determinado bem.
De acordo com o Art.216 da Constituição Federal, o patrimônio cultural é formado por
bens portadores de referência à identidade, à ação, á memória dos diferentes grupos étnicos
formadores da sociedade brasileira. Por essa compreensão, não é apenas o reconhecimento
estatal que faz com que determinado bem seja juridicamente tutelado, mas também a
importância dele para a população.
Algo interessante que pode ser percebido nas respostas, é que parte da comunidade
possui uma visão critica em relação ao tombamento. Algumas das colocações questionam o
fato de que é gerada uma grande burocracia, que prejudicaria a manutenção do bem e que
colocaria toda a responsabilidade a cargo do proprietário.
Como se trata de um bem comum, que a comunidade mantém através de dízimos e de
campanhas financeiras, talvez por essa razão as pessoas que se relacionam com o imóvel
acabem sentindo as consequências pelas limitações administrativas impostas.
É papel de o Estado fiscalizar e proteger o bem, exigindo que sejam cumpridas as
determinações legais com o objetivo de que o mesmo não seja afetado. Porém, é necessária a
criação de mecanismos a fim de que a responsabilidade seja distribuída, cabendo ao órgão
tombador contribuir da melhor maneira possível para a elaboração e execução de projetos que
visem à boa manutenção do patrimônio.
A terceira pergunta do questionário pedia para o entrevistado responder qual o grau de
importância que o patrimônio cultural tem para ele, podendo responder entre “fundamental”,
“tem alguma importância”, “sem importância” ou “prefere não responder”.
O objetivo desse questionamento é avaliar o quanto a comunidade valoriza o patrimônio
cultural, procurando saber se esse é um tema que é tratado como de importância pela
sociedade. O resultado foi animador, no sentido de que a grande maioria dos entrevistados
considerou
essa
preservação
como
fundamental.
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Foram poucos os que disseram não ter a preservação do patrimônio cultural nenhuma
importância. Isso demonstra que por mais que esse tema não faça parte da rotina da
população, existe uma disposição inicial, pelo menos na comunidade que cerca a Igreja Matriz
de Parangaba, em proteger os elementos culturais com os quais se identifica.
Gráfico 05 – Importância da preservação do patrimônio cultural

Fonte: o próprio autor.

A quarta pergunta era especifica sobre a Igreja do Senhor Bom Jesus dos Aflitos,
questionando se o entrevistado sabia que tal templo é tombado, devendo responder sim ou
não.
O número de pessoas que sabiam de tal tombamento foi ainda maior do que aqueles que
disseram conhecer o instituto, o que demonstra que houve notícia de que a Igreja havia
passado por esse procedimento sem que tivesse sido efetivamente explicado ao povo do que
se tratava.
Gráfico 06 - Conhecimento sobre o tombamento da Igreja do Senhor Bom Jesus dos Aflitos.
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Fonte: o próprio autor.

Para concluir a pesquisa, foi perguntado em que momento o entrevistado ficou sabendo
do processo de tombamento, se antes, depois ou se não ficou sabendo. Essa pergunta tinha
como objetivo, saber se houve efetiva participação da população durante todo o
procedimento.
Gráfico 07 – Momento em que a pessoa ficou sabendo do tombamento da Igreja

Fonte: O próprio autor

A maioria só tomou conhecimento de que havia um procedimento administrativo
envolvendo a Igreja após a conclusão do processo, sendo que 75% declararam que não
tiveram conhecimento prévio.
Se o tombamento tem como objetivo preservar um bem da comunidade, como pode os
principais interessados não participar efetivamente das discussões que envolvem tal
patrimônio?
A Igreja foi tombada provisoriamente em 2006 por existir certa urgência na sua
preservação, mas nos dois anos que se passaram até chegar ao definitivo não houve, conforme
visualizado no processo, a realização de nenhuma audiência ou reunião na comunidade, a fim
de conscientizar a população da importância de tal procedimento.
O tombamento é de grande importância para a preservação do patrimônio cultural, mas
também deve ser pensando e trabalhado o período posterior, pois essa comu nidade deve
reaprender a lidar com o bem e isso não é algo fácil, principalmente em uma sociedade que
não costuma debater esse tipo de assunto.
Essa pesquisa teve a missão de criar um diagnóstico básico sobre as impressões de
determinada população a respeito de uma realidade por ela vivenciada. Não tem com objetivo
tirar respostas conclusivas, mas criar um debate sobre a temática, demonstrando que a
população não está totalmente desinteressada pelo tema, mas que de alguma forma é tolhida
de
participar
e
de
ter
acesso
ao
conhecimento.
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CONCLUSÃO
A Constituição Federal de 1988, inaugura uma nova concepção dentro do estudo do
patrimônio cultural brasileiro. A Carta Magna nos apresenta uma visão mais democrática e
participativa do acesso aos bens culturais e conclama toda população brasileira a se sentir
responsável pela sua preservação.
Ao se discutir o direito ao patrimônio cultural, percebe-se como sendo um direito
fundamental, ou seja, direitos que dizem respeito a elementos essenciais para a vida humana,
que as pessoas não podem abrir mão e que possuem caráter universal, sendo direitos básicos
de qualquer cidadão e importantes para a manutenção de sua dignidade.
Os direitos culturais ocupam várias categorias dos direitos fundamentais, sendo os de
primeira geração aqueles relacionados à liberdade de produção artística, os de segunda
geração aqueles ligados ao acesso a educação e demais prestações públicas relacionadas à
cultura. O foco maior desse trabalho é justamente os direitos de terceira geração, que dizem
respeito a valores que abrangem a toda a humanidade e direitos que são universais, tais como
o acesso e a proteção do patrimônio cultural.
O Decreto Lei 25/37 teve grande importância por incluir na agenda política do país uma
temática que até o momento só interessava a pequenos grupos da sociedade, como os
modernistas. Tal legislação é oriunda do governo Vargas e teve a preocupação de valorizar o
chamado patrimônio artístico e histórico brasileiro.
Essa lei, porém, não apresenta muitos mecanismos que facilite a participação do povo,
constituindo-se o tombamento como uma temática de interesse apenas da administração,
ficando a população apenas obrigada a sofrer as restrições daí oriundas. Não está presente no
âmbito do DL 25/37 políticas de engajamento da população no âmbito da proteção ao
patrimônio cultural.
A Igreja Matriz da Parangaba foi tombada no ano de 2006, de maneira provisória,
grande parte da população afirmou não ter ficar sabendo do tombamento anteriormente ao
processo o que demonstra a falta de diálogo dos órgãos responsáveis pelo procedimento com
a população local.
O tombamento definitivo ocorreu em 2008, e parte dos entrevistados criticou o
procedimento por considerar que o mesmo dificulta reforma e manutenção da Igreja,
colocando a responsabilidade integralmente a cargo dos proprietários da mesma.
O interessante do resultado do questionário é que a grande maioria da população afirma
saber o que é tombamento, o que demonstra que boa parte desse grupo já ouviu alguma
discussão sobre o tema.
Porém, ao analisarmos as respostas colocadas percebemos que entre aqueles que
afirmaram saber o que é tombamento, em sua grande maioria, não dominam o conceito
corretamente, o que demonstra que apesar deles já terem ouvido falar sobre o instituto, essa
discussão não foi aprofundada ao ponto de que formem o conceito correto sobre o tema.
Esse trabalho chega à conclusão que é fundamental a participação popular na proteção
ao patrimônio cultural, para que realmente esses procedimentos sejam democráticos, faz-se
indispensável o acesso ao conhecimento, por meio da educação para o patrimônio.
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