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RESUMO: É importante preservar o patrimônio histórico tombado, porém, ao 
analisar o Centro Histórico, nota-se que edificações estão sendo deterioradas 
pela ação do tempo, e falta de manutenção. Alguns imóveis sendo do poder 
público e outros particulares, levantam a problemática da violação no seu estado 
de conservação/manutenção. A exemplo, o casarão que pertenceu a Aluísio 
Azevedo, localizado na rua do Sol, onde sua fachada está sendo deteriorada 
pelas intempéries e seu interior já foi totalmente descaracterizado. Dessa 
maneira, esse artigo visa analisar as políticas utilizadas para a sua revitalização. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE:  Centro Histórico. Conservação. Intervenções. 

Revitalização. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O casarão que já pertenceu a Aluísio Azevedo, está sendo 

progressivamente degradado, por diferentes fatores, dentre eles, a falta de 

interesse do poder público e do proprietário particular. Entretanto, o caso em que 

se encontra essa edificação, leva à indagação do porquê de algumas medidas 

não serem tomadas pelo poder público. 

O casarão que será estudado, mostra o impasse que acontece entre 

o dono do imóvel e o IPHAN, percebendo assim que, existem instrumentos que 

regem sobre a conservação do patrimônio histórico, porém, este varia com o 

interesse do poder público. 

Artigos de Leis e Decretos que informam sobre desapropriação, como o 

Decreto-Lei Nº 25, De 30 De Novembro De 1937 que dispõe sobre o Patrimônio  
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Histórico e Artístico Nacional e seu Art. 1 que informa sobre estado de 

conservação, bem como o Capítulo III desse mesmo decreto que dispõe dos 

efeitos de tombamento e seu Art. 17, que informa sobre o que não fazer em 

edifícios tombados, e o Art. 20, que indica a vigilância nesse tipo de edificação. 

Assim como o Decreto-Lei Nº 2.848, De 7 De Dezembro De 1940, Título II - Dos 

Crimes Contra O Patrimônio E O Capítulo IV (Do Dano), em seu Art. 165 e 

Art.166, que informa do dano, e da necessidade de proteção. Isso não é 

reforçado como deveria quando se trata de patrimônio histórico, o que é refletido 

nas solução do caso do casarão escolhido, que se resume a multas somente. 

Percebe-se que não é uma medida que funciona, pois há diversos casarões no 

Centro Histórico em estado de abandono. 

Dessa forma, a relevância da pesquisa se dá em analisar os 

instrumentos legais para uma possível intervenção no casarão que pertenceu à 

Aluísio Azevedo, dada a sua importância no cenário da cultura maranhense, de 

modo a preservar não só um pouco da memória do escritor, mas um arquitetura 

que se encontra num processo de degradação. 

 

1 INSTRUMENTOS LEGAIS PARA A CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOS 

HISTÓRICOS 

 

A Constituição Federal de 1988 garante a preservação do patrimônio 

histórico. Em seu artigo 24, informa sobre a obrigação da União, dos Estados e 

do Distrito Federal de tratar deste assunto, que envolve o patrimônio histórico, 

cultural, turístico, artístico e paisagístico (vide art. 24, VII, da CF/88) e sobre 

educação, cultura e desporto (vide art. 24, IX, da CF/88). Dessa forma, é 

importante destacar que o Estado tem obrigação de garantir estes direitos. 

Ainda no que diz respeito a proteção do patrimônio cultural e 

histórico, a CF/88 também os defende com algumas ações que foram 

estabelecidas. Entre elas, destaca-se a ação popular prevista no art. 5º, LXXII, 

da CF/88, informando que qualquer cidadão pode propor ação para diminuir o 

dano ao patrimônio público, no que diz respeito a moral, ao patrimônio histórico 

e cultural, e ao meio ambiente. 

Além disso, tem-se no art. 23 da CF/88 que, é competência comum 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: 



 

  I – informa sobre o respeito que os cidadãos devem ter com as leis, e também 

aquelas que dizem respeito ao patrimônio público; 

III – preservar tudo que envolve o valor histórico, artístico e cultural, bens e 

seus monumentos; 

IV – evitar a perda, destruição destes bens; 

O tombamento é o principal instrumento de proteção do patrimônio 

cultural utilizado pelo Poder Público (Decreto-Lei nº 25 de 30 de novembro de 

1937 – organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional). Assim, 

é caracterizado como: 

Um dos institutos com assento constitucional destinados a assegurar 
a preservação de um bem de valor cultural ou natural (...) através dele, 
o Poder Público exerce a efetiva tutela do patrimônio ambiental 
(cultural e natural), protegendo os documentos, obras e locais de valor 
histórico, paisagístico, estético e arqueológico. (MARCHESAN, 2000, 
p.1) 
 

O tombamento é um ato que valoriza o interesse do todo sobre o 

individual, através do objetivo de evitar a destruição ou demolição dos bens. 

No Capítulo III do decreto, Dos Efeitos do Tombamento, é 

determinado nos artigos 17 e 20: 

• Art. 17. Informa sobre defender e evitar que os edifícios tombados de serem 

destruídos, principalmente se não houver autorização para tal ato, até mesmo 

no ato de pintar a edificação, levando a pagar uma multa de cinquenta por cento 

do dano causado. 

• Art. 20. Expõe sobre a vigilancia permanente sobre os bens, como um serviço 

obrigatório do IPHAN. Entretanto, os proprietários particulares dos imóveis 

devem facilitar o trabalho do Instituto, para evitar aplicar multa aos proprietários 

dos imóveis tombados. 

Já o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de Dezembro de 1940, que institui o 

Código Penal, Capítulo IV, determina no artigo 165: Destruir, inutilizar ou 

deteriorar coisa tombada pela autoridade competente em virtude de valor 

artístico, arqueológico ou histórico, sob pena de detenção, de seis meses a dois 

anos, e multa. 

A proteção do patrimônio pode ser promovida também pela Ação 

Civil Pública prevista na Lei 7.347/85, a qual rege as ações de responsabilidade 

por danos morais e patrimoniais causados, dentre outros, ao meio ambiente e 

a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. 



 

Outra norma importante no que se refere à proteção do patrimônio 

cultural é a Lei nº 10.257/2001, denominada Estatuto da Cidade, que no art. 2º, 

XII, estabelece que: “Art. 2º. A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, 

mediante as seguintes diretrizes gerais”. Inclusive informa sobre: “XII – 

proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e construído; 

do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico”. 

É importante ressaltar que o proprietário de um imovel tombado 

que não tiver recursos financeiros para arcar com medidas para preserver o bem, 

deve se direcionar ao IPHAN e comunica-los, para se evitar multas. Dessa forma, 

quem pagará os custos de manutenção e conservação, será a União, iniciando 

o processo no prazo máximo de 6 meses, ou desapropriar o atual dono do 

imóvel. 

O Estado do Maranhão, conta com a Lei nº 5082 de 20 de dezembro 

de 1990, que Dispõe sobre a proteção cultural do Estado do Maranhão e dá 

outras providências. No Capítulo III, Dos Efeitos do Tombamento, tem-se: 

• Art. 21 – Os bens tombados serão mantidos em bom estado de 

conservação e por conta de seus proprietários, possuidores e eventuais 

ocupantes, os quais ficam obrigados a comunicar ao Departamento de 

Patrimônio, Histórico, Artístico e Paisagístico da Secretaria da Cultura,o 

extravio, furto, dano ou ameaça iminente sobre os mesmos bens, seja por ação 

ou omissão do infrator proprietário. 

• Art. 23 – Os bens tombados, os do seu entorno e os em processo 

de tombamento se sujeitam à inspeção permanente do Departamento de 

Patrimônio Histórico, Artístico e Paisagístico da Secretaria da Cultura que a eles 

terão amplo acesso. 

• Art. 24 – Qualquer infração a bem tombado ou seu entorno 

acarretará pelo Departamento de Patrimônio Histórico, Artístico e Paisagístico 

da Secretaria da Cultura: 

I – notificação de embargo da obra;  

II – imposição de multa. 

• Parágrafo único – As penas acima previstas serão impostas a 

critério do Departamento de Patrimônio Histórico, Artístico e Paisagístico da 

Secretaria de Cultura isoladas ou concomitantemente de acordo com a 



 

natureza ou gravidade da infração. 

• Art. 26 – Verificada urgência na execução de obras de 

conservação ou restauração de qualquer bem protegido, poderá o 

Departamento de Patrimônio Histórico, Artístico e Paisagístico da Secretaria da 

Cultura tomar a iniciativa de executá-las, ressarcindo-se dos gastos mediante 

ação administrativa ou judicial contra seu responsável, salvo absoluta ausência 

de recursos comprovada do titular do bem. 

 
 

2 ANOMALIAS NO CASARÃO HISTÓRICO DE ALUISIO AZEVEDO 

 

É importante que imóveis principalmente sendo estes casarões ou 

bens tombados, sejam conservados, que seja feita a manutenção pelo Poder 

Público, caso contrário, a edificação começa a se deteriorar, surgindo problemas 

em sua estrutura e quanto maior o tempo decorrido, torna-se mais difícil para 

restaurar.   

Uma vez que, a estrutura da quaisquer edificações é o elemento 

principal para que este possa ter firmeza, equilíbrio, sendo este uma das tríades 

de Vitrúvio: firmitas. Se este critério não for considerado na construção, a base 

da arquitetura não será cumprida, logo, o imóvel não conseguirá ficar estável. 

É natural que toda edificação passe pelo processo de desgaste, 

dependendo do material utilizado, porém é de responsabilidade do proprietário 

do imóvel desacelerar esse ciclo, assumindo responsabilidade de conserva-

lo/preserva-lo. 

É de grande relevância preservar principalmente aquilo que mostra a 

identidade da cidade, uma forma de conservar a memória para que diferentes 

gerações possam prestigiar. Dessa forma, o significado que um determinado 

casarão possui, mostra a necessidade de valoriza-lo. Por isso, as cartas 

patrimoniais são importantes para que sejam tomadas medidas que dizem 

respeito a conservação, manutenção do patrimônio histórico. 

Assim como Ramos (2015) informa a respeito das Cartas 

Patrimoniais, onde estabelecem diretrizes para o restauro, conservação, 

preservação de quaisquer patrimônios, sendo mais de 40 Cartas, bem como a 

Carta de Atenas (1931 / 1933) que expõe ideias sobre preservação do patrimônio 



 

e ao urbanismo, ou a Carta do restauro (1972), como o próprio nome sugere, 

informa sobre restauro, dentre outras Cartas que são expostas no Iphan. 

Para analisar uma edificação e identificar suas anomalias, deve-se 

primeiro saber em qual grupo este se enquadra. Segundo Santos e Teixeira 

(2015), existem quatro tipos de anomalias: as endógenas, que resultam da falha 

da construção; as exógenas, que são ocasionados por terceiros; a natural, que 

são causadas pela natureza; e as funcionais, que estão relacionadas com a falta 

de manutenção e vida útil do material. Este último se enquadra no edifício 

estudado, uma vez que, a edificação que é de propriedade privada, não estava 

sendo devidamente cuidada. 

Quando feito o diagnóstico e encontrado as anomalias na edificação, 

sendo este um casarão, é importante que se conheça o que vai ser feito neste 

imóvel, sendo essencial o conhecimento de conceitos e saber diferencia-los, 

como reforma e restauro. Bem como Bueno (1995) conceitua reforma como algo 

que permite uma modificação, e a restauração como um reestabelecimento, ou 

seja, manter os aspectos originais. Portanto, compreender a diferença das 

palavras utilizadas é essencial para saber até mesmo o que será feito no imóvel, 

para que não haja equívocos. 

Antes de começar a reforma, um dos problemas mais perceptíveis no 

casarão eram as rachaduras, trincas e fissuras, que são ocasionados por 

diversos fatores. Como houve uma grande descaracterização do imóvel na parte 

de dentro, onde todos os ambientes foram destruídos, a estrutura do casarão se 

tornou frágil, trazendo ao imóvel um problema estrutural, que era a preocupação 

que havia com o casarão, o seu risco de desabar podendo ocasionar um 

acidente em transeuntes que passassem no local. 

Percebe-se também que, antes de começar a restauração, o casarão 

também foi alvo de vandalismo, a exemplo disso, as janelas com seus vidros 

quebrados. É importante que aqui é usado tanto a palavra reforma e restauração 

pois, houve uma descaracterização do casarão para que se tornasse um 

estacionamento, e atualmente o imóvel encontra-se em obras tanto na parte 

externa restaurando a fachada ao seu aspecto original, porém não compreende 

ainda se a parte interna será feita como no seu estado original ou se será feito 

algo novo. 



 

Ao analisar a parede da edificação, antes da reforma, percebemos a 

patologia na pintura, provocada provavelmente pela umidade, a tinta 

descascando, além de infiltrações causadas pela ausência de telhas no telhado, 

ou a falta de manutenção da mesma. 

Figura 1- Casarão de Aluísio Azevedo em 2011 

 

Fonte: Google Maps (2018) 

 

A Figura 1 tirada em novembro de 2011, mostra o estado de 

degradação do casarão, como a parede que tem pintura degastada, a alvenaria 

apresentando descascamento da tinta, problema ocasionado por muitos fatores, 

mas percebe-se que as intempéries, bem como o tempo de espera para resolver 

essa patologia também é um coeficiente que colabora para o desgaste maior. 

Percebe-se que a natureza também invade o casarão, as ervas 

daninhas como são conhecidas essas plantas indesejáveis que na Imagem 1 

estão crescendo e se desenvolvendo pela fachada, acaba mostrando o estado 

de abandono da edificação. Além de atos de vandalismo que já podem ser 

notados, como os vidros da janela quebrados 

Figura 2- Casarão de Aluísio Azevedo em 2012 

 

Fonte: Google Maps (2018) 



 

Na Figura 2, em setembro de 2012, percebe-se que nada mudou, o 

casarão ainda estava sendo desgastado pelo tempo, apresentando as mesmas 

anomalias e patologias em sua estrutura, principalmente na parte interna que 

estava sendo descaracterizada. 

Figura 3- Casarão de Aluísio Azevedo em 2015 

 

Fonte: Google Maps (2018) 

Na Figura 3, em julho de 2015, as ervas daninhas continuam se 

desenvolvendo pelo casarão e a se espalhar pela fiação elétrica, nota-se a placa 

na fachada informando que é proibida estacionar, nessa época já estava 

acontecendo o impasse do casarão para se transformar em um estacionamento. 

Figura 4- Casarão de Aluísio Azevedo em 2017 

 

Fonte: Google Maps (2018) 



 

Na Figura 4, em maio de 2017, as esquadrias estão bem mais 

deterioradas, como pode ser notado ao lado da porta, onde existia uma janela 

que foi vedada por alvenaria. Além do mirante localizado na parte de cima do 

casarão não ter mais porta de vedação. Percebe-se que foram feitas medidas 

paliativas para consertar a edificação, como o uso cimento, camuflando fissuras, 

rachaduras que este vinha apresentado ao longo do tempo.   

Figura 5- Casarão de Aluísio Azevedo em 2018 

 

Fonte: Autores (2018) 

Fato que toda edificação passa por uma degradação natural, dessa 

forma é de grande relevância que haja manutenção e seu devido controle, assim 

como o Decreto-Lei Nº 2.848 informa a utilidade dessa proteção.  

O Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão fazia várias denúncias 

a respeito do estado em que o casarão que pertenceu a Aluísio Azevedo se 

encontrava, a falta de cuidados que o imóvel recebia, e sendo alvo de 

depredação. 

Porém, assim como os seres humanos, não estão livres das doenças 
que afetam sua vida ao longo do tempo, as obras de engenharia 
também não, podendo sofrer os efeitos dos males congênitos e 
adquiridos, sendo vulneráveis a acidentes e à deterioração proposta 
pelo passar do tempo. (VIEIRA,2016, p.2) 

 
Essa comparação é interessante para entender o diagnóstico feito na 

edificação, que tem o mesmo sentido quando feito em um paciente, ou seja, ser 

humano, pois o profissional da construção civil sendo este arquiteto ou 



 

engenheiro, deve ter capacidade e eficiência para perceber os problemas que 

tangem o casarão por exemplo, assim como o médico tem com o paciente. 

Ao decorrer do desenvolvimento do paper, a edificação começou a 

ser reformado /restaurado, o acesso a parte interna do casarão foi permitida após 

o início da reforma. A obra está sendo monitorada pelo Iphan, executando em 

todo o imóvel, pinturas, paginação de piso, colocação de novas esquadrias e até 

mesmo um novo telhado. 

Figura 6- Parte interna do casarão de Aluísio Azevedo 

 

Fonte: Autores (2018) 

Porém, parte do casarão está embargado, mais especificamente o 

fundo do imóvel, pois este se tornaria o estacionamento, as obras estão 

acontecendo, porém em grande parte do casarão. 

Figura 7- Parte embargada (estacionamento) 

 

Fonte: Autores (2018) 



 

Entretanto, muito é discutido a respeito do casarão ter sido 

descaracterizado para ter seu uso como estacionamento, chegando até o 

conhecimento de que seria um equívoco por parte da mídia essa informação. 

Figura 8- Parte que funcionaria como estacionamento 

 

Fonte: Autores (2018) 

Percebe-se o Centro Histórico não é valorizado como deveria porque 

existe a falta de investimento adequado e suficiente para essas edificações, seja 

ela pertencente ao Poder Público, ou propriedade privada, como no casarão 

estudado. 

Neste último caso, a situação pode ser pior, pois o indivíduo compra 

o casarão porém não admite que precisa cuidar do imóvel para seu bom estado 

de conservação se prolongar. 

É fato que temos uma joia na cidade, o Centro Histórico, porém a falta 

de interesse em conservar esse bem histórico fazem poucos valorizarem. 

 

3 ADOÇÃO DE CASARÕES COMO FORMA DE CONSERVAÇÃO DO 

PATRIMÔNIO 

 

Através do Programa “Adote um Casarão” criado pelo Governo 

Estadual, que visa à restauração e à ocupação de imóveis ociosos localizados 

no Centro Histórico de São Luís, baseia-se na adoção de um casarão e a 

restauração do mesmo sendo por conta e risco do particular tendo que obedecer 

aos critérios estipulados pela Administração Pública.  

É descrito no Art. 4º da Lei nº 10794 de 28/02/2018, a respeito das 

contrapartidas na adoção do casarão, ao qual o particular poderá se beneficiar 

com a concessão de uso do imóvel, pelo tempo previsto em edital e na proposta 



 

do particular, concessão de incentivos fiscais, conforme estabelecido em Lei 

Estadual nº 9.4337, de 15 de agosto de 2011 e remissão de débitos de origem 

administrativa e/ou judicial do particular para como Estado, excetuando-se as 

dívidas de origem tributária. A modalidade a qual o particular terá que escolher 

será de acordo com o juízo de conveniência e oportunidade da Administração.  

Com relação ao procedimento, a Administração Pública fica 

responsável em especificar os imóveis passíveis de restauração e as diretrizes 

prioritárias de ocupação como é descrito no Art.6º da mesma lei. No Art. 10º 

discrimina sobre a obra estar de acordo com as especificações do Termo de 

Adesão e procedida a restauração do casarão, a Secretaria de Estado de Cultura 

e Turismo, através de sua Unidade Técnica, emitirá o Termo de Conclusão 

Provisório da Obra de Restauro e após 30 dias, o Termo de Conclusão Definitivo 

da Obra de Restauro. Após a emissão desse termo, o particular poderá utilizar o 

imóvel para quaisquer modalidades de contrapartidas dispostas no Art. 4º 

No que concerne o repasse do imóvel, é proibido o domínio do imóvel 

a terceiros, seja por meio de locação, cessão ou outros, sem prévia anuência da 

Administração Pública, como é descrito no Art. 16º da lei. Sendo assim, é 

importante compreender que o programa vem como forma de valorizar o 

patrimônio cultural, conservando-o e evitar que o mesmo sofra de alterações 

indevidas, como criação de estacionamento o que é comum no local. Assim 

como mostra no Art. 17º do Decreto Lei nº 25/37, estabelece que coisas 

tombadas não podem em hipótese alguma serem destruídas, demolidas ou 

mutiladas sem prévia autorização especial do Serviço do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional, ser reparadas, pintadas ou restauradas, sob pena de multa 

de cinquenta por cento do dano causado. 

Um imóvel tombado não precisa atender como uso apenas como 

museus ou casas de cultura, é necessário uma avaliação técnica de suas 

estruturas e assim ver meios que possam se adaptar para que não haja a 

descaracterização do patrimônio. E para haver essas mudanças é importante a 

conscientização sobre a importância da presença do profissional arquiteto com 

especialização em Patrimônio Histórico Arquitetônico coordenando uma equipe 

multidisciplinar para avaliar o imóvel tombado. Também é válido a divulgação de 

métodos para denunciar caso presencie algum ato ao bem tombado, sendo 

descaracterizado ou demolido. 



 

A destruição do patrimônio acarreta em crime contra o ordenamento 

urbano e o patrimônio cultural como é capitulado na Lei nº 9605 de 1998, com 

penas de reclusão ou detenção e multa, apesar de serem penalizações leves em 

consideração as perdas que são causadas, acaba de certa forma intimidando 

mesmo que timidamente.  

 

4 DISCUSSÃO DO TEMA 

 

A princípio, surge a dúvida em relação a quem deve realmente 

pertencer o título de propriedade dos casarões, no caso estudado, o imóvel que 

pertenceu a Aluísio Azevedo é de propriedade particular, e segundo informações 

coletadas no local, a obra está sendo acompanhada pelo Iphan. 

Ao fazer o estudo de campo, descobriu-se que o imóvel tombado está 

sendo reformado/restaurado. Depois de inúmeras denúncias feitas tanto por 

pessoas comuns, quanto por instituições, como Instituto Histórico e Geográfico 

do Maranhão (IHGM) para alcançar repercussão maior, além de multas 

aplicadas à proprietária, e ação lenta da justiça para definir o que aconteceria 

com o casarão, até então, completou-se 3 semanas do início da reforma. 

Programas e ações realizadas pelo governo como Operação 

Patrimônio, valorizam o Patrimônio Cultural, conservando-o, isso implica na 

confirmação da segunda hipótese feita nesse estudo: Soluções que visa a 

melhoria de edifícios tombados devem ser focadas primeiramente na 

conservação das características originais. 

Assim, evita que o imóvel seja descaracterizado e funcione por 

exemplo como um estacionamento. Situação em que se encontra o edifício. 

Segundo informações coletadas no local, um dos responsáveis pela obra do 

casarão confirmou que a obra nos fundos do terreno foi embargada, por tentarem 

construir o estacionamento, e que percebemos no local. 

De acordo com o Grupo de Trabalho Patrimônio Histórico e 

Arquitetônico, realizado pelo CREA-SP em 2008, organizaram-se conceitos 

sobre a memória, preservação e tombamento, com o intuito de informar a 

sociedade sobre o conhecimento técnico. É relevante a conscientização na 

preservação de bens imóveis- arquitetônicos urbanos e paisagísticos- assim 

como outros tipos de preservação, que abrangem bens naturais e imateriais.  



 

Segundo portal do IPHAN, para que haja a escolha dos bens 

tombados é necessário um estudo local, pesquisas, levantamentos que 

comprovem o valor histórico e a tradição, vão depender do ambiente estudado, 

para assim ser confeccionado um inventário. Qualquer pessoa física ou jurídica 

pode solicitar o tombamento de qualquer bem, encaminhando correspondência 

à Superintendência do Iphan do estado ao qual se localiza o bem, à Presidência 

do Iphan, ou ao Ministério da Cultura. Os bens tombados se subdividem em 

móveis e imóveis, como objetivo de impedir sua destruição ou mutilação, 

mantendo preservado para gerações futuras.  

Os bens tombados não necessariamente devem ser transformados 

em museus ou casas de cultura. Conforme o portal da Prefeitura de São Paulo 

a respeito de tombamentos, um imóvel tombado pode ser utilizado para vários 

usos, assim como mudar de uso com o tempo, sempre considerando a harmonia 

entre a preservação das características e as adaptações necessárias para o 

novo uso. É importante para a cidade que os imóveis consigam ser utilizados 

para variadas funções, não apenas para as ditas culturais. Independente do uso 

que terá o imóvel é necessário que haja uma compatibilização com a estrutura 

física para que assim sejam preservadas suas características.  

Portanto, para efetuar as devidas mudanças a restauração do imóvel 

tombado deve ser feita por um arquiteto com especialização na área de 

Patrimônio Histórico Arquitetônico coordenando uma equipe multidisciplinar, 

sendo apto a propor, conduzir obras de restauração de um bem tombado. Caso 

presencie a descaracterização, destruição ou demolição destes, deve-se 

informar aos Órgãos competentes, de fiscalização do município, ao Ministério 

Público, a outros que tratem do patrimônio histórico e ao CAU que são os 

agentes fiscalizadores.  

 

CONCLUSÃO 

 

Esse estudo mostrou a relevância de se analisar um casarão que é 

um bem histórico, mais ainda quando este é tombado. Mostrando a necessidade 

que a população bem como o proprietário do imóvel, sendo este o Poder Público 

ou uma pessoa particular. 



 

É importante que haja manutenção do casarão para que futuras 

gerações possam ter além do conhecimento da influência do escritor para a sua 

época até os dias atuais, as pessoas possam ter a experiência de entrar no 

casarão e conhecer mais da sua história. 

Poder estudar o casarão para compreender o estado que ele estava 

sendo deixado, tanto pelo Poder Público quanto pela proprietária particular, 

mostra a valorização que deveriam existir com o mesmo, que antes não passa 

de mais uma edificação abandonada no Centro Histórico. 

Assim, nos ajuda a compreender o futuro uso em que o casarão 

poderia se transformar, e o cuidado que deve ter ao fazer a escolha do mesmo, 

para que principalmente o imóvel não seja descaracterizado. 

Dessa forma, é essencial que haja compreensão nos instrumentos 

legais, nos conceitos, para que o cidadão tenha conhecimento e saiba também 

valorizar aquilo que pode ser de todos, um bem tombado, que carrega um valor 

histórico e cultural.   
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