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CAPÍTULO 3 

VISÕES DO PATRIMÔNIO CULTURAL 

 

PATRIMÔNIO CULTURAL E IDENTIDADE 

O termo “patrimônio” está, em sua origem, associado à herança paterna, aos 
bens de família, à riqueza, com forte conotação às relações econômicas. 
Requalificado por diversos adjetivos ao longo do tempo – patrimônio genético, 
patrimônio natural, patrimônio histórico – a expressão “patrimônio cultural” 
designa um bem herdado por um grupo social. Françoise Choay define: 

Patrimônio histórico: expressão que designa um bem destinado ao usufruto de 
uma comunidade, constituído pela acumulação contínua de uma diversidade 
de objetos, móveis e imóveis, e saberes humanos.90 

Ou ainda, como estabeleceu a Conferência Mundial do Conselho Internacional 
de Monumentos e Sítios – ICOMOS –, sobre políticas culturais, no México, em 
1985: 

O patrimônio cultural de um povo compreende as obras de seus artistas, 
arquitetos, músicos, escritores e sábios, assim como as criações anônimas 
surgidas da alma popular e o conjunto de valores que dão sentido à vida. Ou 
seja, as obras materiais e não materiais que expressam a criatividade desse 
povo: a língua, os ritos, as crenças, os lugares e monumentos históricos, a 
cultura e as obras de arte e os arquivos e bibliotecas.91 

A preocupação com a preservação do patrimônio cultural vem de vários 
séculos, com a organização das primeiras bibliotecas, das primeiras coleções de 
objetos e com a construção dos primeiros monumentos e palácios em celebração 
de um feito especial (a vitória em uma batalha, por exemplo) ou em destaque de 
alguma autoridade local. 

A partir do século XVIII, na Europa, foi se consolidando a noção de patrimônio 
nacional, organizado a partir da reunião de documentos e artefatos históricos 
que passaram a compor os símbolos de uma nação, elementos de identidade de 
um povo. 

A constituição de patrimônios nacionais teve por objetivo a criação de um 
referencial comum a todos que habitavam num mesmo território e, assim, 
unificá-los em torno de pretensos interesses e tradições comuns, sobrepondo 
aos interesses das memórias particulares e locais. O patrimônio passou, então, a 
constituir-se de uma coleção simbólica unificadora, que procurava dar as bases 

                                                
90 Choay, 2001: 11. 
91 Declaração do México, ICOMOS, 1985 in: Brasil, op.cit: 314 e 315. 
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à identidade da nação em formação, sobreposta à diversidade de grupos sociais 
e étnicos presentes em um mesmo território.  

No século seguinte foram elaborados os primeiros estudos para a conservação e 
proteção dos marcos arquitetônicos da identidade nacional, os monumentos 
históricos, inventariando os bens de interesse de preservação por razão de seus 
valores artístico, econômico, histórico, afetivo, cognitivo. 

O advento da Revolução Industrial, ao provocar grandes transformações na 
paisagem européia, particularmente com o crescimento das cidades, fortaleceu 
as ações de preservação dos monumentos, enquanto marcos referenciais do 
passado. Artistas e intelectuais passaram a reclamar pela preservação de 
monumentos históricos e nacionais em contraposição à demolição de edifícios e 
à radical transformação da paisagem urbana. 

/.../ (os defensores dos monumentos históricos) não se conformam com o 
desaparecimento dos edifícios antigos em proveito da nova civilização que, 
encarnada pela América, constrói “um mundo sem uma lembrança, nem uma 
ruína”. Para eles, os monumentos do passado são necessários à vida do 
presente; não são nem ornamento aleatório, nem arcaísmo, nem meros 
portadores de saber e de prazer, mas parte do cotidiano.92 

Diante das transformações impostas pela Revolução Industrial, os estados 
nacionais, como França e Inglaterra, passaram a elaborar normas legais de 
proteção e procedimentos para a conservação de monumentos históricos, ou 
seja, edifícios que, por suas características, refletem os valores nacionais, 
históricos e artísticos. 

No século XIX, os preceitos muitas vezes genéricos sobre a restauração de 
monumentos, elaborados no século anterior a título de exercícios teóricos, 
foram efetivamente aplicados nas práticas de Viollet-le-Duc para os edifícios 
medievais da França. 

De outro lado, na Inglaterra, John Ruskin desenvolveu severas críticas aos 
procedimentos adotados na França nas intervenções de edifícios antigos, 
propondo a realização de trabalhos de conservação para evitar a degradação e a 
alteração das obras construídas. 

Ambas as posições conflitantes foram de grande importância para a formação 
do pensamento preservacionista e das práticas de conservação de bens por todo 
o século XX, desde os anos 1930, nos primeiros congressos internacionais, 
fortalecidos, especialmente após o término da segunda guerra, em resposta à 
destruição de inúmeros espaços urbanos em importantes cidades da Europa. 

A salvaguarda dos valores arquitetônicos como de interesse ao patrimônio 
histórico e cultural das cidades já é apontada na Carta de Atenas, elaborada em 

                                                
92 Ruskin (1861) citado por Choay, op.cit: 139. 
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1933 pelo Congresso Internacional de Arquitetura Moderna, ao determinar a 
proteção de edifícios isolados ou conjuntos urbanos que constituem expressão 
da cultura e a subordinação do interesse privado ao interesse coletivo.  

A vida de uma cidade é um acontecimento contínuo, que se manifesta ao longo 
dos séculos por obras materiais, traçados ou construções que lhe conferem 
personalidade própria e dos quais emana pouco a pouco a sua alma. São 
testemunhos preciosos do passado que serão respeitados, a princípio por seu 
valor histórico ou sentimental, depois, porque alguns trazem uma virtude 
plástica na qual se incorporou o mais alto grau de intensidade do gênio 
humano. Eles fazem parte do patrimônio humano, e aqueles que os detêm ou 
são encarregados de sua proteção, têm a responsabilidade e a obrigação de 
fazer tudo o que é lícito para transmitir intacta para os séculos futuros essa 
nobre herança.93 

Dentre as várias reuniões e conferências internacionais destinadas à valorização 
e conservação dos monumentos históricos e culturais, sejam eles edifícios 
isolados ou conjuntos urbanos, merece destaque a Carta Internacional para a 
salvaguarda das cidades históricas, aprovada pelo Conselho Internacional de 
Monumentos e Sítios em Washington, no ano de 1986, que atualiza a Carta 
Internacional sobre a conservação e a Restauração de Monumentos e Sítios, a 
Carta de Veneza, aprovada em 1964, especialmente no que se refere aos valores 
a preservar: 

Os valores a preservar são o caráter histórico da cidade e o conjunto de 
elementos materiais e espirituais que expressam sua imagem, em particular: 

a. A forma urbana definida pelo traçado e pelo parcelamento; 

b. As relações entre os diversos espaços urbanos, espaços construídos, 
espaços abertos e espaços verdes; 

c. A forma e o aspecto das edificações (interior e exterior) tais como são 
definidos por sua estrutura, volume, estilo, escala, materiais, cor e 
decoração; 

d. As relações da cidade com seu entorno natural ou criado pelo homem; 

e. As diversas vocações da cidade adquiridas ao longo de sua história.94 

No México, em 1985, o ICOMOS, durante a Conferência Mundial sobre as 
Políticas Culturais,95 afirmou que a cultura constitui dimensão fundamental do 
processo de desenvolvimento e contribui para fortalecer a independência, a 
soberania e a identidade das nações. A Declaração do México sugere que o 
desenvolvimento equilibrado só pode ser atingido mediante a integração dos 
fatores culturais, nas dimensões histórica, social e cultural de cada sociedade, 
reafirmando a importância do patrimônio cultural de um povo, que 
compreende as obras de seus artistas, arquitetos, músicos, escritores e sábios, 
bem como as criações anônimas surgidas da alma popular e o conjunto de 

                                                
93 Carta de Atenas, CIAM, 1933, in: Brasil, op. cit.: 59. 
94 Carta de Washington, ICOMOS, 1986, in: Brasil, op. cit.: 324. 
95 Declaração do México, op. cit. 
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valores que dão sentido à vida, obras materiais e imateriais que expressam a 
criatividade desse povo. 

Em Washington, no ano de 1986, o mesmo ICOMOS aprovou a “Carta 
Internacional para Salvaguarda das Cidades Históricas”,96 explicitando que a 
preservação deve se pautar pelo caráter histórico e pelo conjunto de elementos 
materiais e imateriais que expressam sua imagem, como a forma urbana 
definida pelo traçado e parcelamento do solo, pelas relações entre espaços 
construídos e espaços abertos, pela forma e o aspecto das edificações que estão 
definidas por sua estrutura, volume, estilo, escala, materiais, cor e decoração, 
pelas relações da cidade com seu entorno natural ou criado pelo homem e pelas 
diversas vocações da cidade adquiridas ao longo de sua história. 

As cartas internacionais do patrimônio apontam para uma nova visão sobre o 
patrimônio cultural que valoriza, além dos monumentos artísticos e de caráter 
excepcional na paisagem, os espaços produzidos coletivamente, as ambiências 
urbanas que fazem parte das vivências comunitárias e cotidianas. Apresentam, 
assim, o mesmo ponto de vista de autores como Giulio Carlo Argan97 e Aldo 
Rossi,98 que conceituam a cidade como um espaço de criação coletiva, carregado 
de símbolos que remetem à memória e identidade de seus habitantes e, 
portanto, possuem valor cultural e afetivo. 

Rossi afirma que a arquitetura da cidade, composta de traçados e volumes,  com 
suas ruas, praças e edifícios, possibilita a leitura e interpretação de fatos 
urbanos, fatos esses únicos para cada lugar, remetendo para o debate de temas 
como a individualidade, o desenho, a memória e, por que não dizer, a 
identidade do lugar e dos habitantes do lugar. 

Nesse contexto, a paisagem urbana se revela como lugar repleto de 
historicidade, de memórias, de referências e de vivências, que, segundo Alain 
Bourdin, reforçam, no habitante, o sentimento de pertencimento a um grupo 
social e a um território, abrindo campos de atuação na área da valorização da 
história local e do patrimônio cultural em sua mais ampla totalidade, e, dentro 
dele, o patrimônio ambiental urbano. 

As figuras contemporâneas da localidade são marcadas pelo patrimônio 
(histórico e ambiental), quer ele sirva para resistir, para reivindicar ou para 
produzir algum sentido, e esse ultimo aspecto talvez seja o mais importante: 
no momento em que a localidade é principalmente móvel e em redefinição, em 
que a localização resulta sobretudo na deslocalização, a referência patrimonial, 
por mais fabricada que seja, constitui um meio de “fazer localidade” 
particularmente eficaz.99 

                                                
96 Carta de Washington, op.cit. 
97 Argan, 1995. 
98 Rossi, 1995. 
99 Bourdin, 2001: 121. 
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Nos tempos atuais, quando a velocidade da informação e as relações da 
economia reduzem as distâncias e procuram homogeneizar as diferenças, tem 
sido mais freqüente a valorização da identidade local, por meio da valorização 
de aspectos do passado e da cultura, como alternativa de resistência à alienação 
e desagregação social e em resposta aos efeitos negativos da globalização. 

É preciso reconhecer que preservar é uma forma de resistência à expropriação 
generalizada que exercem as forças econômicas nas sociedades como as 
capitalistas, em que o espaço se reduz a mercadoria e o domínio público da 
cidade assume o valor de ficção. Preservação se torna, então, exigência do 
desenvolvimento.100 

Nas últimas décadas do século XX assistimos a um intenso processo de 
valorização da memória e do patrimônio cultural, incluindo aí os elementos da 
paisagem, ou o patrimônio ambiental urbano, que se reflete em ações da gestão 
pública na revitalização de centros urbanos deteriorados ou mesmo nas 
experiências de preservação de áreas urbanas contínuas, como tem ocorrido no 
tombamento de alguns bairros que tiveram tratamento de desenho urbano 
diferenciado, como os implantados pela Companhia City na cidade de São 
Paulo, que garantem uma qualidade urbana diferenciada na cidade. Também os 
órgãos de imprensa escrita têm dedicado atenção ao tema.101  

Segundo Vicente Del Rio, o modelo de revitalização que tem sido adotado nas 
últimas décadas é “integrador e abrangente (e) distancia-se tanto dos projetos 
traumáticos de renovação quanto das atitudes exageradamente 
conservacionistas, mas incorpora e excede as práticas urbanísticas anteriores na 
busca pelo renascimento econômico, social e cultural das áreas centrais 
esvaziadas, decadentes e sub-utilizadas. Pressupõe-se agora um processo, onde 
ações conjuntas e integradas voltam-se para dar-lhes uma nova vida”.102 

Exemplos de intervenções que adotaram esses princípios podem ser observados 
nas propostas de revitalização das áreas centrais de Boston, Baltimore e São 
Francisco, nos EUA, e Londres e Glasgow, na Grã-Bretanha, ou mesmo nas 
ações recentes no Rio de Janeiro103 e São Paulo, que vão de encontro à evolução 
da abrangência do conceito de patrimônio cultural, arquitetônico e urbanístico e 
dos instrumentos de salvaguarda expressos nas recomendações de organismos 
internacionais, que destacam a importância da ação local sobre a preservação, 
como expressou a resolução da Conferência Geral da Unesco, realizada em 
Nairobi (1976): 

                                                
100 Menezes, op. cit: 46. 
101 Além do Diário do Grande ABC, podemos observar o interesse da imprensa nacional em 
reportagens sobre as ações dos órgãos de defesa do patrimônio, na divulgação de publicações 
e artigos de especialistas ou mesmo na publicação de cadernos especiais sobre o tema. Entre 
muitos exemplos, podemos citar o caderno especial de O Estado de São Paulo, Curso Intensivo 
de Jornalismo Aplicado, 2002: H. 
102 Del Rio, 2000. 
103 Lílian Vaz e Paola B. Jacques in: Espaço & Debates, 2003: 129 a 140. 
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A aplicação de uma política global de salvaguarda dos conjuntos históricos e 
tradicionais e de sua ambiência deveria basear-se em princípios válidos para 
cada país em sua totalidade. /.../ Conviria (aos Estados Membros) revisar as 
leis relativas ao planejamento físico territorial, ao urbanismo e à política 
habitacional de modo a coordenar e harmonizar suas disposições com as das 
leis relativas à salvaguarda do patrimônio arquitetônico. Essas legislações 
deveriam encorajar a adaptação ou a adoção de disposições, nos planos 
urbanos, regional ou local, para assegurar tal salvaguarda104. 

 

VISÕES DO PATRIMÔNIO NA REGIÃO ABC 

Em julho de 1980 e em janeiro de 1981, o jornal Diário do Grande ABC, mais 
antigo jornal regional que veicula informações sobre as cidades da Região ABC, 
noticiou dois eventos distintos sobre a destruição do patrimônio ambiental 
urbano que mereceram destaque por vários dias pela imprensa regional, além 
de ações de grupos organizados da sociedade civil. 

O primeiro evento ocorreu em Rio Grande da Serra, quando freqüentadores da 
Igreja Matriz local, a Igreja de Santa Cruz ou São Sebastião, destruíram a antiga 
capela que estava em processo de tombamento pelo CONDEPHAAT, devido ao 
receio de estarem impedidos de construir uma capela mais ampla no mesmo 
terreno.105 A Cúria Diocesana do ABC não apresentou denúncia sobre a 
ocorrência, porém conseguiu interromper o processo de demolição do bem que, 
ainda hoje, se apresenta em formas de ruínas ao lado da nova igreja. 

 

  
Imagem 3. 1A e 3.1B. Ruínas da Capela de Santa Cruz em Rio Grande da Serra (2004). No 

segundo plano da imagem 3.1A o templo construído na década de 1980 para substituir a antiga 
capela. 

No ano de 1981 foi a vez do incêndio da estação quase centenária de 
Paranapiacaba receber a atenção do jornal,106 desencadeando um grande debate 

                                                
104 Recomendações de Nairobi, UNESCO, 1976, in: Brasil, op. cit.: 257. 
105 D. Cláudio define posição sobre capela, 1980: A, 16. 
106 Fogo destrói estação de Paranapiacaba, 1981: A, 2. 
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sobre a preservação do patrimônio ferroviário, das demais estações ferroviárias 
e, particularmente, da vila ferroviária e, posteriormente, de todo o patrimônio 
histórico das cidades do ABC. 

/.../ Essa situação (de abandono) é comum em todos os monumentos 
históricos da região que sofrem depredações e deterioração do tempo. Para sua 
conservação é necessária, além da ação do Condephaat, uma intervenção das 
autoridades locais no sentido de solicitar o tombamento destes monumentos 
(no caso, Paranapiacaba e Pilar) e zelar pela sua manutenção.107 

A atenção da imprensa regional assume a postura de valorizar a memória e o 
patrimônio cultural, em editoriais que expressam a visão do jornal, em 
reportagens especiais e na abertura de espaço para a divulgação de artigos de 
especialistas e articulistas responsáveis por colunas semanais no jornal nas 
últimas décadas do século XX. 

Com relação aos editoriais do Diário do Grande ABC, editados em uma coluna 
denominada “nossa opinião”, destaca-se, já em 1982 o artigo “Patrimônio 
cultural precisa ser defendido” que discute a preservação do patrimônio 
ferroviário, em especial suas estações: 

Preservar a memória nacional, representada pelos monumentos e construções 
diversas, documentos históricos e objetos antigos, não tem sido o forte da 
autoridade pública brasileira /.../ Entretanto, sempre é hora de preservar-se o 
que resta do patrimônio histórico, tanto no que diz respeito às estações de 
Campo Grande e mais algumas que restam, como em relação a outros 
documentos móveis e imóveis do Brasil antigo. /.../ A sua conservação (da 
estação de Campo Grande) não representa nenhum sacrifício para os cofres da 
Rede Ferroviária Federal, mesmo que exija investimento para mantê-la em 
ordem; esse investimento se justifica plenamente.108 

Ou ainda, em “Investir na memória é preservar o futuro”, o editorial afirma: 

A memória de um povo é o seu maior patrimônio cultural. É através dos 
valores do passado que se torna possível, geração após geração, acumular-se 
conhecimento, evitando-se que os valores de nossos ancestrais se percam no 
tempo e no espaço.109 

Ou, mais recentemente, em “Destruição histórica”: 

Há cerca de meio século o Grande ABC está empenhado em uma das tarefas 
mais inglórias de sua história: a destruição sistemática da memória local – em 
nome de interesses mercantis ou então pelo abandono criminoso de obras e 
conjuntos arquitetônicos que remetem aos primeiros tempos da 
industrialização e da entrada da velha Borda do Campo no universo das 
primeiras conquistas tecnológicas. 

                                                
107 Baraldi; Priviglieri, 81: A, 2. 
108 Patrimônio precisa ser defendido, 1982: A, 4. 
109 Investir em memória é preservar o futuro, 1985: A, 4. 
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/.../ A preservação da memória, ou do pouco que ainda resta dela, dispensa 
posições extremadas, mas ressente-se da falta de tratamento adequado e 
lógico. É fundamental que a tarefa seja entendida e empregada de maneira 
inteligente, realmente preservacionista, sem que isso impeça o acesso da 
sociedade aos confortos e facilidades da vida contemporânea.110 

As reportagens da imprensa sobre bens imóveis do espaço urbano vão se 
multiplicando a partir dos anos 1980 e abrangem todos os municípios da Região 
ABC, seja em artigos sobre ações positivas e negativas da administração 
municipal, seja em reportagens sobre festas tradicionais, comemorações anuais 
de instituições ou entrevistas a personagens da história regional. 

Os artigos sobre o cotidiano das cidades são os que mais aparecem na imprensa 
sob a responsabilidade da editoria “cidades & serviços”, que passou a 
denominar-se “Setecidades”. A vila de Paranapiacaba e o sistema ferroviário de 
tração da Serra do Mar, localizados em Santo André, foram os bens de caráter 
histórico e cultural mais citados nessas reportagens, com cerca de 20% dos 
artigos publicados entre 1980 e 2001 sobre questões do patrimônio cultural. 

 

   
Imagem 3. 2A e 3.2B. Vista panorâmica parcial da vila ferroviária de Paranapiacaba (2005) e do 

quinto patamar do sistema funicular, final do plano inclinado da Serra do Mar (1998). 

O caderno de reportagens locais destacou também, no debate sobre a 
preservação do patrimônio cultural, a preservação do Cine-Theatro Carlos 
Gomes, do Haras São Bernardo e do Primeiro Grupo Escolar, em Santo André; 
dos estúdios Vera Cruz e da Casa de Câmara de São Bernardo e dos Caminhos 
do Mar (estrada velha para Santos e Calçada do Lorena), em São Bernardo do 
Campo; da Matriz Velha e do Palacete Denardi em São Caetano do Sul, e da 
Capela do Pilar e do Casarão do Zampol, em Ribeirão Pires. Há também 
referências sobre a preservação dos afrescos de Emeric Mercier na Capela 
Imaculada Conceição em Mauá e a Capela de São Benedito ou de Santa Cruz 
em Rio Grande da Serra. 

 

                                                
110 Nossa Opinião. Destruição histórica, 2002: Primeiro Caderno, 6. 
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Imagem 3.3. Capela do Pilar, em Ribeirão Pires 
(2004), localizada na antiga estrada até Mogi 

das Cruzes. 

Imagem 3.4. Ruína do Casarão do Zampol 
vista da estrada para Paranapiacaba, em 

Ribeirão Pires (2005). 

Em reportagens especiais sobre a valorização da memória e do patrimônio 
cultural, destacou-se a publicação de uma série de reportagens que procurou 
realizar um inventário histórico relacionando os bens de interesse de cada 
município. A série “inventários históricos” foi publicada aos domingos, 
divulgadas entre 15 de fevereiro de 1987 a 14 de junho de 1987, sob a 
coordenação do jornalista e editor do caderno “C – Cidades & Serviços”, 
Ademir Médici. 

O progresso industrial, ocupação urbana acelerada e a devastação originada 
por toda metamorfose registrada no Grande ABC, tudo isto não acabou com os 
monumentos históricos da região. Há exemplares magníficos em todos os 
Municípios. Vários deles mereceram estudos oficiais. Outros passaram 
despercebidos pelas autoridades e sobrevivem unicamente por que seus 
proprietários assim o quiseram. O certo é que, até aqui, nenhum estudo foi 
tornado público acerca deste conjunto de bens histórico-culturais. 

Esta série de reportagens procurará assinalar o estado de conservação dos 
principais bens, chamando atenção da sociedade para cada um deles. A relação 
não tem qualquer preocupação científica, tarefa que estaria melhor atribuída a 
cada um dos Municípios, em particular e aos órgãos oficiais do Estado.111 

Nesta série, a partir da pesquisa interna do jornal e de busca de informações 
junto às Prefeituras e aos antigos moradores, o jornal apresentou várias 
listagens de bens a serem preservados nas cidades do ABC, sempre chamando a 
atenção para a necessidade de uma política de gestão local sobre o tema. 

Sobre Santo André, afirma o jornalista: 

Santo André é mais rica em bens históricos do que possam pensar os mais 
desavisados. E menos protegida do que supõem os mais otimistas. No entanto, 
silenciosa, a cidade defende como pode o seu patrimônio formado por 
monumentos de todos os quilates, com vitórias animadoras. O exemplo maior 
é Paranapiacaba. Mas existem outros exemplos no centro urbano, /.../112 

                                                
111 Médici, 1987 (1): B, 10. 
112 Médici, 1987 (2): C, 1. 
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No mesmo artigo, apresenta uma relação de 27 “monumentos históricos a 
serem preservados”.113 Dando continuidade à serie, o último artigo apresenta 
uma relação de indústrias, associações, escolas e sindicatos, ou seja “um 
primeiro inventário industrial no Grande ABC”, que relacionou 30 edifícios em 
Santo André. 

Novo desafio aguarda, há décadas, o trabalho de pesquisadores do Grande 
ABC: preservar a memória industrial da região, rica em todos os setores a 
partir do trabalho artesanal de pedreiras e olarias até as grandes montadoras 
de automóveis. A região como um todo, nunca revelou o interesse na criação 
de um museu industrial, com a preocupação de guardar e estudar máquinas, 
equipamentos e projetos. Do mesmo modo, ricas construções para abrigar 
indústrias costumam vir ao chão sem qualquer estudo prévio, indo por terra a 
própria história da tecnologia desenvolvida por mão-de-obra muitas vezes 
aqui formada. Apesar do descaso, há exemplos de cuidados com a preservação 
deste acervo. Mas sem uma política voltada à área, o futuro que cerca este 
material é cada vez mais nebuloso. 114 

Dessa forma, o Diário do Grande ABC confere valor histórico cultural a um 
elenco de bens, que passam a ser objetos de reflexão por parte da ação das 
gestões municipais e de associações profissionais que debatem o tema da 
proteção do patrimônio e do desenvolvimento urbano, e elege Paranapiacaba 
como “o exemplo maior” da Região.115 

Em reportagens especiais, o Diário do Grande ABC propôs a criação de museus e 
de circuitos culturais em monumentos e sítios de interesse cultural e ambiental 
do ABC, numa perspectiva de, num primeiro momento, divulgar o valor dos 
patrimônios e, até mesmo, criar roteiros de turismo cultural pelas cidades do 
ABC, numa nova perspectiva de desenvolvimento econômico local.116 

No ano de 1987, o jornal criou uma coluna diária sobre a memória do Grande 
ABC, que circula até hoje no caderno “Setecidades”, sob a responsabilidade do 
jornalista Ademir Médici. Ilustrada freqüentemente por uma fotografia antiga 
de acervo familiar ou público, a coluna “Memória” registra momentos 
marcantes da organização regional, divulga ações em relação à preservação da 
memória e, principalmente, relata aspectos de cotidiano dos atores da história 
local. 

Os artigos especiais e os da coluna “Memória” orientaram a pauta das 
reportagens sobre patrimônio cultural da região, e, em diversos momentos, a 
tomada de decisões sobre a ação da gestão pública na proteção de bens de 
interesse cultural e histórico. A divulgação destes temas pela imprensa 
fortaleceu a organização da sociedade civil pela preservação de bens de 
interesse histórico e cultural, mais uma vez com destaque ao movimento de 

                                                
113 Ver relação completa no Apêndice. 
114 Médici, 1987 (3): C, 1.  
115 Médici, op. cit. 1987 (1). 
116 Simões, 1983: C, 1; Bonfin, 1990: B, 1; Neves, 1996: cad. B, 1. 



 
62 

defesa de Paranapiacaba, que se organizou em 1982 para buscar alternativas de 
preservação e revitalização da vila e de máquinas do sistema funicular. 

Entre agosto e outubro de 1984, a Câmara de Santo André promoveu uma 
semana de debates denominada “I Fórum de debate cultural” reunindo 
representantes de associações culturais e profissionais de Santo André que 
recebeu destaque no Diário do Grande ABC. Os participantes dos debates 
reivindicaram a implantação definitiva de um museu histórico na cidade “como 
um passo importante para a recuperação da memória da cidade, levando-se em 
conta a importância da história para a definição do planejamento urbano, 
através de um novo Plano Diretor”,117 num enfoque bastante contemporâneo 
aos debates internacionais sobre a importância do conhecimento da história e 
da preservação de elementos significativos da memória local. 

No ano de 1987, um grupo de técnicos das Prefeituras da região atuantes na 
área de memória, antigos moradores, professores e pesquisadores se reuniram 
no Grupo de Pesquisadores da Memória do Grande ABC (GIPEM), realizando a 
troca de experiências sobre a pesquisa da memória e de informações sobre a 
história local, com a participação e apoio do jornalista Ademir Médici, que 
passou a divulgar em sua coluna a agenda e decisões do grupo.  

No mesmo ano, junto a alguns moradores antigos, organizaram o movimento 
em defesa do Cine-Theatro Carlos Gomes, quando os proprietários alugaram 
seu espaço para a instalação de um estacionamento na sala de exposições e de 
uma loja no saguão de entrada, e com manifestações na porta do antigo cinema, 
conseguiram um abaixo-assinado com cerca de 25 mil assinaturas pela 
preservação do imóvel. 

 

  
Imagem 3. 5. Cine-Theatro Carlos Gomes em dois momentos distintos de suas história: à direita, 
em 1925, quando foi inaugurado o novo edifício na atual rua Senador Flaquer (antiga rua do 

Teatro), e em 1953, mostrando a fachada que foi construída em 1944 (acervo MuSA). 

A destruição da fachada do antigo cinema motivou mais um editorial do Diário 

do Grande ABC, intitulado “Destino do Carlos Gomes depende de nós”: 

                                                
117 Muller, 1984: A, 3. 
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Preservar a memória é característica de povos socialmente evoluídos e algo 
raro no Brasil. Enquanto na Europa, por exemplo, cidades inteiras são 
tombadas e protegidas da impiedosa devastação imposta pelo progresso, aqui 
a importância dada ao legado deixado para gerações vindouras é desprezada.  

/.../ A responsabilidade pela preservação histórica é de todos, mas é acima de 
tudo, uma incumbência dos governos municipal, estadual e federal. Não é 
justo causar prejuízos financeiros a quem quer que seja, notadamente quando 
se trata de pessoas que não possuam grandes recursos, mas é ainda mais 
injusto lesar a história de toda uma comunidade.118 

O editorial aponta alternativas para a preservação de bens, como a instituição 
do tombamento, destacando que a aplicação deste instrumento não fere a 
propriedade do imóvel e a possibilidade de incentivos fiscais para garantir a 
preservação, ou ainda a troca de imóveis na cidade, na procura de abrir um 
espaço de debates na Administração para implementar ações no sentido da 
preservação do patrimônio cultural que só vão ter ressonância a partir de 1990. 

Entre os anos de 1989 e 2001, o Diário do Grande ABC abre espaço para a 
participação de leitores e especialistas nos mais diversificados temas. Num 
primeiro momento, o Diário convidou especialistas em diferentes áreas do 
conhecimento para coordenação de colunas semanais. No final de 1990, foi 
criada a coluna “Ame sua cidade”, espaço aberto à opinião da comunidade, 
onde foram publicados na íntegra, artigos de até três laudas junto ao caderno 
sobre as cidades. Essa coluna se tornou importante veículo para divulgação de 
idéias sobre o resgate da memória e a preservação do patrimônio cultural, entre 
outros. 

Dentre as colunas de “articulistas” convidados pelo jornal para publicações 
semanais, destaca-se a participação de Luiz Roberto Alves, professor da Escola 
de Comunicação e Artes da USP e da Universidade Metodista e importante 
incentivador da valorização e da pesquisa da cultura local e da educação. 

Um dos desafios é a recuperação, restauração e preservação da memória 
histórico-cultural. Sem essa dimensão, perderemos o testemunho do tempo 
regional, nos submeteremos à ganância especulativa e não teremos o que 
mostrar à criança e ao jovem que se educam. Neste ponto, é fundamental 
produzir catálogos e anuários da produção cultural (recuperando a história) 
incluindo as manifestações culturais populares.119  

Ou ainda o dramaturgo Luiz Alberto de Abreu, morador de Ribeirão Pires: 

/.../ cultura, mais do que sua representação, é o exercício contínuo e a busca 
diária de cada agrupamento humano no rumo de sua própria identidade. É 
debruçar sobre as próprias lembranças e contar e recontar sua própria história. 
E, assim fazendo, refazer sua própria história, até chegar a sua melhor 
expressão, porque cultura trata não somente do que foi, mas do que poderia 

                                                
118 Destino do Carlos Gomes depende de nós. 1987: A, 4. 
119 Alves, 1990: A, 6. 
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ter sido e, principalmente, do que ainda poderá ser. /.../ a necessidade de ver 
sua cidade expressa artisticamente não era ditada por vanglória provinciana, 
mas por uma legítima busca de identidade. E vou além, e arrisco afirmar que 
essa identidade seja talvez nosso passaporte para o futuro.120 

Ainda no exercício de divulgar as alternativas de proteção do patrimônio 
cultural, a editoria do caderno “Setecidades” criou uma coluna semanal, 
coordenada por um articulista, que tratou exclusivamente do tema no período 
de 04 de agosto de 1999 a 04 de maio de 2000, expondo, sempre às quartas-
feiras, experiências de intervenção, valorização e educação patrimonial em 
página dedicada a reportagens sobre o patrimônio ambiental urbano. 

 

A AÇÃO REGIONAL 

O debate proposto pelo Diário do Grande ABC refletiu de formas diferentes nas 
gestões locais da Região ABC. Pouco a pouco, os municípios do ABC passaram 
a organizar conselhos municipais de cultura, conselhos de defesa do patrimônio 
cultural e passaram a divulgar a história local e regional por meio de exposições 
e publicações, contando sempre com o apoio do jornal. 

O jornal lançava o desafio de investigar e reconstruir a história regional, 
enquanto as administrações locais e as organizações da sociedade civil 
buscavam responder aos apelos por meio de ações, promulgação de leis ou de 
debates públicos sobre o tema. 

Entre as ações de investigação da história regional concretizou-se a idéia de 
reunir pesquisadores e estudantes para a troca de informações por meio dos 
Congressos de História da Região do Grande ABC, evento bienal realizado por 
uma das sete prefeituras e com apoio do Consórcio Intermunicipal do ABC, que 
desde 1990 já teve oito edições em cada uma das cidades da região. 

O Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, ou Consórcio Intermunicipal das 
Bacias do Alto Tamanduateí e Billings, reunindo os prefeitos dos sete 
municípios para a busca de soluções de problemas comuns, foi instalado 
oficialmente em dezembro de 1990. A operacionalização de suas atividades é 
viabilizada sob a orientação de diretrizes formuladas pelo Conselho de 
Municípios, órgão soberano constituído pelos sete prefeitos consorciados, e suas 
deliberações são encaminhadas a técnicos municipais que se organizam em 
equipes setoriais para a formulação de trabalhos com temas específicos. 

O mesmo Consórcio apoiou a publicação de duas edições do Guia Bibliográfico 
do ABC, a primeira delas organizada pelos pesquisadores e memorialistas do 
Grupo Independente de Pesquisadores da Memória do Grande ABC, fonte de 
referência para a pesquisa da história local e regional, e apoiou a organização de 

                                                
120 Abreu, 1996: Cultura & Lazer, 3. 
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um grupo de trabalho formado por técnicos municipais na área de memória e 
outro para debater questões específicas de turismo regional. 

Em 1998, o Consórcio do ABC, em conjunto com o Governo do Estado e 
representantes da sociedade civil (empresas, sindicatos, universidades e 
organizações não governamentais) organizaram a Câmara Regional do Grande 
ABC, para que juntos pudessem equacionar e buscar soluções para as 
problemáticas social, econômica, ambiental, físico-territorial e de circulação da 
Região ABC, numa experiência de planejamento regional. 

No ano de 1999, a Câmara Regional deu início a um processo de planejamento 
estratégico regional com o objetivo de desenhar cenários para o 
desenvolvimento regional no período de 10 anos, bem como implementar um 
processo contínuo e permanente de acompanhamento das diretrizes e ações 
propostas.  

O processo de definição de cenários se deu a partir da organização de sete 
grupos de trabalhos, ou eixos estruturantes: Educação e Tecnologia; 
Sustentabilidade das Áreas de Mananciais; Acessibilidade e Infraestrutura; 
Fortalecimento e Diversificação das Cadeias Produtivas; Ambiente Urbano de 
Qualidade; Identidade Regional; Inclusão Social, que estabeleceram um rol de 
ações a serem implementadas, que compuseram o Termo de Acordo aprovado 
na sétima reunião do Conselho Deliberativo da Câmara, em fevereiro de 2000. 

Em sintonia com o debate mundial de afirmação da localidade, que teve sua 
expressão máxima na Conferência do UN-HABITAT em Istambul, 121 ocorrida 
no ano de 1996, questões como identidade e patrimônio cultural têm dominado 
a formulação de políticas públicas regionais e locais também nos municípios da 
Região ABC.  

O acordo firmado no terceiro ano de atividade da Câmara do Grande ABC 
aprovou, dentro das ações propostas pelo Eixo Estruturante Ambiente Urbano 
de Qualidade, a criação de um Laboratório de Espaços Urbanos de qualidade 
que deverá analisar os diversos padrões de urbanização existentes na Região, 
com o objetivo de delinear os fatores que configuram os espaços de qualidade, 
divulgar e valorizar para a própria Região os seus melhores padrões de 
qualidade de vida, bem como identificar áreas de potencial de qualidade 
urbana a serem requalificadas e subsidiar a consolidação de um inventário de 
bens de interesse cultural e um plano regional de preservação.  

Ao mesmo tempo, o Eixo Estruturante Diversificação e Fortalecimento das 
Cadeias Produtivas propôs a recuperação e conservação do patrimônio 
histórico e cultural da Região como parte de um Programa de Apoio ao 
Turismo Regional, que tem realizado cursos e oficinas para capacitação de mão-
de-obra para o setor de hotelaria e recepção. 

                                                
121 Programa das Nações Unidas para Assentamentos Humanos. 
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Todas essas ações, desenvolvidas por setores dos poderes públicos ou da 
sociedade civil, envolvem fortemente a afirmação do local sobre os apelos da 
globalização e uma busca incessante da valorização das práticas de cultura e de 
identidades próprias como alternativa para o desenvolvimento econômico 
sustentável.122  

No final dos anos 1990, empresários na área de serviços alimentícios e 
hospedagem, em conjunto com a Câmara Regional, passaram a estimular a 
formação de roteiros turísticos intra-regional, aproveitando roteiros 
apresentados anteriormente pelo Diário do Grande ABC e a capacitação de 
técnicos na área de serviços. 

Uma das veredas mais promissoras abertas pelo atual debate sobre o futuro do 
Grande ABC é a que considera o turismo e o lazer como pólos potenciais de 
desenvolvimento econômico da região. Até há poucos anos, quem se 
aventurasse a falar de turismo e entretenimento no Grande ABC estaria 
cometendo uma heresia, ou seria alvo de piadas. /.../ 

Começa a ficar claro para os agentes econômicos internos e externos que a 
vocação industrial do Grande ABC não é incompatível – ao contrário, é 
complementar – com a exploração racional de seus recursos naturais e 
culturais.123 

As iniciativas da imprensa e das ações do Consórcio e da Câmara Regional 
fortalecem a importância da ligação viária entre o litoral e o planalto como 
referencial da identidade regional. Os caminhos e passagens também merecem 
destaque em trabalhos acadêmicos, como as pesquisas de José de Souza 
Martins,124 ou em temas de seminários  e congressos, entre eles o Seminário 
“Cultura em transe, cultura em trânsito”, realizado no Instituto Municipal de 
Ensino de São Caetano do Sul, hoje Universidade, nos dias 13 e 14 de novembro 
de 1997 e o 8º Congresso de História do Grande ABC, realizado em julho de 
2004 na vila de Paranapiacaba, em Santo André, cujo tema central  foi “no meio 
dos caminhos, o Grande ABC”. 

No entanto, embora as diretrizes regionais de desenvolvimento, expressas nos 
acordos da Câmara Regional, enfatizem a importância do resgate da memória e 
preservação do patrimônio como afirmação da identidade regional, as diretrizes 
de salvaguarda do patrimônio, especialmente no que se refere aos elementos 
urbanos remanescentes da paisagem ferroviária, expressão da gênese da 
formação urbana regional, têm ainda causado grande polêmica, por vezes 
confundidas como uma limitação do direito à propriedade, e não tratadas como 
uma limitação administrativa  da propriedade tal qual a legislação de uso e 

                                                
122 Entre as campanhas de valorização do local, a Associação Comercial e Industrial de Santo 
André lançou, na década de 1990, a campanha “compre em Santo André”, que motivou 
indústrias a adquirir serviços apenas na cidade. 
123 Nossa Opinião. Novos Paradigmas. 1997: Primeiro Caderno, 6. 
124 Martins, op.cit. 
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ocupação do solo,125 ou ainda, questionando a eficiência da aplicação do ato de 
tombar edifícios como mecanismo único de preservação da história regional. 

Criticadas com freqüência pelo desinteresse com a história regional, algumas 
parcelas das administrações que ocupam as diferentes prefeituras, vez por 
outra, decidem tombar imóveis que consideram importantes para a 
manutenção do patrimônio histórico, fazendo em torno dessas providências o 
máximo possível em matéria de divulgação. 

Basta um olhar mais arguto sobre a maioria das políticas de preservação de 
imóveis e obras de arte do Grande ABC para que se comprove a ineficácia de 
grande parte dessa ação equivocada e superficial e se conclua que a mesma é 
pouco representativa para a preservação da história local.126 

Mesmo diante das dificuldades de investir na preservação do patrimônio 
cultural, as administrações locais têm, na medida do possível, destinado 
recursos para o resgate e a preservação da memória regional. Além da 
experiência de Santo André, que recentemente implantou o “Circuito Cultural”, 
valorizando imóveis da área central do município,127 São Bernardo do Campo 
fortaleceu a atuação de seu conselho de defesa do patrimônio, São Caetano do 
Sul criou uma série de revistas sobre a memória, denominada “Raízes”, e 
publicou uma série de livros sobre a história local, Diadema organizou o Centro 
de Documentação da Memória, Mauá fortaleceu as atividades do museu 
histórico e Ribeirão Pires desapropriou e reciclou a ruína da antiga fábrica de 
sal Cotelessa, ao lado da estação ferroviária, transformando-a em centro de 
educação e cultura 

 

   
Imagem 3. 6A e 3.6B. Fabrica de sal Cotelessa, Ribeirão Pires, à direita, em ruínas (2003) e, à 

esquerda, reconvertida no Centro Educacional Ibrahim Alves Lima (2005).  

                                                
125 Em outubro de 1999, por exemplo, na abertura do I Seminário sobre Patrimônio Cultural do 
Grande ABC, promovido pelo Grupo de Patrimônio Cultural do Fórum da Cidadania e 
Fundação Pró-Memória de São Caetano, o Prefeito de São Caetano do Sul afirmou que não 
aprova o tombamento de bens no município, pois não há disponibilidade de recursos para 
realizar a desapropriação dos imóveis de interesse de preservação. 
126 Nossa Opinião, Tombar e preservar. 25, nov, 2002: Primeiro Caderno, 4. 
127 Ver relato da experiência de Santo André no Capítulo 4. 


