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Resumo

PAIVA, Marcelo Cardoso de. Fabricando o patrimônio municipal:as ações de preservação

do  COMPAHC de  São  Bernardo  do  Campo.  Dissertação  (Mestrado  em Arquitetura  e

Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, 2014.

Esta  dissertação  tem  como  objetivo  principal  investigar  e  compreender  as  políticas

municipais de preservação e os processos sociais com os quais elas se relacionam a

partir do estudo de caso do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico e

Cultural  de  São  Bernardo  do  Campo  (COMPAHC-SBC).  A escolha  de  um  conselho

municipal de preservação como tema de pesquisa se justifica por três razões: a primeira

delas  deriva  da  tendência  à  muncipalização  das  políticas  de  preservação  no  Brasil

observável  desde  os  anos  1980.  A  segunda  razão  é  sustentada  pela  considerável

experiência consolidada que muitos conselhos municipais apresentam desde então, e, por

fim, o fato de que tais experiências ainda não tem merecido problematização suficiente

por parte das pesquisas acadêmicas. Sendo assim, os objetivos específicos da pesquisa

consistem em investigar as especificidades da experiência de São Bernardo do Campo no

âmbito da preservação municipal, tanto no que diz respeito à noção de patrimônio cultural

desenvolvida pelo COMPAHC-SBC, às atuação dos sujeitos responsáveis pelas escolhas

do órgão e às particularidades de seus instrumentos e processos institucionais voltados

para a legitimação das ações do Conselho. 

PALAVRAS-CHAVE: patrimônio cultural – São Bernardo do Campo – políticas públicas 
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Abstract

PAIVA, Marcelo Cardoso de. Dissertation Work (Masters in architecture and urbanism) –

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014.

This dissertation aims to investigate and undersand the municipal conservation policies

and the social proccess they are related to through the case study of the Municipal Council

for  the  Conservation  of  Cultural  and  Historical  Heritage  of  São  Bernardo  do  Campo

(COMPAHC-SBC). Choosing a municipal council for preservation as a research subject is

justified by three reasons. The first onde derives from the tendency to municipalization of

public policies for conservation  in Brazil, evident since the 1980's. The second reason is

supported  by  the  considerable  established  experience  presented  by  many  municipal

councils since then, and ultimately the fact that such experiences still has not get enough

questioning  from academic  researches.  Therefore,  the  specific  goals  of  this  research

consist  on investigate the specificities of  São Bernardo do Campo's experience within

municipal conservation, much in what concerns the notion of cultural heritage developed

by the Council, the role played by the agents responsible for the agency's choices and the

particularities  of  its  instruments  and institucional  processes focused on the  probate  of

COMPAHC-SBC's actions. 

KEY WORDS: cultural heritage – São Bernardo do Campo – public policies 
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INTRODUÇÃO

Solitário em meio a multidão

sufocado pela fumaça

rodeado pelo concreto

Perdido no meio da massa

Subúrbio Operário (Garotos Podres)
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Toda reconstrução histórica tem seus fundamentos no debate do campo científico, pois ali

nascem as questões que orientam o trabalho acadêmico. Mas tais escolhas são também

orientadas  por  experiências  pessoais  que,  no  caso  desta  dissertação  de  mestrado,

convém explicitar de pronto. Nasci em São Bernardo do Campo porque meu pai, como

tantos outros trabalhadores, se mudou para a região no final da década de 1970 para

trabalhar  na  indústria  automobilística.  No  início  dos  anos  1990,  teve  ele  que  buscar

emprego em outra cidade pois ainda que a região tenha se mantido como um importante

polo industrial, as relações de trabalho sofreram profundas transformações. 

Fábricas  fechavam  as  portas  e  se  mudavam  para  outras  cidades,  enquanto  as  que

permaneciam,  especialmente  as  grandes  montadoras,  reduziam  drasticamente  seu

quadro de funcionários descentralizando e reconfigurando suas linhas de produção. As

chaminés e os telhados das fábricas pouco a pouco foram desaparecendo da paisagem

para  dar  lugar  a  shoppings,  supermercados,  condomínios  de  edifícios.  As  vozes  dos

operários,  decisivas  para  a  criação do Partido  dos Trabalhadores nos anos 1980,  se

calavam, e as greves pararam de fazer parte do cotidiano da região.

São Bernardo do Campo chegara à década de 1980 como o epicentro fabril e político do

ABC. Fora, aliás, o carro chefe do desenvolvimento de “cinquenta anos em cinco” que o

presidente Juscelino Kubitschek prometeu para o país nos anos 1950. De brinquedos a

discos  de  vinil,  de  cobertores  a  produtos  de  limpeza,  de  móveis  a  papelaria,  de

eletrodomésticos a automóveis, quantos produtos presentes nos hábitos de consumo do

cotidiano de milhões de brasileiros  não foram produzidos na cidade? O que sobraria

dessa memória “para contar a história”  de vida de milhares de cidadãos, inclusive da

minha própria, da cidade e do próprio país quando a descentralização industrial se abateu

sobre a cidade nos anos 1990?  

Já adulto,  passei a observar esse apagamento com certa consternação. Por um lado,

minha  consciência  política  me  fazia  defender  que  certos  lugares  da  cidade  fossem

preservados por carregar certas memórias coletivas que caracterizaram uma identidade

regional. Por outro, a atividade profissional de historiador me fez lançar um olhar cada vez

mais cuidadoso ao espaço urbano no que diz respeito às possibilidades de leitura dos

processos históricos impressos na cidade e especialmente às práticas sociais coletivas de

atribuição de significado e importância a alguns lugares. Foram essas questões que, de

início, impulsionaram meu interesse profissional em pesquisar as políticas de preservação
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do patrimônio cultural especificamente na esfera municipal. A cidade de São Bernardo do

Campo mostrou-se um caso de relevo especial,  dada a sua importância econômica e

política e às transformações por que tem passado nas últimas décadas. 

Para desenvolver essa inquietação e com o objetivo principal de compreender as políticas

municipais  de  preservação e  os  processos sociais  com os quais  elas  se  relacionam,

escolhi como tema de pesquisa o Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural

de  São  Bernardo  do  Campo  (COMPAHC-SBC).  Até  a  conclusão  desta  pesquisa,  o

COMPAHC-SBC havia  tombado 21 bens (ANEXO A)  em 22 anos de atuação (1984-

2006). Além desses, havia mais de 30 bens em processo de tombamento. Entre todos

eles, apenas dois são edificações remanescentes de fábricas! Perplexo, decidi investigar

por  quê.  Tomei,  portanto,  como  ponto  de  partida  as  primeiras  ações  relativas  ao

patrimônio cultural na região do Grande ABC, ainda na década de 1970, focalizando, em

seguida,  a  criação  do  COMPAHC-SBC em 1984  e  seus  desdobramentos.  Apesar  do

COMPAHC-SBC ainda se encontrar ativo na ocasião da realização dessa pesquisa, tomo

como limite cronológico para a compreensão desse processo o ano de 2006, em que é

feito o plano diretor da cidade inserindo a temática patrimonial nas políticas urbanas mais

amplas do município. 

Como  minha  abordagem  se  concentra  na  interpretação  das  políticas  públicas,  cujo

instrumento  principal  é  o  ato  do  tombamento,  a  noção de patrimônio  que lanço mão

remete-se à empregada por Françoise Choay, ou seja, uma prática institucionalizada de

seleção e conservação de monumentos históricos que tem suas origens na França pós-

revolucionária e se consolida ao longo dos séculos XIX e XX, cuja marca maior é “o

procedimento do tombamento, investido da autoridade do Estado” (CHOAY, 2006, p.146).

No Brasil, essa intervenção do Estado nas práticas sociais tem origem no Decreto-Lei 25

e na criação do SPHAN, em 1937, quando o governo Vargas tornou o domínio da cultura

um negócio oficial do Estado Nacional (MICELLI, 2001, p.198). Portanto, ao longo desta

dissertação, patrimônio cultural sempre se referirá àquele rol de bens reconhecido como

tal pelos órgãos oficiais de preservação.  

A escolha de um conselho municipal de preservação como tema de pesquisa se justifica

por mais três razões relevantes. A primeira delas é que, desde os anos 1970, tem-se

observado uma tendência crescente à municipalização das políticas de preservação no

Brasil.  A segunda  decorre  da  primeira,  no  sentido  em que  existe  uma   considerável
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experiência consolidada entre diversos conselhos municipais no Brasil, que acabam por

levantar  importantes  questões  parar  a  reflexão  sobre  a  preservação  do  patrimônio

cultural. A terceira é que, apesar dessa experiência consolidada, as práticas municipais de

preservação  ainda  não  constituíram  uma  temática  consistente  entre  os  estudos

acadêmicos,  embora  pesquisadores  de  várias  áreas  venham  direta  ou  indiretamente

debatendo questões relacionadas a ela.

A tendência à municipalização transparece nas ações do então DPHAN desde meados

dos anos 1960 quando o órgão passa a por em prática as recomendações de Michel

Parent,  emissário  da  UNESCO  no  Brasil  em  1967,  de  atrelar  a  preservação  ao

planejamento  urbano  e  ao  turismo  (LEAL,  2009).  Desse  modo,  já  em  1970,  no

Compromisso  de  Brasília,  selava-se  “a  inadiável  necessidade  de  ação  supletiva  dos

Estados  e  dos  Municípios  à  atuação  federal  no  que  se  refere  à  proteção  dos  bens

culturais de valor nacional” (COMPROMISSO DE BRASÍLIA, 1970) e também a “proteção

dos bens culturais de valor regional”. Já no ano seguinte, o Compromisso de Salvador,

ressaltava a importância de se incluir o patrimônio cultural nos planos diretores e projetos

de obras além da criação de fundos federais para intervenções de municípios e estados

em áreas de valor natural e cultural. 

A descentralização das políticas federais prossegue, nos anos 1970, com a criação do

Programa  Integrado  de  Reconstrução  das  Cidades  Históricas  (PCH),  em  que  a

responsabilidade pelas tarefas de preservação foram divididas entre municípios e estados

mesmo que  ainda  sob  a  orientação  direta  do  IPHAN.  Para  além do  pioneirismo dos

conselhos  estaduais  carioca  (INEPAC)  e  paulista  (CONDEPHAAT),  é  nessas

circunstâncias que se instalam sistematicamente a maioria dos conselhos estaduais de

preservação,  como  o  IPAC  da  Bahia,  e  que  tem  início  as  primeiras  experiências

municipais de preservação, por exemplo no Rio de Janeiro e no Recife (SANT'ANNA,

1995, pp.183-184). A partir dos anos 1980 a criação de conselhos municipais passa então

a ser  sistematicamente incentivada pelo IPHAN e pelos órgãos estaduais.  O caso do

COMPAHC-SBC não foge à regra. 

O protagonismo dos municípios nas políticas de preservação foi consolidado no Artigo 30º

da Constituição Federal de 1988, que atribui também aos municípios, de forma partilhada

com  a  União  e  os  estados,  a  responsabilidade  sobre  o  patrimônio  cultural.  Tal

responsabilidade foi ainda reafirmada no inciso VI do Artigo 42º-B do Estatuto da Cidade
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(Lei 10.257/2001) que determina a “definição de diretrizes e instrumentos específicos para

proteção ambiental e do patrimônio histórico e cultural” como parte integrante dos planos

diretores municipais. Na passagem das décadas de 1990 e 2000, o IPHAN enfatiza o

papel  dos municípios em suas políticas,  beneficiários finais  do programa Monumenta,

colocado em prática em 2000 (BONDUKI, 2012) bem como, mais recentemente, no PAC

(Plano de Aceleração do Crescimento) das cidades históricas.

Tendo  isso  em  vista,  os  objetivos  secundários  dessa  dissertação  concentram-se  em

investigar as especificidades e contribuições das políticas municipais de preservação em

São Bernardo do Campo no que diz respeito à noção de patrimônio cultural desenvolvida

na  cidade,  às  possibilidades  de  participação  social  nas  escolhas  e  na  gestão  do

patrimônio cultural bernardense e também aos instrumentos e processos institucionais de

legitimação dessas escolhas. 

No  que  diz  respeito  às  pesquisas  acadêmicas  que  balizam  essas  propostas,  vários

campos disciplinares tem gerado estudos problematizando as experiências municipais de

preservação no país, colaborando assim, de forma muito salutar, com novas perspectivas

de análise e interpretações desse universo.  A maioria  se concentra nos conceitos de

patrimônio  cultural  e  nos  aspectos  técnicos  de  sua  aplicação  pelos  municípios.  Um

número  bem menor,  mas  nem  por  isso  menos  importante,  vem  desenvolvendo  uma

abordagem sociológica das práticas de preservação observando mais atentamente os

agentes  nela  envolvidos.  Por  fim,  mecanismos  institucionais  das  políticas  públicas,

inclusive  as  de  preservação,  vem sendo  discutidos  visando  por  à  prova  não  só  sua

eficácia como também os limites dos instrumentos democráticos de gestão urbana.  A

esfera  municipal,  portanto,  ampliou-se  tanto  como  foco  de  ações  de  políticas  de

preservação como se tornou escala temática de análise acadêmica. 

Nas últimas três décadas, o entendimento do que é, ou do que pode ser o patrimônio

cultural  vem  abrindo  novas  possibilidades  e  modalidades  de  preservação,  o  que  se

acentua na esfera municipal devido à capacidade de aproximação entre Estado, agentes

governamentais e agentes sociais. O patrimônio ambiental urbano, por exemplo, quase

antitético  às  noções  abstratas  que  orientaram  as  escolhas  baseadas  na  ideia  de

identidade  nacional,  é  um  conceito  que  vem  mobilizando  diversos  pesquisadores,

especialmente urbanistas e geógrafos. Já nos anos 1970, a necessidade de se levar em

consideração a relação de um bem tombado com seu entorno, ou seja, com a própria
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cidade, abriu discussões dentro do CONDEPHAAT,  com importantes contribuições dos

então conselheiros Eduardo Yázigi e Ulpiano Toledo Bezerra de Meneses (RODRIGUES,

2000, pp.60-67).

Alguns pesquisadores vem contribuindo com diferentes pontos de vista sobre a aplicação

do patrimônio ambiental urbano nas políticas municipais de preservação. Paula Rodrigues

de Andrade,  por  exemplo,  discute como a noção de patrimônio ambiental  urbano,  na

cidade de São Paulo, foi tecida pela relação entre planejamento urbano e preservação

(ANDRADE, 2012). Lara Melo Souza (2011), por sua vez, faz uma leitura dos aspectos

urbanos que historicamente caracterizaram o bairro  da Móoca (a ferrovia,  os galpões

industriais, as vilas operárias, o desenho urbano, os padrões de ocupação, as linguagens

arquitetônicas)  na  cidade de São Paulo,  avaliando assim de que maneira  eles  foram

incorporados nas políticas de preservação e planejamento urbano municipais. Já Priscila

Henning (2007)  investiga como a linguagem arquitetônica  desenvolvida pelos colonos

alemães-bucovinos configurou o patrimônio ambiental  urbano da cidade de Rio Negro

(PR) e mereceu medidas municipais de preservação. 

Um dos aspectos do patrimônio ambiental urbano, o patrimônio natural, já é preocupação

desde os anos 1970. No Brasil adquiriu contornos específicos, especialmente em função

das  ambiguidades  legais  entre  preservação  do  patrimônio  cultural  e  preservação

ambiental, como discute Simone Scifoni (2008). Já no que diz respeito à sua aplicação em

âmbito municipal, a pesquisa de Joelson Gonçalves Pereira (2007) apresenta importantes

parâmetros de reflexão ao reconhecer como as características geográficas influenciaram

os  padrões  de  ocupação  da  cidade  de  Corumbá,  aproximando  um eixo  temático  de

preservação que se poderia supor de escala regional  ou micro-regional  para a esfera

municipal. 

Uma  outra  temática  que  afeta  o  patrimônio  como  questão  municipal,  que  se  mostra

bastante  relevante  também  para  o  caso  de  São  Bernardo  do  Campo,  é  aquela  do

patrimônio industrial, que vem crescendo em importância no Brasil desde os anos 1970 e

que  se  consolida  com a  criação  do  Comitê  Brasileiro  de  Preservação  do  Patrimônio

Industrial (TICCIH Brasil). No âmbito dessa temática, pesquisadores vem 

envolvendo de maneira articulada campos como a história (econômica, social, da

arquitetura etc.), a sociologia, a antropologia e o restauro, de modo que se torne
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possível  uma  compreensão  mais  efetiva  dos  vários  aspectos  vinculados  ao

processo de industrialização e de seu legado de interesse para a preservação

(KÜHL, 2010). 

Ainda nesse sentido, Eloisa Dezen-Kempter (2011) discute o lugar do patrimônio industrial

nas políticas federais de preservação, e Marly Rodrigues (2010), nas estaduais paulistas.

Na esfera municipal, uma pesquisa que se destaca é a de Manuela Rossinetti Rufinoni

(2009),  que  discute  os  parâmetros  da  intervenção  realizada  pela  operação  urbana

Diagonal Sul, no município de São Paulo, sobre o patrimônio urbano industrial formado no

eixo da Estrada de Ferro Santos-Jundiaí,  que inclui  antigos bairros industriais de São

Paulo como Ipiranga, Móoca e Brás. Já Angela Rosch Rodrigues (2011, 2012) compara

os critérios de tombamento de bens industriais na cidade de São Paulo entre as três

esferas, federal, estadual e municipal, incluindo o caso da fábrica de cimento Portland-

Perus.

No decorrer da pesquisa tive a oportunidade de visitar a cidade inglesa de Manchester,

“paradigma  de  cidade  industrial”  (MENEGUELLO,  2000),  como  aluno  visitante  na

Universidade  de  Manchester,  em  setembro  de  2012,  para  investigar  qual  o  papel

desempenhado  pelo  município  na  preservação  do  patrimônio  industrial.  A  própria

Universidade junto ao setor de planejamento urbano do município, desde os anos 1980,

vem se engajando na preservação do patrimônio industrial da cidade. Entre os estudos

produzidos por seus pesquisadores se destacam as pesquisas de campo da arqueóloga

Robina McNeil  (2000),  incluindo o  Heritage Atlas,  que trata do legado das tecelagens

(1996) e dos armazéns (1997) para a cidade. Outra referência importante é Mike Nevell

(2008), que, sob a perspectiva da arqueologia industrial, investigou as relações entre a

indústria e o desenvolvimento urbano de Manchester.

Os esforços desses pesquisadores foram essenciais não só para o desenvolvimento de

estratégias e medidas de preservação do patrimônio industrial como para atrair a atenção

e os recursos do English Heritage, agência nacional de preservação, para a causa. O

English Heritage, por sua vez passou a publicar suas ações sobre suas intervenções no

patrimônio industrial de Manchester, como por exemplo, no bairro industrial de Ancoats

(FALCONER;  HOLDER;  ROSE,  2011),  nos  armazéns  ainda  existentes  na  cidade

(BARNWELL, COOPER, TAYLOR, 2002) e na regeneração do bairro  Northerh Quarter,

região central da cidade (HOLDER, TAYLOR, 2008). 

20



Sobre aqueles estudos de caráter sociológico,  uma pesquisa que se destaca,  é a de

Cíntia  Nigro  Rodrigues  (2001),  que,  a  partir  da  noção  de  território  urbano  e  suas

apropriações, analisa as mobilizações sociais em favor de tombamentos na cidade de

São Paulo. Discutindo a importância do papel desempenhado por movimentos sociais na

preservação do patrimônio cultural como, por exemplo, nas ações dos alunos da escola

Caetano de Campo, e das associações de bairro, e de ex-operários de fábricas como o

caso da fábrica de cimento Portland-Perus. Uma outra contribuição importante vem de

Nilo Lima de Azevedo (2007) que faz um uso criterioso de indicadores sociais para a

identificação de grupos de interesse em ação no conselho de preservação da cidade

mineira  de  Juiz  de  Fora  (COMPPAC).  Azevedo  aponta  que  uma  das  maiores

contribuições das políticas municipais de preservação institucionalizadas é fazer com que

os agentes nela envolvidos se posicionem publicamente, o que acaba  demonstrando os

limites da participação democrática nas políticas públicas brasileiras pós Constituição de

1988. Outro exemplo de abordagem nessa perspectiva é o de Helena Dolabela (2008),

que avalia como a aprendizagem coletiva dentro dos conselhos municipais serve para que

os  conselheiros  transformem  sua  própria  atuação  política  e  das  instituições  que

representam na negociação com outros setores sociais e com o Estado. 

Finalmente, alguns estudos vem se concentrando em diferentes aspectos dos processos

institucionais de legitimação das políticas municipais. A pesquisa de Maira Grigoleto, por

exemplo, “calcada na análise de procedimentos burocráticos e institucionais de atribuição

de valores e nos campos de força, eminentemente políticos que direcionam a elaboração

e o registro de documentos nos processos de tombamento” (GRIGOLETO, 2009, pg.11),

explora  as  relações  entre  os  processos  institucionais  do  estado  e  a  legitimação  das

políticas de preservação a partir do caso do tombamento do Museu Prudente de Morais,

em Piracicaba (SP), nos três níveis, federal, estadual e municipal. Em outras palavras,

Grigoleto  mostra  como  o  domínio  dos  procedimentos  burocráticos  de  tombamento

também influi diretamente nas escolhas do patrimônio cultural. 

No que diz respeito especificamente à gestão do patrimônio cultural na esfera focalizada,

Márcia Sant'anna (2012) discute como os “vazios legais” existentes na regulamentação

municipal  dos  parâmetros  urbanísticos  da  cidade  de  Salvador  trazem consequências

adversas para a preservação do patrimônio urbano e acabam colaborando para que o

centro histórico permaneça ou desintegrado do resto da cidade ou descaracterizado. Já

Rosely  Carmona (2007)  faz  um balanço  dos  alcances  e  limitações  dos  instrumentos
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criados para a gestão do patrimônio ambiental urbano desenvolvidos pelo Departamento

do Patrimônio Histórico (DPH), pelo plano diretor paulistano e pelo CONPRESP para a

preservação do Vale do Anhangabaú. Por fim, no que diz respeito à organização jurídica

dos  conselhos  municipais  de  preservação,  Fernanda  Noia  Lino  (2010)  discute  os

instrumentos legais de participação social  tangenciando assim a complexa questão da

democracia participativa. No mesmo sentido, Ana Lúcia Meira (2008) discute a aplicação

de instrumentos participativos para a preservação do patrimônio cultural de Porto Alegre

(RS), desde o plano diretor, passando pelo Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e

Cultural  (COMPAHC) até o Fundo do Patrimônio Histórico e Cultural  (FUMPAHC) e o

orçamento participativo. 

É em aproximação aos trabalhos elencados até aqui, entre outros acionados ao longo

dessa dissertação, portanto, que pretendo desenvolver minha leitura sobre o COMPAHC-

SBC.  De  intenção  mais  crítica  do  que  propositiva,  minha  preocupação  maior  é  a  de

problematizar os mecanismos sobre os quais se baseiam as práticas de preservação e os

agentes nela envolvidos, evitando emitir juízos sobre o que deve ou não ser preservado.

Nesse sentido, já existem vários trabalhos acadêmicos que vem advogando pela proteção

de bens específicos ou propondo inventários segundo os mais variados temas e tipologias

sem  que  tenham,  infelizmente,  se  convertido  em  demandas  formais  aos  órgãos  de

preservação ou mesmo lhes servido de suporte técnico de forma sistemática. Tal  é o

caso, por exemplo, das pesquisas de Vanice Jeronymo sobre o núcleo fabril de Caieiras,

Júlio  Cesar  Ribeiro  Sampaio  (2012)  chamando  a  atenção  para  a  importância  do

patrimônio  industrial  de  Juiz  de  Fora  ou  do  estudo  sobre  a  arquitetura  ferroviária  e

industrial da cidade de São João Del Rei, de Danielle Couto Moreira (2007). 

Além desse debates em torno da temática da preservação do patrimônio cultural  dos

municípios apontados acima,  há ainda um argumento que importa frisar  ao se tomar

políticas patrimoniais de São Bernardo do Campo como tema desta pesquisa. São poucos

os  estudos sobre  a  preservação  do  patrimônio  cultural  que abordam as experiências

municipais  de  preservação  no  Grande  ABC.  Entre  eles,  uma  das  pesquisas  mais

significativas é a de Silvia Helena Passarelli  (2005),  que associa paisagem urbana do

centro  de  Santo  André,  muito  marcada pela  ferrovia,  à  memória  e  à  identidade local

propondo assim parâmetros para a discussão das políticas de preservação, que existem

na cidade desde a fundação do Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico,

Artístico, Arquitetônico Urbanístico e Paisagístico de Santo André (CONDEPHAAPASA)
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em  1990.  Já  Angela  Armelini  (2008)  demonstra  como  o  uso  cultural  dos  edifícios

tombados no centro de Santo André não necessariamente garante sua preservação, pois

o programa arquitetônico voltado ao uso cultural nasce completamente distinto da função

original do imóvel. 

Alguns outros pesquisadores também contribuíram nessa abordagem do patrimônio do

Grande ABC como, por exemplo, Suzana Kleeb que avalia o inventário de bens culturais

de Santo André (KLEEB et alli, 2011) e também Marina Veiga Scalabrini (2004) e Pedro

Murilo Gonçalves de Freitas (2008) com suas reflexões sobre valores e significados do

patrimônio cultural de Ribeirão Pires. Simone Scifoni, já em 1994, colocou em discussão

também a necessidade de preservação da vegetação existente em área urbana na região

do Grande ABC, já bastante escassa e carente de medidas para sua proteção. Há que se

mencionar, por fim, a pesquisa de maior fôlego já feita nesse sentido sobre o Grande

ABC.  A pesquisa  7Cidades,  realizada  dentro  do  Programa  de  Políticas  Públicas  da

FAPESP,  que envolveu  o  Consórcio  Intermunicipal  do  Grande  ABC e a  Universidade

Municipal de São Caetano do Sul (BRESCIANI et al, 2008), consistiu em levantar leituras

de artistas do ABC sobre a paisagem regional com o intuito de se oferecer subsídios às

políticas urbanas, inclusive as de preservação. 

Passarelli  e  Armelini,  em suas pesquisas,  prestaram ainda importante contribuição ao

discutir  os  processos  de  legitimação  das  políticas  desenvolvidas  pelo

CONDEPHAAPASA.  Enquanto  Passarelli  esboça  um  balanço  sobre  os  grupos  de

interesse e a representatividade do Conselho, Armelini analisa os próprios mecanismos e

critérios de preservação adotados por eles avaliando as políticas de preservação dentro

de uma perspectiva maior da gestão urbana. Por fim, eu mesmo apresentei um balanço

das iniciativas municipais  de proteção ao patrimônio cultural  no ABC como parte  dos

resultados parciais da presente pesquisa (PAIVA, 2012),  em artigo que incluí  algumas

reflexões sobre outras cidades do ABC como Mauá,  que,  até então,  não figuram em

nenhuma outra pesquisa.  

Uma  vez  apresentados  os  meus  objetivos  e  estabelecido  um  diálogo  com  outras

pesquisas acadêmicas, é necessário explicitar algumas categorias de pensamento que

estarão presentes em toda esta dissertação e que são baseadas em referenciais teóricos

que  tomei  como  parâmetro.  Entre  as  mais  importantes,  uma  é  o  entendimento  do

patrimônio cultural  no âmbito das representações sociais  e a partir  da abordagem da
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cultura material. Outra é a compreensão de que os órgãos de preservação são campo de

tensões e enfrentamentos entre os diversos agentes envolvidos segundo os valores e os

interesses que trazem de seus respectivos lugares sociais. Por fim, as contingências dos

processos de legitimação junto ao Estado, além de imbuídas de relações de poder que

evidenciam o caráter político do patrimônio cultural, são determinantes no desempenho

da preservação enquanto política pública e na sua relação com outras políticas de gestão

urbana. 

Para apoiar o entendimento do patrimônio cultural no âmbito das representações sociais,

lanço mão da consagrada noção de documento/monumento de Jacques Le Goff, dentro

da problematização sobre os documentos históricos levada à cabo pelos pensadores da

História  Nova  (LE  GOFF,  2005),  certamente  ainda  bastante  aplicável  no  século  XXI.

Dessa maneira o patrimônio cultural pode e deve ser tomado não só como monumento,

por  que  diz  respeito  às  memórias  e  significados  coletivos  legados  voluntaria  e

intencionalmente  como  herança,  mas  principalmente  como  documento  (fonte  de

conhecimento) sobre essa sociedade que o criou como tal, já que traz consigo tensões,

conflitos e relações de poder que o geraram: 

O documento não é qualquer coisa que fica por conta do passado, é um produto

da sociedade que o fabricou segundo as relações de forças que aí detinham o

poder. (...) É antes de mais nada o resultado de uma montagem consciente ou

inconsciente da história, da época, da sociedade que o produziram, mas também

das épocas sucessivas durante as quais continuou a viver. (...) O documento é

monumento. Resulta do esforço das sociedades históricas de impor ao futuro –

voluntária ou involuntariamente – determinada imagem de si próprias (LE GOFF,

1990, pp.545-548).

Estudar o patrimônio cultural da cidade de São Bernardo do Campo é, por isso, estudar a

sociedade bernardense. E, sob os objetivos desta pesquisa, não aquela que construiu os

edifícios protegidos, mas aquela que decidiu consagrá-los como patrimônio cultural com

suas representações, ou seja, a sociedade contemporânea. Tal postura estabelece o foco

da análise muito mais nas projeções simbólicas (valores, significados) que são lançadas

sobre o patrimônio cultural  do que nas características presentes na materialidade dos

bens preservados. Daí a pertinência de se ler o patrimônio cultural sob a ótica da cultura

material: 
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O patrimônio cultural — abstração que inclui tais bens marcados consciente ou

inconscientemente  por  valores  — é  constituído  não  pelas  coisas  materiais  ou

imateriais elas próprias, mas pelos valores de que elas são produto, vetor, suporte,

referência,  álibi,  emblema etc.  Portanto,  discutir  qualquer  tópico  no  campo do

patrimônio  cultural  é  defrontar-se,  desde  o  início  e  o  tempo  todo,  com  a

problemática do valor. Como o valor não é imanente aos bens, não deriva deles

automaticamente, não faz parte intrínseca dessas coisas, produtos e práticas, mas

é instituído pelos homens em sociedade, segundo as mais variadas matrizes e

contingências sociais, se quisermos entender o universo do patrimônio cultural é

preciso  entender,  antes  de  mais  nada,  as  raízes  do  valor  na  sociedade.

(MENESES, 1999, pp.29-30).

As opções aqui firmadas não indicam, entretanto, que a dimensão material do patrimônio

cultural  deva ser ignorada. Muito pelo contrário, pois “não há significados sociais sem

vetores  materiais”  (MENESES,  2006,  p.37).  Friso,  todavia,  que  é  essa  dinâmica  de

valores que são atribuídos oficialmente pela sociedade a alguns bens que lhes confere o

status de patrimônio cultural e não, por certo, os edifícios em si, essencializados em suas

características  materiais.  Trata-se,  em  última  análise,  de  demarcações  físicas  e

simbólicas “construídas socialmente e negociadas cotidianamente com outros lugares no

complexo processo de interação pública, através do qual afirmam suas singularidades,

emergem conflitos, dissensões e, eventualmente consensos” (LEITE, 2004, pp. 286-287).

Até  aqui  tenho  afirmado  que  o  patrimônio  é  resultado,  vetor,  evidência  material  e

documento  de  práticas,  negociações,  tensões  sociais.  Faz-se,  portanto,  indispensável

definir  quem  são  os  protagonistas  dessas  negociações,  desses  conflitos,  quem

estabelece as regras do embate da preservação e quem são os agentes nele envolvidos.

Quero aqui chamar a atenção à posição social daqueles sujeitos sociais envolvidos na

preservação, pois creio que isso seja uma condição determinante para se analisar suas

motivações, seus interesses e seu desempenho junto às políticas de preservação. Nesse

sentido, coube aplicar nesta pesquisa a premissa do sociólogo Pierre Bourdieu a respeito

da organização dos sistemas simbólicos:

Trata-se-ia,  portanto,  de  estabelecer  de  que  maneira  a  estrutura  das  relações

econômicas pode, ao determinar as condições e as posições dos sujeitos sociais,

determinar a estrutura das relações simbólicas que se organizam nos termos de

uma lógica irredutível à lógica das relações econômicas (BOURDIEU, 2011, p.25).

Entendendo o patrimônio cultural como um elemento privilegiado para se observar tais
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relações  simbólicas,  torna-se  claro  que  a  atuação  dos  agentes  na  preservação

necessariamente consistirá em buscar representações que operem no interesse de sua

de  sua  posição  social,  seja  para  preservá-la  ou,  no  caso  de  comunidades  menos

privilegiadas, de melhorá-la. Trata-se, portanto da instrumentalização do poder reprodutor

ou  transformador  da  própria  cultura,  ou,  nos  termos  de  Bourdieu,  a  cultura  em  sua

condição de estrutura estruturada ou estruturante,  respectivamente,  como demonstrou

Sérgio Miceli:

O trajeto de Bourdieu visa aliar o conhecimento da organização interna do campo

simbólico – cuja eficácia reside justamente na possibilidade de ordenar o mundo

natural e o social  através de discursos, mensagens e representações, que não

passam de alegorias que simulam a estrutura real de relações sociais – a uma

percepção de sua função ideológica e política e legitimar uma ordem arbitrária em

que se funda o sistema de dominação vigente (MICELI, 2002, p.XIV).

Decorre daí o entendimento dos órgãos de preservação como campo de tensões, tão caro

a  este  trabalho.  Como os  agentes  são  vários  e  diversos,  somente  a  partir  de   seus

embates, conflitos e enfrentamentos que certas contradições e aparentes incongruências

no conjunto do patrimônio cultural podem ser compreendidas. Ao se tomar tal postura, fica

claro, portanto, que as questões do patrimônio cultural extrapolam o patrimônio cultural.

São em última análise, questões sociais. 

Assim, se as políticas de preservação são campos de tensão entre os agentes, o que

mais nos interessa aqui é a dimensão pública alcançada por esses conflitos já que se dão

em pleno espaço urbano e se resolvem nos processos de legitimação junto ao Estado,

tanto na formulação das políticas públicas, no caso as políticas de preservação, quanto na

sua execução, ou seja, o que se decide preservar:

Daí a importância,  por  um lado,  de resgatar a ênfase no carater propriamente

público que devem ter as políticas  públicas,  reconhecendo que a constituição do

interesse público é um processo radicalmente inovador na sociedade brasileira

que enfrenta, por isso mesmo, enormes resistências e dificuldades. Isso implica

também reconhecer que a dimensão do conflito é inerente a esse processo, como

o é à própria democracia, e que os espaços de formulação de políticas que contam

com a participação da sociedade civil  não apenas são inerentemente marcados

pelo conflito como representam um avanço democrático precisamente na medida

em que publicizam o conflito e oferecem procedimentos e espaço para que ele

seja tratado legitimamente (DAGNINO, 2002 p.300). 
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Por fim, de acordo os parâmetros estabelecidos até aqui, a natureza das escolhas do

patrimônio  cultural  não  se  resolve  no  objeto  protegido:  os  bens  tombados  (ou

inventariados) em suas características próprias. Pelo contrário, é preciso antes entender

os processos de escolha dos quais eles são resultado para que seja possível se fazer

uma reflexão  crítica  sobre  as  políticas  de  preservação.  Por  isso  exploro  três  fatores

interrelacionados cuja análise julgo ser incontornável para se compreender a natureza das

escolhas do COMPAHC-SBC. 

O  primeiro  é  o  próprio  conceito  de  patrimônio  adotado  pelo  Conselho  e  os  valores

mobilizados nos bens tombados.  O segundo diz  respeito  aos agentes envolvidos nas

políticas de preservação que protagonizam a eleição do patrimônio cultural. O terceiro diz

respeito  ao  próprio  processo  institucional  de  legitimação  dessas  escolhas   junto  aos

poderes  públicos  e  suas  contingências.  Meus  objetivos  específicos  nesta  pesquisa

constituem, portanto, em refletir  sobre como cada um deles influencia a natureza das

escolhas do patrimônio cultural bernardense. Sendo assim, esta dissertação se apresenta

estruturada em três capítulos.

No  Capítulo  1  analiso  qual  o  entendimento  do  COMPAHC-SBC  do  que  vem  a  ser

patrimônio  cultural,  ou  seja,  quais  são  os  conceitos  desenvolvidos,  os  critérios  de

preservação adotados, e os valores e significados sociais reconhecidos como razões para

a  proteção  de  bens  culturais.  Trata-se  de  um  esforço  de  compreensão  das

representações presentes  no patrimônio  cultural  bernardense.  Para  isso,  esboço uma

genealogia do órgão e identifico diversas demandas de preservação que se apresentaram

a ele desde sua fundação. Em seguida concentro-me em problematizar as justificativas

das escolhas do COMPAHC-SBC mais do que em discutir as qualidades do repertório de

bens protegidos pelo Conselho. 

No  Capítulo  2,  atenho-me  em  identificar  os  sujeitos  envolvidos  nas  políticas  de

preservação  e  relacioná-los  ao  lugar  social  de  onde  provem a fim de  que  se  possa

compreender os valores, interesses e motivações que os mobilizam nos processos de

escolha do patrimônio cultural bernardense. Esses agentes aparecem fundamentalmente

na  figura  dos  conselheiros  do  COMPAHC-SBC,  todos  representantes  de  alguma

instituição civil  ou setor da prefeitura, que são os protagonistas das decisões sobre o

patrimônio.  Aparecem  também  na  figura  dos  técnicos  que  aconselham  e  em  geral
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levantam os argumentos que justificarão a preservação de algum bem, no Estado e seus

representantes. E, por fim, na própria sociedade, de forma organizada ou não, atuando

ativa ou reativamente junto ao COMPAHC-SBC e ao poder público. 

No  Capítulo  3  busco  avaliar  o  desempenho  das  políticas  de  preservação  na  gestão

urbana  de  São  Bernardo  do  Campo  discutindo  em  que  medida  elas  transformam  e

qualificam  a  relação  da  comunidade  local  com  a  cidade,  ou  respondem  às  suas

necessidades. Em outras palavras trata-se de avaliar qual o legado do patrimônio para a

própria sociedade bernardense. Para isso é necessário compreender como as políticas

desenvolvidas pelo COMPAHC-SBC foram incorporadas à gestão urbana, colocando-se

em discussão não só a eficácia dos instrumentos de preservação de São Bernardo do

Campo  como  os  mecanismos  de  sua  legitimação  e  a  permeabilidade  das  políticas

municipais de preservação às demandas sociais.

Por fim, cabe esclarecer que a escolha do título desta dissertação – Fabricando a Cidade

– longe de indicar uma ênfase no patrimônio fabril no processo de preservação em São

Bernardo do Campo, tem como intenção, não somente transparecer a ideia de que a

preservação é um processo complexo, como também chamar a atenção para o contraste

existente  entre  o  passado  industrial  de  São  Bernardo  do  Campo e  sua  ausência  no

patrimônio cultural da cidade. 
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CAPÍTULO 1 

Escolher o que preservar

Em meio a fumaça

das chaminés

ecoam gritos

de uma geração

Rock de Subúrbio (Garotos Podres)
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A criação do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural de São Bernardo do

Campo,  em  1984,  está  relacionada  com  o  processo  de  redemocratização  pelo  qual

passava o país e o próprio estado de São Paulo, que desde 1982 era governado pelo

PMDB,  um  partido  de  oposição  ao  governo  federal.  Sua  criação  pode  ser,  assim,

associada às próprias tensões – e também contradições – que marcavam a esfera pública

num período de turbulência política. 

Por um lado, desde os anos 1970, e paradoxalmente ainda sob o período mais fechado

da Ditadura Militar, as orientações do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional

(IPHAN)  e  do  Conselho  de  Defesa  do  Patrimônio  Histórico,  Arqueológico,  Artístico  e

Turístico  do  Estado  de  São  Paulo  (CONDEPHAAT)  atribuíam  gradativamente  aos

municípios  não  só  a  responsabilidade  pela  concepção  e  gestão  do  que  deveria  ser

considerado patrimônio cultural, como pelo atendimento das crescentes demandas dos

grupos  sociais  diretamente  afetados  pelas  demolições  cada  vez  mais  frequentes  nas

metrópoles. 

Por outro, as motivações de tais reivindicações, que de alguma maneira colidiam com a

incapacidade gestora do Estado diante das demandas sociais, eram bastante diversas.

Passavam pela busca do direito à preservação de memórias coletivas, à qualidade de

vida, ao acesso à cultura, ao lazer e ao turismo, a questões urbanas e de apropriação do

espaço  público,  ou  ainda  pelas  dificuldades  em  manter  os  imóveis  já  tombados.

Demandas essas que estavam associadas à busca pelo direito  a  diversas formas de

participação política que marcavam a década de 1980, materializando-se inclusive nos

processos de concepção e gestão do patrimônio cultural.

O COMPAHC-SBC é não só resultado como também palco dessa confluência entre a

progressiva  municipalização,  a abertura das políticas de preservação e as crescentes

demandas sobre o patrimônio cultural. A partir dessa premissa, esse capítulo tem como

objetivo  problematizar  qual  a  concepção de patrimônio  cultural  do  COMPAHC-SBC e

como esse entendimento evidencia-se em suas escolhas. Para isso serão discutidas as

justificativas de suas medidas de preservação, seus critérios de atuação e os conceitos de

patrimônio cultural  que o órgão adotou ao longo de sua trajetória.  Trata-se em última

instância,  de  compreender  que  valores  e  significados  foram  são  reconhecidos  como

patrimônio cultural de São Bernardo do Campo e em que medida eles correspondem às

experiências coletivas e aos significados sociais da população local.
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Parte-se, assim, do pressuposto de que “o principal sujeito da cultura é o habitante local”

(MENESES, 2006, p.39), uma vez que são suas tradições que atualizam os nexos entre

sua identidade e o lugar  em que vivem (LEITE,  2004,  p.37).  “Essa relação contínua,

permanente, cotidiana, demorada que o tempo adensa, é que cria as condições mais

favoráveis para a fruição do patrimônio (MENESES, 2006, p.36). Desse modo, se constitui

como uma das questões centrais dessa pesquisa, investigar o quanto os significados e

valores  sociais  dos  habitantes  locais  em  sua  relação  com  sua  cidade  permeiam  as

escolhas  das  políticas  municipais  de  preservação  e  são  reconhecidos  no  patrimônio

cultural, afinal, “que chamamos de bens culturais não tem em si sua própria identidade,

mas a identidade que os grupos sociais lhe impõe” (MENESES, 1999, p. 93).  

Nessa  perspectiva,  inicialmente  serão  investigadas  as  circunstâncias  que  geraram  a

necessidade de um conselho municipal  de preservação em São Bernardo do Campo,

tendo em vista tanto as ações do IPHAN e do CONDEPHAAT na cidade de São Bernardo

do Campo como as demandas locais sobre o patrimônio cultural. Em seguida as escolhas

do COMPAHC-SBC serão postas em perspectiva a partir do repertório de bens tombados

e inventariados pelo Conselho à luz das justificativas do Conselho para a eleição desses

bens. Por fim, será discutido em que medida essas escolhas foram pautadas por aqueles

significados sociais e experiências coletivas da sociedade bernardense, diante de práticas

institucionalizadas  de  preservação  que,  no  Brasil,  tradicionalmente  negam  esse

protagonismo ao habitante local, ao cidadão. 

1.1Demandas por preservação

Até  o  ano  2008,  quando  ocorreu  o  registro  do  tombamento  da  vila  ferroviária  de

Paranapiacaba1, não havia sequer um bem preservado pela União em São Bernardo do

Campo  ou  em  qualquer  outra  cidade  da  região  do  Grande  ABC.  Tal  fato  remete  à

preferência  sempre  dada  pelo  IPHAN,  desde  os  tempos  de  sua  fundação  pelos

modernistas, nos anos 1930, à preservação da arquitetura produzida no Período Colonial,

seguindo a convicção de que teria sido sob o período da dominação portuguesa – e a

1

O Processo de tombamento federal  da Vila  de Paranapiacaba foi  aberto  em 1987 e concluído duas
décadas depois, em 2008, Processo N° 1252-T-87, registrado no Livro Histórico, Nº inscr.: 586; Vol. 2;  F.
093-094; Data: 30/09/2008, cf. IPHAN. Lista dos bens culturais inscritos nos livros de tombo (1938-2012).
Disponível em: http://www.iphan.gov.br/baixaFcdAnexo.do?id=3263, acessado em fevereiro de 2014;
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partir da síntese cultural gerada pela mistura étnica entre brancos, negros e índios – que

se formara a identidade brasileira. Essa postura “praticamente exclui  a cidade de São

Paulo (e praticamente todo o estado de São Paulo) de ser alvo de tombamentos federais,

dado  a  sua  intensa  transformação  material  e  à  internacionalização  radical  de  sua

paisagem” (MARINS, 2012, p.150).

Coube ao CONDEPHAAT – portanto à esfera estadual e não ao governo federal – efetivar

as  primeiras  medidas oficiais  de  preservação no Grande  ABC.  Em 1972,  o  conselho

estadual  decide tombar a Calçada do Lorena, os monumentos de Victor Dubugras no

Caminho do Mar e a área de mata circundante:

Em 1922, o governo de Washington Luiz deu início à construção do Caminho do

Mar, primeira estrada pavimentada em concreto armado na América Latina, e à

construção  dos  monumentos  projetados  por  Victor  Dubugras:  Cruzeiro

Quinhentista, Pontilhão da Serra, Belvedere Circular, Padrão do Lorena, Rancho

da Maioridade e Pouso de Paranapiacaba.  A área incluída no tombamento se

constitui de matas originais, localizadas numa faixa de 1 km de largura de cada

lado do eixo da estrada, ao longo de todo o traçado2

Exceto pela Calçada, cujo valor histórico remete ao Período Colonial, esses tombamentos

do CONDEPHAAT por si só já representam uma inovação, uma vez que seguiram uma

orientação  diferente  dos  cânones  do  IPHAN.  O  estilo  neocolonial  dos  monumentos

projetados  por  Victor  Dubugras  era  sistematicamente  condenado  pelos  modernistas

alojados no órgão federal, o que não impediu seu tombamento estadual. Além disso, o

CONDEPHAAT também inovou ao prever a preservação da massa verde no entorno do

conjunto. O conselho estadual levaria adiante essas tendências nos anos 1980, com o

reconhecimento,  como  alvo  de  suas  ações,  de  exemplares  de  processos  históricos

importantes  para  o  estado  de  São  Paulo  como  a  economia  cafeeira  e,  a  Primeira

República ou vertentes arquitetônicas como o Ecletismo e a arquitetura ferroviária, além

de reservas naturais. Na região do Grande ABC essas tendências se fizeram sentir com o

tombamento da Vila de Paranapiacaba já em 1988 (vinte anos antes do tombamento

federal) e do conjunto natural da Serra do Mar e de Paranapiacaba num perímetro de

extensão sem precedentes no país3.
2 CONDEPHAAT. Livro do Tombo Histórico inscrição nº 122, p. 21, 03/07/1979, com descrição disponível 

em:http://www.cultura.sp.gov.br/portal/site/SEC/menuitem.bb3205c597b9e36c3664eb10e2308ca0/?vgne 
xtoid=91b6ffbae7ac1210VgnVCM1000002e03c80aRCRD&Id=8a5be181d893c010VgnVCM1000001c01a
8c0____ (acesso feito em julho de 2012);

3 CONDEPHAAT, Processo 20868/79 e inscrição nº 16, p.305, 08/09/1986 com descrição disponível em 
http://www.cultura.sp.gov.br/portal/site/SEC/menuitem.bb3205c597b9e36c3664eb10e2308ca0/?
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Pelas  próprias  características  de  suas  experiências  inovadoras,  o  CONDEPHAAT,

“recusou, sobretudo a partir da década de 1980, a aproximação de quaisquer afirmações

que  propalassem uma 'identidade  paulista'  (…)  na  medida  em que  refutou  o  padrão

ideológico federal” (MARINS, 2004, p.158). Ao contrário, sua experiência foi marcada por

uma “política de balcão”, 

isto é, por atender demandas de indivíduos e grupos mais do que as escolhas de

seus próprios técnicos ou conselheiros. (…) pode-se dizer que o órgão permanece

sinalizando que  a  atribuição  de  sentido,  de  valor,  que  sustenta  um pedido  de

tombamento e seu eventual reconhecimento por técnicos e pelo conselho é uma

responsabilidade  compartilhada  necessariamente  com  os  cidadãos.  (…)  é

evidente que sua intervenção frutificou ainda de uma maneira notável no que diz

respeito à multiplicação de órgãos de preservação nos municípios paulistas.  O

próprio  nome  que  vários  deles  portam  –  Condephiso  (Sorocaba),  Condephac

(Campinas), Condephapasa (Santos), Condephat (Franca), Comphac (São José

dos Campos), Conpacc (Ribeirão Preto) – revela o impacto do órgão estadual na

tomada  de  decisão  local  de  iniciar  o  reconhecimento  de  bens  de  interesse

municipal. E também nessa esfera a ausência de amarras conceituais ligadas a

uma afirmação identitária que caracterizou o Condephaat acabou gerando seus

frutos, embora a opção conservadora pela arquitetura esteja igualmente presente

nas ações governamentais e sociais de âmbito municipal (MARINS, 2004, p. 158).

Essa aproximação, que também alcançaria São Bernardo do Campo no início dos anos

1980, pode ser percebida já em 1975 quando a prefeitura municipal da cidade anunciou

medidas  de  valorização  dos  caminhos  e  monumentos  da  Serra  do  Mar,  que  se

encontravam em processo de tombamento estadual, conforme aclamava o jornal  Diário

do Grande ABC:

Fazer  com  que  um  patrimônio  histórico  não  seja  violentado  pelo  progresso,

sempre foi  um dos principais objetivos dos homens cuja função é preservar  a

nossa  história.  São  Bernardo,  cidade  urbanizada  e  industrializada,  tem

reconhecida importância na vida econômica do Estado de São Paulo. Foi lá que

se construiu a primeira estrada rumo a Santos, cuja existência abriu as portas para

o  comércio  internacional.  E  de  dentro  desse  contexto,  São  Bernardo  possui

importante  acervo  histórico  para  ser  desfrutado  pelo  povo  do  Grande ABC.  A

Protur  –  Turismo  de  São  Bernardo  do  Campo  S/A –  empresa  que  integra  a

administração-empresa  de  [prefeito]  Geraldo  Faria  Rodrigues,  lança  agora  o

vgnextoid=91b6ffbae7ac1210VgnVCM1000002e03c80aRCRD&Id=ffdaae29fc5ab010VgnVCM1000001c0
1a8c0  ____ (acesso feito em julho de 2012);
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Projeto  Lorena,  com a  principal  finalidade  de  preservar  os  caminhos  do  mar,

tornando o local não só centro turístico, mas também cultural e recreativo4.

  

O Projeto Lorena fora encomendado pela PROTUR a Benedito Lima de Toledo, arquiteto

e docente da FAU USP a quem coube atribuir valores ao conjunto e desenvolver um plano

para sua preservação e uso. Para isso evocou o artigo 5º da Carta de Veneza, propondo

dar aos monumentos função útil  à sociedade. Sua ideia era a exploração turística do

patrimônio  por  meio  da  instalação  de  um  parque  turístico  que  previa  sofisticada

infraestrutura com mirantes, teleféricos, estacionamentos, banheiros, equipamentos para

lazer e prática de esportes, centro de informações turísticas e até um “pequeno museu

dedicado  à  história  das  ligações  planalto-litoral”  (TOLEDO,  1975,  p.17).  A viabilidade

econômica  seria  garantida  com  restaurantes,  lanchonetes,  cafés,  linhas  de  ônibus,

camping, lojas de souvenires e até produção e venda de árvores ornamentais. 

Além de prever  medidas municipais  complementares ao processo de tombamento  do

CONDEPHAAT, o Projeto previa ações das secretarias estaduais de Cultura, Ciência e

Tecnologia e de Economia e Planejamento, bem como da Comissão Nacional de Política

Urbana (CNPU). Envolvia, portanto, as três esferas da administração pública no processo

– federal, estadual e municipal – em claro alinhamento às orientações federais expressas

nos compromissos de Brasília e de Salvador. No entanto, em nada se aproximava das

experiências coletivas locais. Nas palavras de Toledo, são as “manifestações culturais de

interesse  nacional”  (TOLEDO,  1975,  p.01)  que  justificavam  a  planejada  intervenção.

Toledo  defendia  os  valores  estéticos  e  a  excepcionalidade  do  conjunto  ecoando  os

critérios  clássicos  do  IPHAN.  Chegou  até  a  buscar  uma  ligação  do  local  com  os

modernistas como prova de seu valor:

Em 1922 Oswald de Andrade acompanhado de outros integrantes do movimento

modernista,  costumava dirigir-se ao recém-construído Pouso de Paranapiacaba

em seu 'cadillac'.  Ali,  nas noites enluaradas, os integrantes do grupo recitavam

suas poesias tendo a serra por cenário (TOLEDO, 1975, p.12).

Já os aspectos regionais, locais e temporalmente mais recentes das estradas da Serra,

justamente  os  mais  relevantes  para  a  história  de  São  Bernardo  do  Campo,  foram

claramente  menosprezados  pelo  arquiteto.  A dimensão  de  seu valor  não  diz  respeito

apenas aos velhos caminhos da colônia, Império e Primeira República, mas também à

4  Diário do Grande ABC, Santo André, 02/09/1975, p. A13;
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própria  instalação da Via  Anchieta  na década de 1940,  que favoreceu  diretamente  a

cidade a ser um dos polos industriais mais importantes do país. Durante o Plano de Metas

do governo JK, o entorno da rodovia é eleito para a instalação de muitas fábricas de bens

de consumo, sobretudo a indústria automobilística, atraindo milhares de trabalhadores.

Tais aspectos, que poderiam advogar até mesmo em defesa da importância nacional do

conjunto viário estendido até a Via Anchieta, não foram considerados no Projeto Lorena.

Ao contrário, aproximando-se mais da Carta de Atenas do que à Carta de Veneza, Toledo

encarava  o  processo  de  industrialização  das  cidades  de  São  Bernardo  do  Campo e

Cubatão como gerador de imensas perturbações e degradação da cidade e dos sítios

históricos a serem combatidas: 

Em áreas urbanizadas e industrializadas muito rapidamente, as formas tradicionais

de recreação e atividades culturais desaparecem e, muitas vezes, como ocorre na

região de São Paulo, não são substituídas, empobrecendo-se a vida intelectual e a

vida sensível da população (...) Essa área [a Serra do Mar] adquire importância

excepcional,  por  se  situar  entre  as  duas  maiores  concentrações  industriais  e

populacionais do Estado, com índices elevados de poluição e carência quase total

de equipamentos de lazer e turismo (TOLEDO, 1975, p.1-2). 

Além disso, também as relações dos habitantes locais com a Estrada Velha5, que desde

então  já  frequentavam  a  região  para  a  prática  de  esportes,  pesca,  lazer  e  turismo

gastronômico à beira da represa Billings, foram classificadas por Toledo como verdadeiras

ameaças à preservação: “essa ocupação e utilização improvisada deve ser motivo de

preocupação porque conduz a usos predatórios do patrimônio natural e cultural existente”

(TOLEDO,  1975,  pp.01-02).  Mas  era  justamente  sobre  os  sujeitos  dessa  “utilização

improvisada”  que  Toledo  justificava  a  viabilidade  econômica  da  sua  proposta  de

exploração turística. 

O Projeto Lorena, portanto, ignorava a própria cidade, sua história e as experiências dos

cidadãos  locais  com o  patrimônio  cultural  em questão.  Daí  uma  explicação  bastante

plausível  para o seu insucesso.  Somado a isso,  a realização de um empreendimento

turístico localizado fora e distante do perímetro urbano da cidade, contrário a qualquer uso

que não fosse o “cultural”, não pareceu mobilizar empenho na administração municipal ou

atrair investidores. Ao contrário, pareceu mais ser uma reprodução em pequena escala de

5 Como é conhecido popularmente pela população local o Caminho do Mar após a instalação da Via 
Anchieta; 
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uma prática exclusivista mais comum ao IPHAN, reafirmando a visão

da  cidade  monumento,  a  ser  preservada  e  separada  da  cidade  normal  por

sistemas viários, cinturões verdes de proteção, assim como por função especial de

lazer, cultura e turismo. Procura-se valorizar economicamente o patrimônio pelo

incremento do turismo mas, como indicam as práticas de conservação, permanece

a antiga concepção da área urbana-patrimônio como obra de arte. A diferença é

que a obra de arte fechada (...)  agora é vista como meio de desenvolvimento

econômico (SANT'ANNA, 1995, p.181).

Tão ambicioso quanto impraticável, o plano de Benedito Lima de Toledo em parceria com

a prefeitura municipal  de São Bernardo do Campo fracassou.  Uma versão bem mais

modesta de um parque turístico foi  implementada pelo governo estadual e inaugurado

somente  em  2004,  sem  qualquer  participação  direta  da  administração  municipal.  No

entanto, em se tratando da primeira iniciativa da Prefeitura sobre o patrimônio cultural, o

Projeto Lorena não só chamou a atenção para a questão da preservação do patrimônio

cultural como serviu de parâmetro para outras iniciativas de preservação na cidade, entre

elas o COMPAHC-SBC especialmente em seus primeiros tombamentos. 

Aos poucos, surgiram outras questões em São Bernardo do Campo que mobilizaram mais

diretamente a população local. Ainda no ano de 1975, o prefeito Geraldo Faria Rodrigues

anuncia  a  transferência  do  seu  gabinete  para  o  edifício  sede  da  Chácara  Wallace

Simonsen,  causando  assim  uma  discussão  pública  a  respeito  do  uso  do  imóvel.  A

mudança do gabinete do prefeito para o casarão, adquirido pela prefeitura em 1967, era

motivada pela sua importância simbólica. Nela, o proprietário e futuro prefeito Wallace

Simonsen promoveu reuniões dos emancipacionistas de São Bernardo do Campo6. Por

esse  motivo  Rodrigues  planejava  mudar  o  seu  nome para  Casa  da  Emancipação.  A

decisão  foi  aprovada  pelo  jornal  Diário  do  Grande  ABC,  que  passou  a  defender  a

musealização da casa e a transformação de seu entorno em um parque:

Uma das  salas  da  antiga  Chácara  que  desde  1944,  serviu  de  palco  para  os

primeiros entendimentos dos homens que dirigiam São Bernardo, sob o comando

de Wallace Simonsen, abrigará um museu reunindo todo o acervo da luta pela

Emancipação  (...)  Possuindo  extensa  área  arborizada,  além  de  uma  grande

piscina, a Chácara Simonsen futuramente, será utilizada como local de lazer, pois

6 As atuais sete cidades que compõe a região do Grande ABC até 1944 eram reunidas sob um único 
município. Este município fora denominado São Bernardo (1890-1938) e depois Santo André (1938 até o
presente). Em 1944 São Bernardo do Campo e torna o primeiro município a se emancipar de Santo 
André;

36



é plano da Municipalidade, transforma-la em Parque Central Urbano, aberto aos

domingos e feriados à visitação pública7.

Posteriormente denominada Chácara Silvestre, desde então a propriedade passou a ser

motivo de tensão entre Prefeitura e cidadãos com participação direta do COMPAHC-SBC.

Além da Secretaria de Planejamento, o casarão já abrigou o Serviço de Memória e o

Serviço do Patrimônio Histórico do município  e os acervos municipais do Museu Histórico

Pedagógico Raposo Tavares e do Centro de Pesquisa em Folclore e Cultura Popular.

Com  o  passar  dos  anos,  diversos  grupos  da  comunidade  local,  de  artistas  a

ambientalistas, passando pelos habitantes do entorno da Chácara, vem reivindicando o

direito ao acesso ao casarão, à área verde e a sua destinação como equipamento cultural

e como parque.

No  mesmo  ano  de  1975,  o  caso  do  pavilhão  e  dos  estúdios  da  antiga  Companhia

Cinematográfica Vera Cruz aparecia no noticiário.  O uso do imóvel  como armazém e

entreposto de mercadorias pela fábrica de eletrodomésticos Brastemp causou um embate

entre o poder executivo e a câmara municipal. Atendendo a manifestações dos moradores

do Bairro Jardim do Mar, os vereadores Maurício de Castro e Mario Ladeia da Rocha

acusavam a prefeitura  de ter  autorizado indevidamente  o uso do imóvel  para  aquela

função, visto que a lei de zoneamento vigente proibia atividades industriais no bairro onde

estão localizados os  Estúdios.  O impulso  inicial  para  a  preservação dos estúdios  foi,

portanto, uma questão urbanística que mobilizou a população local. 

O  valor  histórico  do  imóvel  só  foi  mobilizado  posteriormente  como  argumento  dos

vereadores para que a prefeitura interrompesse seu uso. Como compensação, a empresa

Progresso  de  São  Bernardo  do  Campo  (PROSBC),  a  empresa  que  compunha  a

administração da gestão de Geraldo Farias Rodrigues responsável pelo imóvel, chegou a

apresentar  uma  proposta  de  utilização  do  edifício  que  levasse  em consideração  sua

importância histórica. A trama não passou desapercebida pelo Diário do Grande ABC, que

promovia  um debate  público  advogando mais  uma vez pelo  uso cultural  do  bem em

questão:

Para manter a tradição da primeira companhia cinematográfica do Brasil, a Prosbc

– Progresso de São Bernardo do Campo – talvez construa no terreno da extinta

Vera Cruz, hoje ocupado pela Agesbec, o primeiro museu de cinema do país e um

7 Diário do Grande ABC, Santo André, 28/01/1975, p. A1;
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pequeno estúdio cinematográfico de aluguel8.

A saída  encontrada  pela  prefeitura,  no  entanto,  foi  adquirir  o  imóvel  por  permuta  e

entregá-lo à gestão da PROTUR que, não ousando ter pretensões semelhantes às que

teve no Projeto Lorena, passa a utilizar as dependências da Vera Cruz para abrigar o

Centro de Convenções, Feiras e Certames de São Bernardo do Campo. Desde então, ali

passaram  a  acontecer  diversos  eventos,  como,  por  exemplo,  os  famosos  feirões  de

móveis,  que durante anos fomentaram uma das mais antigas atividades industriais da

cidade – a moveleira – e que foram bem aceitos pela população local. Mesmo assim a

prefeitura nunca alcançou uma decisão definitiva sobre o uso dos estúdios. 

Além dos casos da Chácara Silvestre e dos Estúdios Vera Cruz, paralelamente diversos

setores da sociedade civil - como o jornal Diário do Grande ABC, o Núcleo de Estudo da

Memória Popular do ABC, ligado à Universidade Metodista,  o Grupo Independente de

Pesquisadores da Memória (GIPEM) e até um grupo de funcionários públicos – passaram

a  mobilizar  a  população  local  levantando  valores  e  significados  sociais  sobre

determinados  lugares  da  cidade  e  se  engajar  na  preservação  de  alguns  edifícios,

conforme será expresso no Capítulo 2. Esses e outros grupos recorriam ao único órgão

competente  então  disponível  para  as  ações  de  proteção  –  o  CONDEPHAAT –  que

dispunha do instrumento legal do tombamento e que se tornava, ao longo da década de

1980, cada vez mais assediado por pedidos de preservação oriundos de agentes sociais

como já mencionado anteriormente. 

A  partir  de  então,  alguns  pedidos  de  tombamento  começam  a  apresentar

argumentos  referentes  à  memória  de  um grupo  social  ou  à  memória  local  e,

também, à importância da manutenção das condições ambientais. O aparecimento

destes  argumentos  correspondeu à ampliação do entendimento  social  sobre o

patrimônio e sobre os direitos de cidadania que, se não foi de todo acompanhada

por uma renovação da atuação do CONDEPHAAT, foi parcialmente assumida por

ele (RODRIGUES, 2000, p. 44).  

A proteção do patrimônio cultural se tornou ainda mais candente, no Grande ABC, quando

a antiga estação ferroviária Alto da Serra, na Vila de Paranapiacaba foi destruída por um

incêndio9.  A  indignação  causada  pela  perda  da  estação  foi  o  estopim  para  o

8 Diário do Grande ABC, Santo André, 06/07/1975, p.A3; A Prosbc era uma empresa de economia mista à 
semelhança da Protur responsável pelo uso do edifício. A Agesbec, Armazéns Gerais e Entrepostos de 
São Bernardo do Campo era a empresa que obtivera licença para uso dos Estúdios para depósito; 

9  Diário do Grande ABC, Santo André, 08/01/1981, pp.A1-A3;
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desencadeamento  de  uma série  de  movimentos  preservacionistas  que  acabaram por

desaguar  na  abertura  do  processo  de  tombamento  de  Paranapiacaba  junto  ao

CONDEPHAAT em  198210.  Incapaz  de  atender  a  tantas  demandas  como  essa,  que

surgiam cada vez mais em todo o estado de São Paulo, o órgão estadual passou então,

com o apoio do IPHAN, a dar suporte sistemático à instalação de conselhos municipais de

preservação. Dessa maneira 

pretendia  aliar  a  criação  de  conselhos  locais  às  novas  funções  do  Conselho,

especialmente no que se refere a assessoria às prefeituras e ao estabelecimento

de planos regionais de preservação tornando o órgão mais normativo e menos

fiscalizador (RODRIGUES, 2000, p.91).

Foi  nessa  circunstância  que  o  COMPAHC-SBC  e  outros  conselhos  municipais  de

preservação  começaram  a  ser  criados  na  região  do  Grande  ABC,  como  o

CONDEPHAAPASA de Santo André (ARMELINI, 2008; PASSARELLI, 2005), o CODERP

de  Ribeirão  Pires,  o  COMPRESCS  em  São  Caetano  do  Sul,  e  posteriormente  o

CONDEPHAATMA  de  Mauá11,  além  daqueles  constituídos  na  capital  paulista,  o

CONPRESP (NIGRO,2001; SOUZA, 2011; CARMONA, 2002) e em diversas cidades do

Interior,  como  o  CONDEPACC em Campinas  (FRANCISCO,  2008),  o  CODEPAC em

Piracicaba  (GRIGOLETO,  2009),  o  COMPPAC  em  Ribeirão  Preto  (SERRA,  2006),  o

CONDEPHAT em Franca (GUIDO, 2009) entre outros12. 

Recorrentes  desde  finais  dos  anos  1970  e  tão  variadas  entre  si  quanto  os  próprios

municípios e suas respectivas comunidades,  essas experiências vem se consolidando

visto  que  tem  servido  como  meio  de  acesso  às  políticas  estaduais  e  federais  de

preservação como é evidente, por exemplo, no caso do Programa Monumenta, do IPHAN.

Desse modo a atuação dos municípios na preservação patrimonial certamente contribui

com uma considerável ampliação das questões, perspectivas e possibilidades sobre o

patrimônio cultural bem como de sua complexidade. 

10  Diário do Grande ABC, Santo André, 01/09/1982, p.A2; 
11 Divulguei um balanço das iniciativas municipais de preservação na região do Grande ABC como parte 

dos resultados parciais dessa pesquisa (PAIVA, 2012);
12 Há que se ressaltar que esse processo não foi exclusivo do estado de São Paulo. Há exemplos de

criação de conselhos municipais e outros instrumentos e iniciativas de preservação em várias outras
cidades brasileiras, como o pioneirismo do Recife (LEITE, 2004) e de Salvador (SANT'ANNA, 2013),
ainda nos anos 1970, o COMPHIC de Pelotas (ALMEIDA, BASTOS, 2006), o COMPPAC de Juiz de Fora
(AZEVEDO,  2002),  o  CDPCM  de  Belo  Horizonte  (PEREIRA,  2012;  ANDRADE,  ARROYO,  2009;
ANDRADE, BOTELHO, 2005) e o COMPAHC de Porto Alegre (MEIRA, 2008);
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O  caso  de  São  Bernardo  do  Campo  oferece  uma  amostra  dessa  complexidade.  Na

Estrada Velha havia a possibilidade de exploração turística, e mesmo econômica caso a

via fosse reparada e reaberta ao trânsito de veículos. No caso dos Estúdios Vera Cruz era

uma questão urbana que se colocava: a incompatibilidade entre a atividade industrial e a

qualidade de vida e o bem estar da população do bairro Jardim do Mar, o que passava

pelo  planejamento  urbano,  mais  especificamente  pela  questão  do  zoneamento.  Na

Chácara  Silvestre,  duas  questões  se  colocavam  simultaneamente:  a  valorização  da

memória política do município e as demandas por um equipamento cultural e de lazer (um

museu e um parque, respectivamente).  Resta agora verificar como o COMPAHC-SBC

enfrentou essas e outras questões que surgiram ao longo de sua atividade. 

1.2 Um conselho para São Bernardo do Campo

Após alguns anos de tramitação entre a prefeitura e a câmara municipal, conforme será

abordado no Capítulo 3, o COMPAHC-SBC foi criado pela Lei Municipal Nº 2608 de 5 de

junho  de  1984,  com  uma  sigla  que  demonstra  evidentemente  o  apego  aos  valores

consagrados pelo IPHAN – artístico e histórico – numa década em que o patrimônio era

uma categoria cada vez mais associada à cultura ou à sua dimensão ambiental urbana. O

órgão  passou  a  funcionar  no  ano  seguinte  e  tendo  como  pauta  quase  exclusiva  a

realização de tombamentos para atender a demanda represada em São Bernardo do

Campo, ação essa que, veremos à frente,  foi  suplementada com a realização de um

Inventário  criado  em 2002 (Anexos  D).  Ao  final  de  sua  primeira  gestão,  em 1987,  o

Conselho havia tombado dez bens, entre eles o pavilhão e os estúdios da Companhia

Cinematográfica  Vera  Cruz,  a  casa  sede  da  Chácara  Silvestre,  o  Edifício  Alfa  da

Universidade Metodista, a Capela de Nossa Senhora da Boa Viagem e a Primeira Igreja

Presbiteriana Independente. Em 1990 aumentou esse rol incluindo a Cidade da Criança,

um parque municipal instalado sobre o cenário das gravações da novela Redenção, da

TV Excelsior, filmada entre 1966 e 1968. 

O período entre os anos 1989 e 1993, que coincide com a primeira gestão do Partido dos

Trabalhadores (PT) na Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo, foi o único em

que o COMPAHC-SBC esteve inativo (ANEXO I). Aguardavam-se modificações em seu

regimento  interno  para  que  sua  composição  (ANEXO  H)  fosse  adaptada  à  nova

organização da administração municipal. Apesar disso, é preciso frisar que a gestão do

PT, tanto em São Bernardo do Campo quanto nas cidades vizinhas de Santo André e São
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Paulo, nesse ínterim, promoveram junto às comunidades locais um debate público sem

precedentes sobre a memória e a cultura, incluindo a preservação do patrimônio cultural.

Foi na gestão do prefeito Celso Daniel, em 1990, que em Santo André foi realizado o 1º

Congresso  de  História  do  Grande  ABC.  Já  em São  Paulo,  sob  o  governo  de  Luiza

Erundina, em 1991 acontece o congresso Patrimônio Histórico e Cidadania , organizado

pelo  Departamento  do  Patrimônio  Histórico  (DPH)  que  deu  origem ao  livro  Direito  à

Memória  (SÃO PAULO-SP,  1992).  Além disso,  foi  também a  esse  tempor  que  foram

criados conselhos municipais de preservação em São Caetano do Sul, em 1988, e Santo

André, em 1991.

 

Em 1992 a prefeitura municipal de São Bernardo do Campo dá continuidade à iniciativa

de Celso Daniel  apoiando o  2º Congresso de História do Grande ABC – Caminhos e

Rumos: índios, escravos e operários –  com a participação de diversos memorialistas e

líderes da região (SÃO BERNARDO DO CAMPO – SP, 2000). Além de mesas redondas

sobre as relações de trabalho, a luta sindical e a presença imigrante no ABC, o Congresso

trazia como temas de discussão a valorização da memória regional e a preservação do

patrimônio histórico e natural. Constam nos anais do Congresso, debates sobre o legado

da Vera Cruz, a preocupação com o equilíbrio ecológico da área da represa Billings e

também  a  recuperação  da  Calçada  do  Lorena,  apresentada  pelo  arqueólogo  Paulo

Zanettini  (SÃO BERNARDO DO CAMPO – SP, 2000).  Além da colaboração direta de

intelectuais como José de Souza Martins e Luiz Roberto Alves, o então Secretário de

Educação e Cultura de São Bernardo do Campo, o Congresso contou com a presença de

sindicalistas,  como  Conrado  Bruno  Corazza,  e  memorialistas  ligados  ao  movimento

operário como Philadelpho Braz além do próprio Celso Daniel, ainda prefeito de Santo

André. 

Na retorno das atividades do COMPAHC-SBC, em 1993, a manutenção e gestão dos

bens tombados se impuseram  devido a demandas sociais. A população do bairro Estoril

pressionava o Conselho pela reabertura da Capela de São Bartolomeu para a realização

de  missas.  Movimentos  sociais  exigiam  a  desocupação  da  Casa  do  Esporte  para  a

instalação de um centro cultural (que se tornaria a Câmara de Cultura). Outros munícipes

denunciavam uma reforma não autorizada em andamento na Capela Santo Antônio13. A

Igreja  Presbiteriana  Independente  precisava  de  reformas  estruturais  urgentes.  Assim,

apesar  dessa  atuação  mais  intensa,  os  conselheiros  não  conseguiram realizar  novos

13 Livro de Atas do COMPAHC-SBC, Ata da 01ª Reunião Extraordinária, 17/11/1993, v1, fls 23-25;
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tombamentos  como  o  do  primeiro  ginásio  municipal  ou  da  área  verde  das  antigas

Indústrias Reunidas Fábricas Matarazzo, ambos no centro da cidade e ambos perdidos14. 

Impactadas por essas demandas, as duas gestões seguintes, de 1993 a 1995 e de 1995

a  1997,  foram marcadas  pelo  esforço  do  COMPAHC-SBC em estabelecer  canais  de

comunicação,  tanto  com  a  comunidade  local  quanto  com a  administração  municipal.

Vistorias nos bens tombados, discussões sobre seu entorno, a definição de critérios de

preservação, a divulgação das ações do conselho e a necessidade de se realizar novos

tombamentos  passaram  a  ser  pautas  constantes  das  reuniões  do  Conselho.  Os

resultados apareceram na gestão seguinte, entre 1998 e 2000, quando mais sete bens

foram tombados, entre eles a Árvore dos Carvoeiros, ponto de encontro dos trabalhadores

que  se  dirigiam  diariamente  às  carvoarias  do  distrito  de  Riacho  Grande,  a  torre  de

alvejamento de fios da tecelagem Elni e uma Chaminé remanescente de uma siderúrgica

não  identificada,  localizada  na  Avenida  Perry  Ronchetti,  bens  diretamente  ligados  a

diferentes momentos da industrialização de São Bernardo do Campo. 

Nessa mesma gestão, e possivelmente refletindo a partir de sua própria experiência, os

conselheiros  começaram  a  discutir  a  necessidade  de  amadurecer  seus  critérios  de

preservação e atualizar sua atividade em relação aos conceitos contemporâneos sobre o

patrimônio cultural. Esse esforço fez com que realizassem um workshop, organizado por

especialistas  da área,  que resultou  na elaboração das  Diretrizes  para  a  Proteção do

Patrimônio Cultural  (Anexo G). Esse documento estabeleceu novos parâmetros para a

política  de  atuação  do  COMPAHC-SBC,  desde  os  critérios  de  tombamento  aos

procedimentos  para  a  democratização  e  acesso  do  patrimônio  cultural.  As  Diretrizes

estabeleceram  como  principais  formas  de  ação  a  composição  de  um  inventário,  a

articulação da preservação do patrimônio cultural com o planejamento urbano, a formação

de um corpo técnico, um plano de divulgação de suas atividades para o grande público e

o  estabelecimento  de  uma  política  de  incentivos  fiscais  voltada  para  a  recuperação,

restauro e conservação dos bens tombados. 

Entre essas ações a priorizada foi o inventário, um levantamento de imóveis constantes

em vários pedidos de tombamento e processos abertos até então. Esse levantamento foi

organizado  em eixos  temáticos  como a  industrialização,  a  urbanização,  o  movimento

sindical, a qualidade ambiental entre outros. No levantamento inicial, terminado em 2002,

14 Livro de Atas do COMPAHC-SBC, Ata da 02ª Reunião Ordinária, 01/12/1993, v1, fls 26-29;
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mais  de  cem  bens  foram  identificados,  sendo  que  foram  abertos  processos  de

tombamento para apenas trinta e nove deles, incluindo o Cemitério da Vila Euclides, o

Estádio 1º de Maio, palco das grandes greves de 1980, e a vila Caminho do Mar. No

entanto só dois tombamentos foram efetivados: o jatobá da Rua Vergueiro e a área verde

da Chácara Lauro Gomes, respectivamente em 2005 e 2006.

Além  do  Inventário  de  Bens  Culturais  de  São  Bernardo  do  Campo,  em  2006  o

COMPAHC-SBC conseguiu incluir  um capítulo  dispondo sobre a política  municipal  de

preservação do patrimônio cultural no Plano Diretor da cidade15, dando assim um primeiro

passo  na  aproximação  entre  as  políticas  de  preservação  e  o  planejamento  urbano

municipal (ANEXO J). Já no que diz respeito à formação de equipe técnica, o caminho

escolhido  pelo  Conselho  foi  a  contratação  de  empresa  especializada  por  meio  de

licitação,  ao  invés  do  estabelecimento  de  um  corpo  fixo  com  servidores  públicos

municipais.  Como  será  discutido  nos  capítulos  seguintes,  essa  escolha  acabou  se

revelando bastante inviável uma vez que a morosidade dos processos burocráticos para

contratação por licitação fizeram com que o inventário se arrastasse por mais de dez anos

sem redundasse em novos tombamentos16.

Ainda assim, como se verá ao longo dessa pesquisa, diversos aspectos da atuação do

COMPAHC-SBC  merecem  atenção  e  podem  se  revelar  bastante  instrutivos  para  a

reflexão sobre as políticas municipais de preservação. No que diz respeito às formas e

medidas de preservação e aos valores reconhecidos no patrimônio cultural o COMPAHC-

SBC apresenta medidas inovadoras como o tombamento do Cemitério da Vila Euclides.

Além do estabelecimento  de quatro  níveis  de  preservação para  os  jazigos,  prevendo

regras detalhadas para sua manutenção, os conselheiros fizeram também um inventário

da arborização do Cemitério incluindo o seu valor natural e paisagístico na proposta de

tombamento. 

Foi  também pauta do Conselho a preservação de acervos museológicos.  Em 1994 o

Conselho  se  envolveu  na  municipalização  do  Museu  Histórico  e  Pedagógico  Raposo

Tavares,  até  então  sob  a  responsabilidade  do  Departamento  de  Museus  e  Arquivos

15 Lei Municipal Nº 5.593, de 05 de outubro de 2006;
16 Em 2013, durante a redação desta dissertação, após finalmente conseguir contratar o serviço técnico, o 

COMPAHC-SBC recebeu os pareceres de especialistas sobre cada bem inventariado para então 
submetê-los à apreciação dos conselheiros para a deliberação sobre o tombamento ou não de cada um 
deles. 
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(DEMA)  da  Secretaria  da  Cultura  do  governo  do  estado  de  São  Paulo17,  discutiu  o

tombamento  de uma coleção de arte  sacra em posse da prefeitura com a qual  uma

comissão da Igreja Matriz queria criar um museu18. Conjecturou-se também, em diversas

ocasiões, a criação de um museu municipal com o acervo do Centro de Pesquisa em

Cultura  Popular  e  Folclore  e  do  Museu  Raposo  Tavares,  e  ainda  se  deliberou  pelo

encaminhamento do acervo do escultor Dom Poli para a Pinacoteca Municipal, e o da

família Corazza para o Museu Raposo Tavares. Além disso, no primeiro levantamento do

Inventário, figuram um barco utilizado para o transporte de madeiras para a produção de

carvão, bem como um conjunto de peças de pedra remanescentes de um moinho, além

de parte  do  acervo  da  Companhia  Vera  Cruz,  adquirido  pela  Prefeitura  em 1998.  O

COMPAHC-SBC chegou até mesmo a tombar um bem móvel: o painel Memórias de Uma

Cidade,  feito em 1994 por Adélio Sarro Sobrinho, que contém alegorias de elementos

significativos  para  a  história  da  cidade  como  a  imigração,  a  industrialização,  os

trabalhadores e o automóvel19.

O COMPAHC-SBC também tratou de aspectos urbanísticos da cidade. Em 1998 recebeu

uma carta dos funcionários da empresa Termomecânica, uma fábrica de máquinas, com

um abaixo assinado apoiando a mudança de nome da Avenida Caminho do Mar para

Avenida Salvador  Arena,  de modo a homenagear o empresário  italiano que,  além de

fundador  e  proprietário  da  Termomecânica,  preocupado  com  o  bem  estar  de  seus

funcionários acabou fazendo diversas benfeitorias que acabaram sendo abertas para toda

a cidade, desde uma escola – o Centro Educacional Salvador Arena – até a Fundação

Salvador Arena, uma organização social voltada para o apoio de pessoas em situação de

vulnerabilidade social nas áreas de Educação, Saúde, Assistência Social e Habitação. Os

conselheiros não aprovaram a mudança “pois consideram a via um marco histórico para a

cidade, mesmo porque, o empresário recebeu homenagem com a denominação do prédio

da Secretaria de Educação e Cultura”20.

Em outra ocasião, chegou ao Conselho notícia da existência de duas antigas placas de

identificação das ruas Padre Lustosa e São Bernardo, ao lado da Praça da Matriz. Os

conselheiros se comprometeram então a viabilizar o restauro e a reinstalação das placas

na respectiva esquina21. A preocupação com o patrimônio urbano alcançou o Inventário

17 Livro de Atas do COMPAHC-SBC, Ata da 07ª Reunião Ordinária, 24/05/1994, v1, fl 34 ;
18 Livro de Atas do COMPAHC-SBC. Ata da 22ª Reunião Ordinária. 10/06/1999, v1, fl 72;
19 Livro de Atas do COMPAHC-SBC. Ata da 80ª Reunião Ordinária. 10/08/2005, v3, fls 67-70;
20 Livro de Atas do COMPAHC-SBC. Ata da 14ª Reunião Ordinária.02/09/1998, v1, fls 52-54; 
21 Livro de Atas do COMPAHC-SBC, Ata da 74ª Reunião Ordinária 04/11/2004 e da 94ª Reunião Ordinária, 
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com a indicação de tombamento dos antigos marcos do Caminho do Mar, existentes na

atual Rua Marechal Deodoro, por onde passava a estrada, e também da Vila Caminho do

Mar.  Nessa  última  indicação,  a  proposta  foi  preservar  o  traçado  viário  concêntrico

inspirado  nas  cidades  jardins  de  Ebezener  Howard,  o  seu  uso  residencial,  sua

arborização e restringir a verticalização, medidas que ficaram à espera dos pareceres das

empresas que seriam contratadas para desenvolver os estudos do Inventário. 

Mesmo tendo  lidado  com essa  variedade  de  questões  ao  longo  de  sua  atividade,  é

evidente que as principais ações realizadas pelo COMPAHC-SBC estão concentradas no

tombamento de bens edificados, quase sempre de forma isolada e pontual sem grandes

elaborações a respeito do seu entorno ou da manutenção de características ambientais

de conjuntos urbanos. Resta agora não só de investigar as especificidades do patrimônio

cultural de São Bernardo do Campo, mas principalmente de compreender os critérios de

escolha pelos quais o COMPAHC-SBC estabeleceu o patrimônio cultural bernardense. 

1.3 Critérios de seleção 

Até aqui foram apontadas diversas demandas por patrimonialização em São Bernardo do

Campo, algumas das quais motivaram a criação do próprio COMPAHC-SBC, em 1984,

como o caso dos Estúdios da Vera Cruz. De todos os valores e significados patrimoniais

atribuídos por setores da sociedade bernardense a diversos lugares da cidade, apenas

alguns foram reconhecidos pelo COMPAHC-SBC e se converteram em bens tombados.

Nas próximas páginas, portanto,  será problematizado por quais valores o COMPAHC-

SBC pautou suas escolhas e como esse juízo estabelecido pelo Conselho definiu  os

traços do patrimônio cultural municipal. 

A Cidade da Criança é um exemplo importante dos múltiplos sentidos que acabam por

revestir um espaço da cidade que acabou sendo tombado em 1990. O lugar é marcante

na história  de São Bernardo do Campo por  que serve de evidência e documento da

produção televisiva  da cidade,  já  que foi  construída para servir  de cenário  da novela

Redenção,  transmitida  em rede  nacional  pela  TV  Excelsior  e  até  hoje  a  mais  longa

produção do gênero no país, com dois anos de duração (1966-1968).  Mas é também

significativo  para  a população porque,  terminadas as  gravações,  foi  transformada em

parque  municipal,  funcionando  por  muitos  anos  como espaço  educativo  e  recreativo,

09/10/2006, v3, fls 34-38;
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razão pela qual  foi  nomeada Cidade da Criança. Além disso, sua considerável massa

verde  em  meio  a  uma  cidade  densamente  urbanizada  certamente  configura  alguma

qualidade de vida para os moradores do seu entorno imediato.

A questão que se coloca é, por qual desses aspectos – histórico, afetivo ou ambiental – o

bem mereceu ser preservado? O que foi considerado é importante na Cidade da Criança

para que ela tenha merecido o status de patrimônio bernardense? Por todos eles, poderia

se alegar de imediato. No entanto, alguns desses valores podem ter sido conflitantes.

Flávio Feltrim, por exemplo, representante da PROSBC e responsável pelo imóvel nos

anos 1980, se posicionava contra o tombamento alegando que a medida contrariava o

próprio  uso  do  bem  como  parque,  comprometendo  suas  possíveis  reformas,  sua

manutenção e mesmo a sua exploração econômica, já que os brinquedos existentes no

parque eram mantidos por algumas empresas22. O fato é que o tombamento do parque foi

muito  mais  motivado  pelo  seu  valor  histórico  como  bem  representativo  da  produção

televisiva na cidade do que pelo valor afetivo do parque para a população local, tanto por

parte  da  Câmara  Municipal23 quanto  pelo  COMPAHC-SBC,  o  que  já  indica  algumas

tendências do patrimônio cultural de São Bernardo do Campo, como o privilégio dado ao

valor  histórico  em  relação  aos  demais,  ou  então  o  pouco  reconhecimento  do  valor

ambiental.  É preciso,  portanto,  identificar  essas tendências e compreender como elas

definem  patrimônio municipal bernardense. 

Entre 1984 e 2006, limite cronológico estabelecido nessa pesquisa, do COMPAHC-SBC

foi o privilégio dado pelo COMPAHC-SBC ao valor histórico como principal qualificador do

patrimônio cultural é uma tendência visível. A própria sigla do Conselho faz uma distinção

entre  o  patrimônio  histórico  e  cultural.  Aliás,  nos  registros  do  Conselho,  os  termos

“histórico” e “cultural”, no mais das vezes são empregados como sinônimos, Em 1999,

para dar conta do volume de processos em andamento, os conselheiros se organizaram

em comissões técnicas:  história,  arquitetura  e  meio  ambiente24.  E  de fato,  não muito

tempo depois, constataram que a comissão de história estava sobrecarregada25. 

Em grande parte dos bens tombados em São Bernardo do Campo, essa noção de valor

histórico  está  atrelada  ao  grau  de  antiguidade  do  bem  e,  não  raro,  às  origens  do

município: a primeira igreja, a primeira câmara municipal, o primeiro prédio, a casa do
22 Câmara Municipal de São Bernardo do Campo. Projeto de Lei 113 de 29 de junho de 1989;
23 Câmara Municipal de São Bernardo do Campo. Projeto de Lei 113 de 29 de junho de 1989;
24 Livro de Atas do COMPAHC-SBC, Ata da 21ª Reunião Ordinária, 06/05/1999, v1, fls 69-70;
25 Livro de Atas do COMPAHC-SBC. Ata da 23ª Reunião Ordinária. 05/08/1999, v1, fls 73-75;
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primeiro prefeito, a primeira escola municipal e assim sucessivamente. O tombamento da

Capela Nossa Senhora da Boa Viagem é um exemplo: 

foi a primeira obra erguida nas terras do Sítio da Borda do Campo, de Manoel

Rodrigues de Barros (...) Serviu durante muito tempo as funções paroquiais da

região, sendo nela celebrada missas, batizados e casamentos. (...) foi construída

do lado debaixo  da Estrada Geral  de Santos,  hoje  rua Marechal  Deodoro (...)

Grande era a veneração por parte daqueles que por ali passavam, parando diante

das imagens da Santa para fazer  preces e pedidos de proteção para a longa

viagem que haviam de  fazer  em lombo de burro,  carroças  e  carruagem,  pelo

tortuoso caminho do mar. Assim a Santa passa a ser chamada Nossa Senhora da

Boa Viagem26.

A tradicional  associação do valor  histórico a próceres políticos praticada pelo SPHAN

desde a chamada “fase heróica” (FONSECA, 2009) e a celebração das elites cafeicultoras

pelo CONDEPHAAT em sua primeira fase (RODRIGUES, 2004) também repercutiu no

COMPAHC-SBC.  A  figura  do  primeiro  prefeito  já  aparece  como  justificativa  para  a

proteção da Chácara Silvestre, que fora sua propriedade, e também do Edifício Wallace

Simonsen,  o  primeiro  “arranha-céu”27 da  cidade,  que funcionou como sede do Banco

Noroeste, da família Simonsen, que esteve envolvido no processo de emancipação da

cidade.  O  caso  da  Câmara  de  Cultura,  também  entre  os  edifícios  mais  antigos  do

município,  traz  novamente  o  nome do  prefeito  e  também outras  referências  sobre  a

origem política de São Bernardo do Campo: 

De 1906 até 1938, o prédio abriga, além da Câmara, a Prefeitura da cidade de

São Bernardo (...)  Em 30/11/1944,  pela  divisão  territorial  e  administrativa,  São

Bernardo é elevado a município com o nome de São Bernardo do Campo. De

1945 a 1946 o prédio da Câmara é utilizado como Gabinete do Prefeito Wallace

Simonsen (…) tem-se conhecimento que durante toda a República Velha e até

1937, foi sede da Câmara da Villa de São Bernardo. Vereadores representantes

dos Distritos de Santo André,  São Caetano do Sul,  Mauá,  Ribeirão Pires,  Rio

Grande da Serra e Paranapiacaba, compareciam semanalmente ao prédio, para

reuniões ordinárias e extraordinárias. Seguiam a cavalo ou em coches, dirigindo-

se à antiga Estrada do Vergueiro ou Caminho do Mar, nomes primitivos da atual

rua Marechal Deodoro28.

26 Livro de Tombo do COMPAHC-SBC, fl 13;
27 Inventário de Bens Culturais de São Bernardo do Campo;
28 Livro de Tombo do COMPAHC-SBC, fls 1-2;
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Nota-se,  portanto,  que  o  COMPAHC-SBC  seguia  a  mesma  tendência  passadista  do

Projeto Lorena, pautada pela busca da identidade do município nas suas remotas origens

e na heroicização de seus pioneiros e não nas experiências coletivas e tradições do

espectro mais amplo de sua população. 

O  valor  histórico  prevaleceu,  portanto,  como  principal  critério  de  preservação  do

COMPAHC-SBC, limitando bastante a consideração de valores de outra ordem. Prova

disso é a inexistência de Livros Tombos de outros tipos de patrimônio, por exemplo o

artístico ou arquitetônico. Em uma das primeiras discussões dos conselheiros sobre os

critérios de tombamento, Cléa Campi afirma que “enquanto valor arquitetônico, não há

muitos exemplos em SBCampo, entretanto,  no que se refere ao aspecto histórico, há

muito o que se analisar”29. Na falta de edifícios exemplares para ecoar a história da arte

fixada pelo SPHAN (barroco e rococó) e também pelo CONDEPHAAT (neoclassicismo e

ecletismo) o valor arquitetônico não se converteu em critério de preservação. Nem mesmo

para contemplar o considerável acervo de edifícios públicos municipais, inclusive escolas,

bibliotecas e o Paço Municipal, construídos em arquitetura moderna (LEITE, 2008).

Os conselheiros fariam um esforço de revisão dos conceitos apenas no início dos anos

2000,  quando  realizam o workshop  que  deu  origem ao  documento  Diretrizes  para  a

Proteção  do  Patrimônio  Cultural,  em que  previram outras  modalidades  de  patrimônio

como o natural e o intangível. Em 2005, Cléa Campi chega inclusive a sugerir a mudança

do  nome  do  Conselho  extinguindo  o  termo  “histórico”  a  fim  de  se  evitar  confusões

conceituais30.  Ainda  assim,  nota-se  uma  orientação  essencialmente  cronológica  na

organização  do  inventário,  com  eixos  temáticos  criados  a  partir  de  temas  que  os

conselheiros julgaram ser caros à história de São Bernardo do Campo: subúrbio rural,

comercialização,  urbanização,  industrialização,  migração,  movimento sindical.  Nos três

primeiros, os que se referem a processos históricos mais antigos, se concentra a maioria

dos bens listados. Os únicos eixos que não seguem a orientação cronológica – qualidade

ambiental, sítio físico e espaço de produção de energia e água – transparecem um outro

valor,  o  de  bem natural,  este  sim incorporado pelo  COMPAHC-SBC como critério  de

preservação. 

A ideia de preservar árvores, áreas verdes e mananciais em São Bernardo do Campo é

anterior ao Conselho. O projeto Lorena já alertava para a necessidade de se preservar

29 Livro de Atas do COMPAHC-SBC. Ata da 05ª Reunião Ordinária. 13/04/1994, v1 fl 33;
30 Livro de Atas do COMPAHC-SBC. Ata da 40ª Reunião Extraordinária. 23/08/2005, v3, fls 71-72;
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áreas naturais em uma cidade densamente urbanizada e marcadamente industrial. Nos

anos 1970, cresce também a discussão sobre os problemas da qualidade da água e do

entorno da represa Billings31. O Diário do Grande ABC, por sua vez, encampou também a

pauta da preservação de áreas verdes já em 197532. O CONDEPHAAT coroa a questão

na região com o tombamento da área natural da Serra do Mar em 198533, que cobre cerca

de dois terços do território de São Bernardo do Campo. Em nível estadual, já em meados

dos anos 1970 “o tombamento passou a ser adotado como medida de proteção ao meio

ambiente e, por essa vertente, o patrimônio passaria a ser entendido em sua dimensão

urbana, tornando-se instrumento de elevação da qualidade de vida” (RODRIGUES, 2000,

p. 58).

Seguindo essa diretriz conceitual do conselho estadual, o COMPAHC-SBC, por sua vez,

converteu o valor natural em um dos mais importantes de seus critérios de preservação,

incluindo sistematicamente áreas verdes, configurações geográficas e árvores em suas

medidas de preservação. A questão aparece na pauta do COMPAHC-SBC já no início dos

anos 1990, quando

foi levantada a necessidade de preservação da última área verde ao centro de São

Bernardo,  junto  às  antigas  instalações  das  Indústrias  Reunidas  Fábricas

Matarazzo (...)  O Conselho entende que esta área deva ser preservada (...)  O

Conselheiro Hermínio Gerônimo Costa destacou a importância da preservação de

áreas  verdes  do  Município.  Citou,  como  exemplo,  a  antiga  (…)  “Árvore  dos

Carvoeiros”34.

Os conselheiros fizeram então uma força tarefa enviando ofícios para o Ministério da

Previdência (que era proprietário do terreno), para o IBAMA e até para o então presidente

da  República  Itamar  Franco.  Mesmo  com  forte  apoio  da  população,  não  lograram

preservar  a  área  em  sua  integridade,  visto  que  não  obtiveram  qualquer  contato  ou

resposta dos proprietários35.

Tomando essa perda como lição, o COMPAHC-SBC passou a advogar em defesa do

31 Diário do Grande ABC, Santo André, 22/04/1975, p.A5;
32 Diário do Grande ABC, Santo André, 08/01/1978, p.A2;
33 CONDEPHAAT.  Livro  do  Tombo  Arqueológico,  Etnográfico  e  Paisagístico:  inscrição  nº  16,  p.  305,
08/09/1986, disponível em: 
            http://www.cultura.sp.gov.br/portal/site/SEC/menuitem.bb3205c597b9e36c3664eb10e2308ca0/?
vgnextoid=91b6ffbae7ac1210VgnVCM1000002e03c80aRCRD&Id=ffdaae29fc5ab010VgnVCM1000001c01a
8c0____  (acesso em julho de 2013);
34  Livro de Atas do COMPAHC-SBC, Ata da 2ª Reunião Ordinária, 01/12/1993, v1, fls 26-29;
35  Livro de Atas do COMPAHC-SBC. Ata da 03ª Reunião Ordinária, 19/01/1994, v1, fls 29-31; 
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valor  natural  de  alguns  bens  para  além  do  valor  histórico.  Nesse  sentido,  incluiu  a

arborização do Cemitério  da Vila  Euclides no seu processo de tombamento36 e ainda

decidiu  pela  manutenção  do  tombamento  da  Cidade  da  Criança37 e  da  Chácara

Silvestre38,  abrangendo a proteção às áreas verdes dos respectivos entornos. Mais do

que isso, foi exclusivamente com base no valor natural e ambiental que foram abertos os

processos de tombamento do Jatobá da Rua Vergueiro39, da Chácara Lauro Gomes40, da

Chácara Columbia e do Maciço do Bonilha. Além desses, boa parte dos bens listados no

Inventário  dentro  do  eixo  Subúrbio  Rural  apresentam como  única  justificativa  para  o

tombamento a “importância ambiental e paisagística” por constituírem ilhas verdes dentro

do perímetro urbano de São Bernardo do Campo, e não o valor histórico. 

A preservação  de  áreas  verdes  já  vinha  aparecendo  como  demanda  social  em São

Bernardo do Campo desde 1986 quando um abaixo assinado pela preservação do Haras

São Bernardo, na divisa com o município de Santo André, alcançara o CONDEPHAAT. A

importância  da  preservação  de  áreas  naturais  no  Grande  ABC  se  justifica,  segundo

Simone  Scifoni  (SCIFONI,  1994),  pela  acentuada  escassez  de  vegetação  urbana  na

região do Grande ABC. A geógrafa coloca em discussão como, a partir da experiência do

CONDEPHAAT, o valor natural pode servir de parâmetro para o patrimônio cultural:

A noção  de  patrimônio  ambiental  urbano,  porquanto  questionou  os  critérios

tradicionais  definidores  de  valor,  contribuiu  para  reforçar  a  idéia  de  que  o

patrimônio natural não se referia somente a testemunhos de uma beleza natural

excepcional. Tratava-se de um novo critério, o de reconhecer valor em expressões

de uma natureza transformada e apropriada socialmente, natureza “comum”, dos

parques e áreas verdes urbanas, por exemplo, com um amplo uso e, portanto, um

amplo significado social (SCIFONI, 2004, pp.8, 72-73).

A escassez de vegetação urbana tanto em São Bernardo do Campo quanto em toda o

Grande ABC, certamente está relacionada ao intenso processo de industrialização que

tanto caracterizou a paisagem urbana e os padrões urbanísticos da região durante todo o

século  XX,  sobretudo  a  partir  dos  anos  1940.  Embora  a  industrialização  tenha  sido

associada pelo  Projeto  Lorena como fator  adverso à  preservação,  o  COMPAHC-SBC

chegou a reconhecê-lo como traço cultural da cidade em pelo menos três tombamentos: a

Árvore dos Carvoeiros, a Torre da Elni e a Chaminé da Avenida Perry Ronchetti. A Árvore,

36  Livro de Atas do COMPAHC-SBC. Ata da 36ª Reunião Ordinária, 17/09/2003, v2, fls 85-87; 
37  Livro de Atas do COMPAHC-SBC. Ata da 13a Reunião Ordinária, 04/07/1997, v1, fl 50;
38  Livro de Atas do COMPAHC-SBC. Ata da 23ª Reunião Ordinária, 05/08/1999, v1, fls 73-75;
39  Livro de Atas do COMPAHC-SBC. Ata da 87a Reunião Ordinária, 13/03/2006, v3, fls 92-95;
40  Livro de Atas do COMPAHC-SBC. Ata da 82a Reunião Ordinária ,19/10/2005, v3, fls 78-81; 

50



além  do  valor  natural,  traz  referências  à  produção  de  carvão,  uma  das  primeiras

atividades industriais da cidade, assim como a tecelagem, representada no tombamento

da Torre da Elni, cujo tombamento foi um “ato necessário para a preservação de um dos

signos de uma história em constante transformação e que, por isso mesmo, deve ser

preservada  para  que  a  Cidade  mantenha  viva  suas  raízes”41.  Por  fim  a  Chaminé,

remanescente de uma metalúrgica, foi caracterizada como “um verdadeiro monumento,

muito peculiar ao processo de industrialização implantado em nossa cidade na década de

1940” além de “referência na paisagem urbana do município”42.

No entanto, o COMPAHC-SBC não adotou o patrimônio industrial como uma tipologia de

preservação como o fez com o patrimônio natural.  Entre os vinte tombamentos que o

Conselho  realizou  entre  1987  e  2006,  há  uma  notável  discrepância:  há  mais  igrejas

tombadas (seis) do que edifícios fabris (dois). No primeiro levantamento do Inventário, em

2002, pouquíssimos bens vinculados à industrialização foram identificados pelo Conselho:

casas operárias e edifícios remanescentes das Indústrias Matarazzo, a Fábrica de Móveis

Santa  Terezinha,  a  Chaminé  da  Cerâmica  Garcez,  as  dependências  da  Brastemp,  a

fábrica de discos Odeon, a Ala Zero da Volkswagen, as dependências da antiga Elni e a

Companhia Tecelagem São Bernardo. Dentre esses, apenas a sede da Elni foi incluída na

primeira fase do inventário, ou seja, seu tombamento provisório foi aberto.

Nos eixos temáticos que guiam o Inventário, o Conselho distingue duas fases do processo

de industrialização de São Bernardo do Campo. Uma delas é relativa àqueles produções

“ligadas  ao  aproveitamento  de  matéria  prima  (…)  principalmente  ligadas  ao  setor  de

madeira” e à produção têxtil, exemplificada no tombamento da Elni, e a outra é vinculada

à “produção de bens de consumo duráveis, no período dos anos 50, ligada principalmente

ao setor automobilístico”, impulsionada pelo Plano de Metas do governo JK, que fez de

São Bernardo do Campo um dos maiores e mais importantes parques industriais do país

entre os anos 1950 e 1980. Considerando, portanto, que a partir do Inventário, em 2002,

foi aberto o tombamento provisório somente do conjunto da Elni,  nota-se que nenhum

bem relativo a essa segunda fase foi, de fato, contemplado pelo COMPAHC-SBC com

alguma medida além da mera identificação. Alguns desses bens, como a Chaminé da

Cerâmica Garcez, foram descaracterizados ou demolidos sem que o COMPAHC-SBC se

empenhasse  tão  intensamente  pela  sua  preservação  a  exemplo  do  que  fez  nos

tombamentos da área verde da Chácara Lauro Gomes e da Chácara Silvestre. 

41  Livro de Tombo do COMPAHC-SBC, fls 16-17;
42  IDEM; 
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Há ainda um outro aspecto igualmente relevante da industrialização a se considerar por

dizer  respeito  diretamente  não  apenas  às  experiências  coletivas  da  maior  parte  dos

bernardenses mas ao próprio país: os movimentos sociais operários. Nesse sentido, o

COMPAHC-SBC,  dentro  da  Fase  1  do  Inventário  (ANEXO  E),  abriu  o  processo  de

tombamento  provisório  do  Estádio  Municipal  Primeiro  de  Maio,  como  símbolo  do

movimento operário e por ter sido palco da memorável greve de 1º de maio de 1980. A

justificativa, dessa vez, ao invés de ser pautada na origem histórica do imóvel como era

comum na prática do Conselho, foi baseada na experiência social marcante das greves,

que tinham amplos contornos políticos. O COMPAHC-SBC mostrava, assim, um primeiro

resultado do esforço de se “ampliar o conceito  de patrimônio para além dos bens de

caráter  monumental,  englobando,  também,  aqueles  que  são  significativos  e

representativos  da  memória  dos  diversos  grupos  sociais”,  conforme  proposto  nas

Diretrizes. 

Por fim, tomando-se as experiências sociais como qualificadoras do patrimônio cultural,  o

COMPAHC-SBC também previu nas Diretrizes o recurso do Registro de Bens Culturais de

Natureza Imaterial, instrumento de preservação criado pelo governo federal por meio do

Decreto nº 3551, em 4 de agosto de 2000 Esse recurso poderia se mostrar bastante

prolífico para se reconhecer valores agregados aos bens edificados, visto que  a eles

estão associadas práticas, saberes, tradições e memórias coletivas. Porém, na fase 1 do

Inventário foi apenas listada a Procissão dos Carroceiros sem maiores desdobramentos. A

Procissão foi fundada por uma grupo de carroceiros que, em 1917, se reuniu para festejar

o louvor à Nossa Senhora da Boa Viagem, padroeira de sua paróquia. À Procissão se

seguia uma semana de festividades e quermesse reunindo boa parte da comunidade

local. Além de fazer referência aos caminhos e viajantes que desenharam a formação

urbana da cidade, a procissão incorporou também o automóvel como símbolo importante

da cidade, o que ao contrário de uma descaracterização, como alegou a conselheira Vera

Rotondo43, demonstra como as manifestações culturais transformam e são transformadas

ao longo do tempo, incorporando e gerando novos sentidos. Seu registro como patrimônio

imaterial  também reforça  o  tombamento  da  Capela  Nossa  Senhora  da  Boa  Viagem,

exemplar das origens da formação urbana do município. O mesmo vale para a relação

entre a Capela de São Bartolomeu e a Festa de São Bartolomeu, indicada no site oficial

do  COMPAHC-SBC  como  um  dos  “exemplos  de  patrimônio  imaterial  a  serem

43 Livro de Atas do COMPAHC-SBC. Ata da 43ª Reunião Ordinária. 05/09/2001, v2, fls21-23;
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estudados”44.

Nota-se, portanto, que o Inventário, a principal ação tomada pelo COMPAHC-SBC nos

anos  2000,  embora  aponte  novas  direções  para  o  Conselho,  não  logrou,  na  prática,

“ampliar o conceito de patrimônio cultural para além dos bens de caráter monumental,

englobando, também, aqueles que são significativos e representativos da memória dos

diversos grupos sociais” e nem levou em conta “a relação afetiva da comunidade com os

bens”  para  assim  “reconhecer  a  pluralidade  existente  na  memória  coletiva”  como  se

propôs das  Diretrizes.  Conclui-se que, ao priorizar os aspectos técnicos não só como

principal argumento para a preservação, mas como principal critério para o juízo de vaor,

inevitavelmente  o  COMPAHC-SBC  se  distanciou  dos  significados,  das  experiências

sociais e das memórias coletivas da população bernardense. Pode-se inferir,  portanto,

que o caráter conservador dos valores e escolhas dos tombamentos estabelecidos entre

1984 e 2006 acaba prevalecendo ainda no Inventário, iniciado em 2002. 

1.4 Significados sociais

Feito esse desenho da genealogia da preservação em São Bernardo do Campo, cabe,

por fim, discutir as relações entre as políticas de preservação praticadas pelo COMPAHC-

SBC e as experiências e significados sociais. Almeja-se avaliar em que medida aquelas

tradições que atualizam os nexos entre a identidade e o lugar (LEITE, 2004) são ou não

incorporados  pelas  políticas  de  preservação  ou,  em outras  palavras,  problematizar  a

relevância  social  das ações do COMPAHC-SBC para São Bernardo do Campo.  Para

tanto,  a reflexão que se propõe a seguir  é construída a partir  de três argumentos.  O

primeiro diz respeito à distribuição geográfica dos bens tombados e inventariados pelo

Conselho;  a segunda trata da relação entre o valor histórico e os valores afetivos do

patrimônio cultural bernardense, e o terceiro consiste em uma problematização do peso

da memória da indústria e do trabalho nas políticas de preservação da cidade.

Se identificados sobre um mapa da cidade (ANEXO B), os bens tombados e inventariados

pelo COMPAHC-SBC em sua grande maioria  se concentra  no eixo da Rua Marechal

Deodoro onde passava o antigo Caminho do Mar: 

Este Caminho do Mar, seguia paralelo ao córrego dos Meninos e, depois percorria

44  Disponível em http://www.saobernardo.sp.gov.br/comuns/pqt_container_novo.asp?
srcpg=compahc_index&destaque=71 acesso feito em julho de 2012;
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o vale do Rio Tamanduateí até atingir a Vila de São Paulo de Paratininga, (…)

outros  caminhos  foram  abertos,  formando  outras  avenidas  importantes  que

estruturam a vida urbana da atual  São Bernardo [do Campo], como a Avenida

Caminho do  Mar,  estrada  aberta  pelo  então  Senador  Vergueiro  que  evitava  a

várzea do Tamanduateí, penetrando em São Paulo pela Vila Mariana. Esta via, em

São Paulo, recebe o nome de rua Vergueiro (PASSARELLI, 2003, p.29).

Foi  ao  longo desse caminho que os  primeiros  núcleos urbanos de São Bernardo do

Campo se  formaram,  como indica  o  tombamento  da  Capela  Nossa  Senhora  da  Boa

Viagem. Os processos de ocupação de outras regiões da cidade, como o eixo da Via

Anchieta e os bairros que se localizam entre ela e a Rodovia dos Imigrantes, seguem

praticamente excluídos das medidas do Conselho. Por ali poucos bens foram tombados e

inventariados. Um exemplo é a Chácara Cayres “imóvel representativo de atividades de

subúrbio rural”45. 

Como consequência disso, processos históricos e aspectos urbanos importantes como a

massiva industrialização e os decorrentes crescimento e adensamento demográfico de

São Bernardo do Campo, formado por grandes levas de migrantes brasileiros, também

seguem ignorados. Essa exclusão geográfica da periferia da cidade nas representações

simbólicas  do  patrimônio  cultural  não  é  aleatória.  Com  a  consolidação  da  região

metropolitana de São Paulo como o polo industrial mais importante do país, a partir dos

anos 1960, vários bairros da periferia da cidade foram formados pela classe operária que

foi  paulatinamente  sendo excluída  dos centros  urbanos em função da valorização do

preço  da  terra.  Lúcio  Kowarick  e  Nabil  Bonduki,  problematizando  esse  processo  de

ocupação, argumentam que as políticas de habitação desse período foram fortemente

marcadas por  um  laissez-faire  urbano que permitiu às “volumosas e crescentes levas

populacionais a se fixarem onde e como pudessem no cenário metropolitano, acelerando

um  padrão  periférico  de  crescimento  baseado  na  autoconstrução  de  moradias  em

terrenos 'clandestinos' e destituídos de serviços básicos (KOWARICK; BONDUKI, 1994,

p.147). 

O carro  chefe  desse polo  industrial  era  a indústria  automobilística,  instalada em São

Bernardo  do  Campo,  acompanhada  de  vários  outros  setores  de  bens  de  consumo,

concentradas ao longo da Via Anchieta. A massa de trabalhadores que movimentava essa

indústria, em sua maioria migrantes, certamente não habitaria o centro da cidade, mas

sim o outro lado da Via Anchieta, em direção ao que viria a ser a Rodovia dos Imigrantes,

45 Inventário de Bens Culturais do COMPAHC-SBC;
54



e também em direção à represa Billings, em loteamentos improvisados, auto-construídos,

que trouxeram sérios problemas de contaminação do maior reservatório potencial de água

da Grande São Paulo. Pelo caráter de ilegalidade ou clandestinidade dessas ocupações,

as  comunidades  que  nela  se  formaram  acabaram  tendo  negados  seus  direitos  aos

serviços e benefícios básicos da vida na cidade. Assim, cabe a São Bernardo do Campo,

a compreensão de que se trata de mais um “processo sócio-econômico e político que

produz uma concepção de ordem estreita excludente e, ao fazê-lo, decreta uma vasta

condição de subcidadania” (KOWARICK; BONDUKI, 1994, p.167).

Sendo assim, não é surpresa que as comunidades desses bairros se vejam também

excluídas  das políticas  de  preservação.  Seria  possível  inferir  que o  eixo  temático  de

Subúrbio  Rural  presente  no  Inventário,  por  apresentar  maior  distribuição  geográfica,

conteria bens em bairros mais distantes do centro da cidade e que pudessem documentar

experiências de ocupação socialmente mais abrangentes. Entretanto, os significados nele

reconhecidos se limitam ao valor histórico das colônias, chácaras e residências de elite

que caracterizam as primeiras formas de ocupação da cidade, ou então o valor natural

das suas áreas verdes remanescentes.  

Há que se ressaltar que essa relação entre a segregação geográfica de determinados

grupos no espaço da cidade e a localização dos bens edificados protegidos pelas políticas

municipais de preservação não é exclusividade do COMPAHC-SBC. Luciana Teixeira de

Andrade e Michele Abreu Arroyo (2009) identificaram a mesma questão entre os bens

tombados pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural (CDPC) de Belo Horizonte,

criado  em 1984,  no  mesmo ano  do  COMPAHC-SBC.  Segundo as  pesquisadoras,  na

capital  mineira,  a  maioria  dos  bens  protegidos  se  concentra  dentro  do  perímetro  da

Avenida  do  Contorno  não  contemplando,  dessa  maneira,  uma diversidade  de  grupos

sociais, suas formas de convivência e suas relações com o espaço da cidade. 

Por outro lado, Josemeire Alves Pereira mostra que a própria cidade de Belo Horizonte

indica um caminho alternativo para as políticas municipais de preservação. Os moradores

do  Aglomerado  Santa  Lúcia,  uma favela  na  periferia  da  cidade,  em meio  a  diversas

reivindicações como direito à moradia, saneamento, iluminação pública e outras melhorias

para  o  bairro,  solicitaram também o tombamento  do Casarão  da Barragem e  nele  a

instalação de um centro cultural: 

O episódio do tombamento do Casarão da Barragem, ao envolver a mobilização
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das  noções  de  memória  e  patrimônio  pelos  moradores  do  Aglomerado  Santa

Lúcia, nos provoca, então, a considerar a relevância das disputas no campo das

representações sociais para a dinâmica das relações que se estabelecem entre os

sujeitos  que  atuam  a  partir  da  favela  –  espaço  social,  cultural  e  racialmente

segregado na cidade – e a própria cidade (PEREIRA, 2012, p.04).

Se a preferência dada a ocupações mais antigas da cidade resultou  em políticas  de

preservação marcadas pela segregação geográfica, a exclusão de bairros periféricos da

cidade anula também a possibilidade de que as experiências, memórias e representações

de  suas  comunidades,  ou  seja,  que  seus  valores  afetivos  sejam  contemplados  no

patrimônio  cultural.  Trata-se  aqui  do  segundo  argumento  proposto  nessa  reflexão:  a

relação entre valor histórico e valor afetivo. Os valores afetivos 

São aqueles que implicam relações subjetivas dos indivíduos (em sociedade) com

espaços, estruturas, objetos. Dizem respeito àquela dimensão de espaço (também

imbricada na dimensão paralela da memória) que línguas estrangeiras, como o

francês,  chama de  appartenance  e o inglês de belonging,  em português talvez

pudéssemos dizer  pertença para indicar que o homem, ser social, é incapaz de

viver externamente a esse duplo eixo do espaço/tempo. Os valores afetivos dizem

respeito,  ainda,  a  cargas  simbólicas  elevadas,  que  alimentam  os  processos

identitários ou a memória social (MENESES, 1999, pp.29-48).

Servem portanto,  como uma categoria  de pensamento bastante útil  para se avaliar  a

permeabilidade das políticas bernardenses de preservação às experiências sociais locais.

No caso de São Bernardo do Campo, o COMPAHC-SBC definiu como eixos de trabalho

do Inventário a migração e o movimento sindical como experiências coletivas que julgou

serem caracterizantes da cultura da cidade. É frustrante constatar, entretanto, que, em

cada eixo, apenas um bem foi listado. Se por um lado o tombamento do Estádio Primeiro

de  Maio  se  revela  bastante  significativo  de  como  as  vivências  coletivas  podem  ser

contempladas pelas políticas de preservação e reconhecidas pelo patrimônio cultural, por

outro, é bem difícil estabelecer uma relação direta entre a migração e as três paineiras do

antigo acampamento do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), que abrigou os

trabalhadores  que  construíram  a  Via  Anchieta,  sem  que  outros  remanescentes  do

conjunto tenham sido preservados, a exemplo da Casa do Pereirinha, uma casa de barro

remanescente do mesmo conjunto, sugerida por Ademir Médici46. 

46 Livro de Atas do COMPAHC-SBC, Ata da 06ª Reunião Ordinária, 08/07/1986, v1, fl12;
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O tema da migração aparece ainda diluído nos bens listados no eixo  de trabalho do

Inventário dedicado ao cujas referências tratam quase que exclusivamente da imigração,

quase sempre a italiana. Uma rara exceção é o Largo da Cooperativa, ligado à imigração

japonesa. A Capela de São Bartolomeu e a residência de Angelo Rosa são vinculadas a

famílias de colonos italianos como os Guazelli e os Bechelli, que se instalaram na região

do Bairro Estoril. O Clube de Campo MESC era antes a Colônia dos Genari. A Capela de

Santo Antonio do Bairro dos Casa e a Igreja de Santa Maria, no Bairro Demarchi, ambas

tombadas já em 1987, além de constituírem espaços de convivência de suas respectivas

vizinhanças,  remetem  às  tradições  das  famílias  italianas  que  os  fundaram.  Enfim,  o

reconhecimento da participação dos italianos na história de São Bernardo do Campo para

o COMPAHC-SBC se torna evidente com a indicação do Salão da Sociedade Italiana para

tombamento já em 198647,  e com a sugestão da criação de um Museu da Imigração

Italiana em 199348. 

Os legados dos imigrantes para a cidade são certamente dignos de reconhecimento no

patrimônio cultural. Mas não justificam, no entanto, o não reconhecimento da importância

de outras experiências migratórias que também caracterizaram profundamente a cidade

dando origem a novos bairros e novos contornos aos bairros mais antigos. Somente no

conjunto  de templos  religiosos,  por  exemplo,  seria  possível  que figurassem,  entre  os

bens protegidos e inventariados, aqueles ligados a cultos de outros segmentos sociais,

como  os  ligados  às  religiões  as  afro-brasileiras,  a  exemplo  do  que  fez  o

CONDEPHAAPASA, na cidade vizinha de Santo André,  que tombou a Casa de Culto

Dâmbala  Kuere-Rho  Bessein  em  200749.  Ou  então,  marco  da  forte  presença  da

comunidade  islâmica  em  São  Bernardo  do  Campo,  a  Mesquita  Abu  Bakr  Assidik,

apresentada  como  atrativo  histórico  na  página  da  Secretaria  de  Desenvolvimento

Econômico e Turístico da prefeitura municipal na internet. Segundo informações do site, a

colônia islâmica bernardense é uma das maiores da América Latina, e junto à Mesquita

funciona o Centro de Divulgação Islâmica para a América Latina50. 

Constata-se,  portanto,  que não foi  contemplado como patrimônio cultural  bernardense

bens  gerados  ou  apropriados  marcantemente  pela  volumosa  e  diversa  marca  de

migrantes de vários cantos do Brasil, especialmente da região Nordeste, que se dirigiram

47 IDEM;
48 Livro de Atas do COMPAHC-SBC, Ata da 02ª Reunião Ordinária, 01/12/1993, v.1, fls 26-29;
49  Consultar http://comdephaapasa.blogspot.com.br/p/relacao-dos-bens-materiais-tombados-da.html , 

(acesso feio em julho de 2013);
50  http://www.islambr.com.br/ (acesso feito em julho de 2013);
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para a grande São Paulo em busca da ampla oferta de empregos51, inclusive na indústria

automobilística e de bens de consumo concentradas em São Bernardo do Campo a partir

dos anos 1950. Foi ela também que gerou inúmeros integrantes do forte sindicalismo no

Grande ABC durante as décadas de 1970 e 1980. Kowarick e Bonduki, nesse sentido,

oferecem  mais  um  elemento  importante  para  reflexão  sobre  as  experiências  sociais

desses grupos. Aquela condição de subcidadania, associada à repressão dos sindicatos

dentro das firmas foram ingredientes para sua força política: 

Em  bairros  onde  não  faltavam  problemas  concretos  em  termos  de  carências

urbanas que mobilizassem, passaram a surgir iniciativas que visavam retomar a

luta nas fábricas: a resistência popular nasce, portanto, fora dos locais de trabalho

(…) greves,  passeatas,  ocupação de terras,  depredações e  inúmeros tipos de

manifestações,  organizadas ou espontâneas,  que,  a partir  do final  de finais da

década de 70,  passaram a desafiar  abertamente a repressiva ordem instituída

(KOWARICK; BONDUKI, 1994, pp.168-169).

Finalmente,  em se tratando  de  movimentos  sociais  trabalhistas  em São Bernardo do

Campo, parte-se para o terceiro e último argumento. Há que se indagar por que tamanha

desproporção entre o peso que os movimentos operários e a industrialização apresentam

no  conjunto  de  bens  protegidos  pelo  COMPAHC-SBC  e  a  dimensão  nacional  que

alcançaram.  Ainda  mais  ao  se  levar  em  consideração  que  o  processo  histórico  da

industrialização da cidade perpassa os temas da imigração, da migração, da urbanização,

da paisagem urbana e mesmo da preservação de áreas verdes. 

A industrialização do Grande ABC remonta à segunda metade do século XIX,  com a

chegada da estrada de ferro de Santos a Jundiaí, que atravessa a região antes de chegar

à capital e cuja importância é contemplada no tombamento estadual da vila operária de

Paranapiacaba.  O  desenvolvimento  industrial  da  região  do  Grande  ABC se  relaciona

intimamente, portanto, com o desenvolvimento econômico proporcionado pela cafeicultura

e  pelo  desenvolvimento  urbano  da  cidade  de  São  Paulo.  Como  ocorreu  também na

capital, em São Bernardo do Campo os imigrantes italianos se envolveram diretamente na

produção fabril. 

Esse é o caso dos Irmãos Corazza com sua fábrica de móveis, da família de Ítalo Setti,

51 Para saber mais sobre a migração de nordestinos para a região da Grande São Paulo consultar o livro 
do historiador Paulo Fontes (2012) Um Nordeste em São Paulo, a partir do caso do bairro de São Miguel 
Paulista; 
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que  fundou  a  Tecelagem  São  Bernardo,  dos  Tognato,  com  a  Tecelagem  Tognato,  e

também os Matarazzo que, além dos Estúdios Vera Cruz, investiram em uma unidade de

suas Indústrias Reunidas na cidade, cujos remanescentes foram listados no Inventário. O

papel desempenhado pelos Matarazzo na industrialização paulista e seu legado já vem

sendo considerado em pesquisas como a de Cristiane Ikedo Bardese. A pesquisadora, a

partir  do  estudo  de  caso  do  Moinho  Matarazzo  e  da  Tecelagem  Mariângela,  ambos

localizados  no  bairro  paulistano  do  Brás  e  tombados  pelo  CONPRESP,  resume  com

precisão a importância da família italiana no processo de industrialização paulista: 

 

O Moinho Matarazzo,  inaugurado em 1900,  desde o início,  passou a liderar  o

mercado consumidor paulista, superando os moinhos Gamba e Santista. Com o

acúmulo de capital e o grande aumento de consumo, Matarazzo precisou investir

em produtos que lhe faziam necessários,  como a fabricação de tecido para o

ensacamento de seus produtos, transformando em cotonifício a seção de sacaria

do Moinho, em 1904, que inicialmente pretendia apenas suprir a necessidade de

sacos  para  acondicionar  a  farinha,  mas  em  apenas  três  anos,  ampliou-se  e

ocupou  um  edifício  próprio,  à  Rua  Monsenhor  Andrade  nº  31,  originando  a

Tecelagem Mariângela.

A partir desses dois grandes estabelecimentos fabris, o crescimento de sua firma

foi enorme, levando-o a novas fábricas, como as de óleo de caroço de algodão e

daí  ao  sabão,  artigos  de  limpeza,  serrarias  (para  o  encaixotamento  desses

produtos), e assim por diante, criando sua própria trama de fábricas (BARDESE,

2011, p.55). 

Já Henrique Telles Vichnewski fez um levantamento de edifícios das Indústrias Matarazzo

remanescentes nas cidades de Avaré, Ribeirão Preto, Rancharia, Presidente Prudente,

Catanduva, Marília, São José do Rio Preto, São João da Boa Vista, Araçatuba e Bauru,

chamando a atenção para sua presença marcante em quase todas as cidades médias e

grandes do estado de São Paulo (VICHENEWSKI, 2004). 

Os imigrantes italianos estavam envolvidos, aliás, em vários focos de industrialização do

país, deixando visíveis marcas nos espaços urbanos como demonstra Rosilena Martins

Peres a partir do caso da cidade de Pelotas (PERES, 2008). No caso específico de São

Bernardo do Campo, Leandra Brito de Jesus discute como a presença da Tecelagem

Tognato foi determinante na história do bairro Baeta Neves, mesmo quando a tecelagem

muda suas instalações para a Via Anchieta, dando lugar a um empreendimento imobiliário

de alto padrão que transformou significativamente a relação dos habitantes com o bairro.
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A pesquisadora ainda demonstra a relação entre a Tognato, a história da indústria têxtil no

estado de São Paulo e o processo de industrialização paulista (JESUS, 2009). 

Além  das  atividades  dos  Matarazzo  e  dos  Tognato,  houve  ainda,  como  foi  dito,  a

contribuição dos Corazza e dos Setti,  respectivamente na produção moveleira e têxtil,

segmentos que caracterizaram a produção fabril  local.  Para  se ter  uma ideia de seu

impacto  na  economia  local,  em  2009,  a  produção  de  mobiliário  e  vestuário  ainda

respondiam, cada uma, por 11% da produção da cidade, ficando atrás apenas dos setores

metalúrgico e mecânico52. Tais números se tornam mais significativos ao se considerar

que, em 2007, São Bernardo do Campo ainda figurava no 7º lugar entre os municípios

brasileiros com maior valor adicionado bruto da indústria53. 

A memória  dessa  indústria,  no  entanto,  só  foi  considerada  pelo  COMPAHC-SBC,  no

tombamento da Torre da Elni. A conjunto dos edifícios que compunham a tecelagem é o

único  bem  industrial  identificado  no  Inventário  que  teve  aberto  o  processo  de  seu

tombamento provisório. Outras fábricas como a Tecelagem São Bernardo e a fábrica de

móveis  Santa  Terezinha  foram  deixados  para  a  Fase  2  (ANEXO  F)  do  Inventário

aguardando medidas de proteção. 

Também  não  mereceram  maiores  medidas  do  COMPAHC-SBC,  e  tampouco  do

CONDEPHAAT ou do  IPHAN,  nenhum bem relativo  àquela  fase de intensificação da

industrialização  em  São  Bernardo  do  Campo  a  partir  dos  anos  1940,  sobretudo  no

governo Juscelino Kubitschek em seu Plano de Metas. Entre os anos 1960 e 1980, de

brinquedos a discos de vinil, de cobertores a produtos de limpeza, de móveis a papelaria,

de  eletrodomésticos  a  automóveis,  quantos  produtos  que  caracterizaram  hábitos  de

consumo no cotidiano de milhões de brasileiros não foram produzidos em São Bernardo

do Campo?

A fábrica de discos Odeon, a Ala Zero da Volkswagen e as instalações da Brastemp,

embora tenham sido listadas no Inventário do COMPAHC-SBC, também foram deixadas

para a fase 2 sem ter seus processos de tombamento provisório aberto. Pode-se inferir,

portanto, que a industrialização, mesmo sendo um tema que diz respeito diretamente à

maior  parte  das experiências sociais  e  de suas representações em São Bernardo do

52 Fonte: Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo / Secretaria de Finanças;
53 Mais de 9 bilhões de reais; cf: IBGE / Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais; 

SEADE;
60



Campo, aos imigrantes, aos migrantes e à própria história política do país ainda, não teve

sua importância proporcionalmente reconhecida pelo COMPAHC-SBC, e nem, aliás, por

nenhum outro conselho municipal de preservação ali na região do Grande ABC (PAIVA,

2012). 

Convém,  portanto,  discutir  por  que  o  COMPAHC-SBC  não  buscou  se  apropriar  do

conceito de patrimônio industrial como critério de preservação a exemplo do que fizera

com o  patrimônio  natural.  A observância  das  amplas  definições  do  que  é  patrimônio

industrial,  já  consolidadas  na  Carta  de  Nizhny  Tagil,  em  2003,  bem  como  do

conhecimento  gerado a seu respeito  e das iniciativas já  realizadas com vistas  à sua

preservação poderia  ter  oferecido diversas possibilidades de proteção de suportes de

memória social para os cidadãos de São Bernardo do Campo, pois 

O património industrial compreende os vestígios da cultura industrial que possuem

valor  histórico,  tecnológico,  social,  arquitectónico  ou  científico.  Estes  vestígios

englobam  edifícios  e  maquinaria,  oficinas,  fábricas,  minas  e  locais  de

processamento  e  de  refinação,  entrepostos  e  armazéns,  centros  de  produção,

transmissão  e  utilização  de  energia,  meios  de  transporte  e  todas  as  suas

estruturas  e  infra-estruturas,  assim  como  os  locais  onde  se  desenvolveram

actividades sociais relacionadas com a indústria, tais como habitações, locais de

culto ou de educação54.

Ainda segundo a Carta, “o patrimônio industrial reveste um valor social como parte do

registo de vida dos homens e mulheres comuns e, como tal, confere-lhes, um importante

sentimento identitário”. Elaborada à luz da Carta de Veneza, preservando o patrimônio

“para uso e benefício do presente e do futuro”, a carta de Nizhny Tagil, elaborada em

2003,  é  resultado  dos  vários  esforços  do  The  International  Committee  for  the

Conservation of the Industrial Heritage (TICCIH) que, desde os anos 1970, vem atuando

junto ao ICOMOS e à UNESCO pela preservação do patrimônio industrial, e que conta

com uma unidade no Brasil desde 2004.

Diante  dessas  questões,  e  apesar  da  constatação  de  que  o  patrimônio  cultural

bernardense protegido em geral se revele bastante distante das experiências sociais da

maior parte da população da cidade e de que pouco reconheça a indústria e sobretudo o

trabalho como traço cultural de São Bernardo do Campo, há que se ressaltar que esse

54 Carta de Nzhny Tagil Disponível na internet: http://ticcih.org/wp-
content/uploads/2013/04/NTagilPortuguese.pdf (acesso feito em julho de 2013); 
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caráter excludente não é exclusividade do COMPAHC-SBC. O próprio IPHAN é promotor

desse desprestígio, visto que seus tombamentos de fábricas, em todo o país, não atingem

sequer  uma  dezena,  e  ignoram,  por  exemplo,  a  inescapável  relevância  dos  parques

industriais fluminense e paulista (MARINS, 2008, p.152-153). Marly Rodrigues relaciona

essa restrição ao não reconhecimento do trabalho como valor cultural às heranças da

escravidão em nossa sociedade:

Atentando, porém, para os resquícios escravistas presentes em nossa sociedade,

indago  se  seria  de  esperar  a  valorização  do  trabalho  organizado  em  moldes

capitalistas como um fato cultural, em torno do qual se geram formas diferenciadas

de experiência, percepção e representação do mundo e se seria possível esperar

a valorização dos espaços fabris como lugares em que, além das relações de

trabalho,  desenvolvem-se  práticas  de  sociabilidade,  de  solidariedade  e  de

confronto,  todas  integrantes  da  cultura  dos  trabalhadores.  (…)  Considerados

menos  nobres,  os  locais  de  trabalho  são  lugares  de  desenvolvimento  de

identidades  profissionais,  que,  concomitantemente,  guardam memórias  difíceis,

como as de cerceamento de vontades, em função da disciplina e eficiência da

produção, de assédios morais e de tempo roubado ao lazer, à criatividade, enfim,

à liberdade de se estar solto no mundo (RODRIGUES, 2010, p.38).

Nesse sentido,  reconhecer  esses aspectos  como valores qualificadores do patrimônio

cultural implica, necessariamente, em reconhecer os conflitos gerados nas relações de

trabalho como um traço cultural de São Bernardo do Campo ou, mais do que isso, seria

reconhecer o legado dos próprios movimentos sociais na cultura política da cidade. Tratar-

se-ia, por meio da preservação do patrimônio cultural, de um trabalho de lembrança, ideia

que Paul Ricoeur empresta de Freud para aplicar à relação das sociedades com seu

passado, a fim de se alcançar o uso crítico da memória. Tal trabalho impele ao perdão 

Porque  o  perdão  dirige-se  não  aos  acontecimentos  cujas  marcas  devem  ser

protegidas,  mas  à  dívida  cuja  carga  paralisa  a  memória  e,  por  extensão,  a

capacidade de se projectar de forma criadora no porvir. E é toda a dialéctica do

passado e do futuro que é resposta em movimento, o potente projecto no recurso

imenso das promessas não realizadas pelo passado. (...)Também na dimensão do

político, o importante é destruir a dívida, mas não o esquecimento. É então que o

perdão, em virtude da sua própria generosidade, se revela ser o cimento entre o

trabalho de memória e o trabalho de luto (RICOEUR, 2005, p.7-8). 

O que transparece é que nem o COMPAHC-SBC, nem qualquer outra instituição voltada à
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preservação no Grande ABC, realizou esse difícil trabalho de memória que, atualmente, é

ainda mais dificultado pelos contornos políticos, ou partidários que adquiriu. Mantem se

assim,  um estranhamento  e,  consequentemente,  um latente  desinteresse e  apatia  da

população bernardense em relação às políticas de preservação:

Compreende-se  (embora  não  se  justifique)  a  desvalorização  do  trabalho,

associada a um alto padrão de desperdício, numa sociedade que ainda tem muito

que fazer para superar sua herança escravocrata. O desprezo (...) tem a ver com a

exclusão da cultura no horizonte do cotidiano e se agrava em relação ao trabalho

(MENESES, 2006, p.38).

Por fim, o que se percebe diante do quadro exposto nesse capítulo, é que o entendimento

de patrimônio  cultural  construído  pelo  COMPAHC-SBC durante  sua trajetória  adquiriu

fortes contornos passadistas e de excepcionalidade, e, por isso mesmo, bastante distante

das  múltiplas  experiências  e  significados  sociais  de  São  Bernardo  do  Campo.  Tal

perspectiva  é  denotada  pela  concentração  geográfica  e  por  vínculos  identitários

desequilibrados,  pelo  baixo  número  de  bens  protegidos  pelo  Conselho  e  pelo  não

reconhecimento da indústria e do trabalho como valor do patrimônio cultural. 

Por mais esclarecedoras que essas constatações possam parecer, elas não esgotam por

si só a natureza das escolhas do COMPAHC-SBC. É preciso ir além. Se o patrimônio

cultural  de São Bernardo do Campo é praticamente aleio às experiências coletivas de

grande  parte  da  população,  especialmente  dos trabalhadores,  então  de quais  grupos

sociais são as representações nele presentes? Fica claro, portanto, que as motivações

para  as  escolhas  extrapolam  os  próprios  bens  protegidos  em  suas  características

intrínsecas.  Para  se  compreendê-las  é  necessário  interpretar  a  ação  e  inserção  dos

sujeitos responsáveis pelas escolhas bem como os próprios processos institucionais das

políticas de preservação, pois neles se imprimem os embates, as tensões e os consensos

entre os agentes envolvidos na identificação, proteção e gestão do patrimônio cultural. 
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CAPÍTULO 2 

Os agentes da preservação

Deixamos os generais sem exércitos

Os patrões sem empregados

Os demagogos sem nossos votos

Os exploradores sem explorados

Proletários (Garotos Podres)
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No capítulo  anterior  foi  feita  uma análise  dos conceitos desenvolvidos e dos critérios

adotados  pelo  COMPAHC-SBC  a  fim  de  se  perfilar  o  que  o  Conselho  entende  por

patrimônio  cultural  em  São  Bernardo  do  Campo.  Esse  entendimento  evidencia  uma

atribuição de valor que é considerada, nesta dissertação, como um dos principais fatores

para  se  compreender  os  critérios  das  escolhas do que  passa  a  ser  declarado  como

patrimônio cultural. Essa análise evidenciou que o Conselho tende a privilegiar processos

históricos mais antigos em detrimento dos mais recentes, que os bens eleitos estão mais

concentrados na região central do município, pouco alcançando bairros periféricos, e que

seu conjunto se distancia de certas experiências sociais significativas da cidade como a

dos operários bernardenses. 

Mesmo assim,  evidenciar  os  contornos  dessa  atribuição  de  valor  apenas  pelos  bens

eleitos  não  explica,  por  si  só,  os  contornos  excludentes  e  passadistas  que  tomou  o

patrimônio cultural bernardense. É preciso ir além, pois “se quisermos entender o universo

do patrimônio cultural  é preciso entender,  antes de mais nada,  as raízes do valor na

sociedade.” (MENESES, 1999, pp.29-30). E conhecer as raízes de valor na sociedade

passa,  necessariamente,  por  conhecer  os  agentes  envolvidos  nas  políticas  de

preservação  e  suas  motivações,  afinal,  as  políticas  de  preservação  são  feitas  por

pessoas, como, aliás, qualquer prática política. Sendo assim, colocam-se várias questões

como a quem interessa a preservação? Quem são os grupos que se mobilizam pela

preservação dos bens? Quem são os conselheiros? Quais são suas motivações? Que

interesses  representam  nas  políticas  de  preservação?  Qual  o  peso  dos  pareceres

técnicos em suas decisões? Como reagem os envolvidos e afetados pelas políticas de

preservação? 

A natureza das escolhas do patrimônio cultural extrapola, portanto, o circunscrito juízo de

valor dos conselheiros. Envolve também os setores da sociedade aos quais interessa ou

não a  preservação e  também aqueles  afetados diretamente  por  ela.  Desse modo os

interesses e as motivações de cada um desses indivíduos e grupos vão necessariamente

estar  relacionados  pela  sua  posição  social.  Será,  sobretudo,  a  dinâmica  entre  eles,

marcadas por tensões, embates, conflitos e negociações que vai configurar as escolhas

do patrimônio cultural da cidade, já que os valores de que são portadores

Decorrem da ação social. As seleções e opções feitas pelos indivíduos e grupos,

para  serem  socializadas  e  se  transformarem  em  padrões,  necessitam  de
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mecanismos de identificação, enculturação, aceitação.

Ora, tal perspectiva ressalta, de imediato, o  caráter político do universo cultural.

Declaram-se  valores  e  propõe-se  sentidos  que  podem entrar  em conflito  com

outros valores e  sentidos.  O campo cultural,  portanto,  imbrica-se no do poder.

(MENESES, 1999, p.92).

Sendo assim, o universo da cultura – e por extensão o do patrimônio cultural – é parte

integrante da vida e das relações de poder entre diversos grupos sociais. Mais do que

isso,  é  simultaneamente  sua  evidência  e  sua  expressão  direta,  seu  documento  e

monumento  (LEGOFF,  2012).  Daí  a  relevância  da  posição  de  Pierre  Bourdieu,  na

discussão aqui proposta, ao defender que 

a  lógica  do  sistema  de  atos  e  procedimentos  expressivos  não  pode  ser

compreendida  independentemente  de  sua  função,  que  é  dar  uma  tradução

simbólica do sistema social (…) De fato, nada mais falso do que acreditar que as

ações simbólicas (ou o aspecto simbólico das ações) nada significam além delas

mesmas: na verdade elas exprimem sempre a posição social segundo uma lógica

que é a mesma da estrutura social (BOURDIEU, 2011, p.17).

Este capítulo tem como objetivo, portanto, compreender como o papel desempenhado

pelos agentes envolvidos nas políticas de preservação influencia diretamente a natureza

das escolhas do COMPAHC-SBC na eleição do patrimônio cultural. Trata-se inicialmente

de  se  conhecer  a  origem  social  das  demandas  que  se  apresentam  às  políticas  de

preservação.  Em  seguida,  de  observar-se  atentamente  quem  protagoniza  aquela

atribuição de sentido discutida no capítulo anterior, ou seja, os conselheiros. Por fim, há

que se compreender o papel desempenhado pelos técnicos que orientam os conselheiros

em suas decisões e apontam caminhos para a viabilização das medidas de preservação

bem  como  aquele  realizado  pelos  setores  da  sociedade  diretamente  afetados  pelas

políticas de preservação bernardense, especialmente os proprietários. 

2.1 Quem deseja preservar

É evidente que as ações do CONDEPHAAT no Grande ABC e algumas iniciativas das

administrações municipais,  como por exemplo a instalação de museus municipais e o

Projeto Lorena, despertaram em alguns grupos da região um sentimento de identidade

regional  e  a  vontade  de  preservar  certos  lugares  das  cidades.  Pode-se  dizer  que  a
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vontade  se  acentuou  com  a  perda  da  estação  ferroviária  Alto  da  Serra,  na  vila  de

Paranapiacaba, destruída por um incêndio em 198155, fator que muito colaborou para que

certos setores sociais do ABC começassem a se mobilizar para viabilizar a preservação,

entre eles moradores e ex-moradores da Vila,  funcionários da Prefeitura Municipal  de

Santo André, repórteres do Diário do Grande ABC, membros da Associação Brasileira de

Preservação  Ferroviária  (ABPF),  de  ex-funcionários  da  Rede  Ferroviária  Federal

(RFFSA), sócios da Associação dos Engenheiros do ABC, técnicos do CONDEPHAAT e

da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-USP)56.

Assim, a Comissão Pró-Paranapiacaba, como se auto-denominava esse grupo, passou a

pressionar não só o CONDEPHAAT como também as autoridades locais com mais e mais

demandas de preservação e valorização do patrimônio cultural.

A criação de conselhos municipais  de  patrimônio  no ABC,  iniciada com a criação do

Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Cultural, Artístico e Ecológico de Ribeirão

Pires (CODERP), que já estava em atividade em 1984, seguido pelo COMPAHC, criado

no mesmo ano e somada aos conselhos municipais de São Caetano do Sul e de Santo

André, criados em 1988 e 1990, respectivamente, se apresentou, portanto, não só como

mecanismos oficiais de preservação mas também como um meio para que a população

tornasse  possível  o  exercício  de  sua  vontade  de  proteger  heranças  culturais.  Dessa

maneira, alguns grupos se destacam como seus porta-vozes, entre eles o jornal Diário do

Grande ABC, o Núcleo de Estudo da Memória Popular do ABC o Grupo Independente de

Pesquisadores da Memória (GIPEM), funcionários públicos e também vereadores, bem

como outros movimentos e organizações sociais  ou ainda cidadãos espontaneamente

interessados na preservação. 

O jornal  Diário do Grande ABC desde sua fundação, muito atuou para a construção de

uma noção de identidade regional comum às sete cidades do Grande ABC: Santo André,

São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul,  Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio

Grande da Serra. O jornal fora criado em 1958, sob o nome  News Seller,  por Fausto

Polesi, andreense que abandonou o emprego como operário de uma tecelagem para se

dedicar ao jornal, junto com o publicitário Edson Danilo Dotto e seus sócios: Maury de

Campos Dotto e seu irmão, e ainda Ângelo Puga. Tornou-se o Diário do Grande ABC em

55 FIGUEIREDO, Estevam. Patrimônio histórico destruído por Incêndio. Diário do Grande ABC, 08/01/1981,
p. A1; 

56 Para saber mais sobre os movimentos sociais pela preservação da Vila de Paranapiacaba, incluindo a 
participação de membros da redação do Diário do Grande ABC consultar tese e artigo de Issao MINAMI 
(1983, 2004);
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1968 com orientação apartidária e a proposta de debater os problemas da região e suas

soluções. A importância do jornal no ABC foi tema da tese do jornalista Valdenizio Petrolli

(2000) e, mais especificamente no debate sobre a preservação do patrimônio cultural,

mereceu um artigo  de Luiz  Roberto  Alves e  Silvia  Helena Passarelli.  Segundo esses

autores,  “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 de promulgação de leis ou de debates públicos

sobre o tema” (ALVES; PASSARELLI, 2009, p.09). 

Dessa  forma  o  Diário, despontou  cedo  como  importante  espaço  de  debate  sobre  o

patrimônio histórico e o patrimônio natural da região. A redação, até 2004 sob a direção

de Fausto Polesi, trazia diversas reportagens e editoriais identificando bens de interesse

cultural,  denunciando  seu  abandono  e  destruição  e  ainda  cobrando  ações  das

autoridades.  Já  nos  anos  1970,  em seu  primeiro  caderno,  ao  mesmo tempo que  se

encontra notícias entusiasmadas tratando da perspectiva de tombamento estadual dos

monumentos e caminhos da Serra do Mar, da Igreja do Pilar em Ribeirão Pires, da Capela

Santa  Cruz  em  Rio  Grande  da  Serra  e  da  Casa  do  Barão  de  Mauá  em  Mauá57,

encontrava-se também outras que informavam sobre as ações do CONDEPHAAT. Sobre

São Bernardo do Campo, várias páginas traziam notícias dos casos da Vera Cruz, da

Chácara  Silvestre,  do  restauro  dos  caminhos  e  monumentos  da  Serra  do  Mar,  e  do

Projeto  Lorena.  Um exemplo  é  uma manchete  de capa que dizia  “O verde está  sob

ameaça na região”58.  A notícia demonstrava como havia um déficit  de área verde por

habitante  a  se  reverter  dentro  da  área  urbana  de  São  Bernardo  do  Campo.  Outra

chamava a atenção para a necessidade de se preservar a qualidade da água da represa

Billings bem como seu entorno59.

No início dos anos 1980, fazendo um balanço das ações do CONDEPHAAT na região, o

jornal publica uma reportagem fazendo campanha pela formulação de políticas locais de

preservação acusando as administrações municipais de desinteresse pela questão: 

ao que parece, certos Municípios estão finalmente compreendendo a importância

desses  bens.  Alguns  por  iniciativa  própria,  os estão preservando.  Outros,  pela

pressão do Condephaat e de munícipes que exigiram suas restaurações. Resta,

57 COSTA, Wanise Ferreira da; MARCOCCIA, Maria Luisa. Os monumentos históricos do Grande ABC. 
Abandonados. Diário do Grande ABC, Santo André, 18/11/1979, p.A5;

58 HENRIQUE, J. O verde está desaparecendo. Diário do Grande ABC, 08/01/1978, pp.A1-A2; 
59 Diário do Grande ABC, Santo André, 22/04/1975, p.A5;
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por  fim,  atar  as  pontas,  ou  seja,  unir  as  autoridades  locais  às  estaduais,

juntamente com a população, para que, numa ação conjunta, o Grande ABC possa

se preocupar com o futuro, protegendo o seu marcante passado60.

Em 1982, na mesma página que anuncia a criação do museu municipal Barão de Mauá,

em Mauá, o  jornal  relatava duas iniciativas de instalação de conselhos municipais de

preservação do patrimônio cultural: Ribeirão Pires e São Bernardo do Campo61. Em 1985

informava que apenas o município de Ribeirão Pires possuía uma equipe já atuante na

preservação,  na  figura  do  CODERP62.  No  mesmo ano,  quando  o  COMPAHC-SBC já

estava  em  atividade,  começa  também  a  pressioná-lo  com  demandas  da  população

sugerindo a preservação de determinados bens, por exemplo, o tombamento da Capela

de Santo  Antonio  dos Casa,  a  pedido da Sociedade Amigos do Bairro  Assunção,  do

Casarão da família Rovay, a pedido da Sociedade Esportiva de Vila Vivaldo e da antiga

fonte de água São Bernardo, no Bairro Baeta Neves, a pedido de uma moradora. Na

mesma  matéria  noticia  ainda  haver  um  movimento  na  Vila  das  Paineiras  para  a

preservação do antigo acampamento do DER (Departamento de Estradas de Rodagem) e

da casa do Pereirinha, uma antiga casa de barro, junto à favela Fonte Nova que “afirmam

estes setores, poderia garantir a formação de um museu contando a história da operária

área e da própria construção da Via Anchieta”63. 

Essa aproximação a movimentos de preservação e setores da comunidade local  deu

força ao jornal perante a opinião pública a começar por uma série de reportagens entre

1976 e 1979 denominadas “A história dos bairros”, escritas pelo editor e jornalista Ademir

Médici,  que tinha como objetivo de traçar um perfil  de cada bairro do ABC com base

principalmente em testemunhos de munícipes. A ideia da coluna foi retomada em 1987

sob  o  nome  de  “Memória”  sempre  acompanhada  de  uma  fotografia  proveniente  de

acervos públicos ou particulares claramente inspirada na coluna “Memória Paulistana” do

jornal Folha de São Paulo iniciada na edição de 14 de janeiro de 1986. 

O  ápice  do  engajamento  do  Diário na  preservação  do  patrimônio  cultural  se  deu  de

fevereiro a junho de 1987 na série dominical “Inventários Históricos” escrita por Ademir

Médici  com base em suas pesquisas junto à população. Nela o jornalista “apresentou

60 BARALDi, Roberto; PREVIGLIERI, Robson. É preciso salvar os monumentos. Diário do Grande ABC, 
Santo André, 08/02/1981, p.A2;

61 Diário do Grande ABC, Santo André,06/11/1982, p.A8;
62 MULLER, Cláudia. Assunto de pouco interesse. Diário do Grande ABC, Santo André,05/05/1985, p.A2;
63 MÉDICI, Ademir. São Bernardo relaciona todos os bens históricos. Diário do Grande ABC, Santo 

André,15/12/1985, p.A2;
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listagens de bens a serem preservados em cada cidade do ABC, sempre chamando a

atenção para  a  necessidade de uma política  de gestão local  sobre  o  tema”  (ALVES,

PASSARELLI, 2009, p.07). No mesmo ano o próprio jornal, apresenta em editorial um

resumo  dos  avanços  alcançados  pela  região  no  “resgate  da  memória”  que  tanto

promovera:

1987 foi  o ano da memória  do Grande ABC. Por vários motivos.  Foi  o ano fo

tombamento da Vila de Paranapiacaba, no alto da Serra do Mar.  Foi o ano do

tombamento  dos  estúdios  da  desaparecida  Companhia  Cinematográfica  Vera

Cruz, em São Bernardo. E foi o ano do início de duas grandes lutas populares, ao

menos: a da preservação do Cine-teatro Carlos Gomes, em Santo André, e a da

criação do grupo de pesquisadores da memória do Grande ABC, que realizou 14

reuniões nos sete Municípios locais. (…) Mauá criou o seu Conselho de Defesa do

Patrimônio  Histórico  e  Cultural  e  lançou  o  livro  De  Pilar  a  Mauá,  onde  teve

participação decisiva a Comissão de Memória da Cidade. São Caetano promoveu

concurso  sobre  a  história  dos  bairros.  Com  isto,  o  Museu  Histórico  Municipal

recebeu muitos documentos e objetos. Do mesmo modo, o município iniciou as

obras de restauração do Palácio Denardi64.

Assim  o  jornal  ia  tecendo  sua  inserção  no  cotidiano  da  região  com  reportagens

investigativas sobre as cidades do ABC, especialmente manifestações e festas populares,

apoiando, por exemplo, a criação do Fórum de Cidadania do Grande ABC, em 1995 e a

Câmara Regional do ABC em 1997, conselho representativo que passou a atuar junto ao

Consórcio Intermunicipal do Grande ABC em assuntos como educação, ambiente urbano

e inclusão social. No que diz respeito à preservação o Diário considera, como patrimônio

cultural o patrimônio natural (ex: represa Billings, Serra do Mar, Haras São Bernardo), a

arquitetura  civil  (ex:  estúdios  Vera  Cruz,  Cine  Teatro  Carlos  Gomes),  a  arquitetura

religiosa, arquitetura oficial (ex: Paço Municipal de Santo André, Câmara de Cultura de

São Bernardo) o patrimônio ferroviário, os antigos caminhos viários e as manifestações

culturais (ex: Procissão dos Carroceiros, Festa de Nossa Senhora do Pilar, em Ribeirão

Pires),  se omitindo, no entanto, sobre a preservação de conjuntos operários, vilas,  ou

edifícios industriais. (ALVES; PASSARELLI, 2009). Além disso advogou incessantemente

pelo uso museológico ou cultural dos bens protegidos como demonstrado no capítulo 1,

dificultando,  perante  a  opinião  pública,  a  aceitação de  outros  tipos  de  uso dos bens

culturais.

64 Diário do Grande ABC, Santo André, 01/01/1988, p.A5;
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Assim, ao mesmo tempo em que o jornal colaborou com “o fortalecimento de vínculos de

identidade regional em seus leitores, que passaram a manifestar suas opiniões sobre o

tema”, há, por outro lado, “vários equívocos do jornal com relação a conceitos sobre o

patrimônio  cultural  e  medidas  de salvaguarda  que da forma que  são  insistentemente

veiculadas, dificultam as políticas públicas do patrimônio cultural” (ALVES; PASSARELLI,

2009, p.03).

O Diário se manteria bastante ativo nas questões patrimoniais ainda até os primeiros anos

da década de 1990 quando os conselhos municipais de preservação de Santo André e de

São Caetano do Sul entraram em atividade. A partir de então a militância do jornal pouco

a pouco se arrefece e as discussões sobre patrimônio cultural vão se restringindo aos

casos  de  maior  impacto  como  a  indefinição  do  uso  da  Vera  Cruz,  se  limitando  à

publicação das opiniões de colunistas engajados nas questões culturais da região como a

arquiteta  Silvia  Helena  Passarelli  e  o  professor  Luiz  Roberto  Alves  da  Universidade

Metodista, além do jornalista Ademir Médici.  No início dos anos 2000, quando Fausto

Polesi  deixa a direção da redação, a questão praticamente desaparece do jornal.  Até

então,  suas  contribuições  muito  colaboraram  para  a  instalação  do  debate  sobre

preservação  do  patrimônio  cultural  e  com  e  para  o  estímulo  ao  envolvimento  e

fortalecimento de diversos movimentos, organizações e opiniões que tiveram espaço em

suas páginas. 

Iniciativas de movimentos sociais em defesa da preservação e da promoção da memória,

que aliás, já vinham sendo apoiados pelo Diário desde o início dos anos 1980, também

foram  decisivos  para  a  preservação  do  patrimônio  cultural  como  o  Movimento  Pró-

Paranapiacaba,  as  ações  pelo  tombamento  da  vila  ferroviária  de  mesmo  nome,  e  o

Núcleo de Estudo da Memória Popular do ABC, uma iniciativa da Universidade Metodista,

situada em São Bernardo do Campo, de se aproximar da comunidade local. Esse núcleo,

que foi  coordenado durante anos por Luiz Roberto Alves, doutor em Letras pela USP,

professor  da  Universidade  Metodista,  e  contava  com  nomes  como  o  do  jornalista

Valdenizio Petrolli65. O Núcleo realizava publicações dos resultados de sua atividade como

a revista  Memória Popular do ABC. Já o movimento SOS Carlos Gomes, que visava a

preservação  do  Cine  Teatro  em  Santo  André,  foi  uma  das  iniciativas  do  grupo  de

pesquisadores da memória do Grande ABC a que se refere a notícia do Diário do Grande

ABC  de janeiro de 1988 citada acima. O histórico desse grupo mostra que havia de fato

65 Diário do Grande ABC, Santo André,02/12/1981, p. A2;
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um  movimento  regional  pela  valorização  da  memória,  pela  discussão  da  identidade

regional e pela preservação do patrimônio cultural do Grande ABC como demonstra Silvia

Passarelli, uma de suas colaboradoras: 

No ano de 1986 realizou-se em Mogi das Cruzes o Simpósio Sobre Preservação e

Memória Cultural, organizado pela Delegacia Regional de Cultura da Secretaria do

Estado – Região da Grande São Paulo – e pela Prefeitura de Mogi das Cruzes,

com o objetivo de capacitar técnicos das prefeituras da Região Metropolitana em

três áreas distintas: Museu e Arquivo, Biblioteca e Ambiente Urbano.

Para a preparação do Simpósio, técnicos das prefeituras da Região do Grande

ABC elaboraram o “Manifesto da Comissão de Cultura da Região do Grande ABC

– Sub Região I da Grande São Paulo”, propondo que o poder público estimule a

pesquisa da memória local e destacando bens de interesse de preservação em

nível  supralocal,  quais  sejam:  a  Represa  Billings,  os  estúdios  da  Companhia

Cinematográfica Vera Cruz, a Vila de Paranapiacaba, a Calçada do Lorena e o

Cine-Theatro Carlos Gomes. 

No  ano  de  1987,  a  Prefeitura  de  Santo  André  promoveu  (…)  o  Curso  de

Preservação da Memória Municipal, que contou com a participação dos técnicos

das várias prefeituras da Região ABC e pesquisadores e estudantes da região (…)

Moradores  do  ABC,  estudantes,  professores  e  demais  interessados  na

preservação da memória colocaram suas propostas e visões sobre a defesa do

patrimônio cultural. 

Na  conclusão  do  curso,  decidiu-se  pela  criação  do  Grupo  Independente  de

Pesquisadores da Memória do Grande ABC – GIPEM –, formado por técnicos das

prefeituras,  pesquisadores  voluntários  (memorialistas)  e  pesquisadores

acadêmicos que moravam ou atuavam na Região do ABC. (PASSARELLI, 2005,

pp. 79-80).

O GIPEM iniciou suas ações por meio de encontros quinzenais de pesquisadores das

sete cidades do ABC, contando com contribuições de ex-sindicalistas e ex-operários como

Paschoalino Assumpção66,  Philadelpho Braz67 e José Duda Costa68,  acadêmicos, como

66 Nascido em Paranapiacaba em 1917, foi telegrafista da Estrada de Ferro São Paulo Railway. Publicou 
alguns livros sobre a história e a memória da região, por exemplo “O Teatro Amador em Santo André” 
(ASSUMPÇÃO, 2000);

67 Militante sindical nascido em 1926 no interior de São Paulo e falecido em 2009, foi metalúrgico filiado ao 
Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e militante do PCB ainda nos anos 1940. Foi também um dos
fundadores do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e também do Partido dos Trabalhadores (PT); 

68 Nordestino, foi morar em Santo André aos 13 anos de idade. Trabalhou como metalúrgico em algumas 
fábricas do ABC como a Harvester, a General Electric e a Volkswagen; 
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Luiz  Roberto Alves69,  Silvia  Passarelli70 e  José de Souza Martins71,  figuras  políticas e

funcionários  públicos,  como  Enrique  Ricardo  Lewandowski72 e  Celso  Daniel73.  O  já

mencionado  Ademir  Médici,  memorialista  e  jornalista  divulgava  sistematicamente  as

opiniões e as iniciativas do grupo nas colunas “Ame a Sua Cidade” e “Memória” no Diário

do Grande ABC. 

O grupo foi responsável por campanhas como o apoio ao movimento pela preservação do

Cine-teatro Carlos Gomes em Santo André,  a criação do Museu de Santo André e a

realização do Congresso de História do Grande ABC, em 1990, um evento que passou a

ser repetido a cada dois anos para a discussão da memória e da identidade da região,

incluindo  seu  patrimônio  cultural.  Na  sua  primeira  edição,  em 1990,  reuniu  em suas

mesas nomes como Benedito Lima de Toledo, José de Souza Martins e Celso Daniel,

bem como lideranças do movimento sindical, como Luís Inácio Lula da Silva, entre outros

pesquisadores, funcionários públicos, memorialistas e interessados. 

Em 1992, ao mesmo tempo em que organizava o 2º Congresso de História do Grande

ABC, desta vez a ser realizado em São Bernardo do Campo, o GIPEM lança o movimento

SOS  Câmara,  pela  recuperação  do  prédio  da  antiga  Câmara  do  município  de  São

Bernardo, do qual derivaram os sete municípios atuais do ABC. A Casa dos Esportes,

como era conhecido o edifício, já havia sido tombada pelo COMPAHC-SBC em 1987.

Para reverter o estado de conservação ruim da antiga Câmara, o Grupo Independente

conseguiu reunir, segundo o Diário do Grande ABC, mais de oito mil assinaturas em um

abaixo assinado que encaminhou ao prefeito e ao presidente da Câmara de São Bernardo

do Campo solicitando providências para o seu restauro. O grupo ainda levantou verbas

69 Formado em Letras pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade São Paulo 
(FFLCH-USP) se especializou em narrativas de memória popular na Universidade Hebraica de 
Jerusalém em 1976 e obteve sua livre-docência pela USP. Seguiu sua carreira acadêmica como 
professor da Universidade Metodista, em São Bernardo do Campo. Foi Secretário de Educação e 
Cultura de São Bernardo do Campo entre 1989 e 1992. Em 2012 passa a ser membro do Conselho 
Nacional de Educação (CNE); 

70 Arquiteta e Urbanista formada pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) da USP, trabalhou 
durante anos como servidora na prefeitura municipal de Santo André, tendo inclusive coordenado o 
programa de revitalização de Paranapiacaba, sob a gestão do prefeito Celso Daniel. Foi docente de 
algumas universidades da região como a Metodista e a Universidade Federal do ABC (UFABC) onde 
desenvolveu diversos projetos na área de preservação do patrimônio cultural; 

71 Sociólogo e professor emérito da FFLCH-USP e natural de São Caetano do Sul, escreveu diversos livros
sobre o operariado do Grande ABC, como “Subúrbio” (MARTINS, 1992) e “A aparição do demônio na 
fábrica (MARTINS, 2008); 

72 Jurista formado pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, da qual também foi vice-reitor, e 
doutor pela Faculdade de Direito da USP, foi Secretário de Assuntos Jurídicos de São Bernardo do 
Campo entre 1984 e 1988, período em que foi o primeiro presidente do COMPAHC-SBC. Em 2006 se 
tornou ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), indicado pelo presidente Luís Inácio Lula da Silva;

73 Engenheiro nascido em Santo André e prefeito da cidade em dois mandatos (1989-1992 e 1997-2002), 
foi eminente figura política do Partido dos Trabalhadores (PT). Foi sequestrado e assassinado em 2002; 
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por meio de pedágio para a realização das obras74.  

Para  além  de  sua  própria  ação,  colaboradores  do  GIPEM  alcançaram  posições

importantes nas prefeituras locais levando, de alguma maneira, as demandas do grupo

para as pautas das políticas municipais. Angela Quintino Armelini ressalta sua influência

em Santo André:

O engenheiro Celso Daniel integrou o GIPEM desde sua criação. Quando de sua

ascensão à Prefeitura Municipal de Santo André, teve oportunidade de contribuir

com a instituição de instrumentos políticos que contribuíssem para a pesquisa e

defesa  do  patrimônio  histórico  regional.  (…)  o  Comdephaapasa  surgiu  como

ferramenta  para  dar  resposta  às  políticas  de  preservação  propostas  pela

administração do Prefeito Celso Daniel (…) que teve a oportunidade de colocar em

prática as ideias sobre cultura, memória e preservação que já compartilhava com

os membros do GIPEM (ARMELINI, 2008, p.49).

 

Assim como em Santo André, colaboradores do GIPEM também alcançaram a Prefeitura

de São Bernardo do Campo e levaram, de alguma maneira, os valores defendidos pelo

Grupo para as políticas urbanas bernardenses. Entre fins dos anos 1980 e os primeiros

anos da década de 1990, Luiz Roberto Alves, Enrique Ricardo Lewandowski e Conrado

Bruno Corazza foram secretários das pastas de Educação e Cultura, Assuntos Jurídicos e

Obras,  respectivamente.  Alves  fora  coordenador  do  Núcleo  de  Estudo  da  Memória

Popular do ABC do IMES durante anos. Lewandowski, esteve diretamente envolvido na

criação do COMPAHC-SBC e foi seu primeiro presidente. Bruno Corazza, que coordenou

o  movimento  SOS  São  Bernardo,  um  desdobramento  do  SOS  Câmara,  também  foi

presidente do COMPAHC-SBC e um de seus conselheiros mais engajados. 

Além desses agentes, há que se observar o envolvimento de um número significativo de

técnicos  da  Prefeitura  Municipal  de  São  Bernardo  do  Campo  nas  discussões  sobre

memória,  identidade e preservação do patrimônio cultural.  Destacamos Antonio Peres,

coordenador do centro de Pesquisa do Folclore, a bibliotecária Maria Inês de Moraes

Leme e Doraci Sponchiatto da Divisão de Bibliotecas, Arlete Feriani Pinheiro e o jornalista

Ademir Roberto Médici, ambos ligados ao Serviço de Documentação da História Local

(SDHL). Seu envolvimento nas atividades do GIPEM indica que nele havia também um

forte engajamento de servidores públicos na preservação do patrimônio cultural. Esses

funcionários contribuíram significativamente com a criação de aparatos para as políticas

74 SILVA, Mirla. SOS Câmara. Diário do Grande ABC, Santo André, 03/05/1992, p.A7
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de preservação, como demonstra a trajetória profissional da socióloga Doraci Sponchiatto:

Nos anos 80 a biblioteca pública de São Bernardo foi considerada uma referência

aqui no Brasil (…) a ideia era ter ali, na biblioteca do centro [Monteiro Lobato] uma

sala sobre a cidade. É aí que a gente (…) recupera ali informações e acervo já, um

pequeno acervo, para implantar a sala São Bernardo. Esse é o embrião do nossos

trabalho aqui que hoje é a Divisão de Preservação da Memória. (…) Então o meu

histórico  profissional  ele  passa  por  todas  essas  etapas:  Sala  São  Bernardo,

Supervisão de Pesquisas e Estudo da História Local, Serviço de Documentação da

História  local,  Serviço  de  Memória  e  Pesquisa  da  Cultura  Popular,  que  é  o

momento que junto ao acervo da Cultura Popular, e depois Seção de Patrimônio,

Seção de Memória e Patrimônio com as duas unidades, Serviço de Patrimônio e

Serviço  de  Memória  e  Acervo,  que  depois  se  transforma  na  Divisão  de

Preservação da Memória que hoje nós temos: a Seção de Patrimônio que cuida

especificamente  mais  da  gestão  do patrimônio  (…) e  a  Seção de  Pesquisa  e

Documentação que é o locus da memória da cidade75.

Já Maria Ines de Moraes Leme, por sua vez, representando a Secretaria de Educação,

Cultura e Esportes, em 1983, coordenou um grupo de trabalho que levantou subsídios

para a criação de instrumentos específicos para a proteção legal do patrimônio cultural

em nível municipal, visando principalmente a criação do COMPAHC-SBC. O grupo era

formado por membros do executivo,  do legislativo e Wanderley dos Santos,  chefe do

Arquivo da Mitra Arquidiocesana de São Paulo, o único representante da sociedade civil.

Encerradas as atividades, os integrantes levantaram alguns bens considerados de valor

histórico e artístico para o município: a Igreja de Santa Filomena, a Igreja Nossa Senhora

da Boa Viagem, a Igreja Presbiteriana Independente, a antiga Câmara Municipal, a casa

sede da Chácara Silvestre, uma casa antiga à Rua Américo Brasiliense, a Capela de São

Bartolomeu  a Capela de Santo Antonio dos Casa, a Capela do Bairro Demarchi e a Casa

do Comissário do Café. Exceto pela casa à Rua Américo Brasiliense, demolida, esses

bens foram os primeiros tombados pelo COMPAHC-SBC em 1987. 

Além  disso,  na  documentação  reunida  pelo  grupo  durante  esse  ano,  aparece  um

anteprojeto  de  lei  de  1982  dispondo  sobre  a  preservação  do  patrimônio  cultural  e

ambiental  urbano  em âmbito  municipal  enviados  à  Câmara  Municipal  de  São  Paulo,

provavelmente o que deu origem ao CONPRESP, em que constam os nomes de Benedito

Lima de Toledo, Modesto Carvalhosa, Aziz Ab'saber e Carlos Lemos. Esse anteprojeto

serviu diretamente como modelo para a elaboração de leis específicas de preservação em
75 Doraci Sponchiatto em entrevista para o autor em 02/04/2012;
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São Bernardo do Campo, juntamente com um memorando do DPH sobre o instrumento

do  tombamento,  um  parecer  do  Centro  de  Estudos  e  Pesquisas  da  Administração

Municipal (CEPAM) sobre incentivos fiscais e uma cópia da legislação de proteção ao

patrimônio  cultural  do  município  de  Piracicaba,  enviada  pelo  CODEPAC,  conselho

piracicabano de preservação76.

A iniciativa de se formar um grupo de trabalho para estudar instrumentos de proteção do

patrimônio cultural,  formado por representantes tanto do executivo como do legislativo

municipal, havia partido do vereador Lenildo Magdalena, filiado ao PSB, que solicitara à

Câmara um projeto de lei dispondo sobre tombamento municipal de bens edificados. Em

1984,  mediante  os  resultados  apresentados  por  esse  grupo,  Magdalena  submeteu  à

Câmara quatro projetos de lei dispondo, cada um deles, sobre a criação do COMPAHC-

SBC, do instrumento de tombamento, da listagem de bens de valor histórico e cultural e

de incentivos fiscais para proprietários de bens tombados77. Submeteu ainda à apreciação

da  Câmara  Municipal  projetos  de  lei  solicitando  o  tombamento  dos  estúdios  da

Companhia Cinematográfica Vera Cruz, do Edifício Alfa da Universidade Metodista, do

Primeiro Ginásio Estadual da cidade, do Obelisco do Soldado Constitucionalista, da Torre

da Elni, da EMEB Santa Teresinha e do Edifício Wallace Simonsen78.

Lenildo Magdalena não foi o primeiro nem o único vereador a se envolver na questão da

preservação do patrimônio cultural. Como já mencionado no capítulo anterior, foram os

vereadores Maurício de Castro e Mário Ladeia da Rocha, que, em 1975, desencadearam

a discussão sobre as dependências da Vera Cruz, confrontando a Prefeitura em nome da

comunidade de moradores do  bairro Jardim do Mar. No final dos anos 1980 foi a vez de

Admir Donizetti Ferro investir na preservação com um projeto de lei para o tombamento

da Cidade da Criança79:

Na Camara em 1989 havia uma especulação muito grande de que o prefeito na

época  queria  vender  a  cidade  das  crianças  pra  pagar  dívidas  herdadas  da

administração anterior  e  na época eu pertencia  à  bancada de oposição e nós

queríamos achar um meio de poder proteger a cidade das crianças para que ela

não fosse vendida. E na época a ideia que eu tive foi de entrar com projeto de lei

de tombamento. Lógico que apoiado pela sociedade civil organizada e entrei com

76 Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo, Processo 5454/82;
77 Camara Municipal de São Bernardo do Campo, projetos de Lei nº 28/84, nº30/84, nº31/84, nº32/84;
78 Câmara Municipal de São Bernardo do Campo, projetos de Lei nº 36/1987, nº 108/87, nº124/88, 

nº142/98, nº143/98, nº 23/2000 e nº102/2002;
79 Câmara Municipal de São Bernardo do Campo, Projeto de Lei 113/89;
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esse projeto de tombamento que fez com que o Maurício desistisse dessa ideia. O

tombamento foi aprovado pela Camara e foi sancionado pelo prefeito80.

e também da área verde da fábrica de embalagens Matarazzo, entre a Rua Braga e a Via

Anchieta, próxima ao centro da cidade: 

e houve uma mobilização da sociedade civil também, nesse mesmo momento da

questão  da  cidade  das  crianças,  e  também  apoiado  pela  sociedade  civil  eu

também entrei com o pedido de tombamento dessa área. (…) o que moveu mais

as pessoas na época (…) ali  foi as árvores, porque muitas árvores iam para o

chão.  (...)  A sociedade  se  mobilizou  de  verdade.  Naquela  época  foi  feito  até

passeata contra o condomínio que hoje está instalado81.  

Ferro ainda se aproximaria bastante do COMPAHC-SBC a partir  de 1998, quando foi

nomeado Secretário de Educação e Cultura na gestão do prefeito Maurício Soares (1997-

2003)  e,  em  seguida  do  prefeito  William  Dib  (2003-2009).  De  1997  a  2004  foi

representante  titular  de  sua secretaria  na  composição do COMPAHC-SBC.  Em 1987,

Miguel  Uematsu,  também  vereador  e  presidente  da  Câmara  Municipal,  atendendo  à

Sociedade Amigos do Jardim das Américas, se esforçou por conseguir o tombamento da

torre da antiga tecelagem Elni82. Por fim, nos anos 1990, o vereador Edinho Montemor,

junto a alguns setores da comunidade, se engajou no tombamento do Castelo Jandaia 83 e

do cemitério da Vila Euclides84. 

Além  dos  funcionários  públicos  e  de  vereadores,  alguns  setores  organizados  da

sociedade civil demonstraram considerável mobilização para levar ao COMPAHC-SBC a

pauta  da  preservação  do  patrimônio  cultural.  Em  1995,  pouco  tempo  depois  da

devastação  da  área  verde  da  fábrica  de  Embalagens  Matarazzo,  um grupo  de  nove

organizações se  mobilizou pela  preservação do Painel  de  Azulejo  da  Fonte  da Água

Mineral São Bernardo, no bairro Baeta Neves. O Movimento de Resistência Ecológica

“Terra Viva”,  a Associação de ex-Alunos do Univerisdade Metodista,  o Movimento em

Defesa da Vida, o Movimento Haras São Bernardo, a Campanha de Reflorestamento do

Pico  do  Bonilha,  a  Associação  Global  de  Desenvolvimento  Ambiental,  a  Associação

Brasileira das Comunidades Alternativas -Regional Fênix/SP, a Associação Ambientalista

80 Admir Donizetti Ferro em entrevista para o autor em 15/03/2012;
81 IDEM;
82 Jornal Diário do Grande ABC, 03/10/1987, p. A2;
83 Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo, Processo 10962/94;
84 Jornal Diário Popular, 12/04/1998;
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Mãe  Natureza,  o  Grupo  de  Preservação  Ambiental  SOS  Billings  e  o  Sindicato  dos

Pescadores Artesanais do Estado de São Paulo elaboraram uma carta e enviaram ao

COMPAHC-SBC, ao prefeito Maurício Soares e ao secretário da pasta de Habitação e

Meio Ambiente do governo municipal solicitando o tombamento do conjunto

Entendendo que a área a qual se solicita tal tombamento é patrimônio histórico por

se tratar de conjunto urbano, uma estrutura arquitetônica (construções antigas),

um bem natural (água, vegetação nativa) e uma obra de arte [o painel de azulejos

decorados com pintura] cuja preservação seja significativa para preservação da

memória  social,  conforme  documentação  a  ser  analisada  pelo  órgão  de

tombamento estadual, quando de sua fase de estudos85.

A preservação do patrimônio natural já vinha, aliás sendo preocupação da comunidade

local desde fins dos anos 1980 com a criação do Movimento Haras São Bernardo86 e do

movimento SOS Billings, que se tornou uma ONG em 2000. O primeiro foi bem sucedido

ao conseguir o tombamento estadual da área do Haras pelo CONDEPHAAT87 e combater

sua crescente  devastação.  Já  o  SOS Billings  teve origem em 1985 para promover  a

qualidade das águas da represa Billings, que abastece parte da Grande São Paulo, e

incentivar uma ocupação saudável em seu entorno bem como preservar seus mananciais

e a Mata Atlântica circundante. 

Algumas  demandas  pontuais  que  esporadicamente  chegaram  ao  COMPAHC-SBC

também são dignas de nota. O caso do pedido de tombamento do Castelo Jandaia, por

exemplo,  defendido  pelo  vereador  Edinho  Montemor,  foi  promovido  pela  Sociedade

Amigos do Parque Jandaia, que encaminhou para o COMPAHC-SBC um abaixo assinado

pelos moradores do bairro solicitando o tombamento do casarão e seu entorno. Caso

semelhante foi o abaixo assinado apresentado ao COMPAHC-SBC pela Associação de

Artistas e Artesãos de São Bernardo do Campo pedindo o tombamento da Praça Lauro

Gomes88 em defesa de sua importância para a paisagem da cidade e do valor natural de

suas árvores. O pedido foi reforçado pela comunidade da Escola Estadual Maria Iracema

Munhoz,  que  além de  defender  também a  preservação  da  escola,  fronteira  à  praça,

alegava que foram alunos que plantaram as árvores em frente a ela89. 

85 Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo, Processo 9950/1995-22, fl 30;
86 Jornal Diário do Grande ABC, 20/06/1989, p.A7;
87 CONDEPHAAT, Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico, inscrição nº22, p.306, 

10/07/1990; 
88 Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo, Processo 0453/2006;
89 Livro de Atas do COMPAHC-SBC. Ata da 84ª Reunião Ordinária, 14/12/2005;
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Também houve casos de pedidos feitos individualmente por munícipes. O tombamento do

Painel Memórias de Uma Cidade, de autoria do artista plástico Adélio Sarro Sobrinho, por

exemplo,  foi  tombado em 2005 por  iniciativa  de Márcio  Roberto  Dias Barreira.  O ex-

gerente da agência do Banco Banespa, onde se encontra a obra, temia por sua perda

após a venda da rede para o Banco Santander:

Esta  obra,  de  minha  iniciativa,  quando  era  gerente  geral  daquela  Agência,

homenageia a cidade de São Bernardo do Campo, retratando sua antiga igreja, os

primeiros  imigrantes,  a  atual  matriz,  a  indústria  moveleira,  a  indústria

automobilística e o Banespa. A inauguração desse painel fez parte do calendário

oficial, das solenidades de comemoração ao aniversário da cidade em agosto de

1994, com a presença do Ex-Prefeito Walter Demarchi e várias autoridades90.

Outro  munícipe,  Fernando  Augusto  Rodrigues,  enviou  uma  carta  ao  COMPAHC-SBC

solicitando o tombamento da Chaminé da Indústria Garcez: “A Chaminé é um símbolo do

processo de industrialização, existindo poucos exemplares no município, especialmente

chaminés  que  ostentavam  o  nome  da  fábrica,  e  a  sua  preservação  torna-se  uma

referência do papel da indústria na cidade”91. Embora o Conselho não tenha sido bem

sucedido em atender esse pedido, como será explicado no capítulo 3, outro munícipe, o

proprietário  do  terreno  onde  se  encontra  a  Chaminé  da  Avenida  Perry  Ronchetti92

procurou  o  então  Secretário  de  Cultura  Admir  Ferro,  a  quem  entregou  uma  carta

declarando  interesse  na  preservação  da  chaminé,  que  acabou  sendo  tombada  pelo

COMPAHC-SBC93. 

O patrimônio industrial,  aliás, não contou com a mesma mobilização que o patrimônio

natural  em sua defesa na cidade.  Poucas foram as iniciativas de recuperação de sa

memória e ainda menores as que solicitaram tombamentos de unidades do município. No

âmbito da valorização da memória, uma das únicas iniciativas nesse sentido partiu da

ACISBEC (Associação Comercial e Industrial de São Bernardo do Campo), que  em 1994

organizou a I Expo Comercial, Industrial, Agrócola e Cultural: São Bernardo de A a Z, no

Pavilhão Vera Cruz, tendo como mote principal a história da industrialização do município.

Outro raro exemplo de zelo pela memória industrial foi o abaixo assinado dos funcionários

da Termomecânica solicitando a mudança de nome da Avenida Caminho do Mar para
90 Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo, Processo 10574/2005, fl 02;
91 Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo, Processo 14842/2004, fl 04;
92 Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo, Processo 12773/1999;
93 Livro de Atas do COMPAHC-SBC, Ata da 24ª Reunião Ordinária 14/09/1999, v1, fls 76-78;
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Avenida  Salvador  Arena,  imigrante  italiano  e  empresário  que  trouxe  sua  empresa

Termomecânica  para  São Bernardo  do Campo em meados dos  anos  1950.  Além da

fábrica, o empresário criou também a Fundação Salvador Arena, instituição social que

conta com um Colégio e uma Faculdade com vários cursos técnicos voltados para a

produção industrial. Por fim, cumpre lembrar o Movimento Cívico Pró – São Bernardo, que

tinha  entre  seus  fundadores  membros  da  família  Corazza,  expoentes  da  indústria

moveleira da cidade. O Movimento propôs a criação de um Museu Industrial nas antigas

instalações da fábrica de motores Perkins, o que certamente incluiria o tombamento do

edifício, bem como a criação de um Museu do Automóvel94, ambas sem sucesso. 

O engenheiro Conrado Bruno Corazza defendia a preservação do patrimônio industrial

desde os anos 1980, quando decidiu se desfazer do antigo maquinário da fábrica de

móveis de sua família. Para Corazza, “A Prefeitura de São Bernardo deveria se dedicar

com urgência à formação desse museu industrial pois, segundo ele, existem muitas peças

espalhadas”95. Junto à reportagem que divulgou as ideias de Corazza, em 1987, Ademir

Médici apresentou também uma relação “de indústrias, associações, escolas e sindicatos

através dos quais se poderá chegar a um primeiro inventário industrial no Grande ABC

(…). A relação não científica, é apenas um apanhado geral das várias organizações em

cada um dos sete municípios”96. Nesse arrolamento, Médici incluiu edifícios das fábricas

moveleiras Irmãos Corazza e Santa Terezinha, da Tecelagem Tognato, de montadoras

automobilísticas como a Volkswagen e a Scania, de escolas profissionalizantes como a

Escola Técnica Industrial Lauro Gomes, o SENAI e a Faculdade de Engenharia Industrial

(FEI) e sedes de sindicatos como o dos Marceneiros e dos Trabalhadores nas Indústrias

de Fiação e Tecelagem. 

É indispensável ressaltar que as organizações trabalhistas, em mais de vinte anos de

atuação do COMAPHC-SBC, nunca se aproximaram do Conselho para defender seus

valores  e  suas  representações  como  parte  do  patrimônio  cultural  bernardense

oficialmente protegido pelo município. O Sindicato dos Metalúrgicos, por exemplo, embora

mantenha  seu  próprio  centro  de  documentação97,  cujo  acervo  encontra-se  boa  parte

disponibilizado para acesso via internet, nunca reivindicou junto à administração pública

qualquer  medida  de  preservação  e  valorização  de  sua  memória.  Esse  silêncio  dos

sindicatos  e  de  outras  formas  de  associações  operárias  indica  que  os  movimentos
94 Livro de Atas do COMPAHC-SBC, Ata da 02ª Reunião Ordinária  01/12/1993, v1, fls 26-29;
95 Jornal Diário do Grande ABC, 14/06/1987, p.C1;
96 IDEM;
97 http://www.abcdeluta.org.br/ (acesso feito em outubro de 2013);
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trabalhistas em São Bernardo do Campo não fizeram do patrimônio cultural mais uma

frente de ação para a defesa de sua causa. 

Estiveram, pois, ausentes das disputas simbólicas patrimoniais no espaço urbano e da

afirmação política dos trabalhadores por meio da preservação de suas memórias e de

seus  locais  de  trabalho.  Tal  característica  talvez  tenha  decorrido  de  uma  recusa

consciente, por parte dessas entidades de classe, da possibilidade de engessamento de

áreas de produção pelo tombamento, o que evitaria sua atualização e poderia causar o

deslocamento  de  plantas  produtivas  e  consequentemente  uma  fuga  de  empregos.  A

efetiva migração fabril ocorrida ao longo das décadas de 1990 e 2000 em nada se deveu,

contudo, a tombamentos, fato que precipitou a demolição de dezenas de unidades cujos

terrenos  foram  convertidos  em  novos  empreendimentos  de  caráter  imobiliário.   Nem

mesmo assim as entidades representativas de operários se mobilizaram para defendê-las

por ações coletivas ou por meio dos assentos facultados à sociedade civil existentes na

composição do Conselho. 

As cadeiras do COMPAHC-SBC destinadas à sociedade civil foram ocupadas quase que

exclusivamente por organizações que se aproximaram do Conselho para reivindicar a

preservação de algum bem. Por isso as instituições que compuseram o colegiado ente

1984 e 2006 foram, em sua maioria por grupos ligados a atividades culturais, artísticas,

ecológicas e preservacionistas como se verá a seguir. 

2.2 Quem decide preservar 

Em sua primeira gestão, a composição do COMPAHC-SBC era ainda muito restrita a

representantes  da  Prefeitura  Municipal.  Figuravam  como  conselheiros  Maria  Inês  de

Moraes Leme, que coordenara o grupo de trabalho para a criação do Conselho, Ademir

Roberto Médici, representando o SDHL, e Enrique Ricardo Lewandowski, secretário de

assuntos jurídicos da Prefeitura como seu primeiro presidente. Nessa gestão eram os

próprios secretários de cada pasta da administração municipal que representavam suas

respectivas  secretarias,  o  que conferia  um grande peso político  para  o  Conselho.  As

cadeiras restantes foram destinadas à Associação dos Engenheiros e Arquitetos do ABC,

tendo Bruno Corazza como seu representante; à Cúria Arquidiocesana de São Paulo,

representada por Wanderley dos Santos, membro do grupo de trabalho para criação do

Conselho; ao IHG-SP, que enviou José Gonçalves Salvador, ao CONDEPHAAT, ocupada
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por Marcos José Carrilho e ao SPHAN, por Antônio das Neves Gameiro. 

Por um lado essa composição conferiu ao Conselho um caráter essencialmente técnico e

também uma grande eficiência  para  a  realização de  tombamentos,  afinal,  havia  uma

demanda social  represada a ser atendida como ocorria  nos casos dos Estúdios Vera

Cruz, das Indústrias Matarazzo, da Cidade da Criança, da torre da tecelagem Elni,  do

Haras São Bernardo entre outras.  Assim,  dessa maneira,  até  1990,  ano final  de sua

primeira gestão, o COMPAHC-SBC havia realizado doze dos vinte e um tombamentos

que efetivaria até 2006. Por outro lado, exceto a Associação dos Engenheiros e Arquitetos

do ABC, não havia uma única instituição da sociedade civil  diretamente ligada a São

Bernardo do Campo ali representada para defender seus valores no patrimônio cultural

municipal.  Dentre  aqueles  doze  tombamentos,  nove  haviam  sido  indicados  por

funcionários públicos e vereadores do grupo de trabalho que levantou estudos para a

criação  do  Conselho.  Os  três  restantes  eram  indicações  dos  vereadores  Lenildo

Magdalena e Admir Ferro. Somente o tombamento da Capela de Santo Antônio do bairro

dos Casa foi reforçado por pedidos da sociedade civil, por meio da Sociedade Amigos do

Bairro Assunção. 

Nas  gestões  seguintes,  o  Conselho  se  tornou  mais  equilibrado  em  relação  a

representantes  da  sociedade  civil,  pois  alguns  daqueles  grupos  que  demandavam  a

preservação passam, gradativamente, a ocupar as cadeiras do COMPAHC-SBC como a

Universidade Metodista (1993), o GIPEM (1993), a Federação das Sociedades Amigos de

Bairros de São Bernardo do Campo (1995), a Associação de Artistas e Artesãos de São

Bernardo do Campo (1998),  a Associação Comercial  e Industrial  de São Bernardo do

Campo (2000), a SOS Billings (2000), e o Movimento de Resistência Ecológica Terra Viva

(2002).  Em geral  o  desempenho  dessas  organizações  foi  inconstante  e  se  limitou  a

demandas pontuais e isoladas dentro sua área de interesse, como descritas acima, sem

que demonstrassem maior engajamento na concepção e gestão do patrimônio cultural em

sua totalidade. A atuação de algumas delas foi  tão inexpressiva e desinteressada que

acabaram se desligando voluntariamente do Conselho, como foi o caso da Associação

dos Construtores e Incorporadores do ABC, da ACISBEC, e da Sociedade Amigos das

Artes de São Bernardo do Campo, ou sendo substituídas pela baixa frequência de seus

conselheiros nas reuniões como a AETUR e o Serviço Aéreo-terrestre de Salvamento e

Proteção Ecológica (SATS)98. 

98 Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo, Processo 13925/86;
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Mesmo a Universidade Metodista, que nos anos 1980 figurou como um dos principais

debatedores da memória, da cultura e do patrimônio cultural em São Bernardo do Campo,

por meio de seu Núcleo de Estudo da Memória Popular do ABC, não demonstrou grande

empenho  no  Conselho.  Respondendo  a  pergunta  de  qual  a  orientação  dava  a

Universidade para seu representante no COMPAHC-SBC, Simone Scifoni,  conselheira

pela Universidade de 1998 a 2002, não hesitou em responder que “a Metodista nunca deu

orientação nenhuma sobre como a gente deveria agir”99. Essa situação não parece ter

mudado nem mesmo após criação da Cátedra Gestão de Cidades, por iniciativa de Luiz

Roberto Alves em 2003, que bem poderia ter contribuído com a renovação da pauta de

discussões sobre o patrimônio cultural e a gestão da cidade. A ideia inicial da Cátedra

partiu de uma conversa entre esse professor da Metodista e Celso Daniel,  no ano de

2001, em que o então prefeito andreense reclamava que “o Grande ABC ainda não tinha

massa  crítica  universitária  capaz  de  dar  suporte  às  necessidades  do  seu

desenvolvimento“100.  

Também as secretarias da administração municipal em geral não tinham a preservação do

patrimônio cultural entre suas principais pautas de governo, se limitando a pressionar o

Conselho em situações de conflito de interesses. “Nos 10, 12 anos que eu fiz parte do

COMPAHC,  pouquíssimas  vezes,  eu  me  lembro  de  duas  ou  três  vezes  em  que  o

secretário me chamou e falou ‘nós temos que tomar esta posição por que é a posição da

administração’”101, observa José Eduardo Assumpção, professor de Educação Física da

prefeitura municipal, que foi conselheiro do COMPAHC-SBC representando a Secretaria

de Esportes e Lazer. Marcos Tatyiama chega a ver até mesmo uma vantagem nessa falta

de engajamento das secretarias: 

Eu pelo  menos,  nesse  tempo  todo,  enquanto  representante  da  Secretaria  [de

Planejamento] nunca sofri nenhum tipo de pressão para se votar em determinados

assuntos  dentro  do Conselho.  Eu sempre  tive  uma liberdade muito  grande de

atuação. (…) A gente tinha liberdade de fazer as coisas. Por esse desinteresse, a

gente conseguiu caminhar102

99 Simone Scifoni em entrevista para o autor, 16/05/2012;
100 Página oficial da Cátedra Gestão de Cidades, da Universidade Metodista, na internet. Dosponível em 

http://www.metodista.br/gestaodecidades/sobre-a-catedra/historia-da-catedra/  (acesso feito em 
novembro de 2013);

101 José Eduardo Assumpção em entrevista para o autor em 01/06/2012;
102 Marcos Tatyiama em entrevista para o autor em 09/03/2012;
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Sobre  os  representantes  escolhidos  pela  administração  municipal,  Doraci  Sponchiatto

observa: 

então dependia até (…) de ligar pras pessoas ‘ó, vai ter reunião, você tem que vir,

nós  precisamos’ foi  uma coisa  assim,  um trabalho  de  formiguinha  mesmo pra

mostrar a importância não só pra sociedade civil, praqueles que estavam ali, mas

também internamente da prefeitura. Porque o que ia para o conselho? Aquelas

pessoas encostadas – essa é a bem da verdade – ‘ah tem fulano lá, bota lá’, das

secretarias. E aí a pessoa ia e você não sentia um comprometimento103. 

Com efeito, o que se observa é que as ações do COMPAHC-SBC foram definidas muito

mais  pelo  desempenho  individual  de  seus  conselheiros,  a  partir  de  suas  respectivas

personalidades e motivações pessoais, do que pelos interesses e valores das instituições

que representavam no Conselho, tanto da administração, quanto da sociedade civil. 

No  que  diz  respeito  à  Prefeitura,  o  COMPAHC-SBC  se  manteve  em  geral  bastante

desvinculado  das  flutuações  políticas  dos  governos  municipais.  A  maioria  dos

representantes  da  administração  era  formada  por  servidores  públicos  concursados

estáveis,  como os  casos  de  Maria  Inês  de  Moraes  Leme,  de  Cely  Bilia  Silvia  Flora,

Marcos  Tatyiama,  Doraci  Sponchiatto  e  José  Eduardo  Assumpção,  e  raramente  por

comissionados como Ademir Mèdici. Isso fica claro no relato de Assumpção: “Teve vezes

que a gente até votou a favor do que o secretário queria, mas não pela pressão dele

[risos]. A gente é funcionário de carreira então não há problema de retaliação ou coisa

parecida.”104.  Além disso,  esses  funcionários  garantiram  considerável  rigor  técnico  às

medidas de preservação do COMPAHC-SBC.

A bibliotecária Maria Inês de Moraes Leme, por exemplo, desde antes mesmo da criação

do COMPAHC-SBC e de se tornar conselheira, muito colaborou com as pesquisas e o

levantamento de informações sobre os bens de interesse cultural a partir de seu trabalho

na Divisão de Bibliotecas, especialmente a “sala da cidade”. A participação de sua colega,

Doraci Sponchiatto, por meio da  Seção de Memória e Patrimônio Histórico e Cultural

criada em 2003, também foi essencial para uma melhor organização das atividades do

COMPAHC-SBC.  A  socióloga  regularizou  todo  o  fluxograma  de  tombamentos

principalmente no que diz respeito ao contato com a comunidade e as notificações aos

proprietários,  atrelou  os  processos  de  tombamento  às  inscrições  imobiliárias  para

103 Doraci Sponchiatto em entrevista para o autor em 02/04/2012;
104 José Eduardo Assumpção em entrevista para o autor em 01/06/2012;
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sincronizar  as  ações  do  COMPAHC-SBC  com  os  procedimentos  burocráticos  da

Prefeitura, promoveu cursos de formação, levantou a necessidade de corpo técnico para

o  Conselho  e  se  empenhou,  junto  a  outros  conselheiros,  em  definir  as  políticas  de

atuação do COMPAHC-SBC:

Ficou assim nas nossas mãos [da Seção de Memória e Patrimônio Histórico e

Cultural], de estruturar esse conselho e também participar dele tecnicamente (…)

A gente tinha que ter um fluxograma de tombamento, a gente entendeu que não

podia  mais  trabalhar  de  forma tão  fragmentada  e tão  pontual.  Foi  aí  que  nós

organizamos o  workshop em 2001 (...)  a  gente  trouxe  pessoas  extremamente

importantes da área da preservação do patrimônio. A forma mais contemporânea

de  trabalhar  o  patrimônio.  (...)  O  serviço  de  patrimônio  constrói  junto  com  o

Conselho esse workshop. Depois a gente tem assim várias reuniões de trabalho

(...) Dali a gente tira as nossas diretrizes de atuação. Isso foi fundamental. Foi o

que mudou totalmente ao meu ver, a proposta de trabalho do Conselho até hoje,

por mais que a gente teve processos de descontinuidade, equívocos, dificuldades

como todos os conselhos tem. Mas acho que foi fundamental. E a partir daí um

inventário que a gente colocou como ação prioritária105. 

O arquiteto e urbanista Marcos Tatyiama, representante da Secretaria de Planejamento

Urbano no COMPAHC-SBC por muitos anos, foi, por sua vez, o responsável por levar as

questões  relativas  à  preservação  para  o  planejamento  urbano  de  São  Bernardo  do

Campo, mais especificamente no Plano Diretor de 2006: 

praticamente eu me desliguei  do Conselho porque eu fazia  parte  da comissão

técnica do Plano Diretor. Isso prejudicou em parte a minha atuação no Conselho

mas ao mesmo tempo eu pude estar sendo intermediário entre os interesses do

Conselho junto a equipe do Plano Diretor. Com isso a gente conseguiu com que

fosse criado um capítulo que tratasse da questão do patrimônio cultural  e que

fosse inserido um item que era o plano setorial do patrimônio cultural. Então dentro

das conversas que a gente teve eu praticamente servi  como interlocutor dessa

equipe técnica do Plano Diretor com os conselheiros106.

José  Eduardo  Assumpção  também  esteve  diretamente  envolvido,  junto  com  outros

conselheiros, na elaboração das Diretrizes e na composição do Inventário:

nós através de grupos de trabalho fizemos e o inventário além dos bens tombados

105 Doraci Sponchiatto em entrevista para o autor em 02/04/2012;
106 Marcos Tatyiama em entrevista para o autor em 09/03/2012;
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(...) Nós dividimos os bens e os conselheiros em duplas e, mesmo sem ter, sem

ser profissionais da área, considerando que nós não tínhamos, o COMPAHC não

tem  corpo  técnico,  não  podia  contratar  ninguém  e  tinha  que  fazer.  Aí  nós

acabamos com a orientação dos colegas que tinham uma condição melhor, aí nós

fizemos vários estudos, fomos em vários imóveis107.

A atuação desses funcionários nas políticas de preservação foi significativa, portanto, no

que diz respeito ao rigor técnico e administrativo.  Deve-se a eles em grande parte  a

longevidade  alcançada  pelo  COMPAHC-SBC.  Além  disso,  seu  envolvimento  com  a

preservação do patrimônio cultural, a partir de suas funções essencialmente técnicas no

serviço público, ajuda a explicar a alta proporção de bens de propriedade e de serviço

públicos tombados pelo Conselho. 

Já  pelo  lado  da  sociedade  civil,  alguns  conselheiros  se  distinguiram  por  levantar  e

defender  pautas  específicas  para  o  COMPAHC-SBC.  Conrado  Bruno  Corazza,  por

exemplo,  desde  sua  primeira  participação  na  primeira  gestão  do  Conselho,  iniciou  a

discussão do patrimônio industrial entre os conselheiros defendendo o valor histórico de

algumas construções e a preservação de maquinários. Esse envolvimento do conselheiro

se deve muito mais a sua própria experiência de vida do que aos interesses institucionais

da  Associação  dos  Engenheiros  e  Arquitetos  do  ABC,  de  que  foi  representante  no

Conselho e membro fundador. Além de ser descendente de duas conhecidas famílias de

imigrantes italianos de São Bernardo do Campo – os Corazza e os Sabatini – era também

filho de um operário, Manoel Corazza, que trabalhou em algumas fábricas da região antes

de fundar sua própria fábrica de móveis junto aos seus irmãos em 1918. Manoel Corazza

ainda foi fundador e presidente da ACISBEC (Associação Comercial e Industrial de São

Bernardo do Campo) e do Sindicato da Indústria de Móveis de São Bernardo108.  Sua

fábrica de móveis, a Irmãos Corazza, se tornou bastante conhecida na cidade. 

Logo  nos  primeiros  anos  de  atividade  do  COMPAHC-SBC,  Bruno  Corazza  já  se

comprometera a preservar a Torre da Elni e ainda indicou a chaminé da Cerâmica Garcez

para tombamento109. Em 1993 trouxe ao Conselho, como já foi mencionado, a sugestão

do Movimento Cívico Pró-São Bernardo do Campo de instalar-se no prédio da indústria de

motores Perkins um museu industrial do automóvel. Ele e seu irmão, Nelson Corazza,

107 José Eduardo Assumpção em entrevista para o autor em 01/06/2012;
108 Jornal Diário do Grande ABC, 16/10/1999, edição online, disponível em 

http://www.dgabc.com.br/Noticia/154843/moveis-corazza-completa-81-anos-em-s-bernardo  (acesso feito
em outubro de 2013) ;

109 Livro de Atas do COMPAHC-SBC. Ata da 07ª Reunião Ordinária, 14/10/1986, v1, fl 13;
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também membro  fundador  do  Movimento,  já  vinham articulando  o  apoio  de  diversas

montadoras da região não só para o financiamento do museu como para a doação de

acervos, inclusive o maquinário antigo e obsoleto110. Em 1997 doou máquinas da Irmãos

Corazza para a Prefeitura, que o COMPAHC-SBC decidiu encaminhar para os acervos do

Museu Raposo Tavares na Chácara  Silvestre111.  Já  no  âmbito  estrito  do  Conselho,  o

engenheiro  permaneceu  anos  solitário  na  defesa  da  preservação  de  edifícios  e

maquinário industrial. Em 2001 ainda insistia que “há tempos vem estudando um local

para o Museu da Indústria na cidade. Objetos que poderiam estar no museu estão se

deteriorando nos galpões das indústrias112.

No mesmo ano, Bruno Corazza participou diretamente nos processos de tombamento da

Torre  da Elni  e  da  Chaminé da  Avenida Perry Ronchetti,  as  duas  únicas  edificações

remanescentes  de  fábricas  tombadas  pelo  COMPAHC-SBC.  Mas  em 2004  assistiu  à

demolição da chaminé da Cerâmica Garcez cujo tombamento havia indicado em 1986 e

defendia desde então.  Falecido em 2008, Corazza não viu o museu da indústria e do

automóvel se tornar realidade e, por conta do Inventário, desenvolvido a partir de 2002,

viu  ser  aberto  apenas  um  único  processo  de  tombamento  de  bem  relativo  à

industrialização, o da sede da tecelagem Elni. A discussão da preservação do patrimônio

cultural no COMPAHC-SBC parece ter morrido com seu defensor solitário do patrimônio

industrial. As sugestões de Corazza talvez tivessem seguido outro destino no Conselho

caso ele contasse com o apoio e mobilização de alguns setores da sociedade civil, como

a ACISBEC e também de outros conselheiros em sua causa. 

Ao contrário de Corazza, a conselheira Simone Scifoni, geógrafa, contando com maior

mobilização da sociedade civil e apoio de outros conselheiros ao defender a preservação

do patrimônio natural de São Bernardo do Campo. O  tombamento de bens naturais já

vinha aparecendo nas pautas do Conselho e sendo defendido pelo conselheiro Hermínio

Gerônimo Costa, representante do Serviço Aéreo Terrrestre de Salvamento e Proteção

Ecológica no Conselho desde 1993 e importante liderança na preservação das águas e

do entorno da represa Billings:  

foi levantada a necessidade de preservação da última área verde ao centro de São

Bernardo,  junto  às  antigas  instalações  das  Indústrias  Reunidas  Fábricas

Matarazzo (...)  O Conselho entende que esta área deva ser  preservada (...)  O

110 Livro de Atas do COMPAHC-SBC. Ata da 02ª Reunião Ordinária 01/12/1993, v1, fl 26-29;
111 Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo, Processo 5527/97;
112 Livro de Atas do COMPAHC-SBC. Ata da 40ª Reunião Ordinária, 04/06/2001, v2, fl 11-14; 

87



Conselheiro Hermínio Gerônimo Costa destacou a importância da preservação de

áreas  verdes  do  Município.  Citou,  como  exemplo,  a  antiga  (...)  “Árvore  dos

Carvoeiros” 113.

Somando seus esforços a atuação de Costa e à atuação de movimentos sociais como

aqueles que se mobilizaram pela preservação do Haras São Bernardo, do Pico do Bonilha

e do Painel de Azulejo da Fonte da Água Mineral São Bernardo, Scifoni desempenhou

papel decisivo para que o conselho incorporasse o conceito de patrimônio natural em

suas ações.  O sucesso da geógrafa  no COMPAHC-SBC não foi  gratuito.  Sempre foi

respaldado por sua trajetória profissional:

Eu comecei a minha atuação como geógrafa no CONDEPHAAT. Trabalhei de 88

até 95 lá na equipe de áreas naturais, com patrimônio natural. Depois eu saí do

CONDEPHAAT e trabalhei uns 8 anos na Metodista como professora do curso de

geografia,  um  curso  que  acabou  fechando.  Eu  saí  de  lá,  fiz  o  doutorado  e

acabando, eu estava quase no fim do doutorado, prestei o concurso do IPHAN e

fiquei três anos no IPHAN. No último ano de IPHAN eu já prestei concurso [para

ocupar uma vaga de docente no Departamento de Geografia da FFLCH na USP114.

Além disso, desenvolveu uma pesquisa sobre as áreas verdes do ABC sob a perspectiva

do patrimônio ambiental urbano no programa de mestrado em Geografia na Faculdade de

Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP (SCIFONI, 1994). Já seu doutorado, na

mesma faculdade, se tornou uma importante referência sobre a aplicação do conceito de

patrimônio cultural nas práticas de preservação do Estado de São Paulo (SCIFONI, 2006).

Logo em seus primeiros anos de atuação no COMPAHC-SBC, Scifoni, teve participação

importante no tombamento da Árvore dos Carvoeiros, em 1999 e do Painel de Azulejo da

Fonte da Água Mineral São Bernardo, em 2000. Em seguida, colaborou diretamente na

concepção e elaboração do Inventário, em 2002, com a criação de  três categorias de

patrimônio natural em seus eixos de trabalho – sítio físico, qualidade ambiental e espaço

de produção de água e energia. Além disso, defendeu a extensão dos tombamentos da

Chácara Silvestre e da Cidade da Criança incluindo suas respectivas áreas verdes e

também foi a autora da indicação a arborização do Cemitério da Vila Euclides, a massa

verde  da  Chácara  Lauro  Gomes,  a  Chácara  Colombia,  as  árvores  do  terreno  da

transportadora Transauto, o Clube MESC e a Vila Caminho do Mar para tombamento.

113  Livro de Atas do COMPAHC-SBC, Ata da 2ª Reunião Ordinária, 01/12/1993, v1 fls 26-29;
114  Simone Scifoni em entrevista para o autor, 16/05/2012;
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Além disso auxiliou outros conselheiros a identificar imóveis de interesse cultural no eixo

da Rua Marechal Deodoro. Por fim, indicou ainda o tombamento do Maciço do Bonilha,

cujo  pico já  vinha sendo alvo de pedidos de preservação por  movimentos  de defesa

ecológica da região desde os anos 1980. 

Há ainda mais um fator  que contribuiu  para a consolidação alcançada pela pauta da

preservação de bens naturais no COMPAHC-SBC. Junti ao engajamento de setores da

sociedade civil e ao rigor teórico e técnico no tratamento da questão proporcionado por

Simone Scifoni, pode-se destacar a atuação da conselheira Vera Lúcia Rotondo como

representante da Secretaria  de  Habitação e Meio  Ambiente  (SHAMA) no COMPAHC-

SBC. Rotondo já vinha colaborando voluntariamente com o COMPAHC-SBC antes de se

tornar conselheira em 2000. Ainda nessa condição, defendeu junto com Simone Scifoni a

preservação da área verde da Chácara Silvestre buscando evitar que novas construções

fossem  feitas  no  local  para  a  instalação  de  um  parque  e  assim  aumentassem  a

impermeabilização do solo115.  Já no caso do painel  decorado do Painel  de Azulejo da

Fonte da Água Mineral São Bernardo, tombado em 2000, defenderam que o mesmo ser

preservado em seu lugar original junto à nascente já que se tratava, além do valor afetivo

e do valor artístico da bica, do valor natural do olho d'água. 

Em geral, não houve conflitos diretos entre os conselheiros, uma vez que, como já dito

anteriormente,  as  organizações  da  sociedade  civil  no  Conselho,  em  sua  maioria,

representavam setores ligados de alguma maneira à preservação e à cultura. A ausência

de representantes de outros setores como o imobiliário, o turismo, o industrial e o mesmo

o  de  serviços,  ao  mesmo  tempo  que  empobreceu  o  debate  entre  os  conselheiros,

desqualificou o COMPAHC-SBC enquanto campo de tensão entre os vários setores da

sociedade bernardense. Os principais conflitos e negociações vividos pelo Conselho, ou

seja, todas aquelas negociações que não fazem menos do que enriquecer, qualificar e

conferir credibilidade social às práticas locais de preservação, se deram pontualmente a

partir de determinados processos de tombamento e quase sempre foram protagonizados

pelos proprietários que reativamente se opuseram ao tombamento. 

2.3 Campo de tensões

Embora  em 1998  o  Serviço  de  Patrimônio  Histórico  tenha  sido  criado  para  fornecer

115  Livro de Atas do COMPAHC-SBC. Ata da 20ª Reunião Extraodrinária 25/10/1999, v1, fls 79-80;
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suporte técnico e administrativo para o COMPAHC, esse órgão nunca teve um corpo de

funcionários  suficiente  para  suprir  essa  função.  Como  solução  para  tal  impasse,  os

conselheiros  tomaram  dois  procedimentos  diferentes.  Sendo  que  a  maioria  dos

conselheiros eram técnicos da Prefeitura, inicialmente eles próprios se organizaram em

comissões técnicas para elaborar pareceres de acordo com sua área de especialidade116

oferecendo assim parâmetros para as medidas de preservação do Conselho e também

para  as  decisões  dos  outros  conselheiros.  Dessa  maneira,  entre  1998  e  2001

conseguiram realizar mais seis tombamentos, embora os efeitos dessa pouca estrutura se

fizessem sentir por outras razões, e desde longa data. 

Já em 1994 Cléa Campi, alegando que “o Conselho não tem condições de ser o corpo

técnico”117, sugeria que o serviço poderia ser feito pro professores da cidade ou entidades

como a  Associação  dos  Engenheiros  e  Arquitetos.  Em 2003,  Marcos  Tatyiama ainda

reclamava do mesmo problema  “Sr Marcos fala que por não possuir um corpo técnico,

conforme o regimento, o Conselho encontra muitas dificuldades para emitir parecer, por

isso há necessidade de se contratar profissionais para este estudo”118. Por isso, com a

formulação do Inventário, a partir de 2002,  os conselheiros decidem seguir as sugestão

de  Admir  Ferro,  então  Secretário  de  Educação  e  Cultura  e  seu  representante  no

COMPAHC-SBC: 

Os estudos elaborados pelos Srs Conselheiros deveriam ser através de empresas

terceirizadas sob a fiscalização da secretaria de educação e cultura e do

COMPAHC-SBC. Propõe que seja elaborado como no documento apresentado, os

trabalhos e como os mesmos poderiam ser executados quer por estagiários

através de convênios com Universidades ou por contratação de assessoria,

serviços técnicos especializados119.

No entanto nem mesmo a Universidade Metodista, cuja atuação no Conselho sempre foi

opaca  apesar  do  empenho  pessoal  de  Simone  Scifoni,  jamais  demonstrou  qualquer

iniciativa  de  parcerias  nesse  sentido.  Os  conselheiros,  em  2002,  decidem  contratar

serviço técnico especializado para dar conta do Inventário, procedimento que deveria ser

necessariamente  conduzido pela  Prefeitura  Municipal.  A morosidade da administração

pública custou ao COMPAHC-SBC anos de inação e descrédito perante a opinião pública,

pois, enquanto à espera da abertura de licitação para a contratação do serviço técnico, o
116 Livro de Atas do COMPAHC-SBC. Ata da 21ª Reunião Ordinária, 06/05/1999, v1, fls 69-70;
117 Livro de Atas do COMPAHC-SBC. Ata da 05ª Reunião Ordinária, 13/04/1994, v1, fl 33;
118 Livro de Atas do COMPAHC-SBC, Ata da 06ª Reunião Ordinária, 06/08/2003, v2, fls 76-79;
119 Livro de Atas do COMPAHC-SBC, Ata da 31ª Reunião Extraordinária, 27/06/2002, v2, fls 44-45;
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Conselho se viu impedido de concluir os processos de tombamento abertos e mais ainda

de atender a novas demandas. 

Na ausência de um corpo técnico que lhes apoiassem, os conselheiros atuaram de forma

circunstancial, fragmentada, atendendo cada caso conforme seu grau de urgência, dando

prioridade aos tombamentos de alguma maneira contestados pelos proprietários120. Entre

os que contestaram podem ser identificados quatro tipos: a própria Prefeitura Municipal,

as indústrias da região, proprietários particulares e o setor imobiliário. 

Os  tombamentos  de  alguns  bens  de  propriedade  pública,  mas  de  uso  não

necessariamente público, como os casos como o da Vera Cruz e da área das Indústrias

Matarazzo, causaram reação dos governos municipais pois esses imóveis tinham grande

potencial econômico a ser explorado, uma vez que se localizam em grandes terrenos em

áreas centrais da cidade. Por isso algumas daquelas primeiras tentativas de tombamento

do COMPAHC-SBC, como a Vera Cruz, a Cidade da Criança e a Torre da Elni,  todas

ainda  no  final  da  década  de  1980,  foram vetadas  pelos  prefeitos.  Nesses  casos  os

conflitos sobre tombamentos ainda eram protagonizadas pela Câmara Municipal mais do

que  pelo  COMPAHC-SBC  uma  vez  que,  até  então,  muitos  tombamentos  partiam  de

iniciativas de vereadores e se efetivavam por via da Lei 2610/84, como será discutido no

Capítulo 3. O projeto de lei do vereador Lenildo Magdalena para o tombamento da Vera

Cruz, por exemplo, foi vetado pelo prefeito Aron Galante, do PMDB, que planejava um

leilão do imóvel121:

entendo que, em que pese seu relativo significado na formação de São Bernardo

do Campo, os mencionados bens se encontram bastante descaracterizados (…)

Além disso, um eventual tombamento do conjunto coarctaria seu uso em outros

fins de interesse público – como feiras, exposições e outras atividades culturais e

recreativas –, eis que nenhuma reforma em profundidade ou alteração nos prédios

poderia ser admitida. 

Por essas razões, e, também, pela alta valorização e privilegiada localização e

dimensão do imóvel, propício a um maior aproveitamento pela comunidade é que

encaminho o presente veto122.

A Prefeitura, por meio de sua empresa de economia mista, a Progresso de São Bernardo

120 Livro de Atas do COMPAHC-SBC, Ata da 63ª Reunião Ordinária, 03/09/2003, v2, fl 81; 
121  Diário do Grande ABC. Santo André, A4, 01/04/1983; 
122 Câmara Municipal de São Bernardo do Campo, Processo 1185/87, fl 30;
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do  Campo  (PROSBC),  na  prática,  o  administrava  como  um  proprietário  particular

alugando o espaço para feiras e eventos e, buscando aproveitar o alto valor do terreno.

Derrubado na Câmara por unanimidade123,  o veto de Aron Galante ao tombamento da

Vera  Cruz  foi  baseado  nos  mesmos  argumentos  que,  via  de  regra,  a  maioria  dos

proprietários particulares de bens em processo de tombamento na cidade alegaram: o

cerceamento  do  direito  à  propriedade  e  o  comprometimento  do  valor  econômico  do

imóvel. 

Galante vetou também o tombamento da Torre da Elni e do Estádio 1º de Maio, ambos

localizados  na  mesma  quadra,  porque  planejava  destinar  a  área  para  um

empreendimento  de  lazer  mas,  nesses  casos,  a  Câmara  não  derrubou o  veto.  Caso

semelhante  aconteceu  com  a  área  das  Indústrias  Matarazzo,  cujo  tombamento  era

defendido por projeto de lei de autoria de Admir Ferro: 

A sociedade se mobilizou de verdade. Naquela época foi feito até passeata contra

o condomínio que hoje está instalado porque na época eu entrei com projeto de

tombamento,  consegui  aprovar  na Câmara,  mas o prefeito  Mauricio  Soares na

época vetou, voltou pra Câmara e a maioria dos vereadores mudou de ideia e

acabou  acatando  o  veto  do  prefeito  e  nós  não  conseguimos  promover  o

tombamento infelizmente.”124.

Também o tombamento da área verde da Chácara Silvestre, aprovado pelo Conselho em

1999125 foi uma 

decisão fundamentada no parecer da Comissão de Meio Ambiente e amplamente

discutida, em várias ocasiões pelos conselheiros, como uma necessidade diante

da importância da área e do risco de realização de intervenções que pudessem

descaracterizar o local (…) além do tombamento integral da área verde (incluindo

Cavalaria e Canil) foi reconhecido o valor de outras construções que fazem parte

do conjunto.  (…) Outro aspecto levado em conta pelas comissões foi  o índice

baixíssimo  de  áreas  verdes  por  habitante  no  município  de  São  Bernardo  do

Campo, o que exige esforços no sentido da manutenção das áreas existentes e da

ampliação destes espaços (…) reconhecendo o valor da Chácara Silvestre  como

patrimônio ambiental da cidade126.

123 Câmara Municipal de São Bernardo do Campo, Processo 1185/87, fl 35;
124 Admir Donizetti Ferro em entrevista para o autor em 15/03/2012; 
125 Livro de Atas do COMPAHC-SBC, Ata da 19ªReunião Ordinária, 04/03/1999, v1, fls 64-65;
126 Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo, Processo 18706/85, fls 99-100;
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O risco de descaracterização de que trata o trecho acima se refere a um projeto planejado

pela Prefeitura para a instalação de uma controvertida Escola de Educação Ambiental na

Chácara Silvestre que paradoxalmente previa  a derrubada de 350 árvores.  Diante do

impasse  entre  COMPAHC-SBC  e  Prefeitura  Municipal  o  Ministério  Público  teve  que

intervir. A pedido da promotoria pública, e em nome do COMPAHC-SBC, Simone Scifoni

elaborou um parecer com mais de 20 páginas argumentando em favor da garantia da

permeabilidade  do  solo,  do  conforto  térmico  proporcionado  pela  área  minimizando  a

concentração de calor na cidade, da ação purificadora do ar feita pelas árvores do local e

de redução de ruído urbano. Na ocasião do tombamento da área verde, Simone Scifoni,

junto a outros conselheiros da Comissão de Meio Ambiente, já havia elaborado diretrizes

de uso e ocupação para  a  Chácara127.  O caso se arrastou durante anos e rendeu a

criação da ONG SOS Chácara Silvestre, com envolvimento direto de Simone Scifoni, que

se tornou sua representante no Conselho. 

Também  em  alguns  casos  turbulentos  de  tombamento  de  propriedade  particular  a

Prefeitura  Municipal  esteve  diretamente  envolvida.  No  tombamento  da  área  verde  da

Chácara Lauro Gomes, de propriedade da Ford Motor Company em 2005, o COMPAHC-

SBC acionou o Ministério Público após ter notícia sobre o desmatamento irregular da área

tombada. A Ford se manifesta solicitando a impugnação do tombamento se eximindo da

responsabilidade sobre o desmatamento alegando que o terreno já em 1998 havia sido

cedida para a Prefeitura: 

a área de 25.477m² já foi utilizada em 2000 para as obras de alargamento da

Avenida Taboão, sendo que a metragem remanescente está sendo utilizada para a

construção de um reservatório de água (piscinão) que (…) em 29 de janeiro de

2003 teve seus estudos concluídos conforme o Plano de Investimento do DAEE

para o exercício de 2003. (…) Deste modo, as informações prestadas tem como

finalidade  esclarecer  que  a Impugnante  não é  mais  possuidora  direta  da  área

tombada, nem mesmo promoveu a remoção de qualquer vegetação128.

A obra do piscinão era conduzida pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE)

do Governo do Estado de São Paulo que firmou um termo de ajustamento de conduta

(TAC) com o Ministério Público, representado pela Promotoria de Meio Ambiente de São

Bernardo do Campo. A Ford declarava abertamente não ter “interesse algum em se opor

ao Tombamento com a finalidade de preservação do Patrimônio Histórico e Cultural da

127 IDEM;
128 Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo, Processo 17244/05, fls 264-266;
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Cidade  de  São  Bernardo  do  Campo”129.  Sua  impugnação  foi  motivada  por  questões

processuais, a começar pelo fato de que a notificação do tombamento, feita com base na

inscrição  imobiliária  do  imóvel,  comprometia  toda  a  sua  fábrica  de  automóveis  e

caminhões.  Além disso  a  cessão  do  terreno  para  a  Prefeitura  ainda  não  havia  sido

concluída  e,  por  isso,  a  empresa  não  poderia  ser  responsabilizada  por  danos  ao

patrimônio cultural quando o caso foi afetado ao Ministério Público. 

Caso  semelhante  ocorreu  com  o  tombamento  da  Chácara  Cayres.  A Chácara,  por

constituir em espólio de Cyro Burjato Cayres, foi dividida por seus herdeiros em várias

propriedades. Aqueles que contestaram o tombamento alegaram que as expropriações e

as  obras  feitas  pela  Prefeitura  Municipal  de  São  Bernardo  do  Campo,  na  área  da

propriedade que fica mais próxima da Via Anchieta, destruiu o elemento de maior valor

histórico do conjunto: o casarão sede da Chácara Cayres, comprometendo assim um dos

principais motivos do tombamento, conforme aponta Leonie Cayres:

A casa, onde foi  a sede do referido imóvel (esta sim que no caso poderia ser

objeto da referida pretensão [de tombamento], conforme Notificação), foi também

demolida, para construção do Trêvo do Km 20,7 [da Via Anchieta] (Viaduto Tereza

Delta), descaracterizando destarte a ideia em aprêço130.

Por esse motivo, Leonie Cayres pedia que a Prefeitura fosse legalmente responsabilizada

pelas  alterações  feitas  no  imóvel.  Em  reunião  com  a  Comissão  de  Inventário  do

COMPAHC-SBC  (formada  por  José  Eduardo  Assumpção,  Arlete  Feriani  e  Doraci

Sponchiatto)  ela  ainda apresentou seu projeto  para  o imóvel  “nos moldes de espaço

aberto  (Parque)  para  promoção  de  eventos,  também  gostaria  de  propiciar  o

desenvolvimento de projetos  educacionais e  ambientais  com fins lucrativos.  Unindo a

preservação da área, a educação e o entretenimento”131, a proposta não visava, contudo,

que a área fosse tombada, para que não houvesse restrições em seu uso. 

Em 2005 a Prefeitura realiza a desapropriação de mais uma parte da Chácara Cayres,

desta vez para a realização de um projeto da própria Secretaria de Educação e Cultura: a

ampliação do estacionamento do Centro de Formação dos Profissionais da Educação

(CENFORPE),  causando  indignação  no  COMPAHC-SBC,  que  já  havia  solicitado

informações  sobre  o  projeto  e  não  obtivera  resposta.  Em  memorando  enviado  ao

129 IDEM;
130 Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo, Processo 7619/03, fl 05;
131 Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo, Processo 7619/03, fl 16;
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Secretário Admir Ferro, o Conselho alegava que 

também deve ser de conhecimento da Administração Municipal que as áreas em

questão  foram consideradas de  alto  potencial  arqueológico pelo  Instituto  de

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, pois essa informação consta do

Diagnóstico de Patrimônio Cultural, Arqueologia e História, integrante do Programa

de Transporte Urbano do Município, elaborado em dezembro de 2003132. 

Foi  com base no relatório  do  diagnóstico  realizado pela  equipe do arqueólogo Paulo

Zanettini, contratada pela própria Prefeitura Municipal dentro do Programa de Transporte

Urbano (PTU), atendendo às exigências da Lei Federal Nº 3.924/1961 e à Portaria Nº 230

de dezembro de 2002 do IPHAN, que o COMPAHC-SBC contestava a própria secretaria a

qual estava ligado. Assim, enquanto o Conselho tentava embasar e definir os parâmetros

do tombamento da Chácara Cayres, a própria prefeitura municipal de São Bernardo do

Campo se apresentava como uma força contrária à preservação demonstrando que não

havia  muito  espaço  para  o  patrimônio  cultural  nas  políticas  municipais  como  será

discutido no Capítulo 3.

Já no que diz respeito aos interesses dos proprietários o próprio caso da Chácara Cayres

pode ser esclarecedor. Além dos revezes causados a eles pela Prefeitura, os proprietários

argumentavam  em  defesa  do  seu  direito  de  propriedade,  sobretudo  devido  ao  valor

econômico das terras, localizadas às margens da Via Anchieta. Leonie Cayres alegava

que sua única renda era garantida pela exploração econômica de seus imóveis e que os

prejuízos que o tombamento lhe causariam eram uma “total afronta a todo e qualquer

direito de propriedade (…) e assim sendo, não podem um ou alguns particulares serem

sacrificados no seu direito de propriedade sem a correspondente indenização reparatória

nos prejuízos ocasionados pelo tombamento”133.  Também contestou o tombamento da

área a família Berezoski, herdeira de mais duas partes do espólio de Cyro Burjato Cayres,

alegando prejuízos aos herdeiros de Cayres e a não procedência do tombamento da área

pela sua importância enquanto remanescente do subúrbio rural, conforme previsto no eixo

de trabalho do Inventário:

há de ser  considerado  também que a área  ora  tombada provisoriamente  está

localizada  em região  industrializada  do  município  de  São Bernardo  do Campo

(próxima da Scania, Eaton, etc) e de grande valor comercial/residencial, porém,

132 Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo, Processo 7619/03, fl 47;
133 Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo, Processo 7619/03, fls 06-07;
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constituída apenas de algumas benfeitorias imprestáveis (…) além de pastos e

alguns  arbustos  (assa-peixes  e  guanxumas)  não  pertencentes  ao  rol  de

preservação da flora brasileira, portanto, não representativas de “área verde”, nem

representando,  outrossim,  a  história  da  agricultura  Bernardina,  pois,  jamais  foi

cultivada ou utilizada por seus proprietários e antecessores134.

Desse modo, além dos estudos da Zanettini Arqueologia atestando o valor arqueológico

da antiga Chácara, ficou novamente ao encargo de Simone Scifoni contra-argumentar a

favor da importância ambiental da área para São Bernardo do Campo como uma das

raras ilhas verdes em área urbana na cidade. Por outro lado o Conselho não conseguiu

desenvolver um estudo técnico único que desse conta de todos os aspectos do bem que

o COMPAHC-SBC desejava valorizar e, portanto, nem estabelecer parâmetros para uso e

ocupação para que tanto os proprietários quanto a própria Prefeitura pudessem dar cabo

de suas obras sem ferir aqueles aspectos que visavam preservar no tombamento. 

Além das tensões existentes com a Prefeitura Municipal  de São Bernardo do Campo,

principalmente no caso da Vera Cruz, com o setor industrial, especificamente no caso da

Ford,  e  com proprietários  particulares,  como no caso dos Cayres,  o  COMPAHC-SBC

ainda entrou em conflito com o setor imobiliário como ilustram os casos do  Painel de

Azulejo da Fonte da Água Mineral  São Bernardo  e da Cerâmica Garcez. No primeiro

caso, em 1999, foi alcançado um acordo entre Conselho e proprietário que garantiram a

preservação do painel de azulejos decorados e seu funcionamento como fonte de água.

No segundo, em 2004, o bem cultural foi perdido antes que se pudesse tentar um acordo,

como se verá adiante. 

No que toca ao Painel de Azulejo da Fonte da Água Mineral São Bernardo, inicialmente o

Conselho pretendia tombar o local em sua integridade, incluindo área verde e localização

original da fonte com o painel decorado de azulejos, devido à sua importância histórica e

social,  paisagística, turística e ambiental  conforme parecer  técnico de Simone Scifoni.

Após abertura do processo de tombamento, em 1998, o COMPAHC-SBC é surpreendido

com a notícia de obras no local e o início da demolição do conjunto. A obra fora autorizada

pela  Secretaria  de  Obras por  não constar  nenhuma restrição na ficha de informação

cadastral do imóvel, embora o processo de tombamento já estivesse em andamento. A

empresa Projepyn Engenharia de Projetos S/C Ltda, proprietária do terreno, já começava

a  comercializar  e  construir  um  condomínio  residencial  com  96  apartamentos.  O

134 Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo, Processo 7619/03, fl 08;
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descompasso entre o COMPAHC-SBC e a Secretaria de Obras (que sempre ocupou uma

cadeira no Conselho), quase acarretou a perda do bem patrimonial. No entanto, Pedro

Nakagawa,  representante  da  Projepyn,  atendendo  a  pedidos  do  COMPAHC-SBC,

compareceu a uma reunião extraordinária do Conselho em 1999135 e, após negociações,

concordou em estabelecer um termo de compromisso e responsabilidade para 

remover  painel  de  azulejos  de  valor  histórico/cultural,  existente  em  sua

propriedade, assentando-o em local  que não prejudique a utilização do imóvel,

realizando  ainda  obras  que  valorizem  esteticamente  e  realcem  a  importância

histórico/cultural  do referido painel  e estendendo a canalização da antiga fonte

para o novo local  em que estará o painel,  doando, por fim, a área,  o painel e

edificações ao MUNICÍPIO, sem nenhum ônus para o mesmo136.

Propôs  ainda  mudar  o  nome do  condomínio  para  Água  Mineral  valorizando  assim  a

memória do lugar, o que, até 2006 ainda não havia sido realizado. 

O  mesmo  sucesso  não  foi  alcançado  no  caso  da  Chaminé  da  Cerâmica  Garcez

novamente em função de um descompasso entre o COMPAHC-SBC e a administração

municipal.  Com o processo  de tombamento  da Chaminé  aberto,  em 2004,  chega  ao

Conselho a notícia de que a edificação havia sido demolida durante o feriado137. Por mais

um descompasso entre os setores da administração municipal o tombamento caiu por

terra. A proprietária Kate Mary Garcez, que foi notificada sobre o tombamento do bem

alegou não ser mais sua proprietária, invalidando assim a notificação de tombamento. O

COMPAHC-SBC aciona novamente o Ministério Público e o novo proprietário, a empresa

Almo  Administração  de  Imóveis  e  Participação  Ltda.,  alegando  os  respectivos

cerceamentos  dos  direitos  sobre  a  propriedade,  pede  impugnação  do  tombamento

rechaçando tanto os procedimentos legais quanto o embasamento técnico do COMPAHC-

SBC:

a própria  Comissão  de  História,  reconhecendo a fragilidade  dos  elementos  de

convicção que anumam o pleito de tombamento, formulado isoladamente por um

munícipe, admitiu expressamente que 'a solicitação... demanda mais pesquisa

sobre o assunto'

Sinal evidente que, sob o aspecto histórico, não há nem certeza, nem segurança,

a  respeito  da  conveniência  e/ou  do  cabimento  da  integração  desse  bem  ao

135 Livro de Atas do COMPAHC-SBC. Ata da 17ª Reunião Extraordinária, 14/05/1999, v1, fl 68;
136 Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo 9950/1995, fl 311;
137 Livro de Atas do COMPAHC-SBC, Ata da 74ª Reunião Ordinária 04/11/2004, v3, fls 34-38;
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Patrimônio Histórico de São Bernardo do Campo, muito menos da necessidade de

reconhecimento oficial do seu valor cultural138.

Respondendo a esses argumentos, desta vez foi Jorge Magyar, sociólogo do Serviço de

Patrimônio Histórico,  quem elaborou um parecer  técnico No entanto não foi  por  esse

motivo que o COMPAHC-SBC perdeu a causa, mas sim, assumidamente, pelo fato de

que, do ponto de vista da lei, a Almo não havia sido notificada a respeito do processo de

tombamento quando efetuou a demolição parcial  do imóvel não podendo por isso ser

responsabilizada pelos danos e pela perda da Chaminé. 

Frisa-se,  por  fim,  que a falta  de  um corpo técnico  definido,  embora  tenha deixado o

COMPAHC-SBC  de  mãos  atadas  a  espera  de  novas  contratações  a  cada  etapa  do

Inventário, e que isso tivesse arrastado por anos a continuidade das ações previstas no

Inventário, não é a única nem a principal causa da ineficiência do Conselho. Os processos

de  tombamento  denotam  que  suas  contingências  também  influenciam  diretamente  a

natureza das escolhas do Conselho e podem comprometer a própria legitimidade de suas

ações. Denotam também que o desfecho dos conflitos, que são inerentes às práticas de

preservação,  necessariamente  extrapolam  as  questões  técnicas,  e  abrangem  os

interesses e os direitos de todos os afetados pelas medidas de preservação a começar

pelos proprietários. 

2.4 A arena das disputas simbólicas 

A análise  dos  sujeitos  envolvidos  nas  políticas  de  preservação  de  São  Bernardo  do

Campo  levanta  algumas  questões  importantes  para  se  compreender  as  escolhas  do

patrimônio  cultural  bernardense.  Inicialmente  trata-se  da  relação  direta  que  pode  se

estabelecer entre o perfil dos conselheiros e o perfil do patrimônio cultural tombado pelo

COMPAHC-SBC. Essa relação traz irresistivelmente a questão da representatividade do

Conselho, ou seja, como a própria dinâmica das relações sociais de São Bernardo do

Campo  define  quais  grupos  estão  ou  não  representados  no  patrimônio  cultural,

principalmente,  quais  grupos  participam  dos  processos  decisórios.  Por  fim,  essas

questões trazem novos elementos de reflexão que ajudam a compreender por  que a

memória da classe operária praticamente não está representada no patrimônio cultural de

São Bernardo do Campo. 

138 Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo, Processo 167/05, fl 52;
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Neste  capítulo,  pretendeu-se  esclarecer  que,  desde  o  início,  os  funcionários  públicos

constituem a maioria dos protagonistas da preservação do patrimônio cultural  em São

Bernardo do Campo. Mesmo alguns dos mais expressivos conselheiros representantes da

sociedade  civil  foram também,  em algum momento,  funcionários  da  Prefeitura,  como

ocorreu nos casos de Bruno Corazza,  Arlete  Feriani  e  Cléa Campi.  Corazza,  que na

década  de  1950  fora  Vereador  da  cidade,  em  1993  era  o  Secretário  de  Obras  da

Prefeitura  Municipal  de  São  Bernardo  do  Campo  e  representante  de  sua  pasta  no

COMPAHC-SBC. Feriani e Campi ocupavam respectivamente as cadeiras da Secretaria

de Educação e Cultura e do Serviço de Documentação da História Local no Conselho. O

engenheiro, a socióloga e a advogada permaneceram muito atuantes no COMPAHC-SBC

em outras gestões como representantes da Associação dos Engenheiros e Arquitetos do

ABC, do GIPEM e da OAB-SBC respectivamente.

Tendo  isso  em  vista,  a  leitura  de  Sérgio  Miceli  sobre  o  papel  desempenhado  pelos

funcionários  de carreiras técnicas no Estado Novo na definição da cultura  oficial  traz

alguns elementos importantes para reflexão sobre o caso de São Bernardo do Campo:

O fato de serem servidores do Estado lhes concedia melhores condições para a

feitura de obras que tomassem o pulso da nação e cuja validez se embebia dos

anseios de expressão da coletividade e não das demandas feitas por qualquer

grupo dirigente.(…) esses intelectuais (…) se autodefinem como porta-vozes do

conjunto da sociedade (…). Vendo-se a si próprios como responsáveis pela gestão

do espólio cultural da nação, dispõem-se a assumir o trabalho de conservação,

difusão e manipulação dessa herança (…) É nesse contexto,  sem dúvida,  que

tomou corpo a concepção de 'cultura brasileira', sob cuja chancela, desde então,

se constituiu uma rede de instâncias de produção, distribuição e consagração de

bens simbólicos, às custas das dotações oficiais (MICELI, 2001, p.216).

Em  geral  profissionais  de  nível  superior  em  áreas  como  arquitetura  e  urbanismo,

sociologia, engenharia e direito, esses servidores públicos de São Bernardo do Campo

que  se  destacaram no  COMPAHC-SBC detinham a autoridade  do  seu  conhecimento

especializado,  o  domínio  sobre  os  fluxos  burocráticos  da  administração  pública  e  a

segurança profissional de suas carreiras na Prefeitura. Isso certamente ajudou a garantir

o sucesso de sua campanha pela preservação do patrimônio cultural no município,  sem

grandes interferências dos governos nas ações do conselho,  como demonstram seus

relatos. Além disso a proximidade e o envolvimento com outros setores da comunidade, o

que é evidente na história do GIPEM, conferiu ainda mais legitimidade à sua ação, já que
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conseguiram inserir nas pautas da administração pública alguns anseios da sociedade. 

A concepção  de  cultura  bernardense  que  desenvolveram  transparece  no  patrimônio

cultural  da  cidade.  Até  a  listagem do  inventário,  a  maioria  dos  bens  tombados  eram

propriedades públicas municipais como a Vera Cruz, a Cidade da Criança e a Primeira

Igreja Presbiteriana Independente, que há muito já não funcionava como tal. Vários deles

traziam referências diretas ao próprio serviço público municipal bernardense e à história

oficial do município: a primeira Câmara Municipal, a primeira escola municipal, a casa do

primeiro prefeito, o primeiro cemitério, a primeira Igreja, a região mais antiga do município

etc. O privilégio dado ao valor de ancianidade, que permeia a maioria das justificativas

dos tombamentos e a concepção do inventário, conforme observado no primeiro capítulo,

também é traço de seu perfil  essencialmente técnico que remete diretamente às suas

respectivas áreas de formação e às atribuições de seus cargos. 

Aliás,  embora  nunca  tenha  havido  um corpo  técnico  definido,  a  orientação  e  o  rigor

proporcionado  por  esses  funcionários  ao  COMPAHC-SBC transparece  no  número  de

bens  tombados  e  inventariados  que  são  indicações  suas,  e  também  nos  critérios  e

justificativas que embasaram todas as medidas de preservação tomadas pelo Conselho.

Mas se por um lado sua presença e atuação como conselheiros garantiu ao Conselho

rigor técnico e adequação aos fluxos burocráticos da Prefeitura, por outro acarretou dois

problemas. O primeiro consiste no mesmo que foi observado por Naira Morgado a partir

de  sua  experiência  profissional  no  CONDEPHAAT,  ao  investigar  significados  sociais

atribuídos pelos moradores do município de Santana de Parnaíba ao patrimônio cultural

da cidade. Segundo a historiadora, há um 

conflito  entre  um saber  especializado e a  eleição,  por  parte  de segmentos da

sociedade,  de  objetos  à  primeira  vista,  destituídos  de  valor  (…)  Em  nenhum

momento se faz a vinculação entre a história social do município e sua evolução

urbana  mostrando  a  constituição  do  patrimônio  edificado  como produto  dessa

relação (…) Não se implanta,  portanto,  uma linha de atuação que considere a

existência de vários patrimônios ou que permita uma multiplicidade de leituras nele

(MORGADO, 1987, pp. 1-2; 102-103).

O  privilégio  dos  aspectos  técnicos  como critério  de  tombamento  tende,  no  mais  das

vezes,  a  deixar  em segundo  plano os  significados  sociais  atribuídos pelos  diferentes

segmentos que compõe o município, o que faz, portanto, com que o patrimônio cultural se
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distancie de suas experiências sociais e assim se torne quase inócuo socialmente, como

já  apontado  no  capítulo  anterior.  Mais  desejável  seria  que,  ao  invés  de  os  técnicos

indicarem  os  bens  a  serem  tombados,  mas  sim  que  desenvolvessem  canais  de

identificação dos significados sociais sobre o espaço urbano. Tal procedimento permitiria

a criação de mecanismos mais eficientes de identificação de sentidos patrimoniais, para

que  a  própria  população  apontasse  os  bens  e  seus  respectivos  valores  a  serem

preservados fazendo assim com que seja, de fato, sujeito do patrimônio cultural de sua

cidade.  No  caso  do  COMPAHC-SBC  faltaram  mecanismos  para  “garantir  maior

representatividade da sociedade civil  nas decisões relativas à proteção do patrimônio”

como o próprio Conselho se propôs nas suas Diretrizes para a Proteção do Patrimônio

Cultural em 2002. 

Problema análogo foi  vivido  também pelo  CONDEPHAAPASA,  conselho municipal  de

preservação do município de Santo André, como observa Silvia Helena Passarelli, pois,

desde o início de suas atividades em 1992, de forma muito semelhante ao COMPAHC-

SBC:

o novo Conselho instituído mesclava servidores municipais, técnicos de carreira

com cargos comissionados, sendo que os primeiros passaram a formar a maioria

entre os representantes da Prefeitura, o que se repetiu nos conselhos seguintes,

possibilitando, de um lado, o aprofundamento técnico nas análises das solicitações

de  tombamento,  do  outro,  ocasionou  um  afastamento  entre  as  decisões  do

Conselho e as ações do governo, principalmente no que se refere às relações

entre  a  política  de  desenvolvimento  urbano  e  a  preservação  do  patrimônio

(PASSARELLI, 2005, p.86).

A responsabilidade por esse duplo afastamento, que de um lado “dificulta os munícipes e

os  próprios  conselheiros  da  sociedade  civil  a  proporem  pedidos  de  tombamento”

(PASSARELLI, 2005, p.86) e, de outro, impede que as políticas de preservação alcancem

as  políticas  de  governo  para  a  gestão  urbana,  não  pode,  contudo,  ser  atribuída

exclusivamente  aos  funcionários  públicos  de  carreira  envolvidos  no  COMPAHC-SBC.

Sem dúvida, seu comprometimento com as atribuições de seus cargos e sua consequente

prevalência enquanto conselheiros desempenhou um papel fundamental na longevidade

alcançada pelo Conselho e também no sucesso de alguns tombamentos. Por outro lado é

compreensível  que,  em  sua  atuação  nas  políticas  de  preservação,  não  pudesse

responder por experiências sociais que não a sua própria – de profissionais qualificados e
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servidores públicos. 

Nesse sentido Evelina Dagnino, aponta como principais problemas para a participação da

sociedade civil nos conselhos gestores a exigência de qualificação técnica e política, a

falta  de  rotatividade  entre  seus  representantes  e  a  falta  de  domínio  sorbre  a  tecno-

burocracia do Estado. Sendo assim, os movimentos sociais podem 

acabar reproduzindo exatamente o que eles têm como objetivo eliminar: o acesso

privilegiado  aos recursos  do Estado  que  engendra a  desigualdade social  mais

ampla. Em situações de conflito aberto com representantes governamentais nos

Conselhos, por exemplo, essa deficiência dos representantes da sociedade civil

tem sido  não  só  utilizada  na desqualificação  política  desses  últimos como até

cultivada, reforçada pelos seus contendores como forma de exercer o controle

sobre as decisões (DAGNINO, 2002, p.284). 

No COMPAHC-SBC, nota-se que os conselheiros de maior destaque da sociedade civil

apresentam escolaridade de nível superior e, acima de tudo, experiência prévia com os

procedimentos burocráticos do Estado. Como já mencionado anteriormente, o engenheiro

Bruno Corazza foi  Secretário  de  Obras do município.  A socióloga Arlete  Feriani,  cuja

atuação sempre foi mais direcionada à educação patrimonial, foi pesquisadora do SDHL,

e por isso tinha afinidade com a visão do grupo de conselheiros que eram funcionários

públicos. A geógrafa Simone Scifoni reúne experiência profissional no CONDEPHAAT e

no  IPHAN,  tendo  por  isso  grande  conhecimento  sobre  os  procedimentos  legais

necessários  à  preservação  bem  como  grande  conhecimento  dos  padrões  técnicos

exigidos na preservação, o que certamente foi essencial no sucesso da conselheira nas

causas que defendeu dentro do COMPAHC-SBC. 

No  sentido  contrário,  Helena  Dolabela  propõe  meios  para  a  avaliação  de  como  a

participação desses movimentos sociais nos conselhos gestores podem transformar sua

própria ação política, principalmente por meio do que denominou aprendizagem coletiva:

ou  seja, que a possibilidade de se desenvolver uma cognição instrumental e/ou

cognitiva entre os participantes (grau de aprendizagem) e o compartilhamento de

posições  dentro  de  um  mesmo  grupo  institucional  ou  entre  grupos  diferentes

(alcance  da  aprendizagem)  são  influenciados,  principalmente,  pelo  perfil  dos

atores (conselheiros) de cada instituição conselhista (DOLABELA, 2008, p.134).
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Sob essa perspectiva, o que se observa no COMPAHC-SBC é que, enquanto lideranças

qualificadas,  os  conselheiros  representantes  da sociedade civil  parecem enriquecer  a

experiência das entidades que representam, muito mais do que elas conseguem contribuir

com  a  ação  do  Conselho.  Bruno  Corazza,  por  exemplo,  foi  membro  fundador  da

Associação dos Engenheiros e Arquitetos do ABC e um dos idealizadores do Movimento

SOS São Bernardo. Além disso, os Corazza estiveram envolvidos também na criação da

ACISBEC, do Movimento Pró-Cívico e do Sindicato dos Marceneiros,  o que se deve,

sobretudo, à sua posição na indústria moveleira, uma das mais tradicionais na cidade, à

condição de criadores e proprietários da fábrica de móveis Irmãos Corazza. Já Simone

Scifoni, ao sair da Universidade Metodista se envolveu com o movimento ecológico Terra

Viva e, em seguida, ajudou a fundar o movimento SOS Chácara Silvestre, que logo a

levou a ocupar uma cadeira no Conselho. A partir  de sua própria experiência com as

entidades que representou,  questionada  se a sociedade civil  é bem representada no

COMPAHC-SBC a conselheira não hesita em responder:

eu não acho que ela é bem representada. Mas aí é um problema de uma ausência

dessa problemática do patrimônio na discussão mais pública.  Que entidades a

gente tem ali? Essas entidades elas não existem, né? Muitas, não existem assim

como participação da sociedade civil. Ela foi fundada, ela tem estatuto social, mas

ela não tem representatividade de grupo”. Mas, por exemplo, a ONG Terra Viva, é

uma entidade pouco conhecida,  né? Pouco atuante (…) as entidades elas são

muito localizadas. Eu não acho que ela é representativa não. Às vezes eu acho

que  ela  é  representativa  de  determinados  grupos,  nichos  de  interesse  bem

particulares e a sociedade está à parte139.

De fato,  essas relações de poder,  ou seja, o conflito entre esses grupos de interesse

influencia diretamente as escolhas dos conselhos de preservação.  Nilo  Lima Azevedo

demonstra isso com clareza, a partir do caso do Conselho Municipal de Preservação de

Juiz de Fora - MG (COMPACC). Fazendo uso de indicadores sociais, os principais grupos

de interesse que identificou no conselho juiz-forano são os preservacionistas e o setor

imobiliário, além dos poderes Executivo e Legislativo. O pesquisador defende que “um

espaço institucionalizado de composição do conflito, em que preponderam as soluções

consensuais, amplia consideravelmente o caráter cívico das relações presentes”. Por isso

argumenta,  por  exemplo,  a  favor  da  participação  do  setor  imobiliário  no  conselho  de

preservação:

139 Simone Scifoni em entrevista para o autor, 16/05/2012;
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Obviamente, na prática, a não participação do setor imobiliário, longe de ajudar,

prejudicaria fortemente a consolidação de uma política municipal para o setor [de

preservação], na medida em que esvaziaria fortemente essa 'organização híbrida',

-  para  usar  uma  expressão  cunhada  por  Leonardo  Avritzer  –  composta  por

representantes  do  governo  e  da  sociedade  civil  organizada.  Fora  de  uma

participação institucionalizada, o mercado imobiliário seria levado a buscar outras

formas  de  pressão  pelos  seus  interesses  junto  ao  poder  público  (Executivo  e

Câmara dos Vereadores) utilizando meios informais e, possivelmente, muito mais

danosos ao futuro do Patrimônio Cultural (AZEVEDO, 2002, p. 157).

Ora,  o  que  se  observa  no  COMPAHC-SBC  é  justamente  a  falta  dessa  organização

híbrida. Formado em sua maioria por grupos preservacionistas, o Conselho bernardense

não  tem  presentes  em  suas  cadeiras  representantes  de  outros  grupos  de  interesse

diretamente  envolvidos  nas  disputas  em  torno  da  preservação,  entre  eles  o  setor

imobiliário,  a  indústria  e  também  o  setor  de  serviços,  que  a  partir  dos  anos  1990

ultrapassou a indústria em importância econômica para a região. Como consequência,

tornou-se mais difícil para o COMPAHC-SBC fazer com que esses setores respondam

publicamente pela forma como interferem na preservação do patrimônio cultural, como

defende Azevedo. Mais do que isso também poderiam contribuir com a elaboração de

estratégias para que a preservação do patrimônio cultural  fosse compatível  com seus

interesses. Esse arranjo é possível, conforme indicam os casos da Ford, da Projepyn e do

proprietário  do  imóvel  onde  se  encontra  a  Chaminé  da  Perry  Ronchetti  –  setores

industrial, imobiliário e de serviços, respectivamente. 

Se por um lado esses grupos de interesse, que no caso do COMAPAHC-SBC figuram

quase sempre no papel de proprietários de bens que são alvos de tombamentos, exercem

sua influência sobre a Prefeitura e sobre os governantes principalmente por meio de seu

capital  econômico,  por  outro  é  inevitável  refletir  se  também  os  movimentos  e

organizações operárias não poderiam lançar mão de seu capital político para levar seus

valores às políticas de preservação. Quanto a isso há dois aspectos a se assinalar. Por

um  lado  há  aqueles  limites  que  se  impõe  à  representatividade  dos  movimentos  e

organizações sociais nos conselhos gestores como apontado por Evelina Dagnino (2002)

e já discutidos acima. Por outro é preciso refletir por que esses movimentos operários em

São  Bernardo  do  Campo,  como  já  observado  anteriormente,  nunca  fizeram  da

preservação do patrimônio cultural, ou seja, da disputa simbólica sobre o espaço urbano,

como uma mais uma frente de sua ação. 
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No capítulo anterior os argumentos de Marly Rodrigues e Ulpiano Bezerra de Meneses

associam às heranças culturais da nossa sociedade escravista a dificuldade das políticas

oficiais de preservação em reconhecer no patrimônio cultural o horizonte do cotidiano e,

sobretudo, do trabalho. Sobre o caso específico do Grande ABC José de Souza Martins

argumenta que a necessidade de formar uma ideia sobre sua própria história, que não

pode  ser  atendida  sem  transformações  sociais,  aparece  também  no  confronto  entre

esquecimento e silêncio, de quem domina e de quem é dominado, respectivamente. Para

o sociólogo, o silêncio dos operários é o silêncio “dos que foram perseguidos e privados

do direito de participação política” (MARTINS, 1992, p. 17). 

Nesse sentido, Pierre Bourdieu oferece um caminho interessante para se compreender a

postura resignada dos movimentos sociais trabalhistas em relação às disputas simbólicas:

Quando  os  dominados  nas  relações  de  forças  simbólicas  entram  na  luta  em

estado isolado, como é o caso nas interações da vida quotidiana, não tem outra

escolha  a  não  ser  a  da  aceitação  (resignada  ou  provocante,  submissa  ou

revoltada)  da  definição  dominante  da  sua  identidade  (…)  de  que  o  dominado

abdica em proveito do dominante enquanto aceita ser negado ou negar-se (…)

para se fazer reconhecer (BOURDIEU, 2012, pp.124-125).

No caso de São Bernardo do Campo os movimentos trabalhistas enfrentaram a hierarquia

social, ao contestar o poder vigente e criar um partido político que levasse seus projetos

aos  governos,  mas  não  chegaram  a  compreender  “a  real  contribuição  que  a

transformação  coletiva  da  representação  coletiva  dá  à  transformação  da  realidade”

(BOURDIEU,  2012  p.129).  Pode-se  dizer  que  as  disputas  simbólicas,  ou  seja,  o

reconhecimento de sua memória, sua história, seus valores e suas representações, não

foram, portanto, incorporadas à sua cultura política e, por isso, não se tornaram presentes

no patrimônio cultural bernardense. Nestor García Canclini (1994), citando MONSIVÁIS,

(1987), ponderava que a preocupação dos movimentos sociais com o patrimônio cultural

ainda era recente e que não foi incluída nos programas partidários e nem fez parte de sua

cultura política: 

Durante décadas, a esquerda cometeu o grave erro de julgar, por exemplo, a luta

pela  preservação  de  monumentos  coloniais  como  tarefa  do  guarda-roupa

evocativo  da  direita,  talvez  até  algo  plausível,  mas  de  nenhum  modo  tarefa

prioritária. Em sua preocupação em adequar-se ao sentido do devir, a esquerda
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'presenteou'  o  passado  à  direita,  reservando-se  apenas  a  [clausura]  da

interpretação correta e científica (MONSIVÁIS, apud CANCLINI, 1994, p.102).

Se tomarmos, portanto, os sindicatos como expressão dos movimentos operários, e o PT,

o Partido dos Trabalhadores – fundado essencialmente como um partido de esquerda –

como a maior expressão política de sua ação social, nota-se, de fato, que a preservação

do patrimônio cultural não aparece em suas pautas. Em primeiro lugar porque desde que

foi fundado, o PT só venceu as eleições municipais de São Bernardo do Campo em duas

ocasiões.  A  primeira,  gestão  do  prefeito  Maurício  Soares  (1988-1993),  coincide

exatamente  com o único  período  em que o  COMPAHC-SBC ficou inativo  desde  sua

fundação. Já Luiz Marinho, prefeito eleito pelo PT em 2008, se aproximou da questão

timidamente,  por  meio  da  reinauguração  do  Estádio  Primeiro  de  Maio  e  da  ideia  da

criação do Museu do Trabalho e do Trabalhador.

Certamente muito teriam por contribuir desde a concepção até a instalação do Museu do

Trabalho e do Trabalhador,  tanto o Sindicato dos Metalúrgicos,  quanto a ACISBEC, o

Diário do Grande ABC, os remanescentes do GIPEM e as pesquisas de jornalistas como

Valdenizio  Petrolli  e  Ademir  Médici.  Mesmo assim,  as  duas medidas de Marinho não

envolveram nem os sindicatos  nem o COMPAHC-SBC,  denotando que trata-se  muito

mais de uma ação simbólica da alta cúpula de um partido que chegou ao poder (municipal

e  federal,  simultaneamente)  do  que,  de  fato,  um esforço  de incluir  em suas políticas

culturais as representações de suas bases sociais.
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CAPÍTULO 3

Os sentidos de preservar

Sobrevivendo das migalhas

que caem das mesas

os donos do papel

os donos do papel!

Subúrbio Operário (Garotos Podres)
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No capítulo  anterior  foi  discutido  como as direções das políticas  de preservação são

definidas  pelas  relações  de  poder  entre  os  agentes  nelas  envolvidos.  Resta  agora

investigar que direções são essas, ou seja, discutir de que forma a preservação afeta a

cidade e as experiências sociais de seus cidadãos. Trata-se aqui do poder reprodutor e

transformador  da  cultura  sobre  a  sociedade,  ou,  nas  palavras  de  Pierre  Bourdieu,  a

cultura como estrutura estruturada e estrutura estruturante:

Somente  na  medida  em  que  tem  como  sua  função  lógica  e  gnosiológica  a

ordenação do mundo e a fixação de um consenso a seu respeito, é que a cultura

dominante preenche sua função ideológica – isto é, política –, de legitimar uma

ordem  arbitrária;  em termos  mais  precisos,  é  porque  enquanto  uma  estrutura

estruturada  ela  reproduz sob  forma transfigurada  e,  portanto,  irreconhecível,  a

estrutura  das  relações  sócio-econômicas  prevalecentes  que,  enquanto  uma

estrutura  estruturante  (como  uma  problemática),  a  cultura  produz  uma

representação do mundo social imediatamente ajustada à estrutura das relações

sócio-econômicas  que,  doravante,  passam  a  ser  percebidas  como  naturais  e,

destarte, passam a contribuir para a conservação simbólica das relações de força

vigentes (BOURDIEU, apud MICELI, 2011, p. XII).

Considera-se, portanto, que os embates travados no universo da cultura carregam tanto o

potencial de reproduzir quanto o de transformar a estrutura das relações socioeconômicas

da cidade, o que reafirma o seu caráter político. É o resultado dessa equação que define,

portanto, os sentidos das práticas de preservação do patrimônio cultural.

tais sentidos, ao invés de meras elucubrações mentais, são parte essencial das

representações com as quais  alimentamos e orientamos nossa prática (e  vice-

versa)  e,  lançando  mão  de  suportes  materiais  e  não-materiais,  procuramos

produzir inteligibilidade e reelaboramos simbolicamente as estruturas materiais de

organização social, reforçando-as ou as contestando e transformando. Vê-se, pois

que,  antes  que  um refinamento  ou  sofisticação,  a  cultura  é  uma  condição  de

produção e reprodução da sociedade (MENESES, 1995, p.89).

Uma vez institucionalizados pelo Estado, esses sentidos alcançam relevância social, pois

definem as direções das políticas públicas que afetarão toda a sociedade. O patrimônio

cultural consiste, nessa perspectiva, no resultado de conflitos, negociações e consensos

entre  vários  grupos  sociais  em  defesa  da  legitimidade  de  suas  posições,  valores,

interesses  e  necessidades.  Daí  a  importância  de  se  considerar  cuidadosamente  os

processos  institucionais  municipais  no  estudo  das  políticas  de  preservação,  pois  as
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questões  que  se  impõe  à  preservação  do  patrimônio  cultural  não  se  resolvem  no

patrimônio cultural. É em âmbito municipal que se apresentam as questões práticas que

dizem respeito às relações do patrimônio cultural à cidade e suas práticas sociais: 

a  competência  da  política  urbana  transmitida  ao  município  pela  Constituição

Federal de 1988 (BRASIL, 1988) e pelo Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001) fez

com  que  a  política  de  proteção  do  patrimônio  cultural,  além  de  uma  política

cultural,  também  se  apresentasse  como  uma  política  urbana,  portanto

necessariamente significante  para  a  função social  da cidade e da propriedade

urbana,  devendo  ser  gerida  segundo  uma  gestão  democrática  (AZEVEDO,

SALES, 2013, p.152). 

Em  outras  palavras,  cabe  ao  município  tornar  a  preservação  viável.  Como  defende

Meneses, a cidade, “para ser culturalmente qualificada como cidade, ela precisa ser boa

como cidade, precisa  de  condições  de  viabilidade  econômica,  infraestrutura,  políticas

adequadas de habitação,  transporte,  saúde,  educação,  etc.”  (MENESES,  2006.  p.39).

Nesse  sentido  os  instrumentos  de  preservação  e  sua  aplicação  também são  fatores

determinantes das escolhas do patrimônio cultural. 

À luz dessas questões, esse capítulo tem como objetivo principal refletir sobre o sentido

de preservar em São Bernardo do Campo, ou seja, quais as contribuições da oficialização

do  patrimônio  cultural  bernardense  para  a  vida  cotidiana  da  cidade.  Para  tanto  se

concentra inicialmente em analisar os instrumentos e mecanismos oficiais de preservação

do  patrimônio  cultural  em  São  Bernardo  do  Campo  e  sua  aplicação.  Em  seguida,

problematiza a relação entre as políticas de preservação e a agenda política da gestão da

cidade.  Finalmente,  propõe  uma reflexão  sobre  o  papel  do  COMPAHC-SBC junto  às

políticas  municipais  de  preservação  à  luz  da  discussão  de  seu  eventual  caráter

democrático. 

3.1 Os instrumentos de preservação 

Os primeiros instrumentos legais voltados à preservação do patrimônio cultural a serem

criados em São Bernardo do Campo foram quatro leis municipais promulgadas em 1984

de acordo com os resultados das pesquisas daquele grupo de trabalho composto por

técnicos  da  Prefeitura  e  vereadores,  formado  por  iniciativa  do  vereador  Lenildo

Magdalena, como descrito no capítulo 2. A Lei Municipal Nº 2608/84 criou o COMPAHC-
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SBC  como  órgão  participativo  de  assessoramento  e  colaboração  da  administração

municipal. A Lei Nº 2609/84 – nunca aplicada – prevê ressarcimento do IPTU (Imposto

Predial  e Territorial  Urbano) para o proprietário de bens de interesse histórico cultural

desde que “comprove a aplicação do respectivo valor em despesas de conservação ou

restauração  do  imóvel”.  A  Lei  2610/1984  criou  e  ainda  regula  o  instrumento  do

tombamento em São Bernardo do Campo. Por fim,  a Lei  Nº  2611/84 especifica bens

imóveis de interesse histórico e cultural de São Bernardo do Campo, sendo que a maioria

consiste naqueles sugeridos pelo grupo de trabalho antes da criação do Conselho. 

O tombamento foi claramente escolhido como o principal instrumento de preservação em

São Bernardo do Campo, antes mesmo da instalação de um conselho gestor participativo.

Conforme o Artigo 3º da Lei Nº 2610/84, “compete á Secretaria Municipal de Educação,

Cultura e Esportes, através do órgão próprio, proceder ao tombamento provisório dos

bens (…) bem como o definitivo,  mediante  sua inscrição no respectivo livro”.  Mesmo

assim, até o ano de 2002, a Câmara Municipal de São Bernardo do Campo aprovou oito

projetos de lei de vereadores, como Lenildo Magdalena, alterando a Lei Nº 2611/84 para

nela incluir novos imóveis como patrimônio cultural do município. Paralelamente, até o

final  dos  anos  1990,  além  do  registro  no  Livro  de  Tombo,  era  o  Prefeito  quem

homologava,  por  meio  de  decreto  municipal,  os  tombamentos  deliberados  pelo

COMPAHC-SBC. 

De imediato nota-se uma redundância, se não um conflito entre a Lei Nº 2610 e a Lei Nº

2611/84. Enquanto a primeira institui e regula o instrumento do tombamento, prevendo

inclusive a quem cabe a competência de tombar,  a segunda especifica bens de valor

histórico e cultural, cumprindo papel semelhante ao do Livro de Tombo. Se por um lado a

existência dessas leis documenta o interesse e a mobilização de alguns vereadores pela

preservação, bem como da Câmara, por outro, institucionalmente representa um conflito

de competências entre legislativo e executivo municipal, entre a Lei Nº2611/84 (e suas

alterações) e o Livro Tombo, entre a Câmara e a Prefeitura, entre os vereadores e os

conselheiros do COMPAHC-SBC. 

Além disso, há duas diferenças importantes entre os dois procedimentos. Uma é o fato de

que,  por  via  de  lei,  não  é  possível  que  a  comunidade  aponte  os  bens  que  deseja

preservar,  a  não  ser  por  intermédio  de  um  vereador.  A outra  reside  justamente  no

reconhecimento  institucional  dos  direitos  de  cada  uma  das  partes  envolvidas  no
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tombamento, especialmente os proprietários de bens de valor cultural:

o  tombamento  só  é  definido  após  processo  administrativo,  no  qual,

frequentemente, há conflito de interesses entre o Estado e o particular. Resulta daí

que o ato de tombamento é passível de exame quanto à legalidade de seus vários

elementos, como o motivo, a finalidade, a forma etc. Ora, a lei que decreta um

tombamento  não  pressupõe  qualquer  procedimento  prévio,  de  modo  que  fica

trancada  para  o  proprietário  qualquer  possibilidade  de  controle  desse  ato

(CARVALHO FILHO, 1999, p. 516).

Essa interpretação ganhou força com a Constituição Federal de 1988 e passou a orientar

também a Comissão Jurídica da Câmara Municipal de São Bernardo do Campo. Essa

comissão,  com base nas interpretações de juristas como Hely Lopes Meirelles,  Maria

Sylvia Zanella Di Pietro e Adilson Abreu Dallari, passou a desencorajar tombamentos por

lei,  como assinalou em parecer sobre o projeto de lei do vereador  Edinho Montemor,

relativo ao tombamento do Cemitério da Vila Euclides:

Como se vê o tombamento é ato administrativo, dependente de análises técnico-

especializadas; todas as providências a serem adotadas para sua consecução têm

caráter  administrativo  de  execução,  inserindo-se  no  rol  das  competências

privativas  do  Prefeito  (…)  Dessa  forma,  nos  parece  que  o procedimento  mais

acertado seria o vereador fazer uma indicação ao Executivo, para que iniciasse o

procedimento de tombamento do bem imóvel que considera patrimônio histórico

do município140.

O COMPAHC-SBC, por sua vez, só começou a regularizar esse procedimento a partir de

1998, o que ajuda a explicar a recorrência da prática de tombamentos por força de lei ou

de decreto em São Bernardo do Campo, na opinião de Admir Ferro: “Eu acho que não

teve mais iniciativa da Câmara para fazer por lei justamente porque o COMPAHC virou

atuante e começou a assumir pra ele isso”141. Para isso, a criação e o apoio do Serviço de

Patrimônio  Histórico  foram  fundamentais.  Naquele  ano,  incentivados  por  Doraci

Sponchiatto, encarregada do Serviço, os conselheiros abriram um processo142 e formaram

uma comissão143 para a definição e regularização de um fluxograma de tombamento. 

Até então o COMPAHC-SBC se mostrava bastante incapaz de atender demandas sociais

140 Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo, Processo Nº 19052/1998, fls 10-13. Trata-se de cópia 
do projeto de Lei Nº 062/94 da Camara Municipal de São Bernardo do Campo;

141 Admir Donizetti Ferro em entrevista para o autor em 15/03/2012;
142 Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo, Processo Nº  20.941/98;
143 Livro de Atas do COMPAHC-SBC, Ata da 21ª Reunião Ordinária, 06/05/1999, v1, fl 69;
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e tampouco enfrentava a propriedade privada em suas intervenções. Evidência disso é o

volume  de  pedidos  de  tombamento  sem  resposta  e  a  alta  proporção  de  bens  de

propriedade pública no conjunto de seus tombamentos. Dos vinte e um bens tombados

pelo Conselho até 2006, nove pertencem à Prefeitura Municipal, cinco são igrejas ainda

em  uso  e  dois  são  árvores  localizadas  em  área  pública.  Apenas  quatro  são  de

propriedade  particular:  a  Casa  do  Comissário  do  Café,  a  chaminé  da  Avenida  Perry

Ronchetti, o Edifício Alfa da Universidade Metodista, e o  Painel de Azulejo da Fonte da

Água Mineral São Bernardo.  

As dificuldades do caso do Painel de Azulejo da Fonte da Água Mineral São Bernardo ,

em 1998, parecem ter sido o impulso que mobilizou os conselheiros sobre a necessidade

de regularização de seus procedimento. A Secretaria de Obras havia liberado um alvará

autorizando  as  obras  de  construção  de  um  condomínio  residencial  no  local  mesmo

existindo um processo aberto pelo COMPAHC-SBC para o tombamento da fonte em sua

localização original, seu painel decorativo e a área verde ao redor. Quando, a pedido do

COMPAHC-SBC o Ministério Público interveio no caso, esse desencontro de informações

da administração municipal foi o argumento em que o proprietários do terreno basearam

sua defesa:

Vale ressaltar  que toda  esta  dificuldade foi  imposta mesmo tendo a Prefeitura

autorizado o alvará da construção sob nº 1089/98, ficha de informação cadastral

regular  e  alvará  para  desmatamento,  demolição,  terraplanagem,  dentre  outros.

Ora, o que se evidencia é um conflito dentro da própria Instituição Municipal (…) O

que mais espanta a requerente é a existência, no processo de desmembramento

da área, declaração da Prefeitura Municipal informando não tratar-se a área como

referência  do  Patrimônio  Histórico  Municipal  não  sendo  caso  portanto  de

tombamento, como quer fazer o douto Ministério Público144.

Com a definição do fluxograma de tombamento, os processos passaram então a apreciar

os direitos e deveres de todas as partes envolvidas,  estipular  prazos e reconhecer  a

necessidade de estudos técnicos fundamentando as justificativas, a finalidade e a forma

de aplicação do tombamento. Além disso os tombamentos passaram a ser registrados em

cartório e vinculados à Ficha de Informação Cadastral (FIC) dos imóveis, da Secretaria de

Planejamento Urbano, para que nenhum outro procedimento da administração pública,

especialmente a liberação de alvarás de construção pela Secretaria de Obras, afetasse os

bens tombados ou em processo de tombamento.  Pode-se compreender que somente
144 Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo, Processo Nº 9950/95, fls 230-231;
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então o COMPAHC-SBC começa a afirmar seu papel perante à sociedade e ao Estado,

uma vez que, passou a oferecer meios legais para que a comunidade aponte os bens que

deseja preservar, estabeleceu os direitos dos respectivos proprietários de agir em defesa

de  seus  interesses,  e  afirmou  sua  autonomia  perante  a  administração  pública,

resguardado ao prefeito o poder de veto.

Essa necessidade era motivada por questões de ordem tanto conceitual quanto prática. O

Artigo 6º da Lei Municipal Nº 2610/84 define que os “os fundamentos de fato e de direito

que justificam e autorizam o tombamento”  devem constar  na  notificação enviada aos

proprietários na ocasião da abertura do processo de tombamento. Por isso, conforme a

conselheira Cléa Campi já notava em 1994, era  “necessário linha de conduta para se

efetuarem novos tombamentos tendo em conta o grande número já existente, para os

quais não se sabe exatamente quais foram os critérios adotados”145.  Além disso  era

preciso não só adequar os diversos processos de tombamento à legalidade como também

dar cabo dos vários pedidos que se represavam nas gavetas do Conselho, já que muitos

dos respectivos bens se perdiam. 

Em 2001, os conselheiros, cientes dessas limitações, se lançaram em um sério esforço de

revisão de suas políticas e de seus instrumentos por meio de um workshop que resultou

na elaboração das  Diretrizes de Proteção do Patrimônio Cultural. Além das políticas de

atuação e dos critérios de tombamento, o documento definia novas estratégias de ação

para o COMPAHC-SBC: elaboração do Inventário de Bens Culturais, aproximação entre

as políticas de preservação e de planejamento, criação de um corpo técnico, um plano de

divulgação  para  aproximar  Conselho  e  comunidade  e  definição  de  uma  política  de

incentivos fiscais para proprietários de bens tombados. 

A criação  de  um  Inventário  como  base  para  novos  tombamentos  foi  claramente  a

estratégia priorizada. A listagem foi feita com base em todos os pedidos e processos de

tombamento pendentes até então, organizados segundo novos critérios de preservação.

Em seguida, avaliando o grau de urgência de cada caso, foram abertos processos de

tombamento provisório de quarenta e quatro dos cem imóveis listados no Inventário146. O

restante foi adiado para o que chamaram de Fase 2. A escolha do recurso do tombamento

provisório, previsto na Lei Nº 2610/84, ocorreu sob as justificativas aqui resumidas por

Admir Ferro, que então era Secretário de Educação e Cultura e representante da pasta no

145 Livro de Atas do COMPAHC-SBC, Ata da 05ª Reunião Ordinária, 13/04/1994, v1, fl 33; 
146 Livro de Atas do COMPAHC-SBC, Ata da 61ª Reunião Ordinária.18/06/2003, v2, fls 73-75;
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COMPAHC-SBC:

o que acontecia antes era o seguinte: o proprietário sempre ficava sabendo se o

bem ia ser tombado ou não. Porque como não havia o provisório as pessoas do

COMPAHC iam até o imóvel estudar, ver o imóvel. Quando o proprietário sentia

que  tinha  gente  do  COMPAHC  olhando  o  imóvel  dele,  no  dia  seguinte  ele

derrubava o imóvel e aí você não conseguia tombar. Isso aconteceu com vários

bens da cidade. Eu poderia citar por exemplo a mansão da Odete Berenhausen

que foi assim. O pessoal do COMPAHC foi lá pra ver a casa e tal. Meu, não deu

outra! A família derrubou.! Colocou no chão! Aconteceu isso com a casa paroquial.

(…) quando o COMPAHC (…) foi lá pra fazer os estudos pra ver se merecia o

tombamento  ou  não  o  padre  na  época  botou  o  prédio  no  chão.  Então  o

tombamento provisório acho que foi um grande avanço na nossa época. Porque

nós  criamos  o  tombamento  provisório  e  com  o  tombamento  provisório  é  que

nasceu a questão  do  Inventário.  Porque  se  você  fizesse  o  Inventário  sem ter

criado antes o tombamento provisório você não teria mais nada na cidade147.

Todavia,  era claro para os conselheiros que a carência de corpo técnico consistia  no

maior impasse do COMPAHC-SBC havia anos. Como descrito no capítulo 2, desde 1999

os próprios conselheiros é que vinham se organizando em comissões técnicas148 para

realizar estudos e fundamentar as medidas de preservação, como fizeram nos processos

de  tombamento  do  Painel  de  Azulejo  da  Fonte  da  Água  Mineral  São  Bernardo,  da

Chácara Lauro Gomes, da Torre da Elni e da Chaminé da Avenida Pery Ronchetti. Assim,

quando o Inventário apresentou um volume de processos sem precedentes, essa prática

se tornou inviável, embora tenha, de fato, possibilitado ao Conselho a realização de novos

tombamentos  até  então.  Além  disso,  durante  vários  anos,  o  desempenho  dos

conselheiros como seu próprio corpo técnico, gerou contrariedades sobre seu papel como

aponta Marcos Tatiyama: 

apesar de eu ser um chefe de uma Seção de Patrimônio que deveria ter esse

corpo técnico, não existe. Então a gente tem que contar com a colaboração dos

conselheiros, que cria uma certa questão ética nesse sentido. Porque na medida

em que o conselheiro faz o parecer ele também vai estar votando esse parecer.

Porém foi  a  única  forma  que  a  gente  conseguiu  fazer  com que  os  trabalhos

pudessem se desenvolver149. 

147 Admir Donizetti Ferro em entrevista para o autor em 15/03/2012;
148 Livro de Atas do COMPAHC-SBC, Ata da 21ª Reunião Ordinária 06/05/1999, v1, fls 69-70;
149 Marcos Tatiyama em entrevista para o autor em 09/03/2012. Na ocasião da entrevista, Marcos Tatiyama 

era o encarregado da Seção de Patrimônio Histórico, cargo que, na cronologia abrangida por essa 
pesquisa, foi ocupado por Doraci Sponchiatto;
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Como  a  maioria  dos  tombamentos  era  proveniente  de  indicações  dos  próprios

conselheiros, não é raro, portanto, na história do COMPAHC-SBC, encontrar casos em

que, em um mesmo processo, a mesma pessoa que indicou o tombamento desempenhou

também papel de técnico e, sendo também conselheiro, ajudou a julgar o mérito de sua

própria indicação São exemplo disso o tombamento da Torre da Elni, por indicação de

Bruno Corazza, e da Chácara Lauro Gomes, por Simone Scifoni. Daí a questão ética

levantada por Marcos Tatiyama, que também não escapou à atenção dos proprietários

como já demonstrado no Capítulo 2.

Por  outro  lado,  ficou  aberta  também  a  possibilidade  para  que  os  proprietários

apresentassem seus próprios laudos técnicos na tentativa de desembaraçar os processos

de tombamento. No caso do Painel de Azulejo da Fonte da Água Mineral São Bernardo,

por  exemplo,  a  Projepyn  Engenharia  de  Projetos,  proprietária  do  imóvel,  contratou  a

empresa Walm, uma consultoria de engenharia e tecnologia ambiental,  para avaliar  a

qualidade  da  água  da  fonte,  seu  enquadramento  como  área  de  manancial  e  sua

importância ambiental, exigindo em seguida que o parecer sobre o estabelecimento de

área de preservação permanente gerado pela consultoria fosse anexado ao processo150. 

Nota-se,  portanto,  que,  sem  serviço  técnico,  o  COMPAHC-SBC  virou  refém  de  seu

principal instrumento de preservação, pois viu-se incapaz de cumprir as regras de seu

próprio  fluxograma  de  tombamento,  comprometendo  assim  tanto  a  sua  própria

competência de preservar bem quanto a legitimidade de suas decisões. Os processos de

tombamento assim se arrastaram durante anos sem conclusão151, afetando seriamente a

credibilidade do Conselho perante a sociedade.

As implicações da falta  de um corpo técnico vão além da necessidade de pareceres

especializados  que  fundamentam  os  tombamentos.  Um  corpo  técnico  poderia

eventualmente ter favorecido o COMPAHC-SBC com indicações sobre outros conceitos e

modalidades ao patrimônio cultural, como o patrimônio imaterial, o patrimônio ambiental

urbano  e  a  paisagem  cultural.  Além  disso,  poderia  ter  colaborado  ativamente  no

desenvolvimento  de  estratégias  e  instrumentos  alternativos  ao  tombamento,  que

possibilitassem negociações mais pertinentes e até parcerias com os proprietários. Por
150 Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo, Processo Nº 9950/95;
151 Somente no ano de 2013, o ocasião em que essa dissertação estava sendo escrita é que o COMPAHC-

SBC conseguiu realizar as pesquisas relativas aos bens da primeira fase do Inventário e assim concluir 
os processos de tombamento;
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fim,  poderia  ter  sugerido  estratégias  para  garantir  seu  acesso  à  população  e  sua

integração ao cotidiano da cidade. Até 2006, no entanto, os únicos instrumentos legais

disponíveis  ao  COMPAHC-SBC  eram  aquelas  quatro  leis  criadas  em  1984,

desatualizadas, portanto, em relação à Constituição Federal de 1988. O único progresso

do Conselho nesse sentido foi elaborar e publicar um capítulo no Plano Diretor de 2006

dispondo  sobre  a  política  de  preservação  do  patrimônio  cultural152,  porém,  sem  que

paralelamente a preservação fosse contemplada nas leis que regulam os instrumentos de

intervenção urbana previstos pelo Estatuto da Cidade.

No que diz respeito, à divulgação do patrimônio cultural e das ações do Conselho, bem

como o estabelecimento de canais de comunicação com a população, pouco foi feito. O

Conselho  só  conseguiu  publicar  uma  coleção  de  cartões  postais  com informações  e

imagens dos bens tombados e esporadicamente divulgou notícias na publicação mensal

da programação cultural da cidade. Além disso os conselheiros conseguiram espaço para

criar uma página153 no site oficial da Prefeitura com informações sobre os instrumentos de

preservação do município, sobre o Serviço de Patrimônio Histórico e Cultural e sobre os

bens tombados154.

Finalmente no que tange aos incentivos fiscais, Admir Ferro chamou a atenção para a

necessidade de uma nova legislação, já que a Lei Nº 2609/84 fere outras existentes155.

Pesquisando junto à Procuradoria do município, o conselheiro Antonio Guirão, em 2003

chamou a  atenção para  a necessidade de previsão de orçamento  para  o  uso desse

recurso156. Quando os conselheiros apresentaram a proposta ao Prefeito William Dib, o

chefe  do  Executivo  afirmou  que  não  estava  em  condições  de  oferecer  isenção  de

impostos aos proprietários de bens tombados157. Dependendo da aprovação de uma lei

específica  que  previsse  os  incentivos  fiscais  no  orçamento  da  Prefeitura  e,

consequentemente,  da  aprovação  do  Prefeito  e  apoio  da  Secretaria  de  Educação  e

Cultura, o COMPAHC-SBC acabou se vendo incapaz de lançar mão desse recurso. 

As Diretrizes, de 2001, funcionaram, portanto, como um esclarecido auto-diagnóstico do

COMPAHC-SBC, na medida em que reconheceram a necessidade de um corpo técnico e

152 Lei Municipal Nº 5593/2006;
153 Disponível em http://www.saobernardo.sp.gov.br/comuns/pqt_container_novo.asp?srcpg=compahc_index

(acesso feito em julho de 2013);
154 Livro de Atas do COMPAHC-SBC, Ata da 60ª Reunião Ordinária, 07/05/2003, v2, fls 70-72;
155 Livro de Atas do COMPAHC-SBC, Ata da 31ª Reunião Extraordinária, 27/06/2002, v2, fls 44-45; 
156 Livro de Atas do COMAPAHC-SBC, Ata da 59ª Reunião Ordinária, 12/04/2003, v2, fls 67-69;
157 Livro de Atas do COMPAHC-SBC, Ata da 34ª Reunião Extraordinária, 16/04/2003, v2, fls 69-70;
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do aprimoramento e diversificação dos instrumentos de preservação. Todavia, o Conselho

não conseguiu desenvolver as próprias estratégias de atuação previstas no documento

principalmente devido à carência de serviço técnico. Além disso, embora as Diretrizes

reconheçam que “a preservação não se efetiva somente através da implementação de

leis  ou  decretos,  mas  implica,  fundamentalmente,  na  necessidade  de  inserção  do

patrimônio  na  vida  cotidiana  e  na  dinâmica  social  das  cidades”,  o  documento  não

estabelece estratégias para que a cidade se aproprie do patrimônio cultural, e o incorpore

à sua dinâmica.  

Para  a  inserção  do  patrimônio  na  vida  cotidiana,  seria  oportuno,  inicialmente,  que  o

COMPAHC-SBC  tivesse  desenvolvido  uma  política  de  integração  e  uso  dos  bens

tombados junto a outros setores da gestão urbana. Porém, a questão pouco mobilizou o

Conselho. Nas poucas vezes em que foi  discutida essa possibilidade,  a orientação da

maioria  dos  conselheiros  se  voltava  para  o  uso  cultural  dos  imóveis.  Em  1996,  por

exemplo, a Loja Maçônica ARLS Nove de Maio enviou ofício à Prefeitura solicitando uso

da Primeira Igreja Presbiteriana em regime de comodato para que pudessem instalar não

só  sua  loja  maçônica  como também serviços  sociais.  O Conselho  negou o  pedido158

conforme registrado em ata:

A experiência e a história do uso do próprio municipal tombado por terceiros que

não ligadas à área cultural tem causado danos e descaracterização do imóvel (…).

O ideal é que o uso seja compatível com o tombamento servindo para atividades

culturais. O uso do imóvel para instalação do Templo Maçônico está em desacordo

com a proposta do tombamento deixando de priorizar o histórico-cultural159.

No exemplo dos estúdios da Companhia Cinematográfica Vera Cruz, se, por um lado, foi

justamente a questão do uso que mobilizou seu tombamento, por outro, nunca foi definido

um novo destino para o imóvel. O único envolvimento do COMPAHC-SBC nesse sentido

foi a discussão do Projeto Nova Vera Cruz160, que tinha como objetivo o estabelecimento

de um convênio entre  Prefeitura Municipal  de São Bernardo do Campo,  na figura da

Secretaria Municipal de Educação e Cultura, e a Secretaria de Cultura do Estado de São

Paulo para que a TV Cultura, da Fundação Padre Anchieta, utilizasse os antigos estúdios

em sua produção. A Prefeitura optou por não firmar o convênio após o posicionamento do

COMPAHC-SBC ser: 

158 Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo, Processo Nº 6.243/95;
159 Livro de Atas do COMPAHC-SBC, Ata da 06ª Reunião Extraordinária, 25/06/1996, v1, fls 43-44; 
160 Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo, Processo Nº 4.088/97;
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CONTRA o convênio nos     termos     em     que     atualmente     se     encontra por imprimirem à

PREFEITURA deveres, inclusive financeiros, sem contrapartida, em termos de

maior envolvimento nos processos, seus desdobramentos e seus retornos para a

imagem cultural do MUNICÍPIO  (…)  JULGAMOS  extremamente  necessário

constar  no  convênio  (…)  que  o  conselho  municipal  do  patrimônio  histórico  e

cultural de São Bernardo do Campo, COMPAHC-SBC sempre deva ser ouvido e

levado  em  conta  suas  considerações,  argumentos  e  decisões  no  âmbito  das

atribuições para o qual está constituído161.

O COMPAHC-SBC também foi  procurado pela sociedade civil  no caso do casarão da

Avenida Capitão Casa, constante na primeira fase do inventário. O Clube de Mães do

Jardim Lavínia, uma entidade que prestava serviços sociais no bairro, chegou a participar

de uma reunião do Conselho pedindo autorização de uso do imóvel para desenvolverem

suas atividades junto às crianças da comunidade do entorno. Na ocasião, por um lado, a

conselheira Vera Rotondo, representante da Secretaria de Habitação e Meio Ambiente,

pasta responsável pelo imóvel, advogando claramente pelo uso museológico da casa, foi

contrária à proposta:

Sra Vera Rotondo manifesta não concordar com a utilização do imóvel pois este foi

tombado provisoriamente com objetivo de se preservar o bem e a demonstração

de uma época. Fala que o imóvel precisa de reforma e de integrá-lo ao conjunto

habitacional.  Na  sua  opinião,  o  bem  cultural  tombado  serviria  somente  para

visitação162.

Por outro lado, José Eduardo Assunção parece ter sido o único conselheiro a atentar tanto

para a importância da questão do uso do bem tombado quanto a da participação da

comunidade local para sua preservação:

Apesar  do  imóvel  apresentar  um  estado  físico  lamentável,  a  população  se

sensibilizou e aproveitou o espaço para desenvolver atividades culturais. Solicita

que o COMPAHC em parceria elabore com a entidade para melhor aproveitamento

do  espaço,  complementa  dizendo  que  apesar  do  estado  precário  do  imóvel  a

utilização pela entidade fez com que o imóvel até hoje se mantivesse em pé163.

A administração  municipal  claramente  não  compartilhava  da  mesma  sensibilidade  de

161 Livro de Atas do COMPAHC-SBC, Ata da 11ª Reunião Extraordinária, 15/05/1997, v1, fl 48;
162 Livro de Atas do COMPAHC-SBC, Ata da 68ª Reunião Ordinária, 17/04/2004, v3, fls 05-08;
163 Livro de Atas do COMPAHC-SBC, Ata da 68ª Reunião Ordinária, 17/04/2004, v3, fls 05-08;
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Assunção.  As Secretarias de Habitação e Meio Ambiente e Educação e Cultura,  não

chegando a um consenso sobre quem se responsabilizaria pela reforma da casa, decidem

desocupá-la164  sob a justificativa de seu estado de conservação ruim: 

Sra Simone manifesta a indignação quanto ao relato de uma munícipe que a

encontrou no dia da vistoria, sobre o comportamento de funcionários da prefeitura,

não sabendo informar de qual setor juntamente com a guarda municipal que retirou

pessoas da comunidade que utilizavam a casa como um espaço cultural, meio

pelo qual inibiram as invasões no local. Essa ocupação não tinha sido comunicada

à Prefeitura, mas a Sra Simone manifesta que não havia necessidade de retirar os

moradores da forma como foi relatado165.

Finalmente, Marcos Tatiyama, embora favorável à ocupação da casa por uma entidade

local,  observou que “o Conselho não pode deliberar o uso ao bem, apenas sugerir  à

Superior Administração”166. 

3.2 A preservação e as políticas públicas

Até aqui a identificação, proteção e gestão do patrimônio cultural foi analisada sob o ponto

de vista da atuação do COMPAHC-SBC. Mas, sendo o próprio conselho um instrumento

legal de preservação do Estado, de natureza participativa e consultiva, é preciso entender

ainda  de  que  maneira  sua  atuação  serviu  às  políticas  do  governo  municipal  de  São

Bernardo do Campo nos vários aspectos da gestão da cidade, em especial os culturais,

turísticos, ambientais e urbanos. Afinal, a gestão do patrimônio cultural não se encerra na

identificação,  proteção  legal  e  conservação  de  edificações  significativas,  mas  passa

necessariamente pela integração dos bens tombados à dinâmica da cidade. 

3.2.1 Políticas culturais

Embora o  COMPAHC-SBC esteja  vinculado  oficialmente  à  Secretaria  de  Educação  e

Cultura de São Bernardo do Campo, nunca houve uma definição clara para a preservação

do patrimônio cultural nas políticas culturais de São Bernardo do Campo. Tampouco o

Conselho  conseguiu  inserir  o  patrimônio  cultural  nas  prioridades  da  pasta,  a  qual  é

vinculado, e, consequentemente, do governo municipal, a começar pela evidente falta de

164 Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo, Processo Nº 1468/89;
165 Livro de Atas do COMPAHC-SBC, Ata da 54ª Reunião Ordinária, 04/09/2002, v2, fls 50-52; 
166 Livro de Atas do COMPAHC-SBC, Ata da 69ª Reunião Ordinária, 05/05/2004, v3, fls 09-13;
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recursos e orçamento. O pedido de verba para a instalação de placas de identificação de

cada bem tombado, por exemplo, sugestão de Maria Ines de Moraes Leme no início dos

anos  1990167,  ainda  não  havia  sido  liberado  em  2005168.  Além  disso,  o  Serviço  de

Patrimônio Histórico ainda em 2004 reclamava não ter com computadores, conexão à

internet  e  outros  recursos  para  administrar  e  manter  o  site  do  COMPAHC-SBC

atualizado169 bem como realizar outros serviços de suas atribuições. 

Aliás, foi em decorrência da inexistência de um orçamento específico ou fundo voltado

para a preservação do patrimônio cultural que, além da falta de equipamentos, o Serviço

de Patrimônio  Histórico  e  Cultural  nunca obteve número e variedade de profissionais

suficientes  para  desenvolver  plenamente  suas  atribuições  de  serviço  técnico  do

COMPAHC-SBC.  A  solução  de  se  abrir  licitação  para  a  contratação  de  empresas

especializadas com recursos do FAC (Fundo de Apoio à Cultura), sugeridas por Admir

Ferro em 2002170, e levada à cabo na gestão seguinte pela Secretária Neide Felicidade171,

se provou absolutamente inviável por dois motivos seguintes. 

O  primeiro  é  que  a  morosidade  dos  trâmites  burocráticos  de  abertura  de  licitação

comprometeram seriamente  a  possibilidade  do  COMPAHC-SBC conseguir  cumprir  os

prazos de seu próprio  processo de tombamento.  Evidência disso é a decisão judicial

sobre a ação de impugnação do tombamento provisório de duas casas à Rua São Savino,

promovidas pelos respectivos proprietários:

Não há, nos autos, qualquer outra notícia das diligências realizadas no referido

processo  administrativo,  não  se  demonstrando  que  o  'COMPAHC-SBC'  tenha

emitido  o  seu  parecer,  mesmo  considerando  que  decorreu  o  prazo  para

impugnação do proprietário  há mais  de cinco  anos,  sem que o  referido  órgão

consultivo  tenha se manifestado sobre a  impugnação da proprietária  e emitido

parecer sobre o eventual tombamento definitivo. (…) sequer houve manifestação

do órgão consultivo, que diz aguardar,  há anos, a contratação de especialistas

para estudos e pesquisas sobre o interesse cultural do tombamento nestes autos

questionado.

Desta forma, como o prazo fixado na legislação aplicável foi ultrapassado há muito

tempo,  caduco  está  o  ato  administrativo  que  deu  início  ao  processo  de

167 Livro de Atas do COMPAHC-SBC, Ata da 03ª Reunião Ordinária, 19/01/1994, v1, fls 19-31;
168 Livro de Atas do COMPAHC-SBC, Ata da 78ª Reunião Ordinária, 08/06/2005, v3, fls 51-54;
169 Livro de Atas do COMPAHC-SBC. Ata da 73ª Reunião Ordinária, 06/10/2004, v3, fls 29-34;
170 Livro de Atas do COMPAHC-SBC. Ata da 31ª Reunião Extraordinária, 27/06/2002, v2, fls 44-45;
171 Livro de Atas do COMPAHC-SBC, Ata da 77ª Reunião Ordinária, 18/05/2005, v3, fls 47-50;

120



tombamento e, por consequência, do tombamento provisório172. 

O segundo motivo é o caráter paliativo da contratação, uma vez que, para realizar os

estudos dos bens listados na Fase 2 do Inventário e também de outros futuros processos

de  tombamentos,  o  COMPAHC-SBC  dependeria  de  novos  processos  de  licitação

perpetuando assim o risco de caducidade de todos os processos. 

Já  no  que  diz  respeito  ao  destino  dos  bens  tombados  e  de  sua  apropriação  pela

comunidade, a Secretaria não fez mais do que apoiar COMPAHC-SBC na promoção de

seu uso cultural. Nos anos 1990, a antiga Câmara Municipal, por exemplo, era ocupada

simultaneamente por quatro organizações civis: a Federação das Sociedades Amigos de

Bairro, a Liga das Escolas de Samba de São Bernardo, a Associação dos Mutuários e a

Associação dos Artistas e Artesãos. Contando com o apoio do GIPEM, o COMPAHC-SBC

conseguiu  que  a  Prefeitura  reintegrasse  a  posso  do  imóvel  e  então  a  Secretaria  de

Educação e Cultura a transformou na Câmara de Cultura,  um espaço de exposições,

eventos e outras atividades culturais173. Em 2005, os conselheiros também conseguiram o

apoio da secretária de Educação e Cultura, Neide Felicidade, para fazer com que a EMEB

Santa  Terezinha  deixasse  de  funcionar  como  escola  devido  ao  seu  estado  de

conservação ruim174 e passasse a abrigar o Serviço de Memória e Acervo175. 

Na ocasião, em reunião do COMPAHC-SBC, Neide Felicidade reafirmou os velhos planos

da Secretaria de Educação e Cultura de criar o Centro Cultural Vera Cruz176. A ideia do

Centro Cultural havia sido oficializada em 1991, quando o então secretário Luiz Roberto

Alves chegou a assinar um contrato com Lina Bo Bardi para que a arquiteta projetasse a

adaptação  dos  antigos  estúdios  para  a  instalação  de  um museu  e  um teatro 177,  e  a

negociar com o SESC (Serviço Social do Comércio) uma parceria para a operação do

complexo nos moldes do SESC Pompéia, na cidade de São Paulo178. Em 1997, a ideia de

um museu e de um centro cultural foram reforçadas quando, paralelamente ao projeto

Nova Vera Cruz, o secretário Admir Ferro negociou a aquisição da coleção de Jordano

Martinelli, ex-funcionário da Companhia. O acervo adquirido contém material utilizado pela

antiga  Companhia  em  sua  produção,  como  figurinos,  cartazes,  fotografias,  cenários,

172 Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo, Processo Nº 10125/08, fls 50-51;
173 Jornal Diário do Grande ABC, 03/05/1992, p. A7;
174 Livro de Atas do COMPAHC-SBC, Ata da 77ª Reunião Ordinária, 18/05/2005, v3, fls 46-50;
175 Livro de Atas do COMPAHC-SBC, Ata da 87ª Reunião Ordinária, 13/03/2006, v3, fls 92-95; 
176 Livro de Atas do COMPAHC-SBC, Ata da 87ªReunião Ordinária, 13/03/2006, v3, fls 92-95;
177 Jornal Diário do Grande ABC, 21/12/1991, p. B1; 
178 Jornal Diário do Grande ABC, 25/03/1992, p.B6;
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equipamentos e outros objetos. Todavia, as negociações  para a instalação do Centro

Cultural não avançaram e, assim, a Vera Cruz continuou permaneceu um espectro de um

tempo passado em meio a uma cidade que não a incorporou em seu desenvolvimento. 

O descompasso entre  as  políticas  de  preservação do  COMPAHC-SBC e as  políticas

culturais  da  Secretaria  se  evidencia  ainda  mais  em  duas  situações  em  que  ambos

entraram em conflito. No caso da Chácara Cayres, como já mencionado no Capítulo 2,

embora  já  tendo  sido  aberto  o  seu  processo  de  tombamento  provisório,  a  Prefeitura

desapropriou parte do imóvel para a construção do CENFORPE (Centro de Formação de

Profissionais de Educação) e, sem consultar o Conselho, a Secretaria de Educação e

Cultura deu início às obras destruindo parte das edificações que motivaram as medidas

de preservação da área179. 

Em 1997, outro impasse se dera quando a Secretaria planejava transformar o entorno da

casa  sede  da  Chácara  Silvestre  em  um  parque  com  pista  de  corrida,  aparelhos  de

ginástica,  sanitários,  bebedouros  etc180. Sem  se  opor  diretamente  ao  projeto,  o

COMPAHC-SBC se antecipou estendendo o tombamento da casa para toda a área verde

ao seu redor181  estabelecendo diretrizes de uso e ocupação da área182. Anos mais tarde,

em 2003,  o Secretário de Educação e Cultura Admir Ferro, apresentou aos conselheiros

um projeto para ali construir uma escola ambiental e instalar o Museu de São Bernardo do

Campo183 já aprovado e divulgado pelo Prefeito184, solicitando que o Conselho o aprovasse

rapidamente.

A licitação para a realização das obras, no entanto, só aconteceu em 2005185 sendo que o

novo projeto apresentado pela Prefeitura, sem a aprovação prévia do COMPAHC-SBC,

desrespeitava os parâmetros de ocupação e uso das dependências da Chácara Silvestre,

causando indignação entre os conselheiros: 

Acrescente ainda a presidente: 'Que concepção de educação ambiental é esta que

corta 350 árvores sendo que se 200 exemplares arbóreos nativos? Lembra ainda

que a desapropriação da área da Chácara nos anos de 1970 conforme dados do

Processo  de  Tombamento  ocorreu  devido  à  sua  função  de  pulmão  verde  do

179 Livro de Atas do COMPAHC-SBC, Ata da 27ª Reunião Ordinária, 02/12/1999, v1, fls 81-83;
180 Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo, Processo Nº Processo 7265/97;
181 Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo, Processo Nº 1870/85;
182 Livro de Atas do COMPAHC-SBC, Ata da 20ª Reunião Extraordinária, 25/10/1999, v1, fls 79-80;
183 Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo, Processo Nº 6728/03;
184 Livro de Atas do COMPAHC-SBC, Ata da 30ª Reunião Extraordinária, 26/02/2002, v2, fls 33-34;
185 Livro de Atas do COMPAHC-SBC, Ata da 83ª Reunião Ordinária 19/11/2005, v3, fls 82-83; 
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município186. 

Por fim, exceto no caso da Vera Cruz, não existiram iniciativas da Secretaria de Educação

e  Cultura  no  sentido  de  beneficiar  os  bens  tombados  pelo  COMPAHC-SBC que não

figuram entre  aquelas  propriedades  públicas  sob  sua  própria  responsabilidade.  Ainda

assim, ao se considerar que algumas dessas intervenções foram diretamente conflitantes

com  os  valores  reconhecidos  pelo  COMPAHC-SBC,  como  nos  casos  da  Chácara

Silvestre e da Chácara Cayres, não é difícil constatar que a preservação do patrimônio

cultural nunca fez parte, de fato, das políticas culturais do governo municipal. O Conselho,

por sua vez, nunca desenvolveu uma orientação clara no sentido de considerar o uso e a

apropriação dos bens tombados como parte essencial de sua preservação nem mesmo

promovendo a exploração turística do patrimônio cultural da cidade. 

3.2.2 Políticas de Turismo 

O  Projeto  Lorena,  de  Benedito  Lima  de  Toledo,  que  tanto  inspirou  as  práticas  de

preservação  em  São  Bernardo  do  Campo,  apelara  fortemente  pelo  aproveitamento

turístico do patrimônio cultural,  não só como meio de valorizar o bem tombado, como

também a solução econômica para viabilizar sua plena preservação. No entanto, ao longo

de toda a sua trajetória o COMPAHC-SBC acabou nunca explorando o potencial turístico

dos bens tombados como estratégia para a sua requalificação no espaço urbano, nem

mesmo  associado  ao  uso  cultural  que  tanto  defendeu.  Ao  contrário,  as  políticas  de

preservação e as políticas de turismo parecem ter sempre caminhado paralelamente, sem

intersecções, mesmo com a presença da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e

Turismo na composição do Conselho. Prova disso é o desinteresse que fez com que os

conselheiros decidissem pelo desligamento da Associação dos Empresários de Turismo

(AETUR) e do Serviço Aéreo Terrestre de Salvamento (SATS) em 1999187. 

Esse distanciamento é evidente no Plano Diretor de São Bernardo do Campo, aprovado

em 2006. Seu Anexo A apresenta duas listas distintas: uma dos bens tombados pelo

COMPAHC-SBC  e  outra  denominada  Áreas  de  Interesse  Turístico  Cultural.  Além  de

alguns bens,  como a Companhia Cinematográfica  Vera  Cruz e a Cidade da Criança,

figurarem  em  ambas  as  listas,  há  vários  daqueles  relacionados  ao  turismo  que  são

encontrados também na listagem do Inventário de Bens Culturais do COMPAHC-SBC,

186 Livro de Atas do COMPAHC-SBC, Ata da 43ª Reunião Extraordinária, 04/12/2006, v3, fls 19-22;
187 Livro de Atas do COMPAHC-SBC. Ata da 27ª Reunião Ordinária, 02/12/1999, v1, fls 81-83;
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como o Maciço do Bonilha, o Estádio 1º de Maio e a Represa Billings. No entanto, não

houve  iniciativas  conjuntas  entre  Secretaria  de  Educação  e  Cultura,  Secretaria  de

Esportes  e  Lazer  e  Secretaria  de  Desenvolvimento  Econômico  e  Turismo  para  o

aproveitamento turístico, cultural e de lazer do patrimônio cultural. 

A Vera Cruz, por exemplo, que desde o fim dos anos 1970 está sob responsabilidade da

pasta  de  Turismo do  governo  municipal,  permaneceu  subutilizada  por  décadas.  Sem

maiores planos para as instalações188,  a  Secretaria  de Desenvolvimento Econômico e

Turismo nunca fez mais do que alugar esporadicamente o imóvel para eventos diversos

como as feiras de móveis e automóveis, apesar dos vários projetos para seu uso.  

Já o valor afetivo da Cidade da Criança para a população local está intimamente ligado à

sua exploração como espaço de lazer e turismo, visto ser um parque de diversões, como

o próprio COMPAHC-SBC reconheceu no registro de seu tombamento:

Com a intenção de oferecer à população, um espaço de lazer e recreação, bem

como preservar a área, de loteadores, digo, da ação dos loteadores, o Prefeito

Hygino, aproveitou-se dos cenários  que lá ficaram e os reconstruiu em alvenaria,

criando uma mini-cidade, tendo ao centro a estação de trem, prefeitura,  igreja,

palco  elevadiço,  ruas  com lojas  e  lanchonetes,  tudo  muito  colorido.  Implantou

ainda , brinquedos do tipo parque de diversões e bebedouros. Essa mini-cidade foi

inaugurada  em  10  de  outubro  de  1968,  recebendo  o  nome  de:  'Cidade  da

Criança189.  

A lista de bens de interesse turístico cultural do Plano Diretor também traz referências

culturais tradicionais de São Bernardo do Campo como a Rota do Frango com Polenta, a

Rota do Vinho, no distrito de Riacho Grande e a Rota do Peixe, na Estrada Velha de

Santos, mencionadas como exemplos de patrimônio imaterial a serem estudados no site

do COMPAHC-SBC disponível  na internet190.  Porém,  como o Conselho não chegou a

incorporar  o  conceito  e  a  modalidade  do  patrimônio  imaterial,  o  desenvolvimento  de

estratégias  conjuntas  com as políticas  de turismo para  a  valorização dessas práticas

tradicionais da cidade foram inviabilizadas até o momento. 

Por fim, é inegável o potencial turístico de áreas naturais inventariadas pelo COMPAHC-

188 Livro de Atas do COMPAHC-SBC, Ata da 84ª Reunião Ordinaria, 14/12/2005, v3, fls 84-86; 
189 Livro de Tombo do COMPAHC-SBC, fl 17; 
190 Disponível em http://www.saobernardo.sp.gov.br/comuns/pqt_container_novo.asp?

srcpg=compahc_index&destaque=71 (acesso feito em julho de 2013)
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SBC e  de  reconhecido  interesse  turístico  cultural  no  Plano  Diretor  de  2006,  como o

Maciço do Bonilha, cujo pico é um dos pontos mais altos da cidade: a represa Billings,

que além de ser usada para navegação, pesca e lazer, em seu entorno conta com o

Parque Estoril; o distrito de Riacho Grande, onde se encontra a Rota do Vinho, a Estrada

Velha de Santos, ao longo da qual se estabeleceu a Rota do Peixe, e o Parque Estadual

da Serra do Mar, onde se encontra o conjunto de caminhos e monumentos tombados pelo

CONDEPHAAT. Ainda assim, desde o  Projeto Lorena,  na década de 1970, a Prefeitura

não desenvolveu nenhum plano significativo de desenvolvimento e incentivo do turismo

cultural e ecológico para a região em que se encontram os bens inventariados e referidos,

mesmo  considerando  que  a  Serra  do  Mar,  a  Mata  Atlântica  e  a  Represa  Billings

constituem dois terços do território do município de São Bernardo do Campo. 

3.2.3 Políticas de Habitação e Meio Ambiente

O valor  natural  e  ambiental  excepcional  dessas áreas foi  reforçado pelo interesse do

CONDEPHAAT,  conselho estadual  de preservação,  e  também do CONDEPHAAPASA,

conselho de preservação do município de Santo André, na preservação do do Maciço do

Bonilha191 e do Haras São Bernardo192, localizados na divisa dos respectivos municípios.

O CONDEPHAAT já tombara a Serra do Mar e também já havia atendido aos pedidos da

população com o tombamento do Haras e  “pela importância ambiental de sua área verde,

uma das únicas inseridas na região intensamente urbanizada”193. O COMPAHC-SBC por

sua vez, embora tenha aberto processo de tombamento do Maciço do Bonilha 194, e da

Represa Billings, parece ter se dado por satisfeito com os tombamentos estaduais não

estendendo suas medidas para o Haras São Bernardo e a Serra do Mar. 

A preservação efetiva dessas áreas, no entanto, depende de fatores que extrapolam, no

entanto,  a  competência  dos  conselhos  de  preservação  e  sua  capacidade  política  de

interferir decisivamente na proteção de áreas naturais, muito suscetíveis à expansão da

mancha urbanizada.  Tal  impacto é uma herança do  laissez-faire urbano (KOWARICK,

BONDUKI, 1994), o descontrolado processo de ocupação e expansão demográfica das

regiões  metropolitanas  que,  a  partir  dos  anos  1960,  permitiu  que  milhares  de

trabalhadores em busca de moradia formassem bairros precários,  sem saneamento e

191 Livro de Atas do COMPAHC-SBC 26ª Reunião Extraordinária, 27/07/2000, v1, fls 97-98;
192 Livro de Atas do COMPAHC-SBC, Ata da 43ª Reunião Ordinária 05/09/2001, v2, fls 21-23;
193 Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico do CONDEPHAAT, Inscrição Nº 22, p.306, 

10/07/1990; 
194 Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo, Processo Nº  0958/94; 
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serviços urbanos em condições nocivas para o meio ambiente e consequentemente para

suas  próprias  comunidades.  A poluição  das  águas  da  represa  Billings,  utilizada  por

milhões de pessoas em toda a região metropolitana de São Paulo, foi uma consequência

desse  processo  de  expansão  desenfreada  no  qual  os  conselheiros  pouco  podiam

interferir,  senão protestar. O Conselheiro Hermínio Costa já em 1994 alertava sobre a

devastação do Maciço do Bonilha causada pelo crescimento de ocupações irregulares

para a construção de moradias195. 

O  mesmo problema afetou  o  Haras  São  Bernardo,  como apontaram os  conselheiros

Bruno Corazza196 e Edmundo Censon, este chegando a sugerir “que o Município faça um

movimento junto à prefeitura de Santo André e o Governo do Estado para evitar a

degradação pois existe uma favela no local que vem crescendo. Informa também que

esta é uma das poucas áreas verdes que ainda temos”197. Nota-se, portanto, que, para

além  do  tombamento,  a  preservação  dessas  áreas  depende  de  ações  que  não  só

promovam melhorias nas condições de vida, moradia e saúde para essas comunidades,

como também controlem a expansão da cidade garantindo a proteção de mananciais e

áreas verdes. 

O COMPAHC-SBC acabou desempenhando um papel bastante restritivo com relação à

preservação  de  bens  naturais,  sendo  que  a  maior  motivação  do  Conselho  para  a

preservação do patrimônio natural foi a escassez de vegetação urbana (SCIFONI, 1994) e

à  ausência  de  iniciativas  do  governo  municipal  sobre  a  questão.  Nesse  sentido,  o

Conselho se aproximou da Secretaria de Habitação e Meio Ambiente no final dos anos

1990  quando  Vera  Rotondo,  em  nome  da  Secretaria,  passa  a  colaborar  com  o

COMPAHC-SBC198 levantando informações, laudos e pesquisas sobre a área da fonte da

Água  Mineral  e  também colaborando  com  o  estabelecimento  de  diretrizes  de  uso  e

ocupação  do  entorno  da  Chácara  Silvestre  de  forma  a  preservar  ao  máximo  sua

arborização  e  evitar  a  impermeabilização  de  seu  solo.  Foi  por  sua  iniciativa  que  o

Conselho incluiu a Secretaria de Habitação e Meio Ambiente em sua composição199. 

Embora a conselheira tenha dado importante orientação técnica para o COMPAHC-SBC,

o Conselho parece não ter conseguido respaldo da Secretaria no desenvolvimento de

195 Livro de Atas do COMPAHC-SBC, Ata da 03ª Reunião Ordinária, 19/01/1994, v1, fls 29-31; 
196 Livro de Atas do COMPAHC-SBC, Ata da 15ª Reunião Extraordinária, 16/09/1998, v1, fls 55-56; 
197 Livro de Atas do COMPAHC-SBC, Ata da 37ª Reunião Ordinária, 14/03/2001, v2, fls 04-06; 
198 Livro de Atas do COMPAHC-SBC, Ata da 21ª Reunião Ordinária. 06/05/1999, v1, fls 69-70;
199 Livro de Atas do COMPAHC-SBC. Ata da 20ª Reunião Extraordinária. 25/10/1999, v1, fls 79-80;
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políticas, ações e instrumentos para a proteção, manutenção e expansão da vegetação

urbana da cidade. Longe disso, o que se assistiu foi uma corrida em que o COMPAHC-

SBC passou a abrir processos de tombamento de manchas verdes na zona urbana do

município,  como parte  da Chácara Cayres,  a  Chácara Columbia  na Avenida Senador

Vergueiro, o Clube de Campo MESC, a área verde das Indústrias Matarazzo e a área

verde da Transauto, impedindo assim qualquer construção ou modificação nessas áreas.

O  Conselho  feriu  agressivamente  os  interesses  dos  proprietários  na  medida  em que

comprometeu  seriamente  o  uso  e  a  exploração  econômica  de  seus  imóveis.  Dessa

maneira, a preservação efetiva dessas propriedades passou a ser muito mais pautada

pelo jogo de poder e influências sobre o Estado do que por sua importância natural e

ambiental na cidade, como observa a conselheira Simone Scifoni:

o caso do Maciço do Bonilha foi um avanço de discussão para além do verde.

Então,  um morro como patrimônio.  Isso é um avanço. Só que quando a gente

chega ao  tombamento,  o  que  que  acontece?  Esse  tombamento  ele  nunca  foi

efetivado.  O  tombamento  foi  fechado  na  gaveta.  Nunca  notificaram  os

proprietários. Por que? É gente de família tradicional envolvida nesse tombamento.

A família Setti, Braga, tem terrenos lá. E tem outros interesses200.

Para que a preservação dessas áreas fosse plenamente alcançada da forma planejada

pelo COMPAHC-SBC, seria oportuno, por exemplo, que a Prefeitura tivesse interesse em

desapropriar esses imóveis,  indenizar devidamente os respectivos proprietários e criar

estratégias de integração dessas áreas aos espaços públicos da cidade, como o fez na

criação da Praça Salvador Arena, em uma área verde à Avenida Caminho do Mar, listada

no  Inventário.  O COMPAHC-SBC já  provara  que  preservação  de  massas  verdes  em

locais públicos e seu uso não são apenas compatíveis, mas complementares, como ficou

evidente, por exemplo, no inventário da arborização do Cemitério da Vila Euclides e no

tombamento do antigo Bosque Municipal junto à Cidade da Criança. 

Já  no  que  diz  respeito  às  áreas  verdes  de  propriedades  particulares,  o  uso  do

tombamento  como única  medida de preservação se  revelou,  portanto,  mais  uma vez

inviável e ineficaz, ainda mais considerando a morosidade dos processos do COMPAHC-

SBC decorrentes da carência de serviço técnico e também da rigidez e impopularidade do

instrumento perante os proprietários. 

200 Simone Scifoni em entrevista para o autor, 16/05/2012;
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3.2.4 Políticas de planejamento urbano

O  COMPAHC-SBC  chegou  a  esboçar  medidas  alternativas  de  preservação  que

pudessem escapar dos clássicos tombamentos isolados, em direção a experiências que

procuravam se pautar pelo conceito de patrimônio ambiental urbano, tal como praticado

por exemplo, pelo CONDEPHAAT e pela Prefeitura de São Paulo já desde as décadas de

1970 e 1980201. Isso se evidencia na inclusão da Vila Caminho do Mar na listagem do

Inventário e pela consequente sugestão de encaminhamento de tombamento do bairro

“preservando-se as áreas verdes e livres, arborização de rua e característica de ocupação

unifamiliar. Diretrizes devem evitar a verticalização”. Dessa forma o Conselho, sem intervir

agressivamente  na  propriedade  privada,  pretendia  proteger  a  paisagem  urbana,  a

vegetação urbana, as formas de ocupação e também o traçado concêntrico das ruas do

bairro  que  foi  um  dos  primeiros  loteamentos  da  cidade,  inspirado  nos  projetos  das

cidades-jardim de Ebezener Howard. 

Tal  proposta  foi  certamente  inspirada  no  tombamento  dos  bairros-jardins  paulistanos

(Jardim  América,  Jardim  Europa,  Jardim  Paulista  e  Jardim  Paulistano)  e  também do

Pacaembú, realizados pelo CONDEPHAAT respectivamente em 1986 e 1991. Medidas

revolucionárias  àquele  tempo,  esses  tombamentos  evitaram focalizar  as  construções,

priorizando  as  qualidades  ambientais  dos bairros,  composto  pelos  traçados sinuosos,

arborização das ruas e lotes e a proporção de ocupação dos lotes por áreas construídas.

O CONDEPHAAT, contudo, não estabeleceu o padrão de ocupação funcional dos bairros,

visto  que  tal  medida  cabe,  constitucionalmente,  à  esfera  municipal202.  Ao  propor

preliminarmente  tombamento da Vila Caminho do Mar, o COMPAHC-SBC lançava mão

de sua condição de órgão municipal para ampliar os procedimentos do CONDEPHAAT

em direção a medidas relacionadas ao zoneamento e ao planejamento urbano, de modo a

assegurar a manutenção das referidas qualidades ambientais do bairro. 

Esse tipo de tombamento foi proposto também pelo conselheiro Marcos Tatiyama para a

Rua  Marechal  Deodoro,  principal  centro  comercial  da  cidade,  quando  o  conselheiro

201 Sobre os debates que resultaram na definição do conceito de patrimônio ambiental urbano entre os 
conselheiros do CONDEPHAAT ver Marly Rodrigues (2000). Sobre a aplicação do conceito pelo 
CONDEPHAAT no tombamento de “centros históricos” no estado de São Paulo consultar Juliana Mendes
Prata (2009). Sobre como o patrimônio ambiental urbano pautou, desde os anos 1970 as práticas de 
preservação da cidade de São Paulo a partir, justamente, da necessidade de se intervir na cidade, 
consultar Paula Rodrigues de Andrade (2012); 

202 Sobre os processos de tombamento estadual dos bairros-jardim da cidade de São Paulo, bem como o 
envolvimento da sociedade civil nesse processo consultar Cíntia Nigro (2001); 
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Osmar Cussiol levantou o problema de sua poluição visual.

Sr Marcos fala que durante levantamento para o inventário, constatou que a

Marechal Deodoro deve ser incluída na lista de inventário como um todo,

definindo-se a importância dos prédios, quais poderão ser conservados e os que

poderão sofrer alteração, elaborando diretrizes e padronização203.

Apesar da sugestão do arquiteto e urbanista, o COMPAHC-SBC não inseriu no inventário

a Rua Marechal Deodoro para a preservação de suas características urbanas, preferindo

listar  apenas  imóveis  isolados  representativos  de  diversas  épocas  do  processo  de

urbanização de São Bernardo do Campo existentes  ao longo da avenida.  Já a Vila

Caminho do Mar, embora tenha entrado na listagem do Inventário e tenha sido indicada

preliminarmente  para  ser  tombada,  não  foi,  por  fim,  incluída  entre  os  tombamentos

provisórios.  As medidas para  sua preservação foram adiadas indefinidamente  junto  a

outros bens da Fase 2 do Inventário. 

É evidente, pela exiguidade dessas propostas, que o COMPAHC-SBC não se empenhou

efetivamente, ao longo de sua trajetória, pela preservação de conjuntos urbanos e pelo

alargamento dos instrumentos de proteção em direção à gestão urbana, ficando, por isso

mesmo, praticamente à parte das políticas de planejamento urbano do município. Há duas

explicações  inter-relacionadas  para  esse  fato.  A primeira  é  que,  apesar  dos  indícios

presentes na abordagem da Vila Caminho do Mar, o Conselho nunca incorporou, de fato,

o  conceito  de  patrimônio  ambiental  urbano  no  seu  entendimento  sobre  o  patrimônio

cultural, optando por realizar tombamentos de bens isolados por sua excepcionalidade,

antiguidade, monumentalidade, ações associadas à perspectiva de perda como discutido

no capítulo 1. Mesmo a regulamentação do entorno dos bens tombados, com vistas a

preservar também a inteligibilidade da relação entre o bem e a cidade, não foi alvo de

medidas sistemáticas de preservação do Conselho.  

A segunda é que, para realizar a preservação de tecidos urbanos, o Conselho precisaria

inicialmente atualizar seus dispositivos legais diversificando as formas de preservação

incorporando,  por  exemplo,  os  novos  instrumentos  disponibilizados  pelo  Estatuto  da

Cidade a partir de 2001, uma necessidade prevista nas Diretrizes: 

A legislação de uso e ocupação do solo em vigor  no Município (4446/96)  não

203 Livro de Atas do COMPAHC-SBC, Ata da 51ª Reunião Ordinária 05/06/2002, v2, fls 41-43; 
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contempla as áreas de preservação do patrimônio histórico, arquitetônico e cultural

do município, não possuindo nenhum dispositivo que garanta a preservação dos

bens. Para um resultado mais efetivo deste Conselho, serão necessárias, após

estudos de viabilidade, promover alterações na legislação de uso e ocupação do

solo  que  contemplem  a  preservação  dos  bens  de  importância  cultural  do

município.

A Lei Municipal n.o 4803/99, que dispõe sobre as Normas de parcelamento do

Solo Urbano, (...) cria Setores Especiais de Urbanização Específica no Município

de São Benardo do Campo (..) Portanto, através deste dispositivo, podemos definir

zonas e/ou áreas de interesse de preservação, por parte deste Conselho, evitando

com isso situações recentes ocorridas no município,  com a anuência do poder

público, de depredação do patrimônio cultural204.

Em seguida, seria preciso que o Conselho criasse interfaces com o setor de planejamento

urbano do município para efetivar a criação desses instrumentos. Nesse sentido, o papel

de Marcos Tatiyama, conselheiro representante da Secretaria de Planejamento Urbano,

seria de extrema importância, uma vez que foi ele quem instruiu o Conselho sobre como

participar do processo de elaboração do Plano Diretor. Como resultado o COMPAHC-SBC

conseguiu, no Plano Diretor, um capítulo dispondo sobre a política de preservação do

patrimônio cultural, embora, como veremos, sem qualquer eficácia. 

Na reunião em que discutiram o conteúdo a ser enviado para o Plano Diretor, os próprios

conselheiros reconheceram que, paralelamente precisavam rever toda a legislação que

regula a preservação no município a começar pela Lei Nº 2610/84, passando também

pela criação de corpo técnico e regulamentação de incentivos fiscais, desapropriações e

penalidades em caso de danos aos bens tombados e seu entorno. Para isso definiram

que “a alteração da legislação será discutida por temas, sendo que cada grupo estará

discutindo e colaborando com o tema relacionado à sua Comissão / Grupo de Trabalho

(…)  Fica  definido  que  cada  membro  consulte  a  legislação  de  cidades  e  manifeste

sugestão”205.

O  problema  é  que,  sem  o  necessário  amparo  técnico,  os  conselheiros  jamais

conseguiram lançar mão de novos instrumentos de preservação. Assim, embora o Plano

Diretor de 2006 indique que “Lei de Uso e Ocupação do Solo disporá sobre a preservação

204 Diretrizes de Proteção do Patrimônio Cultural, São Bernardo do Campo, 2001.
205 Livro de Atas do COMPAHC-SBC, Ata da 40ª Reunião Extraordinária, 23/08/2005, v3, fls 71-72; 
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de bens de importância cultural do Município”206, essa lei207, que prevê instrumentos de

gestão  urbana  como  regulamentação  de  uso,  zoneamento,  impacto  de  vizinhança,

ocupação  do  solo,  coeficientes  de  utilização,  outorga  onerosa  e  gabaritos,  não  traz

absolutamente nenhuma instrução específica para a preservação do patrimônio cultural. 

3.3 Os legados da preservação 

Os aspectos institucionais das políticas de preservação do patrimônio cultural torna claro

que, para se analisar aquelas políticas de preservação de São Bernardo do Campo é

preciso  atentar  para  três  questões.  Inicialmente  é  necessário  ter  em  vista  como  os

resultados  das  políticas  de  preservação  estão  diretamente  relacionados  os  seus

instrumentos oficiais e à forma como são aplicados. Sob essa perspectiva, considerar que

os conselhos de preservação são um dos instrumentos das políticas de preservação é

uma segunda condição necessária para se avaliar devidamente o papel desempenhado

pelo COMPAHC-SBC na gestão do patrimônio cultural. Finalmente é preciso se refletir

sobre o que confere o caráter democrático às políticas de preservação. 

A  experiência  consolidada  de  órgãos  municipais  de  preservação  mostra  que  as

possibilidades de proteção e gestão do patrimônio em nível local são tão variadas quanto

são  seus  instrumentos,  conforme  alguns  exemplos  que  serão  abordados  adiante.  A

análise da aplicação prática dos recursos criados pelo Artigo 216 da Constituição Federal,

especialmente  a  gestão  democrática  da  cidade,  e  pelo  Estatuto  da  Cidade  para  a

intervenção urbana,  bem como as estratégias próprias  desenvolvidas pelos iniciativas

locais, tem muito o que contribuir com a reflexão sobre os limites e as potencialidades do

papel desempenhado pelos municípios no que diz respeito à identificação, proteção e

gestão do patrimônio cultural nas últimas décadas.

No que diz respeito à identificação de bens de valor cultural, o capítulo dois demonstra

que, embora o COMPAHC-SBC sempre estivesse aberto a sugestões da população, a

imensa  maioria  das  indicações  de  tombamento  foI  feita  pelos  próprios  conselheiros,

principalmente  os  servidores  públicos,  e  por  vereadores.  Assim,  a  participação  da

sociedade civil na indicação dos bens a serem preservados ficou restrita à mobilização

espontânea  da  comunidade  local,  não  raro  motivadas  pela  perspectiva  de  perda  de

determinadas edificações. Na cidade de São Paulo, por exemplo, foi desenvolvida uma

206 Lei Municipal Nº 5.593/2006, Capítulo VIII, Artigo 34, § 2º; 
207 Lei Municipal Nº 5.716/2007; 
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alternativa interessante que facilitou a atuação do CONPRESP (Conselho Municipal de

Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da cidade de São Paulo): 

Nas  audiências  públicas  para  o  desenvolvimento  dos  Planos  Regionais

Estratégicos  (PRE)  das  Subprefeituras  a  própria  comunidade  apontou  alguns

imóveis, zonas ou ligares de interesse que foram indicadas como ZEPEC's [Zonas

Especiais de Preservação Cultural]. Com a definição dos PRE's e das ZEPEC's, o

CONPRESP publica uma resolução abrindo processo de tombamento para todos

os bens ou zonas indicadas como ZEPEC, com um anexo de uma extensa lista,

apontando bem por bem (SOUZA, 2011, p.57).

Dessa forma, ao invés de aguardar por demandas sociais, o CONPRESP estabeleceu um

canal  não  só  democrático,  por  basear  seus  tombamentos  em  indicações  feitas

diretamente pela população, como também estratégico, uma vez que por meio dos PRE's

criou  condições  para  que  a  preservação  alcançasse  todos  os  bairros  da  cidade,

horizontalizando assim o repertório de bens e conjuntos tombados e potencializando as

políticas de preservação do município. 

Na ausência de um corpo técnico, que pudesse desenvolver leituras especializadas sobre

o espaço urbano e suas relações sociais, o COMPAHC-SBC também não conseguiu fazer

do  seu  Inventário  um instrumento  efetivo  e  democrático  de  identificação  de  bens  de

considerável  significado  cultural  para  São  Bernardo  do  Campo.  O  que  o  Conselho

apresentou  como  o  Inventário  de  Bens  Culturais  constitui  numa  reunião  de  várias

demandas represadas de tombamento organizadas segundo as palavras-chave com que

os conselheiros definiram seus critérios de preservação, e não o resultado de pesquisas e

estudos especializados voltados à identificação dos lugares e aspectos mais significativos

da cidade. 

Partindo de um problema semelhante,  em 2004,  a  CSPC (Coordenadoria  Setorial  do

Patrimônio  Cultural),  órgão  da  administração  municipal  da  cidade  de  Campinas-SP,

semelhante ao Serviço de Patrimônio Histórico de São Bernardo do Campo, estabeleceu

uma parceria com a UNICAMP (Universidade Estadual de Campinas), por meio de um

projeto financiado pelo Programa de Políticas Públicas da FAPESP (Fundação de Amparo

à Pesquisa do Estado de São Paulo) para desenvolver um Inventário da região central de

Campinas. Como resultado, além da triagem e sugestões de encaminhamento de todos

os pedidos de tombamento feitos ao CONDEPACC (Conselho de Defesa do Patrimônio
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Cultural de Campinas-SP), a equipe propôs ao conselho campineiro medidas de proteção

específicas para cinco conjuntos urbanos, definidos em função da concentração de bens

tombados, de  padrões  urbanísticos  de  ocupação,  características  de  implantação  e

tipologia predominante das suas respectivas edificações (FRANCISCO, 2008). 

A escolha do inventário como principal instrumento de identificação do patrimônio cultural,

por um lado carrega o perigo de se reservar demais ao corpo técnico o poder de apontar

os  bens que  irão  compor  o  patrimônio  cultural,  comprometendo  assim a  participação

social na indicação de bens a serem preservados. Por outro, existe a possibilidade de que

o serviço técnico crie meios para dar voz aos significados sociais sobre o espaço urbano

e os considere como valores qualificadores do patrimônio cultural para além dos valores

cognitivos,  formais,  materiais,  enfim,  técnicos.  Nesse sentido,  o  papel  desempenhado

pela  universidade,  como  o  caso  da  UNICAMP,  representante  da  sociedade  civil  no

CONDEPACC, abre  uma perspectiva  interessante  de participação social  que,  embora

cogitada208,  nunca foi  levada adiante  pelo  COMPAHC-SBC.  Assim,  a  possibilidade de

inventários socialmente compartilhados e construídos, juntamente com a população ou

com  outras  organizações  governamentais  ou  não-governamentais,  não  foi  jamais

colocada em prática no município.

Quanto  à  proteção  legal  do  patrimônio  cultural,  é  evidente  que  a  dependência  do

tombamento como único instrumento desde 1984, limitou demais as possibilidades de

ação do COMPAHC-SBC. Sem o desenvolvimento de estudos técnicos especializados

também não foram desenvolvidos níveis diferentes de tombamento a partir do Inventário,

níveis  esses  que  diminuíssem  o  cerceamento  dos  direitos  dos  proprietários  e  que

levassem em consideração as relações do patrimônio cultural  com o resto da cidade

como, por exemplo, a regras para os imóveis no entorno dos bens tombados. 

As consequências desse tipo de tratamento pontual e isolado dado ao patrimônio cultural

sem que se considere a manutenção daqueles aspectos urbanos que proporcionam a

inteligibilidade de sua relação com a cidade, foram problematizadas por Márcia Sant'anna

a partir do caso das políticas municipais de preservação da cidade de Salvador: 

Apesar das boas intenções iniciais, permaneceu no centro histórico uma prática de

análise  e  licenciamento  de  projetos  baseada  em  exames  'caso  a  caso',

consolidando-se,  assim,  o  vazio  normativo  que  tem favorecido  a  proposição  e

208 Livro de Atas do COMPAHC-SBC, Ata da 31ª Reunião Extraordinária, 27/06/2002, v2, fls 15-17; 
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aprovação  de  um número  significativo  de  projetos  francamente  oportunistas  e

prejudiciais à preservação das características edilícias e urbanísticas das áreas

protegidas no centro antigo da cidade. 

O tratamento isolado e sem visão de conjunto em termos de uso e ocupação do

solo, e o abandono dos estudos para a instituição de normas relativas a taxas de

ocupação, coeficientes de aproveitamento, gabaritos e recuos adaptados ao tecido

urbano  frágil  e  heterogêneo  do  centro  antigo,  tem  produzido  impactos

paisagísticos bastante negativos (SANTANNA, 2013, s/p).

O COMPAHC-SBC efetivou uma única vez a diversificação de níveis  de proteção no

tombamento quando fez o inventário  de jazigos do Cemitério  da Vila  Euclides209,  que

definiu graus diferentes de proteção aplicáveis aos túmulos. Essa estratégia, no entanto,

embora tenha sido sugerida pelo conselheiro Marcos Tatiyama para a preservação do

conjunto urbano da Rua Marechal Deodoro, nunca foi aplicada pelo Conselho em  escala

urbana. 

Na cidade gaúcha de Pelotas, por exemplo, a prefeitura regulamentou quatro níveis de

preservação  para  imóveis  específicos  com  base  nas  informações  levantadas  pelo

Inventário  e  nas  medidas  de  preservação  previstas  o  Plano  Diretor.  O  primeiro  é  a

preservação integral do imóvel, vetando aos proprietários qualquer modificação externa

ou interna. O segundo visa a preservação integral da fachada pública e da volumetria do

bem, permitindo ao proprietário  fazer  qualquer  modificação interna.  O terceiro  nível  é

destinado aos imóveis existentes no entorno de imóveis já protegidos dentro dos níveis

anteriores. Esses imóveis podem ser alterados desde que preservem sua volumetria e

não interfiram na ambiência dos imóveis protegidos no primeiro e no segundo nível de

preservação. Por fim, o quarto nível consiste no mero registro, no Inventário do Patrimônio

Cultural,  daqueles  bens  sem  caráter  excepcional,  ou  em  avançada  condição  de

descaracterização. A alteração e demolição desses bens é permitida desde que sejam

respeitados os padrões de ambiência urbanas de seu entorno (ALMEIDA, 2006). Em São

Paulo, recurso semelhante foi empregado pelo CONPRESP no tombamento do Vale do

Anhangabaú,  que  estabeleceu  quatro  níveis  de  proteção  que  definem  regras  de

preservação para os 293 imóveis tombados e também para os 258 em sua área envoltória

(CARMONA, 2007). 

No que diz respeito a instrumentos alternativos ao tombamento, mesmo tendo previsto,

209 Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo, Processo Nº 19.052/98;
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nas Diretrizes, a criação de zonas ou áreas de interesse de preservação por meio da

alteração da lei de uso e ocupação do solo de São Bernardo do Campo, mais uma vez o

COMPAHC-SBC  não  conseguiu  influir  nas  normativas  municipais  para  colocar  tais

experiências  em vigor  na  cidade.  De volta  ao  exemplo  de  São Paulo,  a  atual  lei  de

zoneamento  na  capital  paulista  define  três  tipos  de  ZEPEC's  com  diferentes

características  de  preservação:  bens  imóveis  representativos,  áreas  de  urbanização

especial e áreas de proteção paisagística (CARMONA, 2007). Já o Conselho Deliberativo

do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte (CDPCM-BH) criou quatro tipo de

zonas  –  conjuntos  urbanos,  conjunto  arquitetônico,  áreas  de  diretrizes  especiais  de

interesse cultural e conjuntos paisagísticos – criando medidas de preservação específicas

para cada uma delas. Apesar de ter priorizado suas ações na preservação de conjuntos, o

conselho belo-horizontino  não deixou de realizar  tombamentos isolados dentro  e  fora

deles (ANDRADE, ARROYO, 2009). 

Por fim, além da identificação e proteção legal, a manutenção e conservação dos bens

tombados, é a última etapa para que o bem preservado possa cumprir qualquer função

social.  A Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo nunca dotou um orçamento

específico, ou destinou parte do Fundo de Apoio à Cultura (FAC) ao patrimônio cultural.

Nem mesmo criou mecanismos para que os proprietários de bens protegidos pudessem

zelar pela sua conservação. Prova disso é que a Lei Nº2609/84, criada para conceder aos

proprietários isenção do pagamento do IPTU, nunca foi regularizada e utilizada. Restou

ao COMPAHC-SBC vistoriar regularmente os bens tombados e encaminhar pedidos de

reformas, reparos e restauros para a Prefeitura, acionar o Ministério Público em caso de

danos ao patrimônio, como ocorreu nas Chácaras Lauro Gomes e Cayres. 

Outras cidades se anteciparam a essas questões com variadas soluções. A Prefeitura de

Porto Alegre não só criou o FUMPAHC (Fundo do Patrimônio Histórico e Cultural) como

destinou recursos para a preservação do patrimônio cultural no Orçamento Participativo a

partir de 2005 (MEIRA, 2008). Pelotas, por sua vez, já em 1982 instituiu a isenção de

IPTU  e  a  transferência  do  direito  de  construir  como  medidas  compensatórias  aos

proprietários de bens tombados. A cidade de Campinas instituiu regras específicas para a

aplicação de multas aos proprietários responsáveis por danos em bens culturais, como

descreveu Cléa Campi em reunião do COMPAHC-SBC: cobrança de multas no valor de

50% por cento do valor do IPTU para danos em bens tombados, 45% quando se tratar de

bem em tombamento provisório, 30% no caso de bens em áreas envoltórias indicadas e
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25% nas áreas não indicadas210. 

Observa-se, portanto, que sem mecanismos eficientes para a identificação daqueles bens

mais  significativos  para  a  sociedade,  sem  medidas  de  proteção  mais  sofisticadas  e

abrangentes do que o tombamento e sem a previsão de recursos para a manutenção do

patrimônio  protegido,  o  papel  do  COMPAHC-SBC  ficou  seriamente  comprometido,

especialmente a sua capacidade de atender às demandas da população. Aliás, a análise

feita ao longo de toda a presente pesquisa mostra que o legado do COMPAHC-SBC para

São Bernardo do Campo foi um pequeno repertório de bens tombados segundo valores e

significados completamente distantes das experiências sociais de boa parte dos cidadãos,

sem preocupação com os elementos que alinhavam suas relações com o tecido urbano e

sem ter  a  oferecer  outros  sentidos  para  as  práticas  sociais  que  não  uma veneração

inócua que, retroativamente, pouco agrega às experiências cotidianas dos cidadãos. 

No  entanto,  o  argumento  central  deste  capítulo  consiste  na  constatação  de  que  os

resultados e os sentidos das políticas de preservação de São Bernardo do Campo, não

podem  ser  exclusivamente  creditados  ao  COMPAHC-SBC,  mas  devem  ser

compreendidos em sua relação com a agenda política do governo municipal, ou seja, em

que medida a preservação do patrimônio cultural se converteu em projeto político para a

cidade. 

A comparação com a experiência de outras cidades, mais uma vez, pode ser elucidativa

nesse  sentido.  A Secretaria  Municipal  de  Cultura  da  cidade  de  São  Paulo  já  vinha

desenvolvendo ações para a preservação do patrimônio cultural antes mesmo da criação

do CONPRESP.  O melhor  exemplo  é  o  papel  do  DPH (Departamento  de  Patrimônio

Histórico) como instrumento participativo de gestão (ARAUJO et alli, 2006). Entre suas

ações  mais  significativas  como  serviço  técnico  para  a  documentação,  conservação,

valorização  dos  bens  culturais  paulistanos  está  o  Inventário  Geral  do  Patrimônio

Ambiental, Cultural e Urbano de São Paulo (IGEPAC) que sempre pautou as principais

estratégias de preservação da capital  paulista, desde fins da década de 1970 (BAFFI,

2006).

Outro exemplo é a iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura da cidade de Pelotas em

criar a Diretoria Memória e Patrimônio que, além de outras atribuições, foi criada para

210 Livro de Atas do COMPAHC-SBC, Ata da 40ª Reunião Extraordinária, 23/08/2005, v3, fls 71-72; 
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articular  ações  conjuntas  com  outras  secretarias  e  universidades.  Assim  se  tornou

possível  a  parceria  com  Universidade  Federal  de  Pelotas  (UFPel),  para  o

desenvolvimento  de  um  instrumento  que  foi  incorporado  oficialmente  às  políticas  de

preservação do município: o  Sistema Municipal de Preservação Cultural (SIMPAC) que

“aborda as mais variadas questões referentes à defesa do patrimônio cultural de Pelotas,

como formas de preservação, cadastro e classificação dos bens imóveis e de interesse

cultural,  incentivos,  restrições  ,  avaliação  do  entorno  para  novas  inserções,  etc”

(ALMEIDA, 2006, p.102). 

Órgãos públicos de outras cidades também cumprem papel semelhante, como a CSPC,

que  viabilizou  a  parceria  com a  UNICAMP para  o  desenvolvimento  do  Inventário  de

Campinas (FRANCISCO, 2008) e a Equipe de Patrimônio Histórico e Cultural (EPAHC) de

Porto Alegre-RS (MEIRA, 2008). Na cidade de Piracicaba foi o Instituto de Pesquisas e

Planejamento de Piracicaba (IPPLAP), autarquia responsável pelo planejamento urbano

da cidade, que criou o Departamento de Patrimônio Histórico (DPH), um corpo técnico

voltado para vistoria de imóveis,  inventários, pesquisa, e instrução de tombamento de

bens culturais. Aliás, em 2005 o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Piracicaba

(CODEPAC) passou a  ser  vinculado ao IPPLAP,  exemplificando assim que,  conforme

prevê o Estatuto da Cidade, a preservação do patrimônio cultural não é assunto apenas

das políticas culturais, mas permeia várias outras áreas da gestão urbana, sobretudo o

planejamento urbano (GRIGOLETO, 2009). 

Desse ponto de vista, se por um lado os membros do COMPAHC-SBC não souberam

elaborar propostas para a criação de instrumentos de indução urbana previstos pela lei

federal,  por  outro  o  silêncio  da  Secretaria  de  Planejamento  Urbano  denota  que  a

preservação do patrimônio cultural sempre foi ignorada em sua agenda. Em contraste,

quase  duas  mil  edificações  foram listadas  Plano  Diretor  de  Desenvolvimento  Urbano

(PDDU)  de  1979  da  cidade  de  Porto  Alegre-RS,  que  definiu  medidas  primárias  de

proteção para cada uma delas (a preservação de fachadas, volumetria etc), prática que se

repetiu nos planos diretores seguintes mesmo após a criação do COMPAHC (Conselho

Municipal  do  Patrimônio  Histórico  e  Cultural  de  Porto  Alegre).  Já  a  previsão  da

preservação em instrumentos de indução urbana foi garantida na lei de zoneamento da

cidade de São Paulo (CARMONA, 2007) e  em Belo Horizonte entre as possibilidades da

transferência do direito de construir (ANDRADE, ARROYO, 2009).
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O  mesmo  se  aplica  a  vários  outros  setores  das  políticas  públicas  como  educação,

turismo,  meio  ambiente  e  até  mesmo  esportes  e  lazer.  O  que  aqui  se  pretende

argumentar  é  que  é,  ou  deve  ser,  papel  do  Estado,  na  medida  do  alcance  de  suas

responsabilidades sobre a gestão urbana, garantir que o patrimônio cultural responda a

necessidades  sociais,  qualquer  que sejam,  e  assim se transforme em legado  para  a

cidade. Para isso, é condição necessária que as políticas setoriais trabalhem em conjunto

para a  integração do patrimônio  cultural  à  vida  urbana.  É a forma como se dá essa

integração que, ao fim e ao cabo, define os sentidos das políticas de preservação.

Em São Bernardo do Campo, o único lampejo nesse sentido foi a intenção de destinar os

bens  tombados  ao  uso  cultural  demonstrada  pelos  conselheiros  do  COMPAHC-SBC,

especialmente  aqueles  representantes  da  administração  pública,  eximindo  assim  a

participação e a responsabilidade de outros setores sobre a gestão do patrimônio cultural.

As limitações dessa opção já foram avaliadas Angela Quintino Armelini:

assim como qualquer outra atividade que se aproprie dos espaços, cada uso com

caráter  cultural  tem  suas  necessidades  espaciais  muito  específicas,  devendo

haver  uma  consonância  entre  o  potencial  do  espaço  e  o  atendimento  à

implantação. (…) Um teatro, um cinema, um conservatório musical, uma escola de

dança, um atelier de artes plásticas, um museu, uma biblioteca, são todos usos

ligados  ao  aculturamento  e  à  educação,  mas  com  necessidades  físicas

absolutamente distintas. Os conceitos projetuais já nascem diferentes, portanto é

ilusório  acreditar  que  qualquer  uma  dessas  atividades  possa  ser  adaptada

aleatoriamente a um determinado espaço e crer que de qualquer forma valorize

seu  potencial,  principalmente  se  não  conseguir  se  integrar  adequadamente  a

esses locais para seu perfeito funcionamento (ARMELINI, 2008, p.30).

Ainda  que  os  conselheiros  apresentassem  outras  orientações,  não  houve  qualquer

iniciativa de nenhum setor da Prefeitura, em desenvolver estratégias voltadas aos usos

possíveis do patrimônio cultural, como o turístico, o educacional, a habitação, o lazer etc.

para  integrá-lo  à  cidade  e  assim  atender  as  necessidades  sociais.  Ao  contrário,  a

preferência quase exclusiva pelo uso cultural  denota uma compreensão do patrimônio

cultural 

como um segmento  da  vida  à  parte  (…)  Universo  autônomo,  seccionado  dos

circuitos em que a vida segue seu curso (…) Tem-se assim uma pirâmide sem

base (que seria precisamente o universo do trabalho e do cotidiano), apenas com
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o topo isolado,  concentrado fora  do alcance dos espaços vitais,  que poderiam

irrigá-lo (MENESES, 2006, p.38).

À luz desses argumentos, a problematização dos aspectos institucionais das medidas de

preservação  praticadas  em  São  Bernardo  do  Campo  mostra  que  o  COMPAHC-SBC

funcionou não exatamente como órgão consultivo, vinculado à Secretaria de Educação,

com a atribuição de lhe oferecer subsídios para o desenvolvimento das suas políticas

culturais.  Mas  que,  na  prática,  o  governo  municipal,  parecer  ter  transferido  inteira  e

exclusivamente ao COMPAHC-SBC a tarefa de desenvolver as políticas de preservação

de São Bernardo do Campo. É nessa intersecção, em que se estabelece a dinâmica entre

instrumentos  participativos  e  o  governo  municipal  que  reside  a  última  e  não  menos

importante questão deste capítulo: a existência de instrumentos participativos de gestão

não conferem necessariamente às políticas públicas, um caráter democrático. Afinal, o

que  garante  o  caráter  democrático  da  gestão  urbana,  tido  como  um  passo

importantíssimo do processo democrático brasileiro com a Constituição Federal de 1988,

a “Constituição Cidadã” e instrumentalizado no Estatuto da Cidade? 

Os estudos sobre o desempenho dos conselhos municipais participativos dizem respeito,

em  última  instância,  ao  desempenho  do  próprio  modelo  de  democracia  do  Estado

brasileiro. Nesse sentido a importância dos conselhos se deve a uma 

complementaridade  entre  democracia  representativa  e  democracia  participativa

(…)  já  que  os  conselhos  municipais  gestores  atuam  no  espaço  público,

primeiramente empenhando-se em determinar as diretrizes gerais de uma política

pública específica e, posteriormente, em levar o Poder Executivo a ceder o poder

de  decisão,  de  deliberação,  para  a  sua  instância  de  atuação.  A participação

democrática amplia-se ao conjugar formas tradicionais de participação, como a

escolha de governantes e a pressão para que estes sejam responsivos com as

formas de deliberação popular (AZEVEDO, SALES, 2013, p.158).

Nessa perspectiva, o caráter democrático dos conselhos é definido pela possibilidade que

proporcionam aos cidadãos de participar ativamente das decisões do Estado sobre que

direções dar às políticas públicas junto aos seus representantes eleitos, os governantes,

ou seja, seu potencial de formação e transformação do projeto político do Estado. 

Sendo assim, e para além do espectro pouco amplo da composição de conselheiros do

COMPAHC-SBC,  na  medida  em  que  transfere  completamente  ao  órgão  a
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responsabilidade pelas políticas de preservação, a Prefeitura de São Bernardo do Campo

neutraliza  completamente  o  potencial  democrático  do  conselho,  pois,  ao  invés  de

aproximar o Conselho de outros órgãos reguladores da cidade e da própria sociedade civil

nos assuntos relativos ao patrimônio cultural, isentou a si mesmo da condição mediadora

da preservação do patrimônio cultural. Trata-se, de acordo com a interpretação de Evelina

Dagnino, de uma

complementaridade, por assim, dizer instrumental, entre os propósitos do Estado e

sociedade civil   (…) como uma estratégia do Estado para a implementação do

ajuste neoliberal que exige o encolhimento das suas responsabilidades sociais.

Nesse sentido, ela faz parte de um campo marcado por uma confluência perversa

entre  um  projeto  participatório,  construído,  a  partir  dos  anos  80,  ao  redor  da

extensão da cidadania e do aprofundamento da democracia, e o projeto de um

Estado  mínimo  que  se  isenta  progressivamente  do  seu  papel  garantidor  de

direitos. (…) Essa confluência perversa faz com que a participação da sociedade

civil se dê hoje em um terreno minado (DAGNINO, 2002, pp.288-299).

Há que se ressaltar  ainda que os conselhos de preservação são apenas um tipo de

instrumento democrático. Há outras possibilidades de participação em outras etapas do

processo  de  preservação,  por  exemplo,  via  planejamento  urbano,  como  evidencia  a

experiência  do  plano diretor  estratégico paulistano,  citada anteriormente,  e  também o

orçamento participativo e os fóruns de participação, como avalia Ana Lúcia Goelzer Meira

a partir da experiência da cidade de Porto Alegre: 

mesmo reconhecendo limitações do processo, há uma unanimidade no sentido de

que  os  espaços  de  participação  constituem  instâncias  essenciais  para  a

legitimação  das  solicitações  (…)  Se  pensarmos  que  muitas  demandas

relacionadas às referências patrimoniais  das comunidades locais  tem emergido

nos espaços de participação, pode-se conjecturar que a democratização seja a

resposta  para  os  processos  de  'conscientização'  tão  acalentados  pelos

preservacionistas (MEIRA, 2008, p.83).

Finalmente, “a existência e legitimidade do conflito, enquanto dimensões constitutivas da

democracia e da cidadania” (DAGNINO, 2002, p.295) é um dos impactos causados pelos

conselhos municipais na cultura política das cidades brasileiras. Nessa perspectiva

cabe frisar  que  a política  institucionalizada  de proteção  ao  patrimônio  cultural,

apesar da ação incisiva do governo municipal nos casos extremos, represente, de
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uma  forma  geral,  um  avanço,  pois  obriga  de  certa  maneira  que  os  atores

envolvidos  se  posicionem  publicamente  se  responsabilizando  pelos  resultados

(AZEVEDO, 2007, p.143).

Esse  é  um  mérito  evidente  do  COMPAHC-SBC,  desde  o  momento  em  que  foram

regularizados  os  fluxogramas  de  tombamento.  E  é  por  meio  dos  seus  processos

institucionalizados  que  se  torna  clara  a  própria  resistência  do  governo  municipal  em

aceitar as políticas de preservação definidas, democraticamente, pelo Conselho. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Não se teve a pretensão, na presente pesquisa sobre a ação do COMPAHC-SBC, de

esgotar as possibilidades metodológicas e conceituais de problematização das políticas

municipais de preservação a partir de um estudo de caso. Evidentemente, para além da

experiência  de  São Bernardo  do Campo,  que poderia  ser  ela  própria  alvo  de outras

aproximações  que  não  as  realizadas  aqui,  a  especificidade  das  experiências  de

preservação de cada município podem também sugerir outras abordagens não aplicadas

nesta dissertação. Além disso, como transparece na bibliografia aqui acionada, diversas

áreas do conhecimento tem proposto diferentes aproximações quanto a essas práticas de

proteção patrimonial  para além daquelas propostas tradicionalmente pela arquitetura e

urbanismo, focadas na compreensão dos procedimentos de intervenção e restauro ou na

atribuição de sentido patrimonial por meio de inventários. 

Tais perspectivas tem se renovado a partir de um amplo diálogo interdisciplinar por meio

da incorporação de pressupostos conceituais e métodos oriundos das áreas de direito,

história, sociologia, política, arqueologia, artes, geografia etc. A maior contribuição dessa

pesquisa consiste, portanto, em atentar para essa diversidade e sugerir, no âmbito de um

estudo realizado na FAU-USP, alguns caminhos interpretativos para o estudo das políticas

municipais  de  preservação  do  patrimônio  edificado  a  partir  de  três  categorias  de

pensamento:  as  concepções  de  patrimônio  cultural,  os  agentes  envolvidos  na

preservação e a institucionalização das políticas municipais, conforme desenvolvidas em

cada capítulo.

O esboço de uma genealogia do COMPAHC-SBC feito no Capítulo 1 coloca em questão

dois aspectos significativos das políticas municipais de preservação. Um consiste no fato

de que as políticas municipais desempenham em um capítulo importante da história da

preservação  do  patrimônio  cultural  no  Brasil.  Partindo  muitas  vezes  da  iniciativa  dos

próprios poderes locais, a instalação de conselhos municipais voltados para o patrimônio

cultural  foi  se  constituindo  desde  os  anos  1970  em  decorrência  de  uma  orientação

sistemática das próprias políticas federais e estaduais de preservação. Prova disso é a

presença de um representante do IPHAN e outro do CONDEPHAAT na primeira formação

do COMPAHC-SBC. Por isso, a discussão desenvolvida nessa pesquisa não se limita à

escala local, mas está intimamente relacionada ao contexto nacional da preservação do

patrimônio cultural. Para além daquela realizada pelo COMPAHC-SBC, há três décadas

de experiências consolidadas entre outros conselhos municipais e órgãos de preservação

de  um  grande  número  de  municípios  brasileiros  cujo  legado  ainda  está  por  ser
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amplamente avaliado. 

Por certo, essas experiências são tão diversas quanto são os municípios. Por isso, o outro

aspecto importante referido no Capítulo 1 reside nas especificidades de cada experiência

municipal, especialmente na possibilidade de reconhecimento de referências, significados,

valores culturais  e  processos históricos tradicionalmente ignorados pelo IPHAN e não

satisfatoriamente  contemplados  pelos  órgãos  estaduais  de  preservação.  No  que  diz

respeito  à  identificação  dos  valores  e  significados  do  patrimônio  cultural,  é  possível

perceber, em São Bernardo do Campo, por exemplo, a preservação de referências de

importância  regional  e  local  como  as  heranças  da  imigração  e  da  industrialização,

respectivamente nos tombamentos da Capela de Santo Antônio do bairro dos Casa e da

Tecelagem Elni, ainda que o número de tombamentos análogos seja bastante limitado. O

reconhecimento desses múltiplos significados sociais, sedimentados em certos lugares da

cidade, como qualificadores do patrimônio cultural, é possibilitado, nos municípios, pela

proximidade dos órgãos de preservação com a comunidade local. 

Nesse sentido, o Capítulo 2 demonstra como o entendimento do papel desempenhado

pelos agentes, envolvidos desde a identificação e proteção ao uso e gestão do patrimônio

cultural, é essencial para qualquer estudo sobre as políticas municipais de preservação,

embora tal atenção seja ainda muitíssimo rarefeita nos estudos acadêmicos. Por agentes

entendem-se  aqui  as  pessoas  que  indicam  bens  a  serem  protegidos,  aquelas  que

decidem  que  bens  serão  protegidos,  quais  sejam  os  governantes,  os  técnicos  que

aconselham os órgãos de preservação, os proprietários e as comunidades diretamente

afetados pelas políticas de preservação, isto é, todas as pessoas que podem de alguma

maneira interferir no processo de escolha do patrimônio cultural, em especial os membros

dos conselhos de preservação e as instituições que representam, seja da sociedade civil

seja  do próprio  governo.  Focar  esses sujeitos e compreendê-los em rede foi  um dos

grandes desafios desse trabalho. 

 

Sendo  assim,  a  compreensão  das  escolhas  feitas  pelos  COMPAHC-SBC  passou

necessariamente  pelo  entendimento  das  relações,  por  exemplo,  entre  os  servidores

públicos e os governos, ou então a experiência pessoal e o empenho individual de certos

conselheiros como Bruno Corazza e Simone Scifoni, e não apenas por questões técnicas.

Além disso,  os  processos de tombamento  do COMPAHC-SBC e as  relações entre  o

Conselho e os proprietários demonstram que esses conflitos são marcados por questões
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de  direito,  como  alegaram  os  proprietários  da  Chácara  Cayres;  de  fato,  como

questionaram  os  proprietários  do  painel  decorativo  da  Fonte  da  Água  Mineral  São

Bernardo;  de  legitimidade  dos  processos  institucionais,  como  no  caso  da  Cerâmica

Garcez, e, acima de tudo, de poder, como ficou evidente nos casos em que a própria

Prefeitura agiu contra os interesses tanto do Conselho quanto dos proprietários, como nos

casos da Chácara Cayres e da Chácara Lauro Gomes.

Por fim, ao examinar as formas institucionais de legitimação das políticas de preservação

o Capítulo 3 põe em discussão a relevância social das políticas de preservação, ou seja, o

questionamento  de  como  o  patrimônio  cultural  municipal  desenvolve  o  potencial  de

atender  a necessidades sociais.  Nesse sentido,  a  intersecção entre  as  demandas da

sociedade e as ações oficiais pela preservação do patrimônio cultural serviram como um

importante  indicador  sobre  os  alcances  e  os  limites  das  políticas  municipais  de

preservação.  Essa  intersecção  foi  analisada  detidamente  no  Capítulo  3  por  duas

observações.

Uma consiste na influência que os instrumentos legais de preservação exercem sobre a

natureza das escolhas do patrimônio cultural municipal. A análise do caso do COMPAHC-

SBC  indica  que  o  tombamento  é  apenas  um  dos  vários  instrumentos  possíveis  de

preservação do patrimônio cultural  disponíveis  às administrações municipais.  Isso fica

claro no caso de São Bernardo do Campo em que a preservação do patrimônio cultural

ficou restrita ao COMPAHC-SBC sem que outros instrumentos da gestão urbana como o

plano diretor, o orçamento, um corpo técnico e leis de zoneamento e uso do solo fossem

empregados de forma complementar, o que é reforçado pela comparação quantitativa e

qualitativa com outros municípios apresentada no Capítulo 3. 

A  outra  observação  é  que  a  relevância  social  das  políticas  de  preservação  está

diretamente relacionada à sua capacidade de interpenetração nas políticas municipais de

governo,  ou  seja,  de  nada  adianta  existirem  diversos  instrumentos  participativos  de

preservação, por meio dos quais a comunidade local possa apresentar suas demandas e

necessidades junto ao Estado, se os governos municipais não as incorporarem em suas

agendas políticas,  excluindo-as,  de  fato,  da gestão municipal.  Tendo isso em vista,  o

suposto caráter democrático dos conselhos municipais de preservação se transfigura em

um campo de tensões em que as relações de poder entre os grupos sociais da cidade –

principalmente aqueles que incidem sobre o Estado – se reproduzem nas suas relações
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simbólicas, conforme o argumento do sociólogo Pierre Bourdieu, das quais o patrimônio

cultural é, certamente, também evidência. 

É nesse ponto em que a discussão do patrimônio cultural passa a ser mais que uma

questão social e alcança a dimensão política. Nesse sentido duas questões levantadas ao

longo dessa dissertação permanecem abertas. A primeira é a necessidade de verificar-se

de que maneira as experiências municipais  de preservação das últimas décadas tem

impactado as políticas federais de preservação. É evidente que a trajetória do IPHAN no

século XX consiste no principal paradigma de preservação do patrimônio cultural na qual

todas as inciativas locais de preservação o Brasil ainda se pautam, seja para formular

instrumentos  legais,  para  seguir  os  mesmos  passos  organizacionais  ou  então  para

preencher  as  lacunas  deixadas  pelas  escolhas  do  órgão  federal.  No  entanto,  é

extremamente necessário se avaliar como aquelas demandas e necessidades sociais que

se impõe às políticas municipais de preservação tem alcançado o IPHAN e interferido em

suas orientações mais recentes. É preciso, enfim, se discutir as políticas municipais de

preservação em escala nacional, para além de uma dinâmica em que as esferas de poder

são sempre capitaneadas pelas ações federais. 

A segunda questão é a relação entre as políticas municipais de preservação no Brasil e o

amadurecimento  do  processo  democrático  brasileiro.  É  preciso  que  se  avalie

constantemente, a exemplo de Evelina Dagnino (2002), os limites do caráter democrático

dos instrumentos participativos de gestão pública previstos legalmente na Constituição de

1988  e  no  Estatuto  da  Cidade,  entre  os  quais  os  conselhos  gestores  se  destacam.

Cumpre verificar se tais conselhos, inclusive os de caráter patrimonial estão efetivamente

contribuindo para a democratização do Estado e analisar em que medida as práticas do

que se tem chamado de democracia participativa estão contribuindo para a promoção de

direitos,  especialmente  para  a  maior  participação política  da sociedade na gestão da

esfera pública. Trata-se de discutir, por outro lado, o papel desempenhado pelo Estado

diante das experiências participativas que tem promovido nas últimas décadas. 

Finalmente,  para além das experiências municipais  de preservação,  mesmo das mais

bem  sucedidas,  o  exercício  dessa  pesquisa  mostra  que  existem  diversos  caminhos

possíveis para que a atribuição de sentido ao patrimônio cultural seja compartilhada com

os diferentes segmentos sociais que a ele se relacionam. Os conselhos municipais como

o  COMPAHC-SBC,  certamente  são  um  desses  âmbitos,  uma  vez  que  são  órgãos
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importantes  de  participação  e  mediação  de  conflitos  entre  os  agentes  envolvidos  na

preservação do patrimônio cultural.  Mesmo assim, só se tornarão órgãos efetivamente

democráticos se o equilíbrio das tensões sociais que neles se revelam pender para a

transformação  das  relações  simbólicas  e,  na  medida  em  que  se  revelarem  órgãos

capazes de construir, junto ao Estado, um projeto político que reconheça, no patrimônio

cultural, o direito à diferença, à representação simbólica e à memória dos vários grupos

sociais da cidade. 

147



REFERÊNCIAS

Fontes documentais

Arquivo da Seção de Patrimônio de São Bernardo do Campo (PMSBC)

Acervo da Seção de Pesquisa e Documentação de São Bernardo do Campo (PMSBC)

Biblioteca da Câmara Municipal de São Bernardo do Campo

Jornal Diário do Grande ABC (edições de 1975 a 2006)

Página oficial do COMPAHC-SBC na internet. Disponível em: http://www.saobernardo.sp.gov.br/
comuns/pqt_container_novo.asp?srcpg=compahc_index (acesso feito em julho de 2013)

Página oficial da Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo na internet:
http://www.saobernardo.sp.gov.br (acesso feito em julho de 2013)

Página oficial do CONDEPHAAT na internet: 
http://condephaat.sp.gov.br (acesso feito em julho de 2013)

Entrevistas com os conselheiros Admir Donizetti Ferro (15/03/2012), Doraci Sponchiatto (02/04/2012), José
Eduardo Assunção (01/06/2012), Marcos Tatiyama (09/03/2012) e Simone Scifoni (16/05/2012)

Bibliografia
 
ALMEIDA, Liciane Machado; BASTOS, Michele de Souza. A experiência da cidade de Pelotas no processo

de preservação patrimonial.  Revista CPC,  São Paulo,  v.1,  n.2,  mai./out.  de 2006. Disponível  em:
http://www.revistas.usp.br/cpc/article/view/15591/17165 (acessado em julho de 2013).

ALVES, Luiz Roberto; PASSARELLI, Silvia Helena Facciolla. Patrimônio cultural e mídia impressa: a visão
do Diário do Grande ABC.  Anais do VI Seminário Nacional do Centro de Memória da UNICAMP,
Campinas, 2009 (publicação em CD).

ANDRADE, Luciana Teixeira de; ARROYO, Michele Abreu. Patrimônio Cultural em bairros populares e os
atuais desafios da política de patrimônio em Belo Horizonte.  ANPOCS, 2009, Caxambu. Anais do
33º  ENCONTRO  ANUAL  DA  ANPOCS.  São  Paulo:  ANPOCS,  2009:
http://portal.anpocs.org/portal/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1872&Itemid
=229    (acessado em julho de 2013).

ANDRADE, Luciana Teixeira; BOTELHO, Tarcísio R. Cidade e Patrimônio: o tombamento na percepção dos
proprietários de imóveis em Belo Horizonte. Sociedade e Cultura [on-line],  Goiânia, v.8, n.2, jul-dez,
2002.   Disponível  na  internet:  http://www.revistas.ufg.br/index.php/fchf/article/
viewFile/1014/1210%E2%80%8E (acessado em julho de 2013).

  
ANDRADE, Paula Rodrigues de. O patrimônio da cidade: arquitetura e ambiente urbano nos inventários de

São Paulo da década de 1970. São Paulo.  Dissertação (Mestrado em Arquitetura  e Urbanismo),
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012.

ARAÚJO,  Astolfo  Gomes  de  Mello;  CAMPOS,  Maryzilda  Couto;  JULIANI,  Luiz  Cardoso  Oliveira.  O
Departamento  do  Patrimônio  Histórico  e  a  Arqueologia  no  município  de  São  Paulo:  1979-2005.
Revista do Arquivo Municipal, São Paulo, v.204, p. 129-135, 2006.

ARMELINI, Angela Ines Micheletti da Silva Quintino.  A preservação do patrimônio em Santo André:  uma
avaliação  sobre a  contribuição do  uso cultural  em imóveis  tombados.  Dissertação (Mestrado  em
Arquitetura e Urbanismo), Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008.

AURELIO, Claudio Rogerio; SCALABRINI, Marina Veiga. Patrimônio e Cidade: “Sobrevivências” do passado
em  Ribeirão  Pires.  Arquitextos,  n.048,  maio  de  2004.  Disponível  em  http://www.vitruvius.com.br/
revistas/  read/arquitextos/04.048/587 (acessado em julho de 2013).

AZEVEDO, Nilo Lima; SALLES, Helena de Motta. Democracia, gestão participativa e patrimônio cultural: o

148

http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/04.048/587
http://www.vitruvius.com.br/revistas/
http://www.vitruvius.com.br/revistas/
http://www.vitruvius.com.br/
http://www.revistas.ufg.br/index.php/fchf/article/viewFile/1014/1210%E2%80%8E
http://www.revistas.ufg.br/index.php/fchf/article/viewFile/1014/1210%E2%80%8E
http://www.revistas.ufg.br/index.php/fchf/article/
http://portal.anpocs.org/portal/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1872&Itemid=229
http://portal.anpocs.org/portal/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1872&Itemid=229
http://portal.anpocs.org/portal/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1872&Itemid
http://www.revistas.usp.br/cpc/article/view/15591/17165
http://condephaat.sp.gov.br/
http://www.saobernardo.sp.gov.br/
http://www.saobernardo.sp.gov.br/comuns/pqt_container_novo.asp?srcpg=compahc_index
http://www.saobernardo.sp.gov.br/comuns/pqt_container_novo.asp?srcpg=compahc_index
http://www.saobernardo.sp.gov.br/


caso do Conselho Municipal  de Juiz de Fora.  In:AZEVEDO, Paulo Ormindo David  de;  CORRÊA,
Elyane Lins (org).  Estado e sociedade na preservação do patrimônio.  Salvador: EDUFBA / IAB-BA,
2012.

AZEVEDO, Nilo Lima. Democracia e patrimônio cultural: as práticas de gestão participativa em Juiz de Fora.
Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais),  Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora,
2007. 

BAFFI, Mirthes I. S. O IGEPAC-SP e outros inventários da Divisão de Preservação do DPH: um balanço.
Revista do Arquivo Municipal, São Paulo, v.204, p.169-191, 2006.

BARDESE, Cristiana Ikedo. Arquitetura industrial. Patrimônio edificado, preservação e requalificação: o caso
Moinho Matarazzo e Tecelagem Mariângela. Dissertação (Mestrado em Arquitetura) Universidade de
São Paulo. São Paulo 2011.

BARNWELL, P.S; COOPER, Malcolm John Mancel; TAYLOR, Simon. Manchester: The Warehouse Legacy:
an Introduction and Guide. London: English Heritage, 2002.

BONDUKI, Nabil; KOWARICK, Lúcio. Espaço urbano e espaço político: do populismo à redemocratização.
In: KOWARICK, Lúcio (org.). As lutas sociais e a cidade. São Paulo: Paz e Terra, 1994.

BONDUKI, Nabil.  Intervenções urbanas na recuperação de centros históricos.  Brasília: IPHAN/Programa
Monumenta, 2010. Disponível em: http://www.iphan.gov.br/baixaFcdAnexo.do?id=4185   (acessado em
julho de 2013).

BOURDIEU, Pierre. A economia das trocas simbólicas. São Paulo: Perspectiva, 2011.

________. O poder simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2012. 

BRESCIANI, Luis Paulo; COLE, Artur Ferreira; PASSARELLI, Silvia Helena Facciolla; PERAZZO, Priscila;
ROMERO,  José  da  Silva.  7Cidades:  uma  leitura  perceptiva  do  Grande  ABC.  Contribuição
metodológica  para  conhecer,  reconhecer  e  intervir  no  espaço  urbano.  Relatório  Científico  Final.
Atividades desenvolvidas. São Caetano do Sul: USCS; São Paulo: FAPESP, 2008 [inédito].

CANCLINI,  Nestor  Garcia.  O  patrimônio  cultural  e  a  construção  imaginária  do  nacional.  Revista  do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Brasília, n.23, pp. 94-115, 1994.

CARMONA, Rosely. A política de proteção ao patrimônio histórico no centro de São Paulo depois de 1990.
Forum  Patrimônio,  Belo  Horizonte,  v.1,  n.1,  setembro/dezembro  de  2007.  Disponível  em
http://www.forumpatrimonio.com.br/material/pdfs/5d387a97fda48c44d057.pdf (acessado em julho de
2013). 

CARTA de Nizhny Tagil sobre o patrimônio industrial.  The International Committee for the Conservation of
the  industrial  Heritage  (TICCIH).  Julho  de  2003.  Disponível  em:
http://www.patrimonioindustrial.org.br/modules.php?name=News&file=article&sid=29 (acessado  em
julho de 2013).

CARTA de Veneza, The International Council  of Monuments and Sites (ICOMOS), 1965. Disponível em:
www.iphan.gov.br/cartas.htm    (acessado em julho de 2013).

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1999.  

CHOAY, Françoise. A alegoria do patrimônio. São Paulo: Editora UNESP, 2006.

COMPROMISSO de Brasília.  I  Encontro  dos  Governadores  de  Estado,  Secretários  Estaduais  da Área
Cultural, Prefeitos de Municípios Interessados, presidentes e representantes de instituições culturais.
Brasília,  abril  de  1970.  Disponível  em:  http://portal.iphan.gov.br/portal/baixaFcdAnexo.do?id=240
(acessado em julho de 2013).

COMPROMISSO de Salvador. Anais do II  Encontro  de  Governadores para Preservação do Patrimônio
Histórico, Artístico, Arqueológico e Natural do Brasil. Salvador, Bahia, de 25 a 29 de Outubro de 1971.
Disponível  em:  http://portal.iphan.gov.br/portal/baixaFcdAnexo.do?id=241;  (acessado  em  julho  de

149

http://portal.iphan.gov.br/portal/baixaFcdAnexo.do?id=241
http://portal.iphan.gov.br/portal/baixaFcdAnexo.do?id=240
http://www.iphan.gov.br/cartas.htm
http://www.patrimonioindustrial.org.br/modules.php?name=News&file=article&sid=29
http://www.forumpatrimonio.com.br/material/pdfs/5d387a97fda48c44d057.pdf
http://www.iphan.gov.br/baixaFcdAnexo.do?id=4185


2013).

CONSTITUIÇÃO da República Federativa do Brasil, Texto promulgado em 05 de outubro de 1988. Brasília,
Senado  Federal,  2013.  Disponível  em:  http://www.senado.gov.br/legislacao/
const/con1988/CON1988_05.10.1988/CON1988.pdf (acessado em julho de 2013).

DAGNINO, Evelina. Sociedade civil e espaços públicos no Brasil. São Paulo: Paz e Terra, 2002.

DEZEN-KEMPTER, Eloisa.  O lugar do patrimônio industrial.  Tese (Doutorado em História), Universidade
Estadual de Campinas, Campinas, 2011. 

DOLABELA, Helena. A aprendizagem coletiva no Conselho de Política Urbana e no Conselho de Política
Habitacional  da cidade de Belo  Horizonte. Forum Patrimônio –  Ambiente construído e patrimônio
sustentável,  v.2,  n.1,  janeiro/abril  de 2008.  Disponível  em  http://www.forumpatrimonio.com.br/
seer/index.php/forum_patrimonio/article/view/78 (acessado em julho de 2013).

FALCONER,  Keith;  HOLDER,  Julian;  ROSE,  Michael  Edward.  Ancoats:  Cradle  of  Industrialization.
Manchester: English Heritage; Heritage Lottery Fund; Heritage Works; Northwest, 2011.

FONSECA, Maria Cecília Londres. O patrimônio em processo: trajetória da política federal de preservação
no Brasil. Rio de Janeiro: Editora UFRJ; IPHAN, 2009. 

FRANCISCO, Rita  de Cássia.  Inventário  como ferramenta de preservação:  a experiência da cidade de
Campinas-SP.  Revista  CPC,  São  Paulo,  n.6,  maio/outubro  de  2008.  Disponível  em:
www.revistas.usp.br/cpc/article/view/15627   (acessado em julho de 2013).

FREITAS, Pedro Murilo Gonçalves de. A história da cidade como instrumento de projeto e intervenção: o
Núcleo Colonial de Ribeirão Pires, um estudo de caso. Revista CPC, São Paulo, n.06, maio/outubro
2008.  Disponível  em  http://www.revistas.usp.br/cpc/article/download/15625/17199%E2%80%8E
(acessado em julho de 2013).

GEORGE, David; McNeil, Robina. Manchester – archtype city of the Industrial Revolution: a proposed World
Heritage Site. England: University of Manchester Field Archaeology Centre (UFMAC), 2002.

________. Warehouse Album. Manchester: University of Manchester, 1997.

GONÇALVES,  Aguinaldo;  KLEEB,  Suzana Cecília;  LEAL,  Fátima Regina Talavella.  Reconhecimento  de
paisagens em Santo André, SP, Brasil: uma experiência de inventário de bens culturais. Revista CPC,
São Paulo,  n.12,  maio/outubro de 2011. Disponível  em:  www.revistas.usp.br/cpc/article/view/15685
(acessado em julho de 2013).

GRIGOLETO, Maira Cristina. A documentação patrimonial: gênese e fluxo dos processos de tombamento do
Museu  Prudente  de  Moraes.  Dissertação  (Mestrado  em  Ciência  da  Informação),  Universidade
Estadual Paulista, Marília, 2009.

GUIDO, Ligia Souza. A preservação patrimonial municipal: CONDEPHAT, Franca: 1981/2005. VI Seminário
Nacional do Centro de Memória da UNICAMP, 14 a 16 de outubro de 2009, Campinas. Anais do VI
Seminário Nacional do Centro de Memória da UNICAMP (publicação em CD), Campinas, 2009.

HENNING,  Priscila.  Memória,  preservação  e  autenticidade:  a  colônia  alemã-bucovina  no  Paraná.
Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo), Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. 

HOLDER,  Julian;  TAYLOR,  Simon.  Manchester's  Northern  Quarter.  Manchester  (England):  English
Heritage ; Manchester City Council, 2008. 

JESUS, Leandra Brito. A Tecelagem Tognao e as transformações do espaço industrial em São Bernardo do
Campo. Dissertação (Mestradoem Geografia), Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. 

JERONYMO,  Vanice.  Caieiras:  núcleo  fabril  e  preservação.  Dissertação  (Mestrado  em  Arquitetura  e
Urbanismo) Universidade de São Paulo, São Carlos, 2011.

KÜHL, Beatriz Mugayar. Algumas questões relativas ao patrimônio industrial e à sua preservação. Revista

150

http://www.revistas.usp.br/cpc/article/view/15685
http://www.revistas.usp.br/cpc/article/download/15625/17199%E2%80%8E
http://www.revistas.usp.br/cpc/article/view/15627
http://www.forumpatrimonio.com.br/seer/index.php/forum_patrimonio/article/view/78
http://www.forumpatrimonio.com.br/seer/index.php/forum_patrimonio/article/view/78
http://www.forumpatrimonio.com.br/
http://www.senado.gov.br/legislacao/const/con1988/CON1988_05.10.1988/CON1988.pdf
http://www.senado.gov.br/legislacao/const/con1988/CON1988_05.10.1988/CON1988.pdf
http://www.senado.gov.br/legislacao/


do  IEEE  América  Latina, Brasília,  v.4,  p.1-10,  2006.  Disponível  em:
http://www.labjor.unicamp.br/patrimonio/materia.php?id=165 (acessado em julho de 2013).

________. Patrimônio industrial: algumas questões em aberto.  Arq.urb (revista eletrônica de arquitetura e
urbanismo da Universidade São Judas Tadeu),  São Paulo, número 3, primeiro semestre de 2010.
Disponível  em:  http://www.usjt.br/arq.urb/numero_03/3arqurb3-beatriz.pdf (acessado  em  julho  de
2013).

LE GOFF, Jacques. A história nova. São Paulo: Martins Fontes, 2005.

________. Documento/Monumento. In: LE GOFF, Jacques. História e memória. Lisboa: Edições 70, 1990. 

Lei  Federal  Nº  10.257,  de  10  de  julho  de  2001  (Estatuto  da  Cidade).  Disponível  em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10257.htm;(acessado em julho de 2013).

LEITE, Denivaldo Pereira. Inventário de arquitetura moderna no abc. Dissertação (Mestrado em Arquitetura
e Urbanismo), Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2008.

LEITE,  Rogério  Proença.  Contra-usos  da  cidade:  lugares  e  espaço  público  na  experiência  urbana
contemporânea. Campinas: Editora Unicamp; Aracajú: Editora UFS, 2004. 

LINO,  Fernanda  Noia.  A preservação  do  patrimônio  cultural  urbano:  fundamentos,  agentes  e  práticas
urbanísticas. Tese (Doutorado em Direito), Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. 

LORENA, Benedito Lima de. Projeto Lorena: Os caminhos do mar: revitalização, valorização e uso dos bens
culturais. São Bernardo do Campo: PROTUR Turismo de São Bernardo do Campo S.A. / Prefeitura
do Município de São Bernardo do Campo, 1975. 

MARINS, Paulo César Garcez. Trajetórias de preservação do patrimônio cultural paulista. In: SETUBAL,
Maria  Alice  (coord).  Terra  Paulista:  trajetórias  contemporâneas.  São  Paulo:  CENPEC /  Imprensa
Oficial do Estado de São Paulo, 2008. p.237-267.

________. Do Luz Cultural ao Monumenta: sobre a opção pela escala monumental na preservação de uma
área de São Paulo. In: BAPTISTA, Dulce Tourinho; GAGLIARDI, Clarissa M.R.. (org.).  Intervenções
urbanas em centros históricos –  Brasil e Itália em discussão. São Paulo: EDUC / PUCSP; CNPq,
2012, p.145-169.

 
MARTINS, José de Souza.  Subúrbio:  Vida cotidiana e história no subúrbio da cidade de São Paulo: São

Caetano, do fim do Império ao fim da República Velha. São Caetano do Sul: Hucitec / Prefeitura de
São Caetano do Sul, 1992.

________.  A aparição do demônio na fábrica:  origens sociais do eu dividido no subúrbio operário. São
Paulo: Editora 34, 2008.

MONSIVÁIS, Carlos. Entrada libre: Crónicas de la sociedad que se organiza. México: Era, 1987.

McNEIL,  Robina;  NEVELL,  Michael.  A  guide  to  the  industrial  archaeology  of  Greater  Manchester.
Manchester: Association for the Industrial Archaeology, 2000.

McNEIL,  Robina;  STEVENSON,  Moira.  Textile  Legacy.  Manchester:  University  of  Manchester  Field
Archaeology Centre (UFMAC), 1996.

MEIRA, Ana Lúcia Goelzer. Gestão do Patrimônio Cultural Urbano de Porto Alegre no século XX.  Forum
Patrimônio,  Belo  Horizonte,  v.2,  n.1,  janeiro/abril  de  2008.  Disponível  em
http://www.forumpatrimonio.com.br/seer/index.php/forum_patrimonio/article/view/73/67 (acessado em
julho de 2013). 

MENEGUELLO, Cristina. A preservação do patrimônio e o tecido urbano. Parte 2. Manchester, Dublin e São
Paulo: reflexões a partir de três estratégias para a recuperação do passado urbano. Arquitextos 003,
portal Vitruvius, 003.06ano 01, ago. 2000. Disponível em: http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/
arquitextos/01.003/993(acessado em julho de 2013).

151

http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/01.003/993
http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/01.003/993
http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/
http://www.forumpatrimonio.com.br/seer/index.php/forum_patrimonio/article/view/73/67
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10257.htm
http://www.usjt.br/arq.urb/numero_03/3arqurb3-beatriz.pdf
http://www.labjor.unicamp.br/patrimonio/materia.php?id=165


MENESES, Ulpiano Toledo Bezerra de Menezes. Patrimônio industrial e política cultural. Seminário Nacional
de História e Energia de 19 a 16  de outubro de 1986. Anais do 1º  Seminário Nacional de História e
Energia. Sao Paulo: Eletropaulo; Departamento de Patrimonio Historico, 1988.

________. Os usos culturais da cultura: contribuição para uma abordagem crítica das práticas e políticas
culturais. In: E. Yazigi. (Org.). Turismo, espaço, paisagem e cultura. São Paulo: Hucitec, 1996.

________. A cidade como bem cultural In: BASTOS, R.L [et al] (org). Patrimônio: atualizando o debate. São
Paulo: 9ªSR, IPHAN, 2006, pp. 35-56.

MICELI, Sérgio. Intelectuais à brasileira. São Paulo, Companhia das Letras, 2001.

________.  A força  do  sentido.  In:  BOURDIEU,  Pierre.  A economia  das  trocas  simbólicas.  São  Paulo:
Perspectiva, 2011, pp. VII-LXI. 

MINAMI, Issao. Vila Martin Smith, no Alto da Serra, em São Paulo, um exemplo típico de “model company
town”. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo), Universidade de São Paulo, São Paulo, 1994.

________. Vila de Paranapiacaba, outrora Alto da Serra, na Serra do Mar, em São Paulo, um patrimônio
ambiental,  tecnológico  e  arquitetônico:  produto  de  uma  “single-enterprise”  ferroviária  no  Brasil.
Arquitextos,  n.054,  novembro  de  2004.  Disponível  em  http://www.vitruvius.com.br/
revistas/read/arquitextos/05.054/530 (acessado em julho de 2013).

MOREIRA, Danielle Couto.  Arquitetura ferroviária e industrial:  o caso das cidades de São João del Rei e
Juiz de Fora (1875-1930). Dissertação (Mestradoem Arquitetura e Urbanismo), Universidade de São
Paulo, São Carlos, 2007.

MORGADO, Naira Iracema Monteiro. O espaço e a memória: Santana de Parnaíba. Dissertação (Mestrado
em História), Universidade Estadual de Campinas, Campinas,1987.

NEVELL, Michael. Manchester: the hidden history. Stroud: The History Press, 2008.

PAIVA,  Marcelo  Cardoso de.  O patrimônio  cultural  do ABC Paulista:  horizontes  possíveis  nas políticas
municipais de preservação.  Revista CPC,  São Paulo, n.14,  maio/outubro de 2012. Disponível  em
http://www.revistas.usp.br/cpc/article/viewFile/45356/48968 (acessado em julho de 2013). 

PARENT, Michel.  Proteção e valorização do patrimônio cultural brasileiro no âmbito do desenvolvimento
turístico  e  econômico.  In: LEAL,  Claudia  Feierabend  Baeta  (org).  As  missões  da  UNESCO  no
BRASIL: Michel Parent. Rio de Janeiro, IPHAN, 2008.

PASSARELLI, Silvia Helena Facciolla. Vitrines da cidade. Santo André: Alpharrabio, 2003.

________. Proteção da paisagem ferroviária: memória e identidade do bairro Estação São Bernardo (atual
Santo André, SP). Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) Universidade de São Paulo, São
Paulo, 2005.

PEREIRA, Joelson Gonçalves. O patrimônio ambiental urbano de Corumbá-MS: identidade e planejamento.
Tese (Doutorado em geografia), Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. 

PEREIRA, Josimeire Alves.  O tombamento do “Casarão da Barragem” e as representações da favela em
Belo Horizonte. Dissertação (Mestradoem História), Universidade Estadual de Campinas, Campinas,
2012.

PERES,  Rosilena  Martins.  Legado  da  tecnologia  construtiva  de  imigrantes  italianos  ao  patrimônio
arquitetônico de Pelotas. Tese (Doutorado em Engenharia), Universidade Federal do Rio Grande do
Sul, Porto Alegre, 2008.

PRATA,  Juliana  Mendes.  Patrimônio  cultural  e  cidade:  práticas  de  preservação  em  São  Paulo.  Tese
(Doutorado em Arquitetura e Urbanismo), Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. 

152

http://www.revistas.usp.br/cpc/article/viewFile/45356/48968
http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/05.054/530
http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/05.054/530
http://www.vitruvius.com.br/


RICOEUR, Paul. O perdão pode curar?  In:  HENRIQUES, Fernanda (org).  Paul Ricoeur e a simbólica do
Mal. Porto: Edições Afrontamento, 2005.

RODRIGUES,  Angela  Rosch.  Estudo  do  patrimônio  industrial  com uso  fabril  na cidade  de  São Paulo.
Dissertação (Mestradoem Arquitetura e Urbanismo), Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011.

________. Patrimônio industrial e os órgãos de preservação na cidade de São Paulo.  Revista CPC,  São
Paulo,  n.14,  maio/outubro  2012.  Disponível  em   http://www.revistas.usp.br/cpc/article/
viewFile/45355/48967 (acessado em julho de 2013).

RODRIGUES, Cintia Nigro. Territórios do patrimônio: tombamentos e participação social na cidade de São
Paulo. Dissertação (Mestradoem Geografia), Universidade de São Paulo, São Paulo, 2001.

RODRIGUES, Marly. Imagens do passado. A instituição do patrimônio em São Paulo 1969-1987. São Paulo:
Editora UNESP / Imprensa oficial de São Paulo / CONDEPHAAT, 2000.

________. Patrimônio industrial, entre o fetiche e a memória.  Arq.urb (revista eletrônica de arquitetura e
urbanismo da Universidade São Judas Tadeu), São Paulo: número 3, primeiro semestre de 2010.
Disponível em: http://www.usjt.br/arq.urb/numero_03/4arqurb3-marly.pdf   (acessado em julho de 2013).

RUFINONI, Manuela Rossinetti.  Preservação e restauro urbano:  teoria e prática de intervenção em sítios
industriais de interesse cultural. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo), Universidade de São
Paulo, São Paulo, 2009.

 
SAMPAIO, Júlio Cesar Ribeiro. Desafios da proteção do patrimônio cultural de Juiz de Fora. Revista CPC,

São Paulo, n.14, maio/outubro de 2012. Disponível  em:  www.revistas.usp.br/cpc/article/view/45357
(acessado em julho de 2013).

SÃO BERNARDO DO CAMPO -  SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA /  DEPARTAMENTO DE
AÇÕES CULTURAIS. 2º Congresso de História do Grande ABC, 27 a 30 de julho de 1992. Anais do
2º congresso de história da região do Grande ABC. São Bernardo do Campo, 2000.

SÃO  PAULO.  O  direito  à  memória –  patrimônio  histórico  e  cidadania.  São  Paulo:  Departamento  do
Patrimônio Histórico da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, 1992.

SANT'ANNA, Márcia. Da cidade-monumento à cidade-documento. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e
Urbanismo), UFBA, Salvador, 1995.

________. Centro histórico de Salvador: vazio legal e oportunismo. Encontro Internacional Arquimemória
sobre preservação do patrimônio edificado. Salvador – Bahia, 14 a 17 de maio de 2013.  Anais do
Arquimemória 4. Salvador: IAB-BA, UFB, 14 a 17 de maio de 2012 (publicação em CD).

SCIFONI, Simone. O verde do ABC:  reflexões sobre a questão ambiental urbana. Dissertação (Mestrado
em Geografia), Universidade de São Paulo, São Paulo, 1994.

________. A construção do patrimônio natural. Tese (Doutorado em Geografia), Universidade de São Paulo,
São Paulo, 2006.

________. A construção do patrimônio natural. São Paulo: Edições Labur, 2007.

SERRA, Daniela C. A. A participação da sociedade civil organizada na gestão do patrimônio cultural de
Ribeirão Preto: o CONPACC/RP. Dissertação (Mestrado em Serviço Social), Universidade Estadual
Paulista, Franca, 2006. 

SOUZA, Lara Melo. Chaminés e Arranha-céus: uma abordagem sobre processos e prática da preservação
na metrópole  paulista.  Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo),  Universidade de São
Paulo, São Paulo, 2011.

VICHENEWSKI, Henrique Telles. As Indústrias Matarazzo no interior paulista: arquitetura fabril e patrimônio
industrial (1920-1960). Dissertação (Mestradoem História), UNICAMP, Campinas, 2004. 

153

http://www.revistas.usp.br/cpc/article/view/45357
http://www.usjt.br/arq.urb/numero_03/4arqurb3-marly.pdf
http://www.revistas.usp.br/cpc/article/viewFile/45355/48967
http://www.revistas.usp.br/cpc/article/viewFile/45355/48967


ANEXO A

BENS TOMBADOS PELO COMPAHC-SBC ENTRE 1984 e 2006

Bem cultural Data Indicação Medida de Preservação Localização

Chácara Silvestre 1987 Grupo de Trabalho (1983)
Lei nº 2611/84, Decreto nº 8674/87, inscrição no 
Livro de Tombo

Av. Wallace Simonsen, 1800, Bairro 
Nova Petrópolis

Camara de Cultura Antonino Assumpção 1987 Grupo de Trabalho (1983)
Lei nº 2611/84, Decreto nº 8681/87, inscrição no 
Livro de Tombo

Rua Marechal Deodoro, 1325, Centro

Casa do Comissário do Café 1987 Grupo de Trabalho (1983)
Lei nº 2611/84, Decreto nº 8680/87, inscrição no 
Livro de Tombo

Rua João Gross, 221, Vila Gonçalves

Edifício Alfa da Universidade Metodista 1987 Lenildo Magdalena (vereador)
Lei nº 2611/84, Lei nº 2927/87, inscrição no Livro 
de Tombo

Rua do Sacramento, 230, Bairro 
Rudge Ramos

Pavilhão e Estúdios da Companhia Cinematográfica Vera 
Cruz

1987 Lenildo Magdalena (vereador)
Lei nº 2611/84, Lei nº 2887/87, inscrição no Livro 
de Tombo

Av. Lucas Nogueira Garcez, 856, 
Bairro Jardim do Mar

Capela de Nossa Senhora da Boa Viagem 1987 Grupo de Trabalho (1983)
Lei nº 2611/84, Decreto nº 8676/87, inscrição no 
Livro de Tombo

Rua Marechal Deodoro, 1131, Centro

Capela de São Bartolomeu 1987 Grupo de Trabalho (1983)
Lei nº 2611/84, Decreto nº 8673/87, inscrição no 
Livro de Tombo

Rua Portugal, 107, Bairro Estoril
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Bem cultural Data Indicação Medida de Preservação Localização

Capela Santa Filomena 1987 Grupo de Trabalho (1983)
Lei nº 2611/84, Decreto nº 8675/87, inscrição no 
Livro de Tombo

Rua Marechal Deodoro, 637, 
Centro

Capela Santo Antonio 1987 Grupo de Trabalho (1983)
Lei nº 2611/84, Decreto nº 8677/87, inscrição no 
Livro de Tombo

Rua Leonardo Martins Neto, 1, 
Bairro dos Casa

Igreja Santa Maria 1987 Grupo de Trabalho (1983)
Lei nº 2611/84, Decreto nº 8679/87, inscrição no 
Livro de Tombo

Rua João Morassi, 1233, Bairro 
Demarchi

Primeira Igreja Presbiteriana Independente 1987 Grupo de Trabalho (1983)
Lei nº 2611/84, Decreto nº 8678/87, inscrição no 
Livro de Tombo

Rua Dr Fláque, 824, Centro

Cidade da Criança 1990 Admir Ferro (vereador)
Lei nº 2611/84, Lei nº 3496/90, inscrição no Livro de
Tombo

Rua Tasman, 301, Jardim do 
Mar

Árvore dos Carvoeiros 1999 Hermínio Gerônimo Costa (conselheiro ) inscrição no Livro de Tombo Via Anchieta, Km 24

Painel de Azulejo da Fonte Água Mineral São Bernardo 2000
Ademir Médici (conselheiro), Grupo de 
associações de Defesa Ambiental

inscrição no Livro de Tombo
Rua Dona Julia Cesar Ferreira, 
260, Bairro Baeta Neves
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Bem cultural Data Indicação Medida de Preservação Localização

Antiga Escola Municipal de Educação Básica Santa Teresinha 2001 Lenildo Magdalena (vereador)
Lei nº 2611/84, Lei nº 4860/2000, inscrição no Livro
de Tombo

Alameda Glória, 197, Centro

Obelisco do Soldado Constitucionalista 2001 Lenildo Magdalena (vereador) inscrição no Livro de Tombo
Praça Angelo Marin, Bairro 
Paulicéia

Torre da Elni 2001

Bruno Corazza, Miguel Uematsu 
(conselheiro), Sociedade Amigos Jardim das 
Américas (SAJA ), Ademir Médici 
(conselheiro), Lenildo Magdalena (vereador), 

inscrição no Livro de Tombo
Rua Henrique Alves dos Santos,
Vila Euclides

Chaminé da Avenida Pery Ronchetti 2001 Osmar Cussiol (conselheiro, 1999) inscrição no Livro de Tombo
Alameda D. Pedro de Alcântara, 
s/nº, Bairro Nova Petrópolis

Painel “Memórias de Uma Cidade” 2005 Márcio Roberto Dias Barreira (munícipe) inscrição no Livro de Tombo
Rua Marechal Deodoro, 1164, 
Centro

Área verde da Chácara Lauro Gomes 2006 Simone Scifoni (conselheira) inscrição no Livro de Tombo Av Taboão, 899, Bairro Taboão

Jatobá da Rua Vergueiro 2006
José Devanir Petek

(conselheiro)
inscrição no Livro de Tombo

Av. Senador Vergueiro, 1001, 
Bairro Jardim do Mar
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ANEXO B

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DOS BENS TOMBADOS

Município de São Bernardo do Campo*

  ● Bens tombados

     —    Via Anchieta

 Represa Billings

*Arte gráfica: Rodrigo Vasconcelos
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ANEXO C

IMAGENS DOS BENS TOMBADOS

Chácara Silvestre. Foto: Marcelo Cardoso de Paiva

Câmara de Cultura Antonino Assumpção. Foto: Marcelo Cardoso de Paiva
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Casa do Comissário do Café. Foto: Marcelo Cardoso de Paiva

Aspecto do Edifício Alfa da Universidade Metodista. Foto: Marcelo Cardoso de Paiva
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Fachada da antiga Companhia Cinematográfica Vera Cruz. Foto: Marcelo Cardoso de Paiva

Capela Nossa Senhora da Boa Viagem com Igreja Matriz em segundo plano. Foto: Marcelo Cardoso de Paiva
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Capela De São Bartolomeu. Foto: Marcelo Cardoso de Paiva

Fachada da Capela Santa Filomena. Foto: Marcelo Cardoso de Paiva
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Capela Santo Antonio (Bairro dos Casa). Foto: Marcelo Cardoso de Paiva

Igreja Santa Maria. Foto: Marcelo Cardoso de Paiva
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Fachada da Primeira Igreja Presbiteriana Independente. Foto: Marcelo Cardoso de Paiva

Cidade da Criança: aspecto do Cenário da Novela Redenção. Foto: Marcelo Cardoso de Paiva

163



Árvore dos Carvoeiros. Foto Marcelo Cardoso de Paiva

Painel Decorado da Fonte da Água Mineral São Bernardo. Foto: Marcelo Cardoso de Paiva
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Aspecto da EMEB Santa Terezinha. Foto: Marcelo Cardoso de Paiva

Obelisco do Soldado Constitucionalista. Foto: Marcelo Cardoso de Paiva
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Torre da Elni. Foto: Marcelo Cardoso de Paiva

Chaminé da Avenida Perry Ronchetti. Foto: Marcelo Cardoso de Paiva
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Painel Memórias de Uma Cidade. Fotos: Marcelo Cardoso de Paiva
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Área Verde da Chácara Lauro Gomes e “piscinão”. Foto: Arquivo da Seção de Patrimônio de São Bernardo do Campo

Jatobá da Avenida Senador Vergueiro. Foto: Arquivo da Seção de Patrimônio de Sâo Bernardo do Campo
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ANEXO D

TEXTO DE APRESENTAÇÃO DO INVENTÁRIO DE BENS CULTURAIS

A elaboração do Inventário dos Bens Culturais é uma ação que vem sendo desenvolvida 
desde 2002 e que visa uma abordagem mais global, que contemple o amplo universo do 
patrimônio cultural da cidade, rompendo, assim com um tratamento pontual e 
fragmentado da questão. O Inventário não deve ser confundido com uma simples listagem
de bens de interesse para preservação e sim como pesquisa sistemática, como produto 
de um constante processo de busca pela identificação de bens de valor cultural, uma 
verdadeira garimpagem dos tesouros escondidos no meio da cidade. Ele deve conter a 
indicação de um conjunto representativo de bens, lugares, manifestações culturais, 
técnicas e saberes, para os quais se definem diferentes graus de preservação, que 
variam de acordo com a especificidade de cada situação, desde o registro e 
documentação, passando pela preservação parcial até graus de preservação integral. 

Para se chegar a este conjunto é necessário o entendimento global do desenvolvimento 
histórico da cidade, identificando-se os seus processos formadores, os quais constituem 
os eixos do trabalho. A partir daí, pode-se situar os bens neste movimento histórico, o que
permite reconhecê-los como representativos destes processos, dos grupos sociais 
envolvidos neles e de cada momento histórico. Foram identificados como os principais 
eixos de trabalho: espaço de passagem, subúrbio rural, industrialização, comercialização, 
urbanização, migração, movimento sindical, espaço da produção de água e energia, sítio 
físico, qualidade ambiental.

Cabe destacar que este trabalho teve como ponto de partida as diversas solicitações 
feitas ao Compahc por munícipes, pelo poder legislativo e pelos próprios conselheiros. À 
esta lista somou-se um levantamento publicado pelo jornalista Ademir Médici, no jornal 
Diário do Grande ABC de 24/05/87, com mais de setenta bens identificados, produto de 
anos de pesquisa, contribuição de memorialistas e coleta de depoimentos feitos pelo 
autor.

1. Espaço de passagem

A primeira função desempenhada pelo espaço são bernardense, nos primórdios de sua 
ocupação, foi a de lugar de passagem, meio do caminho que ligava de um lado o litoral, 
porta de entrada do colonizador e, de outro, a Vila de São Paulo, capital da província. 
Sendo assim, as formas primitivas de ocupação deste espaço estavam ligadas 
impreterivelmente à instalação dos primeiros caminhos, trilhas e estradas ligando estes 
dois extremos. A mais importante delas, conhecida como Caminho do Mar, recebeu 
atenção especial do poder público. De acordo com este autor, o Caminho do Mar era a 
estrada com maior trânsito na província. Estima que no ano de 1847 tinha passado pela 
via uma média mensal de 25 mil mulas, carregadas de café e açúcar. 
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A partir da década de 20, no século XX, sob os cuidados de Arthur Rudge Ramos, o 
Caminho do Mar foi restaurado através da execução de diversas melhorias no leito da via.
Junto com essa restauração providenciou-se a instalação de dois pedágios para 
arrecadação de fundos para investimento na estrada e de alguns marcos referenciais, 
indicativos de distância e localização geográfica. Além dos dois marcos localizados ao 
longo do antigo Caminho do Mar, outros exemplos de bens que são referência desta 
função de espaço de passagem são algumas pequenas capelas erguidas para o exercício
religioso e ponto de parada obrigatória durante a realização das longas viagens. Situadas,
muitas vezes, em pequenos povoados rurais, distantes de qualquer ocupação urbana, 
estas capelas acabaram tendo, também, um significado social, além do religioso. Exemplo
de bem desta importância é a Capela dos Quália.

2. Subúrbio rural

A urbanização de São Bernardo do Campo é, comparativamente a outros municípios do 
ABC, como Santo André e São Caetano, um fenômeno relativamente recente. Até os anos
50, no século XX, sua paisagem era eminentemente rural. A função de cinturão rural 
caracterizou grande parte da história do município. Pode-se dividir esta função em três 
momentos diferenciados, que refletem na forma de entender o patrimônio deste subúrbio 
rural:

a) formas primitivas de ocupação, nos séculos XVI, XVII e XVIII, associadas à função de 
espaço de passagem. Pouco se conhece sobre a existência de testemunhos preservados 
deste passado. Também é confusa e obscura a localização precisa de pontos de interesse
para a pesquisa arqueológica, que auxiliariam na descoberta de remanescentes. No 
entanto, a casa no interior do Clube da Ford, apresenta indícios de construção relativa 
a este período e merece ser preservada e estudada com maior detalhe.

b) Formação do núcleo colonial, em fins do século XIX, no qual destacavam-se como 
atividades principais a produção da uva para fabricação do vinho e o corte da mata nativa 
para produção do carvão. Dos antigos lotes coloniais restaram chácaras e sítios 
subdivididos nas primeiras décadas do século XX. Representativos do cotidiano deste 
subúrbio rural também são as capelas e igrejas edificadas com os esforços das 
comunidades de agricultores e que constituem, além de importância religiosa, importância
social, uma vez que eram locais de encontro destas pessoas. Exemplo desta categoria de
bens é a Capela Santa Cruz. 

c. Nas primeiras décadas deste século o subúrbio rural especializou-se em dois 
papéis diferenciados. De um lado constituiu-se como local de lazer e recreação de 
uma elite, em geral externa ao município, que buscava em São Bernardo a 
tranqüilidade e o ar puro do campo. Constituiu-se assim o setor de chácaras e 
sítios de segunda residência, com seus lotes grandes e imóveis amplos e bem 
construídos. São exemplos desta categoria: Castelo Jandaia, Chácara dos 
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Cayres, Chácara do Lauro Gomes, Clube Mesc. De outro lado, haviam também 
os sítios ligados à produção hortifrutigranjeira, muitas vezes altamente 
especializados num tipo de produto, situados num cinturão rural da própria cidade 
de São Bernardo, uma zona que se encontra hoje em profunda transformação no 
uso do solo. Exemplo desta categoria está o Largo da Cooperativa, ligado à 
colônia de migrantes japoneses instalados no bairro Cooperativa desde a década 
de 1930 e onde são preservadas as tradições e os valores deste importante grupo 
social formador da cidade, como é o caso da Undokai (tradicional reunião 
esportiva).

2. Industrialização

O processo de industrialização de São Bernardo do Campo apresenta duas fases 
históricas distintas relacionadas ao próprio processo de formação industrial brasileiro: 
indústrias ligadas ao aproveitamento de matéria prima natural abundante na região, entre 
elas, principalmente as ligadas ao setor de madeira – indústrias de móveis, serrarias, 
marcenarias, fábrica de tacos – constituídas desde as primeiras décadas do século XX e 
concentradas ao longo da Rua Marechal Deodoro e arredores; além destas, neste mesmo
período destacam-se as indústrias têxteis e exemplo desta categoria é a sede da 
indústria Elni (atual prédio da Secretaria de Desenvolvimento Social), que chegou a 
constituir-se numa das principais do setor; e a produção de bens de consumo duráveis, no
período pós anos 50, ligada principalmente ao setor automobilístico. Relaciona-se com a 
fase chamada de industrialização pesada no Brasil, na qual destacam-se as indústrias de 
material de transporte e metalurgia, as quais passam a concentrar no período mais de 
25% do valor da produção total . 

2. Comercialização

Nas primeiras décadas do século XX, a formação do setor de comércio e serviços em São
Bernardo, deu-se concentrada ao longo da rua Marechal Deodoro e arredores imediatos. 
Segundo o Álbum de São Bernardo, ali se encontravam farmácias, oficinas de reparos de 
automóveis, abastecimento de veículos, cinema, bares, agência de veículos, além do 
setor público. As construções nestas primeiras décadas eram muito semelhantes: 
edificações de dois pavimentos, com térreo geralmente dedicado ao comércio ou serviços
e, em alguns casos, com o segundo pavimento utilizado para moradia. O grande 
crescimento do comércio, ao longo desta via e nas proximidades, tem exercido, há algum 
tempo, pressão sobre os imóveis antigos. Testemunha-se, hoje, a totalidade destes bens 
com reformas no pavimento térreo, as quais descaracterizaram os ambientes originais, 
porém nos andares superiores alguns mantêm os elementos e estruturas antigas. Alguns 
imóveis são representativos de funções comerciais que o centro perdeu: é o caso do Cine
São Bernardo. Outros são representantes de uma fase de modernidade com a chegada 
de equipamentos comerciais específicos e únicos - é o caso do edifício do banco 
Noroeste, primeiro arranha-céu da cidade – ou são testemunhos das formas pretéritas de 
publicidade, muito típicas de pequenas cidades paulistas e que expressam os grupos 
econômicos proeminentes, como é o caso do conjunto de bancos na praça Lauro 
Gomes.
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2. Urbanização

Um dos principais elementos que expressam o processo de urbanização é a expansão da
área edificada. Esta expansão se dá, de um lado, através da abertura de novos 
loteamentos urbanos e, de outro, através da ocupação de lotes com construções.

A forma como são concebidos os loteamentos (tamanho do lote, estrutura do sistema 
viário, presença de espaços livres) e ocupados os lotes com construções ( padrão da 
edificação, volumetria, presença de áreas livres) são elementos que nos ajudam a 
qualificar os diversos momentos do processo de urbanização. Cada momento expressa 
diferentes valores e, portanto, diferentes modos de vida e modos de morar. 
Conseqüentemente são diferentes significados que estas moradias expressam. Em 
relação às tipologias dos primeiro momento destacam-se:

TIPOLOGIA 1: habitação popular, operária, já praticamente desaparecida hoje na cidade. 
Caracteriza-se por conjuntos de casas padronizadas, de pequena dimensão, geminadas e
sem recuos. O único exemplar encontrado foi o conjunto da Rua São Savino. 

TIPOLOGIA 2: habitação burguesa, com influência do estilo de “morar à francesa”, mais 
moderno e vindo para o Brasil com a expansão da cultura de café, que trouxe novos 
padrões e técnicas construtivas que se generalizaram pelo país. Caracteriza-se por 
construção distanciada das divisas do lote (lateral e frontal), o que permite a entrada de 
luz e ar no imóvel, recuos ocupados por jardins e quintais arborizados, casarões 
assobradados com preocupação estética. São exemplos desta tipologia ainda 
conservados: imóvel atual Centro de Saúde, Casarão de Tereza Delta e imóvel do 
Instituto da Previdência. 

TIPOLOGIA 3: habitação burguesa do início do século, expressa influência das moradias 
do período pós republicano, com seu estilo de alinhamento das construções na via 
pública, formando um cordeamento, o que conferia forma regular e retilínea às ruas. Sem 
recuos laterais ou frontais, estas residências recebiam luz e ar apenas na frente e fundos 
dos lotes. As casas, de dois pavimentos predominantemente, apresentavam a 
possibilidade do uso comercial no térreo, como é o caso do sobrado dos Zanella.

TIPLOGIA 4: Casas geminadas, com garagem para carro, de porte médio e construídas 
para classe média que então se constituía, nos anos 50-60. Em geral situa-se nas ruas 
próximas à Marechal, em função principalmente do valor dos terrenos, que eram maiores 
na principal via pública.

Em relação a implantação dos loteamentos constata-se que, em grande maioria, estes 
seguem o padrão ortogonal com ruas regulares, no sistema de paralelas e transversais, 
denotando uma certa monotonia paisagística. Alguns exemplos de loteamentos buscaram 
estruturas alternativas e preocupação com qualidade estética e ambiental, como por 
exemplo a Vila Caminho do Mar, um dos primeiros loteamento no bairro de Rudge 
Ramos.
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2. Migração

Fortemente ligado à implantação da indústria de automóveis na década de 50, o 
movimento que atraiu migrantes para São Bernardo e ABC, constituiu o principal elemento
de formação de uma moderna força de trabalho industrial. Trabalhando não somente 
neste ramo industrial, mas também na expansão da construção civil no município, estes 
trabalhadores, vindos principalmente dos estados da região nordeste do país, 
consolidaram marcos e referenciais importantes neste espaço urbano. Um exemplo é o 
acampamento do DER, que serviu de moradia aos trabalhadores que construíram a 
Rodovia Anchieta. Atualmente já muito transformado, o bairro preserva um elemento 
representativo daquela paisagem dos anos 40-50: três paineiras no alto da colina, de 
onde se avistava o centro da cidade.

2. Movimento sindical

Este eixo de trabalho corresponde aos bens que expressam o papel dos movimentos de 
trabalhadores na produção do espaço da cidade. São Bernardo, assim como todo o ABC 
é conhecido nacionalmente como o berço do moderno sindicalismo. Sindicalismo que 
forçou mudanças políticas no país no final dos anos 70, mas que se encontra desde muito
cedo nas lutas dos trabalhadores no início do século. Exemplo de bem representativo 
deste movimento é, sem dúvida, o Estádio da Vila Euclides, palco de inúmeras 
manifestações que transformaram a cidade numa referência nacional.

2. Qualidade Ambiental

Desde o final do século passado a região do ABC configurou-se como a mais importante 
zona industrial dos arredores paulistanos. Este processo implicou numa rápida 
urbanização que conduziu a uma problemática ambiental séria: poluição, carência de 
espaços verdes, impermeabilização do solo, etc. Muitos dos problemas teriam sido 
evitados se a cobertura vegetal não tivesse sido radicalmente eliminada. Destaca-se, 
assim, a importância de se preservar o pouco verde que resta o qual cumpre funções 
ambientais benéficas como: atenuação dos efeitos das ilhas de calor, melhoria da 
qualidade do ar, melhoria de condições de infiltração das águas pluviais atenuando as 
enchentes, além da função social como área de lazer e recreação. Entre estas áreas 
verdes importantes cabe destacar: Cidade das Crianças, área verde da Embalagens 
Matarazzo, exemplar arbóreo Jatobá na Av. Senador Vergueiro.

2. Sítio físico

A natureza exerce um papel importante na produção do espaço da cidade, por vezes 
favorecendo a sua ocupação, por vezes criando obstáculos e dificuldades. As 
particularidades do sítio físico da cidade – as formas de relevo, as bacias hidrográficas, o 
solo, as formações rochosas – conferem singularidade à paisagem urbana. Morros 
elevados, vales e várzeas de rios, topos de colinas, nascentes são exemplos 
representativos de elementos do sítio físico a proteger. Dentre estes pode-se citar o 
Maciço do Bonilha, marco divisório entre Santo André e São Bernardo, corresponde ao 
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ponto mais alto de toda a área urbana do ABC, com 974 metros e de onde se avista, ao 
norte, a região metropolitana e, ao sul, os contrafortes da Serra do Mar e Paranapiacaba. 
Corresponde aos divisores d´água das bacias dos rios Tamanduateí e Pinheiros.

2. Espaço da produção de energia e água

A implantação do reservatório Billings, na década de 1920, conferiu à região do ABC 
novos papéis na dinâmica econômica: de uma lado o represamento das cabeceiras dos 
rios Grande e Pequeno, formadores do Rio Pinheiros, foi necessário para a produção de 
energia elétrica na Usina de Hery Borden , situada na baixada santista. O projeto do 
engenheiro Billings foi considerado para época inovador do ponto de vista tecnológico: 
concentrar as águas destes rios para ampliar a vazão do Rio das Pedras, quando em sua 
descida de mais de 700 metros pela Serra do Mar. Mais tarde esta manacial começou a 
cumprir outra função importante: abastecer a região metropolitana de água para consumo 
doméstico. Assim, equipamentos e edificações que fazem parte deste chamado Projeto 
da Serra, assim como a área de terras que lhe cortam e também seus recursos hídricos 
são exemplos de bens testemunhos deste eixo de trabalho.

Conclusão

Do total dos 101 bens listados neste trabalho (83 da lista original mais 18sugestões de 
Conselheiros). 51 bens serão objeto de estudo numa 2a fase de inventário. 06 foram 
demolidos e 01 foi descaraterizado.

Dos 43 restantes, analisados ao longo deste trabalho, sugerimos o tombamento provisório
de todos (tabela 1). Tal medida se faz necessária face a pressão que estes bens vêm 
sofrendo diante do crescimento da cidade. A proteção através do tombamento provisório 
garantirá, assim, a possibilidade de um aprofundamento dos estudos que definirá os 
diversos graus de preservação para cada bem, assim como diretrizes para uso e 
ocupação.

Levando em conta, que ainda, que estes mesmos eixos apresentam hoje uma maior 
concentração de bens tombados (40% urbanização, 30 % subúrbio rural), vide tabela 2, 
deve-se estabelecer como meta para a 2a fase o investimento em eixos ainda poucos 
identificados.

A seguir apresentamos a tabela discriminando a totalidade dos bens listados e respectivas
conclusões finais:

Destes 43 bens indicados para o tomamento provisório, temos a seguinte distribuição por 
eixo de trabalho:
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Espaço de passagem 3 bens

Subúrbio rural 10 bens

Industrialização 1 bem

Comercialização 7 bens

Urbanização 15 bens

Migração 1 bem

Movimento sindical 1 bem

Qualidade ambiental 4 bens

Sítio físico 1 bem

Percebe-se nesta distribuição que determinados eixos de trabalho estão melhor 
contemplados – como é o caso da urbanização e subúrbio rural – do que outros. Alguns 
eixos como é o caso do espaço da produção de água e energia, patrimônio imaterial e 
bens móveis, não apresentam bens indicados.

175



ANEXO E

LISTAGEM DE BENS DO INVENTÁRIO – FASE 1

(decisão por tombamento provisório)

ESPAÇO DE PASSAGEM

Bem cultural Indicação Endereço

Imóvel na Av. Capitão Casa Ademir Médici (conselheiro) Av. Capitão Casa, 145, Vila Jerusalém

Capelinha dos Quáglia (não identificada) Estrada Velha do Mar, 3001, Km 32

Marcos do Caminho do Mar Bruno Corazza (conselheiro) Rua Marechal Deodoro

SUBÚRBIO RURAL

Bem cultural Indicação Endereço

Chácara Columbia Simone Scifoni (conselheira) Av. Senador Vergueiro, 3490, Bairro Rudge Ramos

Área verde de Chácara (DESCARACTERIZADO) (não identificada) Av. Caminho do Mar, 3068, Bairro Rudge Ramos

Clube de Campo MESC Simone Scifoni (conselheira) Av. Robert Kennedy, 2113, Bairro Assunção

Área verde da Chácara Lauro Gomes (TOMBADO) Simone Scifoni (conselheira) Av Taboão, 899, Bairro Taboã

Residência de Ângelo Rosa (não identificada) Rua Rio Acima, 149, Riacho Grande

Largo da Cooperativa Ademir Médici (conselheiro) Largo da Cooperativa, Bairro Cooperativa

Casa no Clube da Ford Ademir Médici (conselheiro) Estrada dos Alvarengas, 4023, Bairro Assunção

Capela Santa Cruz (não identificada) Estrada Rio Acima, 8555, Bairro Tatetos

Castelo Jandaia Edinho Montemor (vereador), Sociedade Amigos do Pq Jandaia Av. Marechal Bernard Montegomery, 487, Bairro Pq. Jandaia

Chácara dos Cayres Ademir Médici (conselheiro) Via Anchieta, Km 21,5
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INDUSTRIALIZAÇÃO

Bem cultural Indicação Endereço

Sede da Elni Eliana Pitwak (conselheira) Av Redenção, 221-271, Centro

MOVIMENTO SINDICAL

Bem cultural Indicação Endereço

Estádio Municipal 1º de Maio Simone Scifoni (conselheira) Av. Redenção, 221-271, Centro

COMERCIALIZAÇÃO

Bem cultural Indicação Endereço

Edifício Wallace Simonsen Simone Scifoni (conselheira), Marcos Tatiyama (conselheiro) Rua Dr. Fláquer, 208, Centro

Imóvel comercial Simone Scifoni (conselheira), Marcos Tatiyama (conselheiro) Rua Marechal Deodoro, 1223, Centro

Cine São Bernardo Simone Scifoni (conselheira), Marcos Tatiyama (conselheiro) Rua Marechal Deodoro, 1221, Centro

Galeria Simone Scifoni (conselheira), Marcos Tatiyama (conselheiro) Rua Marechal Deodoro

EMEI Lauro Gomes Simone Scifoni (conselheira) Rua Piagentini, 79, Bairro Rudge Ramos

Funerária Simone Scifoni (conselheira), Marcos Tatiyama (conselheiro) Rua Marechal Deodoro

Bancos Ademir Médici (conselheiro) Praça Lauro Gomes (Rua Marechal Deodoro), Centro
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URBANIZAÇÃO

Bem cultural Indicação Endereço

Imóvel residencial Simone Scifoni (conselheira), Marcos Tatiyama (conselheiro) Rua Marechal Deodoro, 1259, Centro 

Imóvel residencial Simone Scifoni (conselheira), Marcos Tatiyama (conselheiro) Rua Marechal Deodoro, 2138, Centro

Vila Caminho do Mar Simone Scifoni (conselheira) Vila Caminho do Mar

Imóvel residencial (DESCARACTERIZADO) Simone Scifoni (conselheira), Marcos Tatiyama (conselheiro) Rua Marechal Deodoro, 894, Centro

Imóvel residencial (DESCARACTERIZADO) Simone Scifoni (conselheira), Marcos Tatiyama (conselheiro) Rua Marechal Deodoro, 1199, Centro

Igreja São João Batista (não identificada) Praça São João Batista, Bairro Rudge Ramos

Imóveis Residenciais (DESCARACTERIZADO) Ademir Médici (conselheiro) Rua João Pessoa, 483, 491, 493 e 501, Centro

Casas populares, São Savino Ademir Médici (conselheiro) Rua São Savino, 39, 44, 53, 91, 96

Casarão Simone Scifoni (conselheira), Marcos Tatiyama (conselheiro) Rua Marechal Deodoro, 1694, Centro

Casarão família Angelli Ademir Médici (conselheiro) Rua Marechal Deodoro, 1085, Centro

Casarão Tereza Delta – Sede da Guarda Municipal Ademir Médici (conselheiro) Av. Redenção, 100, Centro

Sobrado família Zanella Ademir Médici (conselheiro) Rua Marechal Deodoro, 2290, Centro

Antigo Centro de Saúde Ademir Médici (conselheiro) Rua Marechal Deodoro, 1737, Centro

Prédio Instituto Previdência Bruno Corazza (conselheiro) Rua Dom Luiz, 201, Bairro Nova Petrópolis 

Capela Nossa Senhora da Aparecida (Capela da Record) Ademir Médici (conselheiro) Bairro Paulicéia 

Praça Lauro Gomes Associação dos Artistas e Artesãos Rua Marechal Deodoro, Centro
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MIGRAÇÃO

Bem cultural Indicação Endereço

Três Paineiras e Capela do DER Ademir Médici (conselheiro) Proximidades do Km 19,5 da Via Anchieta 

URBANIZAÇÃO

Bem cultural Indicação Endereço

Área verde e 4 edificações das Indústrias Matarazzo Admir Ferro (vereador, conselheiro) Via Anchieta, Rua Braga 

Jatobá (TOMBADO) (não identificada) Av. Senador Vergueiro, bairro Rudge Ramos

Área Verde da Cidade da Criança Simone Scifoni (conselheira) Rua Tasman, 301

Área verde da Transauto Simone Scifoni (conselheira) Av. Senador Vergueiro, Rua Congonhas 

SÍTIO FÍSICO

Bem cultural Indicação Endereço

Maciço do Bonilha Hermínio Gerônimo (conselheiro). Simone Scifoni (conselheira) Bairro Montanhão
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ANEXO F
LISTAGEM DE BENS DO INVENTÁRIO – FASE 2

ESPAÇO DE PASSAGEM

Cabine do pedágio DER (DESCARACTERIZADO) 

Caminho do Mar

Estrada Velha para Ribeirão Pires

Figueira

Casa do Pereirinha

Estrada Velha

Marco divisor do Curucutu e Parelheiros

SUBÚRBIO RURAL

Clube dos Bancários

Residência Gustavo Crescini

Residência Joaquim Marson

Olaria de Pedro Silva

Casa Clube Comodoro

Capela Artuélia

Salão Sociedade Ítalo Brasileira

INDUSTRIALIZAÇÃO

Vila Operária (DESCARACTERIZADO)

Ala zero DA Volkswagen 

Instalações da Brastemp

Chaminé da Cerâmica Garcez (DESCARACTERIZADO)

Indústria Odeon

Fábrica de móveis Santa Terezinha

Tecelagem Ítalo Setti

COMERCIALIZAÇÃO

Imóvel comercial na Rua Marechal Deodoro 1256 (DESCARACTERIZADO)

Sobrado Bar Gambarota

Prédio, antigo restaurante no Km 28 Anchieta

Imóvel Princesa Isabel

Imóvel Imperador D. Pedro I

Prédio do Bar Café

EMIP Maria Adelaide Rossi

Hotel Binder
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URBANIZAÇÃO

Residência dos Cheidde (DESCARACTERIZADO)

Residências na Rua Marechal Deodoro, 2539, 2549, 2551, 2559 
(DESCARACTERIZADO)

Residência na Rua Marechal Deodoro, 2497 à 2505 
(DESCARACTERIZADO)

Residência na Rua Silva Jardim

Casa Giovanni Breda

Capela N. S. Aparecida

Casarão Jean Piaget

Residência dos Ballotim

Cruzeiro do Baeta

Residência dos Duzzi

Casa dos Pelosini

Imóvel José Tozzi

Casas populares R. Silva Jardim

Casarão Ginásio D. Leonor

Casa Branca

Sobrado Antonio Caputo

Casarão família Rubino

EEPG Maria Iracema Munhoz

Templo Assembléia de Deus

Capela Santo Antonio

ESPAÇO DE PRODUÇÃO DE ÁGUA E ENERGIA

Quadrilátero verde (às margens da represa Billings)

Fornos de carvão

Casa de Visitas

Represa Billings

PATRIMÔNIO IMATERIAL

Procissão dos Carroceiros

BENS MÓVEIS

Imagens Sacras

Acervo Vera Cruz

Barco utilizado para transporte de toras

Pedras mós de moinho
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ANEXO G

DIRETRIZES PARA PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

São Bernardo do Campo, 10 de Abril de 2002

2. INTRODUÇÃO

O Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural de São Bernardo do Campo
é o órgão de assessoramento e colaboração da Administração Municipal, em todos os
assuntos relacionados com a proteção, preservação e valorização do patrimônio cultural
de São Bernardo do Campo. Foi criado pela Lei n° 2608 de 05 de junho de 1984 e está
vinculado à Secretaria de Educação e Cultura do município.

Atua através de um Colegiado de vinte representantes, sendo nove Conselheiros da
Administração Municipal  de diversas Secretarias,  dez representantes de entidades da
Sociedade  Civil  (Associações,  Universidade,  Diretoria  de  Ensino,  Grupos  de
Pesquisadores) e um historiador.

Empenhados na defesa do Patrimônio Cultural da cidade, esses conselheiros têm
como  principais  pontos  de  atuação  propor  e  realizar  tombamentos,  opinar  sobre
sugestões de tombamentos,  emitir  pareceres em pedidos de demolição e construção,
bem  como  em  qualquer  expediente  que  verse  sobre  bens  materiais  e  imateriais  de
significação histórica e cultural para o município.

Tendo em vista propiciar avanços qualitativos na atuação do Conselho, em 19 e 20
de novembro de 2001 foi realizado pelo COMPAHC-SBC o Workshop Sobre Patrimônio
Cultural,  com  a  participação  de  representantes  do  Ministério  Público,  órgãos  de
preservação e profissionais da área, o qual nos colocou a necessidade e a importância da
definição de uma política de proteção ao Patrimônio Cultural de São Bernardo do Campo.

3. PREMISSAS

As experiências dos diversos órgãos de patrimônio, sejam municipais, estaduais ou
federais,  têm  mostrado  que  a  preservação  não  se  efetiva  somente  através  da
implementação de leis ou decretos, mas implica, fundamentalmente, na necessidade de
inserção do patrimônio na vida cotidiana e na dinâmica social das cidades. Para orientar
um trabalho nesse sentido, definimos as premissas de atuação:

a) ampliar o conceito de patrimônio para além dos bens de caráter monumental,  
englobando, também, aqueles que são significativos e representativos da memória 
dos diversos grupos sociais;
b) considerar que a visão contemporânea de patrimônio cultural engloba, também, 
os bens naturais, entendidos como objeto de ação cultural;

c) levar em conta a relação afetiva da comunidade com os bens, o que implica em
reconhecer  valor  naquilo  que se apresenta como o típico dentro dos  diversos
grupos sociais;
d) reconhecer a pluralidade existente na memória coletiva, composta por diferentes
manifestações e relações dos grupos sociais; 

e) considerar a importância das manifestações culturais, das técnicas e saberes  
que compõem o chamado  patrimônio  imaterial,  para  o  qual  cabe uma atuação  
diferenciada de tombamento;
f)  garantir  maior  representatividade  da  sociedade  civil  nas  decisões  relativas  à  
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proteção do patrimônio, através da ampliação de sua participação nas discussões;
g)  considerar  o  patrimônio  como  um  direito  social  fundamental,  definido  pela  
Constituição Brasileira. artigo 216. e que, portanto, implica em interesses coletivos 
superiores  aos  interesses  individuais  e  na  garantia  destes  por  parte  do  Poder  
Público;
h) permitir a continuidade no trabalho de preservação, independente de mudanças 
político-administrativas  que  possam  inviabilizar  a  garantia  desse  direito  social  
fundamental;

I)  promover  a  realização  dos  mais  diversos  meios  e  estratégias  para  a
preservação,  sejam  eles:  a  identificação  dos  bens  e  manifestações  de  valor
cultural, a proteção física destes bens através de fiscalização e obras de restauro
e conservação, a proteção legal através da implementação de instrumentos legais
de proteção destes bens e a  divulgação  para a garantia efetiva de inserção do
patrimônio na vida da cidade.

4. AÇÕES E FORMAS DE ENCAMINHAMENTO

3.1 Inventário
Dentre  algumas  das  ações  discutidas  por  este  Conselho,  a  instituição  de  um

"inventário  do  patrimônio  cultural  de  São  Bernardo  do  Campo"  nos  parece  a  mais
emergencial.  A busca  de  um trabalho  sério  e  efetivo  com relação  à  preservação  do
patrimônio cultural implica em rompermos com o tratamento pontual e fragmentado que
até aqui tem resumido a atuação desta área.

Neste sentido cabe investir num trabalho que permita uma visão global do universo 
do patrimônio cultural do município e, através desta, a definição de um verdadeiro "projeto
de preservação".

Cabe ressaltar que o inventário não corresponde a uma simples listagem de bens a
serem tombados, mas, ao contrário, ele deve indicar um conjunto de bens, manifestações,
técnicas e saberes com valor cultural independente de seu tombamento. Assim sendo, o
inventário deve definir diversos graus de proteção que podem variar do simples registro e
documentação,  o  que  não  implica  necessariamente  em  tombamento,  até  o  nível  de
proteção máxima com preservação integral.

Para  se  chegar  a  esse  conjunto,  o  inventário  implica,  antes  de  mais  nada,  no
entendimento global do desenvolvimento histórico da cidade, o qual permite a definição
das linhas ou dos eixos de trabalho. Estas linhas correspondem a uma forma de ver a
história da cidade não se reduzindo a meros recortes históricos. Assim sendo, ele envolve
a compreensão dos processos que produzem o espaço da cidade e, por conseqüência, o
reconhecimento daqueles bens que são representativos destes processos em seus vários
momentos históricos, identificados mediante pesquisa sistemática.

Assinalamos abaixo as principais linhas do inventário até o presente identificadas:
a) Espaço de passagem, primeira função desempenhada por este espaço desde o início
da colonização do país;
b)  Subúrbio  rural,  englobando  as  funções  de  núcleo  de  colonização,  cinturão  verde
hortifrutigranjeiro ou espaço de segunda residência;
c) Industrialização, compreendendo as fases ligadas ao aproveitamento da matéria-prima
natural existente (madeira) e a produção de bens de consumo duráveis pós anos 50;
d) Comercializacão, formação do setor terciário e de serviços;
e) Urbanização, englobando as diferentes fases definidas pela característica da 
implantação dos loteamentos urbanos e da legislação urbanística e dos diversos padrões 
de moradia;
f) Migração, processo responsável pela formação de um mercado de força de trabalho;
g) Movimento sindical;
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h) Espaco da producão de energia e água, relacionado à implantação da represa Billings;
i) Sítio físico da cidade, representado por particularidades da natureza no processo de 
urbanização;
j) Oualidade ambiental.

Para encaminhar a realização do inventário estabelecemos os seguintes itens:

2. Definir metodologia para a elaboração do inventário;
3. Promover parcerias com universidades e órgãos de pesquisa para participação nos

           levantamentos do inventário através de programas de estágio e outras formas;
2. Envolver a comunidade no processo de elaboração do inventário, através da

participação nas reuniões do conselho;
3. Promover uma articulação regional com outros órgãos de preservação do

Grande ABC, através de reuniões de trabalho;
4. Tomar o inventário uma medida de proteção cautelar através de mobilização junto

aos Poderes Judiciário e Legislativo.

3.2 Políticas Urbanas

A evolução e o desenvolvimento de uma cidade é resultado das decisões tomadas no
passado;  para  que  a  população  se  identifique  com  a  cidade  é  essencial  que  tome
conhecimento desse passado.

Muitas vezes o Planejamento se choca com a preservação e para que isso não
ocorra é necessário que os administradores e técnicos dessa área, quando da definição
das políticas urbanas a serem implementadas, levem em consideração a importância da
história no processo do desenvolvimento e na definição das vocações da cidade. 

3.2.1 Legislação de aprovação e regularização urbana

A legislação  de  uso  e  ocupação  do  solo  em  vigor  no  Município  (4446/96)  não
contempla as áreas de preservação do patrimônio histórico, arquitetônico e cultural do
município, não possuindo nenhum dispositivo que garanta a preservação dos bens. Para
um  resultado  mais  efetivo  deste  Conselho,  serão  necessárias,  após  estudos  de
viabilidade,  promover  alterações  na  legislação  de  uso  e  ocupação  do  solo  que
contemplem a preservação dos bens de importância cultural do município.

A Lei Municipal n.o 4803/99, que dispõe sobre as Normas de parcelamento do Solo
Urbano, conforme dispõe a Lei Federal n.O 6.766, de 19 de dezembro de 1979, com a
redação alterada pela  Lei  Federal  n.o 9.785,  de 29 de janeiro  de 1999,  cria  Setores
Especiais de Urbanização Específica no Município de São Bemardo do Campo, diz:

Parágrafo  único.  Os  planos  e  programas  a  serem  implantados  nos  Setores
Especiais  SE  1  e  SE2,  deverão  ser  instituídos  por  decreto,  indicando  as  principais
características que lhes conferem peculiaridade e serão instituídas por lei as medidas de
controle de uso e ocupação do solo que visem assegurar a conservação, preservação,
restauração,  recuperação ou valorização de seus aspectos ambientais,  urbanísticos  e
sociais.". Os planos e programas a serem implantados nos Setores Especiais SE 1 e SE2,
deverão  ser  instituídos  por  decreto,  indicando  as  principais  características  que  lhes
conferem peculiaridade  e  serão  instituídas  por  lei  as  medidas  de  controle  de  uso  e
ocupação  do  solo  que  visem  assegurar  a  conservação,  preservação,  restauração,
recuperação ou valorização de seus aspectos ambientais, urbanísticos e sociais."

"Art.6°.  Na  Área  Urbana  de  Ocupação  Vocacional  ficam  identificados  Setores
Especiais  (SE),  áreas  que  requerem  um  tratamento  específico  de  uso  e  ocupação,
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subdivididos em:
I-....................
II - Setor Especial do Patrimônio Urbano e Ambiental (SE2): compreende as áreas que 
apresentam conjuntos arquitetônicos ou elementos naturais de interesse histórico, 
paisagístico, ecológico ou cultural que devem ser preservados;
III - .....................

Portanto, através deste dispositivo, podemos definir zonas e/ou áreas de interesse
de  preservação,  por  parte  deste  Conselho,  evitando  com  isso  situações  recentes
ocorridas no município, com a anuência do poder público, de depredação do patrimônio
cultural.

3.2.2 Regulamentação das áreas envoltórias

Atualmente  não  existe  nenhum  instrumento  regulamentador  para  as  áreas
envoltórias dos patrimônios culturais, necessitando o desenvolvimento de estudos para
definição de critérios técnicos e urbanísticos que possam subsidiar a elaboração e/ou
alteração da legislação de uso e ocupação do solo quanto às condicionantes técnicas e
urbanísticas.

3.2.3 Articulação com planejamento e política urbana

Todos os instrumentos acima citados só poderão ser viabilizados e consolidados
através  de  trabalhos  a  serem  realizados  conjuntamente  com  a  Secretaria  de
Administração, mais diretamente com o Departamento de Planejamento Estratégico, que
envolva uma discussão ampla sobre a preservação e como poderemos garantir que serão
respeitados, através de instrumentos adequados e eficazes.

3.3 Corpo Técnico

Em dezembro de 1998 foi criado o Serviço de Patrimônio Histórico, subordinado à
Seção de Memória e Patrimônio Histórico e Cultural do Departamento de Ações Culturais,
que tem por finalidade pesquisar, contextualizar, organizar, preservar e divulgar o folclore,
a cultura popular e a história da cidade.

Este Serviço desenvolve suas ações e atividades através de exposições, biblioteca
especializada, ação educativa e cultural, acervo e assessoria técnica e administrativa ao
Conselho  Municipal  do  Patrimônio  Histórico  e  Cultural  de  São  Bernardo  do  Campo -
COMPAHC-SBC.

O Conselho, com a assessoria do Serviço de Patrimônio Histórico, tem procurado
discutir  critérios  pautados  em  ampla  bibliografia  sobre  a  questão  da  preservação,
possibilitando  um  trabalho  mais  objetivo  e  fundamentado.  Dentro  dessa  perspectiva,
novos procedimentos organizacionais foram introduzidos, tais como:

5. Elaboração e publicação do fluxograma de tombamento;
6. A instituição de comissões temáticas, constituídas provisoriamente pelos 

Conselheiros;
Elaboração de critérios de tombamento e definição de palavras chaves para nortear o 

trabalho das comissões temáticas.

Houve um avanço significativo na estruturação e desenvolvimento dos trabalhos do
COMPAHC-SBC,  porém,  devido  às  demais  atribuições  do  Serviço  de  Patrimônio
Histórico, algumas atividades não são desenvolvidas e outras o são de modo limitado.
Relacionamos algumas dessas ações e atividades que seriam de extrema importância
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para a preservação do patrimônio histórico e cultural  do município,  bem como para a
consolidação da missão do COMPAHC-SBC e que propiciariam, também, maior rapidez
no atendimento às solicitações de tombamento da população:

Formação  e  atuação  da  equipe  técnica  (historiador,  sociólogo,  arquiteto  e  outros
profissionais);

Vistoria periódica dos bens tombados;
Divulgação e conscientização através da execução de programas de ação cultural que

integrem, valorizem e divulguem os diversos tipos de bens históricos e culturais;
Elaboração e realização de projetos de Educação Patrimonial envolvendo escolas do

Município;
Realização de pesquisas históricas e arquitetônicas sobre os bens tombados e os que

vierem a ser,  tendo em vista a realização de dossiês, inventários e estudos de
entorno;

Formação e atualização, através de cursos, seminários, encontros e workshops, para
os conselheiros e assessoria técnica;

Estudos e desenvolvimento de incentivos fiscais e sócio-culturais.

Diante  do  exposto,  a  criação  de  uma  unidade  especifica  responsável  pelas
atividades de defesa, valorização, preservação e divulgação do Patrimônio Cultural  de
São Bernardo do Campo torna-se uma necessidade.

Sendo assim propomos a criação do Serviço de Patrimônio Histórico e Cultural
conforme projeto anexo 1.

3.4 Divulgação

Tem como objetivo central resignificar o conceito de patrimônio cultural, mostrando o
como direito fundamental, localizando-o no tempo e no espaço, colocando-o à disposição
de toda sociedade e incorporando nessa nova visão os bens imateriais: como celebrações
(sagradas e profanas), formas de expressão (lendas), saberes e fazeres (conhecimento
popular) e lugares (para registro) preservando as diversidades culturais.

Desta forma entendemos que as ações do COMPAHC-SBC na área de divulgação
devem ser balizadas por três eixos básicos:

 Divulgar a nova visão conceitual de patrimônio, especialmente nos formadores de
opinião, buscando qualificá-los;

 Dar  publicidade ao nosso patrimônio  bem como ao trabalho desenvolvido  pelo
COMPAHC-SBC, procurando criar  uma memória  coletiva,  aproximando os bens
patrimoniais  da  comunidade,  buscando  sensibiliza-la,  através  da  realização  de
plenárias;  inserção  de  material  de  divulgação  em  sites  oficiais,  formação  de
agentes culturais etc.;

 Buscar parcerias especialmente junto às universidades e entidades de pesquisa,
que são recursos públicos e que, portanto, devem retornar para sociedade.

Para obtermos êxito em nossos objetivos, precisamos intensificar nossas ações na
mídia, seja ela local ou regional, utilizando todos os espaços disponíveis, tais como: "out
doors"  institucionais  da  PMSBC,  escolas,  diretorias  de  ensino,  faculdades,  órgãos de
classe e outros que possibilitem divulgação.

Outras possibilidades concretas seriam ações formativas com professores de todas
as áreas do conhecimento, especialmente os da cadeira de História.
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3.5 POLÍTICA DE INCENTIVOS

Para que a preservação aconteça concretamente é de fundamental importância uma
política de incentivos, que propicie, através de ações empreendidas, a conscientização da
importância do Patrimônio Cultural como direito à memória individual e coletiva, elemento
fundamental do exercício da cidadania.

Propostas:

3.5.1 Criação de legislação específica de incentivos fiscais, financeiros e culturais 
na preservação do patrimônio desta cidade, tais como:

 Lei de incentivo no restauro, recuperação e conservação do patrimônio cultural;
 Lei de adoção de um patrimônio cultural, que esteja tombado, criando incentivos

para  anistiar  parte  dos  débitos  fiscais  de  uma  propriedade,  isentando  o
proprietário do pagamento de parte da dívida com o Município, desde que adote
um  patrimônio  e  venha  a  promover  os  atos  necessários  ao  seu  restauro,
conservação e recuperação do mesmo;

 Abertura pela Municipalidade de um canal aberto, via internet, telefone, fax e
correio  -  ex.  disk  denúncia  -  sobre  patrimônio  cultural  desta  cidade  para
denúncias, sugestões, colaboração, indicação de tombamento e demais;

3.5.2 Criação e abertura de Livros de bens imateriais tais como:

 Livro dos saberes e demais, a fim de que fique registrado no livro adequado as
tradições de um povo, de uma região etc.; podemos citar como exemplo: Festa
dos Carroceiros; de São Bartolomeu da colônia italiana; festa do Undokai da
colônia japonesa, alimentação típica da região (polenta, macarronada, capelleti,
frango com polenta e demais); linguajar típico desta cidade e outros.

4.  CONSIDERAÇÕES  FINAIS  E  PROPOSTAS  DE  CURTO  E  MÉDIO
PRAZO

Entendemos que algumas das ações previstas neste documento podem ser
encaradas  como  ideais  ou  distantes  da  realidade  da  estrutura  administrativa
existente  hoje  para  o  trabalho  de  preservação  do  patrimônio.  Sabemos  da
necessidade  de  definição  de  uma  política  para  a  preservação  do  patrimônio
cultural e que esta implica, necessariamente, na proposição de estratégias gerais
de atuação, muitas das quais viabilizadas num horizonte de médio prazo.

No  entanto  consideramos  que,  a  curto  prazo,  algumas  mudanças  nos
procedimentos administrativos poderiam ser implementadas para agilizar e tornar
mais dinâmico o trabalho, entre elas:

a)  Estabelecimento  de  um  canal  de  discussão  direto  com  o  Senhor
Secretário de Educação e Cultura, através de reuniões periódicas com um  
representante do Conselho que teria a função de explicitar determinadas     
decisões adotadas nas reuniões. Como algumas decisões dizem respeito às
áreas específicas do conhecimento (arquitetura, história, sociologia ou meio

ambiente), para estas reuniões seria destacado um conselheiro da respectiva
comissão que teria a oportunidade de apresentar toda a problemática envolvida, 

subsidiando melhor a decisão final;
b)  Para  compor  um  corpo  técnico  mínimo  que  agilizaria  a  análise  e
encaminhamento de processos, em caráter provisório, alguns profissionais
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da própria administração pública poderiam ser realocados junto  ao  Serviço
competente, tais como arquitetos e outros;

c)  Autonomia do Conselho no encaminhamento de suas várias  questões,  
desde uma simples carta ou oficio até um pedido de informações ou contato 
com  os  meios  de  comunicação.  Lembramos  que  em  gestões  anteriores
estes  trâmites  formais  eram  mais  ágeis,  garantindo  assim  a  rapidez  na
tomada de decisões relativas à proteção do patrimônio cultural.

ANEXO 1

SERVIÇO DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL

I. CONCEITO:

O Serviço de Patrimônio Histórico e  Cultural  terá  por  função básica pesquisar,
conservar, preservar, fiscalizar e divulgar os patrimônios históricos e culturais de
São Bernardo do Campo (Bens móveis e imóveis, materiais e imateriais).,
Com base na  legislação  vigente  no  país,  o  Conselho  Municipal  de  Patrimônio
Histórico e Cultural de São Bernardo do Campo, em seu regimento interno, assim
conceitua Patrimônio Histórico e Cultural:

"Art. 3°.  Constitui patrimônio histórico e cultural do Município o conjunto de bens
imóveis e móveis existentes em seu território e que, por sua vinculação a fatos
pretéritos memoráveis e a fatos atuais significativos ou por seu valor cultural, seja
de interesse público conservá-los e protegê-los contra a ação do tempo e a ação
destruidora decorrente da atividade humana.
Parágrafo único. Entende-se por patrimônio histórico e cultural conjuntos urbanos,
assentamentos,  estruturas  arquitetônicas,  bens  naturais  e  sítios  arqueológicos,
além  de  artefatos,  obras  de  arte  e  documentação  arquivística,  tomados
individualmente ou em conjuntos, e outros dotados de representatividade histórica,
artística, técnica, científica e cuja preservação seja significativa para preservação
da memória social.”

II. OBJETIVOS:

 Realizar estudos, pesquisas e formular pareceres sobre os bens culturais
e  respectivas  propostas  de  intervenção  e  encaminhar  ao  COMPAHC-
SBC;

 Elaborar dossiês e inventários;
 Acompanhar os processos de tombamento de bens históricos e culturais

em todas as suas fases;
 Realizar cadastro sistemático dos monumentos da cidade;
 Vistoriar periodicamente todos os bens tombados, elaborar e apresentar

relatórios de inspeção;
 Elaborar, executar e acompanhar projetos de restauração e interferências

em bens tombados;
 Elaborar  e  executar  projetos  de  Educação  Patrimonial  envolvendo

escolas e outras instituições e/ou entidades do município;
 Propor ao COMPAHC-SBC e executar programas de ação cultural que

integrem, valorizem e divulguem os diversos tipos de bens históricos e
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culturais;
 Organizar  e  manter  o  arquivo da documentação sobre os patrimônios

culturais e atuação do COMPAHC-SBC.
 Possibilitar  formação  e  atualização,  através  de  cursos,  seminários,

encontros,  para  os  conselheiros  do  COMPAHC-SBC,  bem como para
professores, líderes comunitários, técnicos etc.;

 Realizar  e  propor  políticas  de  incentivos  fiscais  e  sócio-culturais  para
preservação do patrimônio;

 Assessorar permanentemente o COMPAHC-SBC.

III. AÇÕES E ATIVIDADES:

 Atendimento;
 Pesquisa;
 Ação educativa e cultural;
 Cursos, palestras, oficinas, seminários, workshops;
 Publicações;
 Vistorias e fiscalização.

IV. SETORES:

Expediente / Secretaria
Pesquisa, Estudos e Licenciamentos Educação Patrimonial e Divulgação Projetos,
Restauro e Conservação

V. RECURSOS HUMANOS:

QUANTIDADE     PROFISSIONAL
01 Encarregado
01 Sociólogo
01 Geógrafo
01 Biólogo
01 Turismólogo
01 Pedagogo
02 Historiador
02 Arquiteto
02 Agente Cultural
01 Agente de Biblioteca e Arquivo
Estagiários (áreas afins)

Serão, eventualmente, contratados profissionais especializados para atender
necessidades de projetos específicos.

COMISSÃO DE ELABORAÇÃO:
- José Eduardo Assumpção
- Marcos S. Tatiyama
- Arlete Feriani
- Carolina Fusari
- Antônio Guirao
- Simone Scifoni
- Doraci M.M. Sponchiato
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ANEXO H
COMPOSIÇÕES DO COMPAHC-SBC (1984 – 2006)

COMPOSIÇÃO DE 1985 - 1989

Representantes da Prefeitura

Conselheiro (substituição) Titular/suplente Cadeira

Regina Dulce Donadelli Pinto TITULAR Secretaria de Educação, Cultura e Esportes

Tércio Antônio Nelli SUPLENTE Secretaria de Educação, Cultura e Esportes

José Ensinas Bujardon TITULAR Secretaria de Obras

Caio de Medeiros SUPLENTE Secretaria de Obras

Mário Alonso TITULAR Secretaria de Planejamento e Economia

Fernando Ortiz SUPLENTE Secretaria de Planejamento e Economia

Enrique Ricardo Lewandowski - PRESIDENTE TITULAR Secretaria de Assuntos Jurídicos

Humberto Pêgo Marques SUPLENTE Secretaria de Assuntos Jurídicos

Cely Billia Silvia Flora TITULAR Arquiteto do Município

Sandra Maria Lazzuri (Maurício Barotti) SUPLENTE Arquiteto do Município

Neide Marossi (Andréa Isa Ripoli) TITULAR Procurador

Rosa Maria C. Lavínas Jardim (Flora Regina Ballotim de Mello) SUPLENTE Procurador

Maria Inês R. de Moraes Leme TITULAR Bibliotecário 

Siléia Werpel Pessoa SUPLENTE Bibliotecário

Maria de Lourdes Leite TITULAR (não identificado)

Pedro Rubens Coppini Blum (Luís Massa) SUPLENTE (não identificado)

Ademir Roberto Médici TITULAR Historiador do município

Suely Azevedo Fenerich SUPLENTE Historiador do município
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COMPOSIÇÃO DE 1985-1989

Representantes da Sociedade Civil

Conselheiro (substituição) Titular/suplente Cadeira

Conrado Bruno Corazza - VICE-PRESIDENTE TITULAR Associação dos Engenheiros e Arquitetos do ABC

Vania Taipas Canteras SUPLENTE Associação dos Engenheiros e Arquitetos do ABC

Wanderley dos Santos TITULAR Cúria Arquidiocesana de São Paulo

Jair Mongelli Jr SUPLENTE Cúria Arquidiocesana de São Paulo

José Gonçalves Salvador TITULAR Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo (IHG-SP)

Octaviano Armando Gaiarsa SUPLENTE Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo (IHG-SP)

Antonio das Neves Gameiro TITULAR SPHAN

Jaelson Britan Trindade SUPLENTE SPHAN

Marcos José Carrilho  TITULAR CONDEPHAAT

Lucilene Bastos SUPLENTE CONDEPHAAT
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COMPOSIÇÃO DE 1993-1994

Representantes da Prefeitura

Conselheiro (substituição) Titular/suplente Cadeira

Cléa Campi Mônaco -VICE-PRESIDENTE TITULAR Secretaria de Educação e Cultura

Kátia de Castro TITULAR Secretaria de Assuntos Jurídicos 

Maria Aparecida Schunk SUPLENTE Secretaria de Assuntos Jurídicos 

Conrado Bruno Corazza - PRESIDENTE TITULAR Secretaria de Obras

Maria Felícia Monteira SUPLENTE Secretaria de Obras

Marcos Shigueharu Tatiyama TITULAR Secretaria de Planejamento e Economia 

Erival Daré SUPLENTE Secretaria de Planejamento e Economia 

Angelim Nini Demarchi TITULAR Coordenadoria de Esportes e Turismo

Antonio Natal Buonfiglio SUPLENTE Coordenadoria de Esportes e Turismo

Arlete Feriani Pinheiro TITULAR Serviço de Documentação da História Local (SDHL)

Eliana Pitwak Magdalena SUPLENTE Serviço de Documentação da História Local (SDHL)

Ademir Médici TITULAR Historiador do município
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COMPOSIÇÃO DE 1993-1994

Representantes da Sociedade Civil

Conselheiro (substituição) Titular/suplente Cadeira

Saul Whitehead TITULAR Instituto Metodista de Ensino Superior (IMESP)

Antônio Andrade SUPLENTE Instituto Metodista de Ensino Superior (IMESP)

Judith Rosa Maria da Silva TITULAR Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)

Irma Pereira Maceira SUPLENTE Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)

João Vidal Moreno TITULAR Associação dos Construtores e Incorporadores do ABC 

Francisco Miguel Alves Jr SUPLENTE Associação dos Construtores e Incorporadores do ABC 

Gerson Gomes da Silva TITULAR Grupo Independente de Pesquisadores da Memória (GIPEM)

José Nicoletti SUPLENTE Grupo Independente de Pesquisadores da Memória (GIPEM)

Hermínio Gerônimo Costa TITULAR Serviço Aéreo Terrestre de Salvamento (SATS)

Remolt Ferreira Costa SUPLENTE Serviço Aéreo Terrestre de Salvamento (SATS)
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COMPOSIÇÃO DE 1995-1997

Representantes da Prefeitura

Conselheiro (substituição) Titular/suplente Cadeira

Augusto Frederico de Almeida – PRESIDENTE (Admir Ferro) TITULAR Secretaria de Educação e Cultura

Carlos Alberto Faria (Osmar Cussiol) SUPLENTE Secretaria de Educação e Cultura

Kátia de Castro TITULAR Secretaria de Assuntos Jurídicos 

Maria Aparecida Schunk SUPLENTE Secretaria de Assuntos Jurídicos 

Marcos Shigueharu Tatiyama TITULAR Secretaria de Planejamento e Economia

Luciano Eber Nunes Pereira SUPLENTE Secretaria de Planejamento e Economia

José Osmar de Oliveira (João Goulart Dante) TITULAR Secretaria de Obras

Márcia Felícia Monteiro SUPLENTE Secretaria de Obras

Angelim Nini Demarchi TITULAR Coordenadoria de Esportes e Turismo

Antonio Natal Buonfiglio SUPLENTE Coordenadoria de Esportes e Turismo

Eliana Pitwak Magdalena TITULAR Serviço de Documentação da História Local (SDHL)

Doraci Maria Massaine Sponchiato SUPLENTE Serviço de Documentação da História Local (SDHL)

Ademir Médici TITULAR Historiador do município 

Valdenízio Petrolli SUPLENTE Historiador do município 
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COMPOSIÇÃO DE 1995-1997

Representantes da Sociedade Civil

Conselheiro (substituição) Titular/suplente Cadeira

Arlete Feriani Pinheiro da Cruz – VICE-PRESIDENTE (1997) TITULAR Grupo Independente de Pesquisadores da Memória (GIPEM)

José Nicoletti SUPLENTE Grupo Independente de Pesquisadores da Memória (GIPEM)

Carolina Fusari TITULAR Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)

Antonio Guirão SUPLENTE Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)

Conrado Bruno Corazza TITULAR Associação dos Engenheiros e Arquitetos do ABC

João Marcos Riotto SUPLENTE Associação dos Engenheiros e Arquitetos do ABC 

Helerson Bastos Rodrigues – VICE-PRESIDENTE / 
PRESIDENTE (1997) 

TITULAR Instituto Metodista de Ensino Superior (IMESP) 

Derli Escudeiro Godoy SUPLENTE Instituto Metodista de Ensino Superior (IMESP)

Leonel Perdigão Ferreira TITULAR Associação dos Empresários do Turismo de SBC (AETUR)

Giuseppe Luchini SUPLENTE Associação dos Empresários do Turismo de SBC (AETUR)

José Martins Matheus TITULAR Federação das Sociedades Amigos de Bairros de SBC

Marilza Frimaio SUPLENTE Federação das Sociedades Amigos de Bairros de SBC

Hermínio Jerônimo Costa TITULAR Serviço Aéreo Terrestre de Salvamento (SATS)

Remolt Ferreira Costa SUPLENTE Serviço Aéreo Terrestre de Salvamento (SATS)
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COMPOSIÇÃO DE 1998-1999

Representantes da Prefeitura

Conselheiro (substituição) Titular/suplente Cadeira

Admir Donizete Ferro TITULAR Secretaria de Educação e Cultura 

Osmar Cussiol SUPLENTE Secretaria de Educação e Cultura

Paulo César Assumpção Cabello TITULAR Secretaria de Assuntos Jurídicos

Maria Aparecida Schunk SUPLENTE Secretaria de Assuntos Jurídicos

Marcos Shigueharu Tatiyama TITULAR Secretaria de Administração

Almir Rebucci SUPLENTE Secretaria de Administração

João Goulart Dante (José Hamilton Costa dos Santos) TITULAR Secretaria de Obras

Luiz Carlos do Nascimento SUPLENTE Secretaria de Obras

Danilo de Barros Fernandes TITULAR Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Paulo Henrique da Rocha Tinoco SUPLENTE Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Eliana Pitwak Magdalena (Doraci Maria Massaine Sponchiatto) TITULAR Serviço de Memória e Patrimônio Histórico e Cultural 

Jorge Joaquim Magyar (Eliana Pitwak Magdalena) SUPLENTE Serviço de Memória e Patrimônio Histórico e Cultural 

Adriana de Oliveira Silva Rios TITULAR Historiador do município 

Eduardo Germano Melchert Marques (Ida Lobracci) SUPLENTE Historiador do município
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COMPOSIÇÃO DE 1998-1999

Representantes da Sociedade Civil

Conselheiro (substituição) Titular/suplente Cadeira

Arlete Feriani Pinheiro da Cruz TITULAR Grupo Independente de Pesquisadores da Memória (GIPEM)

José Nicoletti SUPLENTE Grupo Independente de Pesquisadores da Memória (GIPEM)

Carolina Fusari - PRESIDENTE TITULAR Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)

Antonio Guirão SUPLENTE Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)

Conrado Bruno Corazza - VICE-PRESIDENTE TITULAR Associação dos Engenheiros e Arquitetos do ABC

João Marcos Riotto SUPLENTE Associação dos Engenheiros e Arquitetos do ABC

Simone Scifone TITULAR Instituto Metodista de Ensino Superior (IMESP) 

Valdenízio Petrolli SUPLENTE Instituto Metodista de Ensino Superior (IMESP)

Hermínio Gerônimo da Costa TITULAR
Serviço Aéreo Terrestre de Salvamento (SATS)
*desligado em 1999

Helmuth Ferreira da Costa SUPLENTE
Serviço Aéreo Terrestre de Salvamento (SATS)
*desligado em 1999

Giuseppe Luchini (Nelson Sargiani) TITULAR
Associação dos Empresários do Turismo de SBC (AETUR) 
*desligado em 1999

Nélson Sargiani (Sandra Maria Giançanti) SUPLENTE
Associação dos Empresários do Turismo de SBC (AETUR)
*desligado em 1999

José Martins Matheus TITULAR Associação de Artistas e Artesãos de SBC

Maria de Lourdes Cecconi SUPLENTE Associação de Artistas e Artesãos de SBC

Roseli Castilho TITULAR Diretoria de Ensino da Região de SBC - *a partir de 2000

Solange de Sousa Brugnoli SUPLENTE Diretoria de Ensino da Região de SBC - *a partir de 2000

Cibele Bíscaro TITULAR
Associação dos Engenheiros e Arquitetos de SBC
*a partir de 2000

Edmundo Vanderlei Censon SUPLENTE
Associação dos Engenheiros e Arquitetos de SBC 
*a partir de 2000
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COMPOSIÇÃO DE 2000-2001

Representantes da Prefeitura

Conselheiro (substituição) Titular/suplente Cadeira

Admir Donizete Ferro TITULAR Secretaria de Educação e Cultura 

Osmar Cussiol SUPLENTE Secretaria de Educação e Cultura

Paulo César Assumpção Cabello TITULAR Secretaria de Assuntos Jurídicos

Sylvio Villas Boas Dias do Prado SUPLENTE Secretaria de Assuntos Jurídicos

José Hamilton Costa dos Santos (Luiz Carlos do Nascimento) TITULAR Secretaria de Obras

Luiz Carlos do Nascimento SUPLENTE Secretaria de Obras

Marcos Shigueharu Tatiyama TITULAR Secretaria de Administração

Almir Rebucci SUPLENTE Secretaria de Administração

Vera Lúcia Rotondo TITULAR Secretaria de Habitação e Meio Ambiente

João Capistrano de Castro Neto (Marco Antonio Rodrigues Pinto) SUPLENTE Secretaria de Habitação e Meio Ambiente

José Humberto Celestino Macedo (Paulo Henrique Tinoco) TITULAR Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Danilo de Barros Fernandes (José Moraes da Costa) SUPLENTE Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

José Eduardo Assumpção TITULAR Secretaria de Esportes 

Sandra Casseri Rindeika Ferrarezi SUPLENTE Secretaria de Esportes 

Paulo Angelo Pozetti TITULAR Secretaria de Serviços Urbanos

José Devanir Petek SUPLENTE Secretaria de Serviços Urbanos

Doraci Maria Massaine Sponchiato TITULAR Seção de Memória e Patrimônio Histórico e Cultural

Eliana Pitwak Magdalena SUPLENTE Seção de Memória e Patrimônio Histórico e Cultural

Marisa Cainé Alves da Graça (Sueli Maturama Alei) TITULAR Historiador do Município

Eduardo Germano Melchert Marques  SUPLENTE Historiador do Município
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COMPOSIÇÃO DE 2000-2001

Representantes da Sociedade Civil 

Conselheiro (substituição) Titular/suplente Cadeira

Carolina Fusari TITULAR Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)

Antonio Guirao SUPLENTE Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)

Simone Scifoni (Roberto Huck) TITULAR Instituto Metodista de Ensino Superior (IMESP) 

Valdenízio Petrolli SUPLENTE Instituto Metodista de Ensino Superior (IMESP)

Roseli Castilho TITULAR Diretoria de Ensino da Região de SBC

Solange de Sousa Brugnoli SUPLENTE Diretoria de Ensino da Região de SBC

Cibele Bíscaro TITULAR Associação dos Engenheiros e Arquitetos de SBC 

Edmundo Vanderlei Censon SUPLENTE Associação dos Engenheiros e Arquitetos de SBC 

Conrado Bruno Corazza - PRESIDENTE TITULAR Associação dos Engenheiros e Arquitetos do ABC

João Marcos Riotto SUPLENTE Associação dos Engenheiros e Arquitetos do ABC

José Martins Matheus TITULAR Associação de Artistas e Artesãos de SBC

Maria de Lourdes Cecconi SUPLENTE Associação de Artistas e Artesãos de SBC

Arlete Feriani Pinheiro da Cruz - VICE-PRESIDENTE TITULAR Grupo Independente de Pesquisadores da Memória (GIPEM)

José Nicoletti SUPLENTE Grupo Independente de Pesquisadores da Memória (GIPEM)

Jordão Mendes Homem Gouveia TITULAR SOS Billings

Maria Josefa Soares Cruz SUPLENTE SOS Billings

Valter Moura TITULAR Associação Comercial e Industrial de SBC (ACISBEC)

Roberto Folgueral Rodrigues (Sonia Regina Santelena Carreira) SUPLENTE Associação Comercial e Industrial de SBC (ACISBEC)

Moacyr Donadelli TITULAR Sociedade dos Amigos das Artes de SBC

Conceição Nigro Del Corso (Jorge Carlos Gagliardi) SUPLENTE Sociedade dos Amigos das Artes de SBC

Simone Scifoni TITULAR Movimento Terra Viva - *a partir de 2002

José Contreras Castilho SUPLENTE Movimento Terra Viva - *a partir de 2002
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COMPOSIÇÃO DE 2002-2004

Representantes da Prefeitura

Conselheiro (substituição) Titular/suplente Cadeira

Admir Donizete Ferro (Neide Felicidade Ferreira Fourniol) TITULAR Secretaria de Educação e Cultura 

Osmar Cussiol SUPLENTE Secretaria de Educação e Cultura

Paulo César Assumpção Cabello TITULAR Secretarias de Assuntos Jurídicos 

Sylvio Villas Boas Dias do Prado SUPLENTE Secretarias de Assuntos Jurídicos

Luiz Carlos do Nascimento TITULAR Secretaria de Obras 

José Hamilton Costa dos Santos SUPLENTE Secretaria de Obras 

Marcos Shigueharu Tatiyama – PRESIDENTE TITULAR Secretaria de Administração 

Doroti Mori SUPLENTE Secretaria de Administração 

Paulo Henrique da Rocha Tinoco TITULAR Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo 

Carlos Eduardo Guidetti SUPLENTE Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo 

Vera Lúcia Rotondo TITULAR Secretaria de Habitação e Meio Ambiente 

Marco Antonio Rodrigues Pinto SUPLENTE Secretaria de Habitação e Meio Ambiente 

Sandra Casseri Rindeika Ferrarezi TITULAR Secretaria de Esportes 

José Eduardo Assumpção SUPLENTE Secretaria de Esportes 

Paulo Angelo Pozetti TITULAR Secretaria de Serviços Urbanos 

José Devanir Petek SUPLENTE Secretaria de Serviços Urbanos 

Doraci Maria Massaine Sponchiato TITULAR Seção de Memória e Patrimônio Histórico e Cultural 

Eliana Pitwak Magdalena SUPLENTE Seção de Memória e Patrimônio Histórico e Cultural 

Marisa Cainé Alves da Graça TITULAR Historiador do Município 

Sueli Maturama Aleo SUPLENTE Historiador do Município 
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COMPOSIÇÃO DE 2002-2004

Representantes da Sociedade Civil

Conselheiro (substituição) Titular/suplente Cadeira

Carolina Fusari TITULAR Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)

Antonio Guirao SUPLENTE Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)

Roberto Huck TITULAR Instituto Metodista de Ensino Superior (IMESP) 

Débora Maria Tamayosi SUPLENTE Instituto Metodista de Ensino Superior (IMESP)

Shirley Pascussi Loftel TITULAR Diretoria de Ensino da Região de SBC

Varlene Maria de Jesus (Luís Amauri Caratin) SUPLENTE Diretoria de Ensino da Região de SBC

Cibele Bíscaro TITULAR Associação dos Engenheiros e Arquitetos de SBC 

Edmundo Vanderlei Censon SUPLENTE Associação dos Engenheiros e Arquitetos de SBC 

Conrado Bruno Corazza TITULAR Associação dos Engenheiros e Arquitetos do ABC

João Marcos Riotto SUPLENTE Associação dos Engenheiros e Arquitetos do ABC

José Martins Matheus TITULAR Associação de Artistas e Artesãos de SBC

Maria de Lourdes Cecconi SUPLENTE Associação de Artistas e Artesãos de SBC

Arlete Feriani Pinheiro TITULAR Grupo Independente de Pesquisadores da Memória (GIPEM)

José Nicoletti SUPLENTE Grupo Independente de Pesquisadores da Memória (GIPEM)

Simone Scifone - VICE-PRESIDENTE TITULAR Movimento Terra Viva

Geraldo Magela de Souza SUPLENTE Movimento Terra Viva

Valter Moura TITULAR Associação Comercial e Industrial de SBC - ACISBEC

Sonia Regina Santelena Carreira SUPLENTE Associação Comercial e Industrial de SBC - ACISBEC

Jorge Carlos Gagliardi TITULAR Sociedade Amigos da Arte 

Moacyr Donadelli SUPLENTE Sociedade Amigos da Arte 
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COMPOSIÇÃO DE 2005-2006

Representantes da Prefeitura

Conselheiro (substituição) Titular/suplente Cadeira

Neide Felicidade Ferreira Fouriniol TITULAR Secretaria de Educação e Cultura 

Gonçalo Aparecido Pavanello SUPLENTE Secretaria de Educação e Cultura 

Paulo César Assumpção Cabello (Kátia de Castro Santos) TITULAR Secretarias de Assuntos Jurídicos 

Regina Miyuki Satori SUPLENTE Secretarias de Assuntos Jurídicos 

Luiz Carlos do Nascimento (Gisela Helena Máximo Palombo) TITULAR Secretaria de Obras 

José Hamilton Costa dos Santos (Antonio Waldomiro Alves) SUPLENTE Secretaria de Obras 

Marcos Shigueharu Tatiyama TITULAR Secretaria de Planejamento e Tecnologia da Informação 

Doroti Mori SUPLENTE Secretaria de Planejamento e Tecnologia da Informação 

Paulo Henrique da Rocha Tinoco (Valdomiro Zampieri) TITULAR Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo 

Moysés Cheid Junior SUPLENTE Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo 

Valéria Melo Garcia TITULAR Secretaria de Habitação e Meio Ambiente 

Luciana Gomes Beber  SUPLENTE Secretaria de Habitação e Meio Ambiente 

José Eduardo Assumpção - VICE-PRESIDENTE TITULAR Secretaria de Esportes 

Angela Regina Corazza SUPLENTE Secretaria de Esportes 

Osny Astinfero Batista da Silva Junior TITULAR Secretaria de Serviços Urbanos 

Guilherme Oliveira Fischer SUPLENTE Secretaria de Serviços Urbanos 

Doraci Maria Massaine Sponchiato TITULAR Seção de Memória e Patrimônio Histórico e Cultural 

Eliana Pitwak Magdalena SUPLENTE Seção de Memória e Patrimônio Histórico e Cultural 

Sueli Maturama Alei TITULAR Historiador do Município 

Lúcia Cristóvão Melges SUPLENTE Historiador do Município 
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COMPOSIÇÃO DE 2005-2006

Representantes da Sociedade Civil

Conselheiro (substituição) Titular/suplente Cadeira

Cléa Campi Mônaco TITULAR Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)

Rui Bury SUPLENTE Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)

Gláucia Schneider Behs TITULAR Instituto Metodista de Ensino Superior (IMESP) 

André Luiz Ribeiro SUPLENTE Instituto Metodista de Ensino Superior (IMESP)

Shirley Pascussi Loftel TITULAR Diretoria de Ensino da Região de SBC

Luís Amauri Caratin SUPLENTE Diretoria de Ensino da Região de SBC

Ariane Lobo Casagrande TITULAR Associação dos Engenheiros e Arquitetos de SBC 

Cibele Bíscaro SUPLENTE Associação dos Engenheiros e Arquitetos de SBC 

Conrado Bruno Corazza TITULAR Associação dos Engenheiros e Arquitetos do ABC

João Marcos Riotto SUPLENTE Associação dos Engenheiros e Arquitetos do ABC

José Martins Matheus TITULAR Associação de Artistas e Artesãos de SBC

Maria de Lourdes Cecconi SUPLENTE Associação de Artistas e Artesãos de SBC

Arlete Feriani Pinheiro da Cruz - PRESIDENTE TITULAR Grupo Independente de Pesquisadores da Memória (GIPEM)

José Nicoletti SUPLENTE Grupo Independente de Pesquisadores da Memória (GIPEM)

Simone Scifone TITULAR Movimento Terra Viva

Neilor Cardoso Guilherme SUPLENTE Movimento Terra Viva

Ademir Roberto Médici TITULAR Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo (IHG-SP)

Rogério Ribeiro da Luz SUPLENTE Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo (IHG-SP)
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ANEXO I

QUADRO CRONOLÓGICO DA PRESERVAÇÃO EM SÃO BERNARDO DO CAMPO
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ANEXO J
CAPÍTULO VIII DO PLANO DIRETOR DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

(2006)

DA PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Art. 33. São objetivos gerais da política de preservação do patrimônio

cultural:

I-  ampliar  o  conceito  de  patrimônio  para  além  dos  bens  de  caráter  monumental,

englobando, também, aqueles que são significativos e representativos da memória dos

diversos grupos sociais;

II-  considerar que a visão contemporânea de patrimônio cultural  engloba, também, os

bens naturais, entendidos como objeto de ação cultural;

III- levar em conta a relação afetiva da comunidade com os bens, reconhecendo o valor

daquilo que se apresenta como típico dentro dos diversos grupos sociais;

IV-  reconhecer  a  pluralidade  existente  na  memória  coletiva,  composta  por  diferentes

manifestações e relações dos grupos sociais;

V-  considerar  a  importância  das manifestações culturais,  das técnicas e  saberes que

compõem o chamado patrimônio imaterial, para o qual cabe uma atuação diferenciada de

tombamento;

VI- garantir maior representatividade da sociedade civil nas decisões relativas à proteção

do patrimônio, por meio da ampliação de sua participação nas discussões;

VII- considerar o patrimônio como um direito social fundamental, definido no artigo 216 da

Constituição Federal, e que, implicando na preponderância dos interesses coletivos sobre

os individuais e na garantia destes por parte do Poder Público;

VIII-  permitir  a  continuidade  no  trabalho  de  preservação,  independente  de  mudanças

político-administrativas  que  possam  inviabilizar  a  garantia  desse  direito  social

fundamental;

IX- promover a realização dos mais diversos meios e estratégias para a preservação,

quais sejam:

a) identificar os bens e manifestações de valor cultural;

b) fiscalizar a integridade para a proteção física destes bens;

c) promover obras de restauro e conservação;

d) implementar instrumentos jurídicos de proteção dos bens culturais; e

e) promover a divulgação para a garantia efetiva de inserção do
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patrimônio cultural na vida da cidade.

Art. 34. A política municipal de patrimônio cultural objetiva estabelecer uma visão global

do  patrimônio  cultural  do  Município  e,  por  meio  desta,  a  definição  de  projetos  de

preservação.

§ 1º. Na listagem de Patrimônio Cultural e Turismo constante do Anexo A, que integra esta

Lei,  estão indicados os locais onde se encontram o conjunto de bens, manifestações,

técnicas  e  saberes  com  valor  cultural  independente  de  seu  tombamento,  para  que

possam ser  definidos  diversos graus  de  proteção,  os  quais  podem variar  do  simples

registro e documentação, o que não implica necessariamente em tombamento, até o nível

de proteção máxima com preservação integral.

§ 2º. Lei de Uso e Ocupação do Solo disporá sobre a preservação de bens de importância

cultural do Município.
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