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Resumo

ResUMO

Na atual conjuntura de entendimento e prática no campo patrimonial, em se tratando de 
contextos urbanos, o tema parece passar a ser obrigatoriamente a cidade e não objetos 
isolados de seu entorno. Este trabalho tem como ponto de partida estudar o patrimônio 
cultural desde a perspectiva da cidade, do espaço urbano. Como objetivo geral, a 
pesquisa procura identificar e entender que tipos de relações são estabelecidas entre 
a cidade e seu patrimônio cultural; procura entender, na verdade, o patrimônio cultural 
como uma questão urbana e não ilhado em si mesmo, uma questão a ser incluída 
numa discussão de âmbito maior, que deixa de tratar da sua própria concretude para 
pensá-lo na dimensão da ordenação e organização do espaço urbano. Optou-se por 
se utilizar a cidade de São Paulo como objeto de estudo por identificar uma prática 
carente deste tipo de reflexão. Tenta-se estabelecer parâmetros de atuação sobre o 
ambiente urbano, confrontando a visão do planejamento com as políticas de patrimônio. 
A intenção é observar como a cidade, na figura do planejamento, da percepção e das 
ações que refletem os diversos interesses sobre a vida urbana, lida com a sua própria 
memória, através do tratamento das estruturas que representam sua cultura e sua 
identidade; como são absorvidas, entendidas e preservadas. No recorte específico, 
discute-se através da análise do tombamento dos Galpões da Mooca, um processo 
representativo recente no âmbito do CONPRESP, órgão de preservação do município de 
São Paulo, que abrange significativa área urbana, o papel do planejamento enquanto 
procedimento para a preservação do patrimônio e o atual descompasso existente, 
resultando em ações remediadoras da política de patrimônio. Reflete-se sobre o que 
de fato são as conseqüências desta ação rebatida no espaço e se ela é traduzida na 
preservação almejada para a região. A dissertação está dividida em três capítulos. O 
primeiro trata da dimensão do objeto – as chaminés –, procurando entender o motivo por 
que se preservar. O segundo capítulo tem como tema o objeto em transformação – as 
chaminés e os arranha-céus –, mostrando a tentativa de proteção e a iminente mudança 
de padrão. O terceiro e último capítulo coloca a variante do urbanismo – as chaminés, os 
arranha-céus e a metrópole –, e fala de como as transformações são balizadas dentro do 
planejamento para a área.

Palavras-chave: patrimônio cultural, urbanismo, São Paulo, tombamento.



Abstract

ABsTRACT

At present, the latest theory and practice of  cultural heritage, as far as urban contexts are 
concerned,  points out to the fact that the important issue do to be dealt with is the city, 
rather than isolated objects from their surroundings. The starting point of this research is 
to approach cultural heritage from the urban perspective, dealing with the urban space. 
The main goal is to identify and understand which relations are established between 
urban space and its cultural heritage, and to understand cultural heritage as an urban 
problem, not as an isolated object. This may lead to a wider discussion, not only dealing 
with cultural heritage in its own material substance, but also including its dimension as 
an agent of the arrangement of urban space. The city of São Paulo was chosen to be 
the study case, since its present situation makes it evident that this kind of thinking is in 
need. The attempt is to establish parameters that would help improve the action within 
the urban environment, as result of confronting the urban planning perspective to the 
heritage policies so far. The intention is to observe how the city, from the urban planning 
point of view and the actions that reflect the diverse interests of urban life, handles its 
own memory and how the elements that represent its culture and identity are absorbed, 
understood and preserved. The problem will be approached through the discussion and 
analysis of the legal protection of a significant former industrial area in São Paulo, the 
Mooca neighborhood, implemented by the municipal preservationist public institution 
(CONPRESP). The discussion will point out the mismatch between the   urban planning 
and the cultural heritage preservation policies, that results in the current misuse of the 
heritage preservation procedures as healing actions to the urban planning. The research 
tries to consider what actually are the consequences of this action reflected in space and 
if it is translated into the desired protection for the region. The thesis is divided into three 
chapters. The first one is about the dimensions of the object itself – the chimneys, or the 
former industrial neighborhood and its importance – trying to understand why it should be 
preserved. The second chapter is about the object being transformed - the chimneys and 
the skyscrapers, or the recent transformation – showing the attempt to protect it and the 
imminent occupation pattern change. In the third and final chapter is added the urbanism 
theory - the chimneys, the skyscrapers and the metropolis or how the transformation 
could be combined to memory preservation - and tells about how the transformations in 
the area are guided in the existing urban plan.

Key words: cultural heritage, urbanism, São Paulo, legal protection.



Prefácio

PRefÁCIO

Tomo emprestado estas palavras para começar:

A nossa realidade é riquíssima, a nossa realidade é inclusive desconhecida. Eu não creio 

que nós tenhamos condições de co nhecer verdadeiramente, de ter uma noção precisa 

do potencial que existe dentro do espaço brasileiro. E é essa realidade que precisa ser 

conhecida. É essa realidade que precisa ser levantada. É como se o Brasil fosse um espaço 

imenso, muito rico, e um tapete velho, roçado, um tapete europeu cheio de bolor e poeira 

tentasse cobrir e abafar esse espaço. É preciso levantar esse tape te, tentar entender o que 

se passa por baixo. É dessa realidade que nós devemos nos aproximar, entendendo, tendo 

sobre ela uma certa noção.

Isto me lembra uma história que vou contar a vocês, uma história que se passou aliás em 

São Paulo, há dois anos. Eu vim a São Paulo para uma reunião de tecnologias, uma reunião 

extremamente científica e tecnológica, de nível muito alto. Eu estava chegando do Nordeste 

e baixei de repente nessa reunião que já havia começado e fiquei perplexo com o nível em 

que os problemas eram tratados. O nível, a escala de valores, os mi lhões de cruzeiros para 

determinar o fluxo do metro em relação a determinado desenho. Enfim, era uma escala tão 

grande, e eu que vinha do Nordeste comecei a ficar perplexo porque não entendia como é 

que se podia pensar numa escala tão grande quando em outros contextos não se poderia 

nem imaginar aquilo. E eu não sabia como intervir, como entrar na conversa. E de repente 

me lembrei, não sei se intuitivamente, me virei, interrompi a reunião e disse bem alto: E 

Triunfo? Aí a reunião parou, um sujeito olhou para o outro e disse: ‘Triunfo?’ Outro disse: ‘E 
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o que é Triunfo?’ Que era o que eu queria. Aí eu disse: Quan do você viaja pelo sertão de 

Pernambuco, a partir de Serra Talhada, você avista o primeiro grande maciço dos chapadões 

do Araripe. E esse maciço que constitui verdadeiramente o nome daquele lugar, que é o 

contraforte do chapadão aí, Serra Talhada, tem uma estrada que você sobe. Você começa 

a percorrer essa estra da, vai subindo o chapadão do Araripe, e vai mudando a paisa gem, 

vai mudando a paisagem e começam a aparecer árvores, frutas, fruta-de-conde, uma série 

de pequenos sítios, a constru ção muda, uma construção frequente de pedras, pedra seca, 

muros e cerca de pedra seca. Toda a paisagem vai mudando à proporção que você vai 

subindo a Serra do Araripe. E quando você chega a mil metros de altura, numa curva de 

estrada, você avista a cidade de Triunfo. Tem um açude parado, refletindo a cidade, uma 

pequena cidade no topo da Serra do Araripe, har moniosa, uma cidade antiga, com as ruas, 

as praças, os prédios de dois andares. Uma escada humana perfeitamente mantida, uma 

densidade correta. E eu entrei na cidade, parei numa praça, saltei do carro e, como nós 

todos, tentei fotografar Triunfo, ab sorver Triunfo, chupar Triunfo pela tecnologia da máquina. 

E quando estava fotografando a cidade, eu ouvi, vi um sinal, que era uma voz que fazia psiu 

psiu. Olhei, vinha de um sobrado que tinha na praça. Tinha uns galpões, uma varanda no 

sobrado e tinha urna moça sentada no chão, lendo um livro, e ela virou-se para mim e disse: 

‘A vista aqui em cima é mais bonita.’ E me convidou para subir e eu subi para fotografar 

Triunfo. E dali eu saí com essa moça para ver Triunfo, o colégio das freiras belgas, o convento 

dos franciscanos, o lugar onde as mulheres lavam roupas, que tem uma fonte para lavar a 

roupa. Enfim, todo um processo de harmonia entre ecologia e necessidades técnicas, toda 

uma forma de vida que a meu ver tem uma representatividade imensa e que nada tinha a 

ver com a escala da discussão em que nós estávamos. Essa foi a única maneira que eu 

encon trei de intervir na conversa e deixar uma cunha, deixar uma referência que não sei se 

atuou ou não nas cabeças das pessoas daquele nível de tecnologia, mas que era realmente 

uma tentati va de dizer que existe Triunfo. E quantos Triunfos existem por aí. E que é que nós 

estamos fazendo senão justamente o contrário, destruindo, criando situações que nada têm 

a ver com aquela harmonia? Criando situações de desespero e angústia nos grandes centros 

urbanos e que vão afetar Triunfo se nós não nos apercebermos de que é preciso proteger, é 

preciso estimular si tuações como a de Triunfo? Enfim, nesse sentido eu acho que a realidade 

brasileira nos oferece muita coisa que não está ainda devidamente equacionada.1

E Capela? E tem também a cocada da avó. E tem também o pangaré maltratado, pobre 
cheio de mosca, que o avô trazia do sítio muito orgulhoso para a neta que vinha da 
cidade grande, o Recife, desfilar pelas ruas de Capela, e se exibir para os seus 25.000 
habitantes. E é aquela casinha de porta e janela, de fachada cor-de-rosa e de terreno 
comprido, do quintal cheio de galinhas e de pintinhos sujos, que só hoje eu vim perceber 
na minha formação dita erudita que é nossa herança da ocupação portuguesa, que faz 
parte do meu repertório e do deles, sem nem mesmo a gente saber. Lá pelos 10 anos, 
era mesmo um castelo, onde eu dormia dentro de um mosquiteiro que, a meus olhos, 
mais parecia uma cama de princesa. Pobre menina alérgica.

1 MAGALHÃES, Aloísio. E Triunfo? A questão dos bens culturais no Brasil. Rio de Janeiro: Nova Fronteira/ 
Fundação Roberto Marinho, 1997. Intervenção no debate da semana de arte e ensino. São Paulo, 17 de 
Novembro de 1980, p. 48-50.
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E tem também Triunfo, que eu tenho o prazer e o privilégio de conhecer, e de 
compreender um pouco e me emocionar a cada vez que leio o texto de Aloísio, e 
saber da existência dessas duas realidades tão presentes e importantes para a cultura 
brasileira. Porque o sentimento de vir a São Paulo e de ver tudo isso acontecendo e de 
me lembrar da pobre Capela, no interior de Sergipe, onde a queima da cana-de-açúcar 
fazia a gente ter que se proteger da fuligem que estava impregnada em toda parte, ainda 
me causa espanto e me faz ver com olhos atentos o que pode ser aprendido.

Nessa escada de escalas que conheci quase cotidianamente – Capela, Recife, São 
Paulo, Cidade do México – cada uma com suas peculiaridades, pude aprender que a 
cidade, ou a vida que ela suscita, e a grande riqueza que pude extrair dela (ou delas), é 
hoje meu objeto de estudo.

Não à toa, sou urbana. Ou citadina, como me ensinaram em espanhol. Mas gosto mesmo 
é dizer nesse meu português – e agora até admito – com um sotaque meio misturado de 
cana-de-açúcar com café.

LMS
entre São Paulo e Cidade do México, 2009-2011

***

Ao contrário do que escuto todos dizerem, achei que esses três últimos anos dedicados 
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Aos professores Ana Lucia Duarte Lanna e José Geraldo Simões Júnior, cujas ricas 
contribuições na banca de qualificação me fizeram entender melhor o meu próprio 
trabalho. E seguir em frente. Aos professores Beatriz Kühl, Maria Lucia Bressan Pinheiro e 
José Eduardo de Assis Lefèvre.

Al Dr. Xavier Cortés Rocha y a la Dra. María del Carmen Valverde, por el tiempo de mi 
estadía en México y por su rica contribución para mis estudios. A RedMacro, que me dio 
la oportunidad de estudiar en un país nuevo. A los profesores Alejandro Pareyón, Víctor 
Delgadillo, Mónica Cejudo Collera, Carlos Darío Cejudo Crespo y Carlos Cruz Rodea. Al 
profesor y amigo Eduardo Torres Veytia, por lecturas y discusiones. A los colegas que se 
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INTRODUÇÂO

Temas gerais

Pensar o patrimônio cultural na atualidade está longe de ser uma tarefa simples, 
é, na verdade, uma ação com desdobramentos extremamente complexos. Pensar 
na preservação do patrimônio cultural, então, pode se tornar um trabalho árduo, já 
que, além de refletir sobre as escolhas para a sua construção intelectual, também é 
necessário ponderar as escolhas de destruição, num sentido inverso. Preservar não é 
necessariamente manter, mas sim ter a coragem de selecionar o que pode ser perdido. A 
cidade de São Paulo talvez torne ainda mais interessante a tentativa de se aprofundar no 
tema. De vila a metrópole, três cidades em um século1, São Paulo viu uma transformação 
brutal em sua arquitetura e tecido urbano, o que faz com que o legado que a cidade 
apresenta hoje seja, no mínimo, intrigante.

1 Alusão aos consagrados trabalhos que falam da história de São Paulo dos Professores Nestor Goulart Reis 
Filho e Benedito Lima de Toledo, respectivamente, São Paulo Vila, Cidade, Metrópole. São Paulo: Via das Artes, 
2004 e São Paulo: três cidades em um século. São Paulo: Cosac & Naify/ Duas Cidades, 2004, 3 ed. rev. e 
ampl.
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Com nascimento consagrado pela bibliografia especializada, a tutela do patrimônio no 
Brasil tem seu início marcado pela publicação do Decreto-Lei 25 de 1937 e a criação 
do Serviço do Patrimônio Histórico Nacional, o SPHAN. Em mais de setenta anos de 
existência e discussão, entretanto, órgãos de tutela, escolas e teorias convergiram para 
uma evolução de conceitos, de aprofundamento e de abrangência do tema que talvez 
não aponte para um futuro finito. Atualmente fala-se de patrimônio urbano, patrimônio 
intangível, paisagem cultural, e novas categorias de bens antes impensadas, da 
arquitetura menor, da indústria e da cidade moderna. O início destas ações representa 
o processo de construção de uma identidade nacional como um contexto maior, no 
qual está inserido o descobrimento do patrimônio arquitetônico (mais que urbanístico) 
brasileiro; atualmente, talvez exista um sistema complexo de várias identidades 
nacionais. E se muitas são as críticas para com as formas de intervenção e escolhas do 
passado, é possível concordar com Gonçalves (2007) quando reflete que a invenção de 
categorias e conceitos não existentes no princípio e a falta de referências desoneram as 
escolhas entendidas como incoerentes e imprecisas na visão presente; pode-se falar da 
criação não somente de uma instituição, como também de um novo campo conceitual 
refletido no concreto no país.

Como afirma Arantes, “a assim chamada ‘preservação’ deve ser pensada como trabalho 
transformador e seletivo de reconstrução e destruição do passado, que é realizado no 
presente e nos termos do presente.” (1984, p. 8). A atribuição de valores a determinado 
objeto, o nascimento de seu significado cultural são estritamente ligados e dependem 
do agente, do sujeito histórico que os conceitua e, conseqüentemente, do contexto onde 
é desenvolvido. Nos dizeres de Meneses (1992), o núcleo de qualquer preocupação 
relativa ao patrimônio cultural é político por natureza; na realidade “é preciso sublinhar, 
pois, que os valores são sempre atribuídos. Daí serem sempre historicamente marcados” 
(MENESES, 1992, p. 189).

A consciência crítica sobre a existência de uma leitura de mundo tão parcial chega a 
tal ponto que culmina num momento de inclusão generalizada. A pós-modernidade, 
apoiada principalmente no marxismo, traz à tona a visão do oprimido, do comum, 
do ordinário. Traz também a visão do processo inacabado, da mudança. E se o 
cientista cultural passa a assumir a identificação do outro, nada nem ninguém será 
desprivilegiado, nem no momento da escolha, nem no acesso e usufruto dela. A 
ampliação do público e da matéria do patrimônio cultural e de sua preservação gera uma 
nova dinâmica de demandas, questões e respostas relativas que seguem na contramão 
de qualquer desfecho objetivo.

Este espectro aberto dentro da perspectiva de entender o patrimônio revela um campo 
fértil, instigante e ao mesmo tempo complexo. 
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Esta pesquisa de mestrado começa a partir de uma discussão iniciada num momento 
anterior2, da qual ficaram em aberto algumas inquietações. Na atual conjuntura de 
entendimento e prática no campo patrimonial, em se tratando de contextos urbanos, 
o ensinamento foi que o tema passa a ser obrigatoriamente a cidade e não objetos 
isolados de seu entorno. Essa foi a motivação primeira de estudar o patrimônio; olhando 
desde a perspectiva da cidade, do espaço urbano.

Além disso, o interesse partiu da vivência do problema cotidianamente e está baseado 
na prática profissional (mesmo ainda recente) e no compromisso com ela3. Assim, pela 
própria natureza do interesse, a pesquisa precisava estar calcada em problemas reais e 
talvez com possibilidades também reais de aproveitamento desta reflexão.

De fato, este interesse começa a partir do estudo de um assunto específico, que foi 
o instrumento da área envoltória. A problematização deste assunto surge a partir de 
uma inquietação profissional, numa tentativa de fazer um intercâmbio entre a reflexão 
acadêmica e a aplicação. O conceito de área envoltória ainda é um tema delicado e 
apresenta-se de forma turva para profissionais e teóricos. Em São Paulo, as legislações 
municipal e estadual regulamentam que para cada bem tombado deve-se prever uma 
área de proteção no seu entorno. A legislação federal também prevê a utilização de 
proteção de uma área no entorno do bem. Este instrumento está diretamente ligado – ou 
de fato, somente pode existir – quando atrelado ao conceito de monumento isolado. A 
área envoltória foi o instrumento utilizado para delimitar uma zona de proteção no entorno 
próximo de um bem tombado e, assim, preservar a sua relação com o meio, mantendo 
um contexto para sua correta percepção.

Vários documentos internacionais e cartas patrimoniais citam a importância de se manter 
uma área regulamentada em torno de bens de interesse protegidos. A Carta de Atenas 
de 1931 prega que para a valorização dos bens é necessário “respeitar, construção dos 
edifícios, o caráter e a fisionomia da cidade, sobretudo na vizinhança dos monumentos 
antigos, cuja proximidade deve ser objeto de cuidados especiais.” (CARTA DE ATENAS, 
1931). A Recomendação de Paris de 1962 também é outro documento onde explicitamente 
é citada a importância de uma proteção especial nas proximidades dos monumentos.

Inicialmente, o conceito de proteção do entorno esteve ligado à visibilidade do bem, 
mas, posteriormente, evoluiu para que a ambiência desse lugar fosse mantida; 
passou da apreensão global em termos óticos ou visuais para estéticos e históricos 
(SANT’ANNA, 1995). Esta mudança também pode ser percebida no conteúdo das 
cartas e documentos internacionais, quando o conceito de monumento isolado vai 
sendo superado em detrimento do ambiente urbano e a visão do patrimônio como 
objeto autônomo é substituída pelo princípio de interdependência dinâmica. Quanto 

2 SOUZA, Lara Melo. Patrimônio e cidade: um estudo no Centro Velho de São Paulo. Trabalho Final de 
Graduação. São Paulo: FAUUSP, 2007.

3 Durante os três anos do curso de mestrado, com exceção dos quatro meses em intercâmbio na Universidad 
Nacional Autónoma de México, esta pesquisa foi conciliada com a atividade profissional.
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menos é citado o monumento e mais o espaço urbano, mais a idéia da área envoltória 
vai desaparecendo enquanto recomendação. A Carta de Veneza de 1964 é a primeira 
a esboçar a valorização do ambiente urbano patrimonial, assunto que toma corpo a 
partir dos anos 1970, e com a Declaração de Amsterdã de 1975 já é fato consumado. 
O plano urbano como política de valorização do patrimônio parece iniciar a superação 
do conceito de monumento isolado. Françoise Choay (2001) descreve esse momento 
como a transição do monumento histórico para o patrimônio histórico, o que demonstra 
ampliação do sentido do conceito do objeto trabalhado.

Segundo Salle (2003), nos países europeus também existe a preocupação e legislação 
especial para a salvaguarda da vizinhança ou do ambiente do monumento, apesar das 
nuances que lhes diferenciam entre si e a política para o patrimônio de cada um. O autor 
enfatiza a necessidade de se criar estratégias de gestão da vizinhança dos monumentos 
desde uma perspectiva dinâmica, favorecendo a qualificação da zona, assim como seu 
potencial cultural e sócio-econômico. Para tanto, analisa alguns casos das cidades de 
Bruxelas, Bourdeaux, Luxemburgo, Mons e Valladolid, que correspondem a bens de 
naturezas diversas. A análise da metodologia empregada na definição do que seria uma 
área envoltória para os exemplos trabalhados reforça a idéia de ligação da gestão da 
vizinhança do monumento com o planejamento, entendendo o patrimônio cultural com 
papel ativo.

As primeiras legislações que determinam a atuação do órgão de tutela estadual de São 
Paulo, criado em 1968, o CONDEPHAAT (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, 
Arqueológico, Artístico e Turístico do estado de São Paulo)4, designavam um círculo com 
raio de 300m desenhado a partir do bem em questão, não importando sua natureza, 
tipologia ou implantação. Seja uma casa de fazenda, um parque urbano ou um arranha-
céu, há de ser traçado o grande círculo, submetendo qualquer tipo de intervenção à 
análise. Para Marco Antonio Lança (2008), essa designação da área envoltória tem como 
premissa básica a Carta de Veneza no que se refere ao entorno de bens protegidos. 

Os desenhos de áreas envoltórias foram absorvidos quando da criação do CONPRESP 
(Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da 
cidade de São Paulo), em 1985, que tombou ex-officio todos os bens na cidade de São 
Paulo antes protegidos em nível estadual, e, conseqüentemente, suas áreas envoltórias. 
Segundo Ulpiano Meneses (2006), a legislação federal, nesse sentido, é muito mais 
eficaz, pois desde seu princípio fala apenas de “vizinhança”, o que permite a definição 
da proteção do entorno juntamente com a do bem propriamente dito.

Nos últimos anos, o problema das áreas envoltórias de bens tombados tem sido 
preocupação especial para os órgãos de preservação tanto do estado quanto da cidade 
de São Paulo. Com o intuito de delimitar uma mancha mais real, ligada diretamente com 
a conformação do lugar em que o bem está inserido, mas principalmente motivados 
pela sobrecarga de processos gerados a partir pedidos de análises muitas vezes sem 
interferência no objeto em questão, nos anos 2000, ambos os órgãos tentam mudar seus 

4 Lei 10.247, de 22 de Outubro de 1968; Decreto Estadual 13.426, de 16 de Março de 1979; Decreto Estadual 
20.955, de 01 de Junho de 1983; Decreto Estadual 22.986, de 30 de Novembro de 1984
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de 1981). A figura mostra uma porção do Centro Velho de São Paulo com o desenho das áreas envoltórias de todos os seus 
bens protegidos (em azul claro), formando uma grande mancha. As hachuras em cores diferentes nos imóveis representam as 
diferentes instâncias em que são protegidos. Fonte: Levantamento UPPH, 2009.
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procedimentos. Além disso, a questão das áreas envoltórias também vem se transformando 
em instrumento de barganha de interesses de diferentes setores para interferir no 
zoneamento da cidade. Tanto o DPH (Departamento do Patrimônio Histórico) quanto a 
UPPH (Unidade de Preservação do Patrimônio Histórico), instituições de apoio técnico 
ligadas ao CONPRESP e ao CONDEPHAAT, respectivamente, passaram sistematicamente 
a discutir conceitos e a estudar possibilidades, regulamentando bens a partir de então 
com seu polígono real e elaborando novas delimitações para os círculos de 300m 
existentes5. No ano de 2003, a legislação estadual foi modificada em seu artigo que tratava 
da área envoltória, desobrigando a delimitação dos 300m, mas instituindo um estudo 
com regulamentação específica para cada bem tombado a partir de então6. A mudança 
também é perceptível no texto. Na legislação de 1968 a área envoltória tem explicitamente 
o objetivo de “evitar prejuízo à visibilidade ou destaque do referido sítio ou edificação”7. Já 
em 2003, o prejuízo refere-se à qualidade ambiental do bem sob preservação.

O problema parece ainda estar longe de uma solução cristalina. Primeiro, com a 
mudança de entendimento do bem cultural surgida a partir de discussões do conceito 
de cultura iniciadas nos anos 70, a área envoltória não garante em si a proteção de 
seu ambiente. O instrumento ainda tem afetação principalmente em questões visuais. 
Segundo, a partir desse mesmo ponto de inflexão, pensar o bem cultural desde a 
perspectiva do monumento isolado e seu entorno já não faz mais sentido, a tendência 
seria trabalhar com a cidade. A própria existência de um instrumento físico de área 
envoltória já revela a fragilidade de se pensar a cidade em fragmentos desconectados 
de sua realidade dinâmica.

Tendo como premissa essa reflexão, é então que surge o interesse de se estudar a 
cidade e sua interface com o patrimônio cultural. E assim, dentro do campo de trabalho, 
esta pesquisa foi se aproximando de um objeto. Se não a área envoltória, que meios 
existem de garantir (ou ao menos buscar) a inserção e apreensão dos bens culturais na 
cidade – ou de entender a própria cidade como bem cultural?

Um objeto concreto

Assim, pensando em trabalhar meios de pensar o patrimônio cultural inserido dentro 
da realidade urbana, a proposta foi sendo encaminhada para estudar interfaces entre 
o planejamento urbano e a política de patrimônio, tendo em vista esse já ser um tema 
debatido e uma tendência contemporânea para o tratamento do assunto. Outro dado 
é ter a cidade de São Paulo como suporte da argumentação deste problema, pois o 
questionamento primeiro foi suscitado neste espaço urbano específico; além disso, a 
própria natureza da cidade – a grande metrópole em constante transformação – mostra-
se um fértil campo de discussão. 

5 São projetos piloto no DPH o Teatro de São Pedro, na Barra Funda a Casa do Tatuapé, este último, estudo 
do qual a autora fez parte da equipe. Para a UPPH ver UPPH. Dossiê Áreas Envoltórias. São Paulo: relatório de 
trabalho UPPH, Novembro de 2007.

6 Decreto Estadual 48.137, de 7 de Outubro de 2003.

7 Art. 137 do Decreto Estadual 13.426, de 16 de Março de 1979.
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As investidas iniciaram-se partindo da busca de um problema da cidade de São Paulo, 
onde fosse possível confrontar as diferentes visões entre as políticas de patrimônio e as 
de planejamento urbano e averiguar se existiam consonâncias, discordâncias ou se eram 
complementares. Várias possibilidades foram aventadas, partindo do urbanismo, do 
planejamento e da preservação.

Primeiro surgiu um problema; em seguida um objeto. O processo de tombamento dos 
Galpões da Mooca, empreendido pelo CONPRESP no ano de 2007, foi o principal 
estopim impulsionador de um momento crítico para a história deste Conselho, 
momento em que se cogitou o enfraquecimento de sua autonomia técnica, em favor de 
movimentos políticos. O alarde gerado revelou um problema latente naquela área, das 
divergências entre o entendimento dos órgãos de preservação, de planejamento, e agora 
de ainda mais um agente para enriquecer o assunto: o foco do interesse imobiliário.

2: Locação da área de estudo na 
cidade de São Paulo. Fonte: Desenho 
da autora sobre base CESAD FAUUSP 
e GEOLOG SP, 2010.

Suprefeitura da Mooca
perímetro de  tombamento
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Foi então que a Mooca foi apresentada, e a necessidade de entender essa dimensão 
simbólica de sua representatividade para a memória paulistana8. A Mooca foi 
encantando, antes como problema, posteriormente, mas principalmente, como lugar. 
Patrimônio industrial – uma categoria não tão palatável de valoração, memória do 
operário, tecido urbano impenetrável – desafio de projeto (possível futuro), perda 
iminente, comunidade presente, etc., foram se mostrando como artifícios de conquista. 
Difícil resistir ao relato sensível, dos odores do café, do azeite e dos biscoitos, à medida 
em que se vai caminhando9.

A ênfase pretendida no início da pesquisa em contar a história de uma crise foi sendo 
naturalmente substituída pela ênfase em refletir sobre as causas dela; não sobre as 
conseqüências dos fatos. Esse não foi o primeiro, nem certamente será o último embate 
de afirmação da preservação. Muito menos foi o mais importante. O que ocorre é a 
informação de um problema atual, e por isso talvez ainda carente de reflexão desde o 
ponto de vista pretendido. 

Em resumo, o mote inicial desta dissertação é utilizar o processo de tombamento dos 
Galpões da Mooca, Resolução CONPRESP 14, de 2007, como objeto concreto para 
discutir patrimônio cultural, urbanismo e meios de preservação e transformação na 
cidade de São Paulo.

8 Entendimento necessário a uma autora estrangeira dessas terras.

9 Relato do colega Alexandre Franco Martins, morador da zona leste de São Paulo, contando suas memórias 
de infância por aquela área.

3: Armazéns antigos da CPTM com várias patologias na 
fachada pelo abandono. Fonte: foto da autora, 2010.

4: Galpões da Rua Borges de Figueiredo ociosos. Fonte: foto 
da autora, 2010.
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Objetivos

Como objetivo geral, esta pesquisa procura identificar e entender que tipos de relações 
são estabelecidas entre a cidade e seu patrimônio cultural; procura entender, na 
verdade, o patrimônio cultural como uma questão urbana e não ilhado em si mesmo, 
uma questão a ser incluída numa discussão de âmbito maior, que deixa de tratar da sua 
própria concretude para pensá-lo na dimensão da ordenação e organização do espaço 
urbano. Optou-se por se utilizar a cidade de São Paulo como objeto de estudo por 
identificar-se uma prática carente deste tipo de reflexão. Tenta-se estabelecer parâmetros 
de atuação sobre o ambiente urbano, confrontando a visão do planejamento com as 
políticas de patrimônio. A intenção é pensar como a cidade, na figura do planejamento, 
da percepção e das ações que traduzem os diversos interesses sobre a vida urbana, lida 
com a sua própria memória, através do tratamento das estruturas que representam sua 
cultura e sua identidade; como são absorvidos, preservados e entendidos. 

Essa temática está inserida dentro de um campo maior, cuja pretensão é analisar as 
novas formas de abordagem, apropriação e uso dos sítios urbanos de interesse histórico 
no país. Este é um momento em que se vêem ampliados o público do patrimônio e os 
conceitos e critérios da preservação, nos últimos tempos, cada vez mais associada ao 
planejamento e à gestão urbanos.

No recorte específico, apontando um objeto, pretende-se discutir através da análise do 
tombamento dos Galpões da Mooca, um processo representativo recente no âmbito do 

5: Pátio da linha férrea, com vagões enferrujados e vegetação descontrolada. Note-se a massa vertical da 
cidade ao fundo. Fonte: foto da autora, 2010.
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órgão de preservação do município de São Paulo, que abrange significativa área urbana, 
o papel do planejamento enquanto procedimento para a preservação do patrimônio 
e o atual descompasso existente, resultando em ações remediadoras da política de 
patrimônio. Refletir sobre o que de fato são as conseqüências desta ação rebatida no 
espaço e se ela é traduzida na preservação almejada para a região. 

O que de fato se pretende discutir são os processos urbanos geradores e que são 
gerados pelas dinâmicas de proteção, preservação e transformação da cidade. Portanto, 
o foco não é o tombamento em si, mas sim o processo, o caminho, a repercussão 
e a aplicabilidade de tais regulamentações e sua interface com a cidade, e que 
apontamentos elas podem suscitar para se pensar o urbano.

A organização das idéias

A dissertação está dividida em três capítulos. Quando uma variante é acrescentada na 
discussão, tem-se um novo capítulo. Assim, o primeiro trata da dimensão do objeto – as 
chaminés –, procurando entender o motivo por que preservá-las. O segundo capítulo tem 
como tema o objeto em transformação – as chaminés e os arranha-céus –, mostrando 
a tentativa de proteção e a iminente mudança de padrão. O terceiro e último capítulo 
coloca a variante do urbanismo – as chaminés, os arranha-céus e a metrópole –, e fala 
de como as transformações são balizadas dentro do planejamento para a área.

Para iniciar, no primeiro capítulo, serão feitas considerações sobre a dimensão do 
monumento – aqui entendido como a área de estudo, ou o perímetro de tombamento 
dos Galpões da Mooca e a região onde está inserido – ou seja, o objeto em si, focando 
em aportes de preservação. A discussão inicia-se situando a área de estudo na cidade, 
relacionando o crescimento urbano e a relevância que adquiriu para sua história. O 
objetivo é compreender que atributos fazem especificamente estes lugares importantes e 
merecedores de salvaguarda. 

Em seguida, pretende-se situar a área de estudo dentro do panorama da prática 
contemporânea da preservação, através de um aprofundamento nas questões do 
patrimônio industrial. Num sentido mais amplo, discute-se a formação do pensamento 
no Brasil, com a criação do SPHAN, em 1937, diminuindo a escala até chegar à cidade 
de São Paulo, onde se dá a pesquisa, passando pela ação do CONDEPHAAT em 
nível estadual e terminando com as políticas do DPH e do CONPRESP, na escala do 
município. A trajetória da preservação no Brasil, e em São Paulo especificamente, está 
diretamente ligada à história destas instituições. 

O segundo capítulo começa contando o processo de tombamento dos Galpões da 
Mooca, explicando os procedimentos que culminaram na ação, as motivações e a 
metodologia empregada. Concentra-se na observância dos efeitos gerados pelos 
processos e pelos seus resultados, que implicações causaram. É discutida, através 
das fontes documentais pesquisadas (processos administrativos, atas das reuniões, 
entrevistas, notícias), a repercussão gerada pelo tombamento para os setores 
de interesse da sociedade. Este será um ponto chave para todo o trabalho, pois 
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neste momento aparecerá, de modo latente, o significado do reconhecimento e da 
regulamentação deste lugar. O ano de 2007 foi crucial para a trajetória do CONPRESP, 
na sua afirmação enquanto esfera com poder regulador.

O terceiro capítulo fala da dimensão da cidade, o objeto e seus desdobramentos, 
esmiuçando uma descrição do que significou o tombamento para além de seu próprio 
significado, entrado na esfera do urbanismo. Um breve panorama da disciplina do 
urbanismo, tomando como marco divisor na história a problemática da cidade industrial, 
inicia-se a partir das grandes reformas de Haussmann, em Paris, e seus desdobramentos 
para a história da preservação, marcando o início de um pensamento estruturado na 
conservação do espaço urbano de valor patrimonial. 

A discussão é iniciada com o surgimento da disciplina urbanismo, o que praticamente 
coincide com as preocupações com o patrimônio urbano, com as reformas de 
Haussmann em Paris e de Cerdá em Barcelona, até as primeiras iniciativas da cidade 
moderna, da setorização, das grandes reformas e projetos funcionais e racionalistas. 
Num segundo ponto, tomando a acepção de Argan (1998) sobre a “crise da cidade”, 
é falado do momento em que a cidade moderna começa a mostrar-se insuficiente para 
atender a dimensão urbana da arte. Em seguida, as políticas sobre a cidades serão 
situadas na perspectiva da cidade pós-moderna, quando os grandes projetos urbanos 
utilizam-se de centros históricos ou áreas patrimoniais para valorização e requalificação. 
Finalizando, para de alguma forma relacionar a repercussão ocorrida com o espaço, será 
feita uma leitura desde a perspectiva do planejamento urbano para a área em questão.

Pode-se entender, também, a divisão da dissertação em três momentos. Um anterior ao 
tombamento, ou seja, a valorização conceitual da área. O momento da proteção em si, 
seria o segundo capítulo, e a análise de da situação da transformação urbana pela qual 
passa. Por fim, buscando perspectivas futuras, o terceiro e último capítulo visa encontrar 
as interfaces entre o planejamento e a preservação.





Capítulo 1
(As chaminés)

Para compreender o objeto a partir dos aportes da preservação



Capítulo 1 
As chaminés



1 (As chaminés)

Para compreender o objeto a partir dos aportes da preservação

1.1 Crescimento de São Paulo: industrialização e ferrovia

1.1.1 Já nasceu metrópole?

Verdadeira chave e centro dela, São Paulo tinha de necessariamente gozar da preeminência 

marcada, que sempre caracterizou, sobre as demais cidades da região; e assim foi no 

passado como ainda o é hoje. É certo que houve fases em que outras lhe disputaram 

tal primazia. Circunstâncias de momento, que pertencem hoje inteiramente a História, 

fizeram com que tais cidades rivais de São Paulo passassem momentaneamente para um 

primeiro plano. Taubaté, Itu, mais recentemente Campinas, tiveram fulgores passageiros 

que ofuscaram quase a supremacia paulistana; sob certos aspectos pelo menos. Num 

balanço geral da história, contudo, encontraremos São Paulo sempre em primeiro lugar e 

acompanhado pari passu, se não com avanço, o desenvolvimento da Capitania, da Província, 

do Estado. Chamou para si o comando e a direção de todos os setores da vida paulista, e já 

hoje ninguém poderá mais duvidar da sua liderança efetiva e total. Em conseqüência da sua 

posição de centro geográfico e econômico, foram-se concentrando nela, aos poucos, com 

exclusão completa, pode-se dizer, das demais cidades paulistas, todas as funções de uma 

capital no sentido integral da palavra: centro político e administrativo, social e cultural. São 

Paulo tornou-se hoje incontestavelmente o centro único de toda a vida humana deste setor 

do território brasileiro, que se tornou hoje a mais importante do país. Não podia deixar de ser, 
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1: Estruturação da macrometrópole no estado de São Paulo, de certa forma remonta o esquema de Morse. 
Fonte: MEYER; GROSTEIN; BIDERMAN, 2004, p. 121.

portanto, a grande cidade que é. E a tudo veio juntar-se, afinal, um novo fator, de certo modo 

conseqüência já dos anteriores, e que foi a mola-mestra deste considerável impulso que faria 

dela, já não com relação à região que ocupa, ou mesmo do país em conjunto, mas em termos 

absolutos, a grande metrópole de hoje. Isto foi obra da indústria, que nesta região, a mais 

bem desenvolvida e próspera do país, escolhe justamente a cidade de São Paulo por centro 

principal. (PRADO JÚNIOR, 1998, p. 54-55, grifo nosso).

É com orgulho que em 1935 Caio Prado Júnior analisa as circunstâncias históricas 
e geográficas que contribuíram para a construção da cidade de São Paulo. Em sua 
descrição, o autor reflete a pujança da primeira metade do século XX para o embrião 
do que viria a ser a maior metrópole brasileira, Prado Júnior entende a geografia como 
fator determinante para a história, enxergando em São Paulo o centro de um sistema 
de caminhos entre núcleos de produção e escoamento, cujos vértices tiveram grande 
importância antes mesmo de seu centro. A relevância dos encontros neste centro, pois, 
já estava pré-determinada.

Outro autor partilha da tese de que a localização da cidade precede sua condição 
metropolitana. Richard Morse (1970) também considera o entroncamento dos caminhos 
no Estado de São Paulo para tratar do crescimento da cidade e sua formação histórica. 
Traça um mapa em forma de leque, que marca as ligações nordeste – para o Rio de 
Janeiro, passando por São José dos Campos, sul – para o litoral, norte – para Minas 
Gerais, noroeste – para Campinas via Jundiaí e oeste - para Sorocaba, enfatizando 
a intensidade destes fluxos. Nas pesquisas mais contemporâneas, esses estudos 
assumem grande relevância, pois “a análise da estruturação metropolitana através 
desses grandes eixos de comunicação é, de certa forma, decisiva e justifica a afirmação 
de que São Paulo nasceu metropolitana” (MEYER; GROSTEIN; BIDERMAN, 2004, p. 35).
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Prado Júnior completa que não à toa a indústria é implantada na cidade de São Paulo, 
por onde os mercados mais bem estruturados teriam seus fluxos garantidos, cidade 
entre o interior e o mar – o porto de Santos. Esse movimento começa com a construção 
da ferrovia, em 1867, também um reflexo da intensidade dos caminhos no Estado, 
passando pela cidade, numa tentativa de otimizar o escoamento da produção de 
café. São Paulo ficou na colina do divisor do Tamanduateí e do Anhangabaú, a colina 
histórica, o triângulo, quando a ferrovia foi implantada em suas franjas, na várzea “onde 
encontram terreno igual e fácil” (PRADO JÚNIOR, 1998, p. 67), e assim, “atravessa São 
Paulo beirando o maciço da cidade sem penetrar” (Ibid.). O momento de implantação 
da ferrovia gera o primeiro surto urbanístico em São Paulo, segundo Benedito Lima de 
Toledo (1996, p. 17), momento de transformação marcando a sua segunda fundação; 
esta foi a inicial de uma série de mais três na primeira metade do século XX, que a 
preparavam para a configuração de uma metrópole. Lima (1954) já caracteriza o estágio 
de desenvolvimento da São Paulo industrial ao findar o século XIX, culminando num 
grande impulso produtivo que marcou seu crescimento nos primeiros cinqüenta anos do 
século XX, e lhe tornou centro principal da industrialização brasileira. 

A indústria buscou a proximidade da ferrovia para instalar-se, fator determinante para sua 
localização na cidade. E com a indústria chega uma série de novas demandas que orientam 
a ocupação da porção a leste do Centro: bairros operários, equipamentos de distribuição, 
infra-estrutura. Ao mesmo tempo, e de certa forma impulsionado pelo surgimento de 
uma nova lógica econômica aglutinadora, o oeste do Centro foi sendo ocupado pelas 
residências de camadas abastadas, especialmente com o cruzamento do Anhangabaú 
e a ocupação do Centro Novo. Essas duas lógicas recuperam um momento de expansão 
marcante da cidade. Villaça (2001) conta que esse processo intra-urbano esteve presente 
em toda a primeira metade do século XX, explicando os movimentos responsáveis por 
expandir São Paulo para além do triângulo histórico. Os dados dos censos nas primeiras 
décadas do século XX são eloqüentes e reveladores: em 1886, não chegava a ter 50mil 
habitantes; apenas 14 anos depois, em 1900, enquanto as primeiras indústrias cresciam, a 
população mais que quadruplicou, atingindo quase 230mil moradores. No ano de 1920, os 
números do início do século já tinham sido duplicados, e em 1930, São Paulo atingiu seu 
primeiro milhão de habitantes (MEYER, GROSTEIN, 2010, p.21-22). 

A expansão das indústrias, ao longo das ferrovias, particularmente nas zonas de várzea, 

deu-se concomitante a uma ocupação do espaço urbano pela habitação operária. Esta 

tanto pode ser a vila operária como os demais tipos de habitação ocupados pelos operários. 

Embora não se possa descrever a estruturação espacial que a cidade vai adquirindo com 

a implantação de uma segregação social, onde raça ou classe sejam elementos seletivos 

absolutos para a moradia, ocorre contudo uma predominância de certas camadas sociais 

no espaço. A estruturação espacial associa-se à conformação social que a cidade adquire: 

formam-se bairros operários assim como se formam bairros de alta burguesia. Os chamados 

bairros operários ocupam principalmente as zonas de várzea, inundáveis e insalubres. 

Eventualmente, nestes bairros operários são construídas casas para a pequena ou mesmo 

a alta burguesia, mas o que predomina no bairro são as casas operárias lado a lado com 

as fábricas. Por outro lado, as zonas altas, tidas como saudáveis e mais caras, vão sendo 

ocupadas pelos vários segmentos da burguesia. Entre as casas burguesas erguem-se, 

eventualmente, casas de operários ou formam-se cortiços e vilas, mas não são estes os 

predominantes. E, principalmente, em bairros como o da Paulista, Cerqueira César e Jardins 

não se erguem fábricas (BLAY, 1985, p. 51).
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4: Áreas industriais em transformação na região metropolitana de São Paulo. Fonte: MEYER; GROSTEIN, 
2010, p. 45.

É fato que a organização de São Paulo “estava diretamente condicionada pelos aspectos 
qualitativos da relação existente entre e industrialização e a urbanização” (MEYER; 
GROSTEIN; BIDERMAN, 2004, p. 35), não somente com as áreas industriais em si, mas 
com as possibilidades de movimentos que essa dinâmica poderia gerar. Identifica-se 
um primeiro ciclo industrial, configurado principalmente pelas pequenas manufaturas 
e instalações do setor têxtil que ocuparam estrategicamente as bordas das linhas 
ferroviárias, no início do século XX. Entre as décadas de 1940 e 1960, registra-se um 
segundo momento, são tempos a grande indústria de base e a produção e consumo de 
massa, cujo modelo mais representativo são as montadoras implantadas especialmente 
no ABC paulista – Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. Esse 
segundo período já marca um modo completamente novo de inserção da indústria no 
espaço urbano, buscando não somente o transporte ferroviário, mas a facilidade de 
água, enormes terrenos e, mais que tudo, acesso fácil ao sistema rodoviário, afirmando o 
caráter metropolitano da atividade (MEYER; GROSTEIN; BIDERMAN, 2004, p. 165).

2 e 3: Mapas de concentração industrial em São Paulo em 1930 e em 1950. Fonte: MEYER; GROSTEIN; 
BIDERMAN, 2004, p. 166.
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O fim do século XX registra uma nova transformação na relação entre indústria e 
urbanização em todo o mundo, com repercussões, especialmente, para as metrópoles, 
que têm (ou tiveram) o setor industrial como grande impulsionador de seu crescimento. 
Segundo Meyer e Grostein (2010), a chegada da indústria de alta tecnologia, baseada 
na microeletrônica e na comunicação informacional, cuja localização no território 
corresponde a uma flexibilização produtiva, esvazia os setores urbanos industriais, 
deixando para trás suas instalações do primeiro ciclo. Em São Paulo, este processo é 
refletido tanto nos bairros centrais (Barra Funda, Pari, Brás, e também Mooca e Belém) 
quanto no ABC paulista. Na metrópole, as autoras observam que ocorre um processo de 
reestruturação, num movimento de deslocamento funcional, traduzido em maneiras de 
utilizar e ocupar o território.

1.1.2 O bairro da Mooca

Até meados do século XIX, o bairro da Mooca era composto basicamente por pequenas 
propriedades agrícolas, chácaras, separado da cidade além do rio Tamanduateí. Com 
a chegada da ferrovia, em 1867, a região experimentou um surto de transformações, 
a partir da construção de fábricas, armazéns e equipamentos de apoio em todos os 
setores industriais, como a habitação operária, por exemplo. Aos poucos, conforme vai 
contando Mino Carta (2009), as Faíscas e os Monarcos1, e toda espécie mais de força 
animal, foi sendo substituída pelo progresso.

As condições eram favoráveis, pois havia um enorme acervo de terras de baixo custo, 
com terrenos grandes e planos, às vezes alagáveis, mas em geral propícios à construção 
de fábricas, além da conectividade da região, por via férrea.

Na década seguinte a da construção da via férrea, já havia várias pequenas fábricas. Com 
a abolição do sistema escravista no país, em 1888, e o conseqüente estímulo à imigração 
operária da Europa, a indústria obteve o contingente necessário ao seu desenvolvimento. 
Para Carone (2001), a relação entre estrada de ferro e desenvolvimento econômico é 
bastante controvertida, pois leva a indagar qual fator impulsionou o progresso, se a própria 
estrada de ferro ou o café. De qualquer forma, para Blay, “a produção, comercialização 
e exportação do café gerou nesta etapa a instalação de um centro financeiro, comercial, 
administrativo e industrial na cidade de São Paulo” (1985, p. 42).

As origens da indústria em São Paulo revelam uma pluralidade de forças econômicas 
e visões culturais da futura metrópole: empresários de café do interior do Estado, 
investimentos britânicos e americanos, proletariado italiano e comerciantes sírios (DEAN, 
1971). O papel do imigrante nesse momento é fundamental, pois além da grande massa 
populacional responsável por fazer a cidade crescer, são os estrangeiros que formam 
verdadeiramente a comunidade de vida urbana. Este novo cenário social e cultural 
estabeleceu uma paisagem completamente nova na cidade, tanto pela função quanto 

1 Na alegoria de Mino Carta (2009), o cavalo Monarco e a égua Faísca, ora tratados com todo prestígio por 
serem a energia motriz da Mooca pré-industrial, são relegados com a chegada da ferrovia e força da máquina, 
restando-lhes uma aposentadoria solitária.
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5, 6 e 7: Fotografias de Militão de Azevedo da ladeira do Carmo e aterrado do Brás 
em 1862, o caminho para o bairro da Mooca a partir do centro da cidade; em 1887, 
as edificações começam a crescer e a ficar mais sofisticadas e em 1914, com a 
linha do bonde, pavimentação e terraço com jardim. Fonte: IMPRENSA OFICIAL 
DO ESTADO DE SÃO PAULO, 1982.

pelas referências. Portanto, num movimento conjugado entre ocupação das várzeas, 
construção da ferrovia e implantação da indústria e dos espaços dela derivados, 
constituiu-se o primeiro núcleo da indústria paulistana. 

A travessia da Várzea do Carmo não foi um movimento simples. Era este grande vazio 
que separava o centro (velho) dos bairros a leste, como uma grande barreira a ser 
transposta. Segundo Meyer e Grostein (2010), a presença da ferrovia veio a reforçar 
o caráter separador deste espaço, o que também se pode qualificar pela dimensão 
funcional: num primeiro momento, cidade e área rural; num segundo, comércio, serviços 
e indústria. Ao longo dos anos não foram poucas as obras realizadas para tentar diminuir 
essa distância, que, ao contrário, só contribuíram para aumentá-la devido a sua natureza 
essencialmente viária, e de cruzamento (sistemas de transporte, estacionamentos, 
terminal de ônibus). A lembrança remota de um Parque Dom Pedro II como espaço 
urbano livre de lazer é substituída pela imagem de um emaranhado de viadutos e vias 
elevadas totalmente estranha à escala local.
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A típica associação entre fábrica e moradia operária também foi um fator determinante 
para a ocupação da região. Blay (1985) informa que o surto de industrialização 
e população urbana, resulta numa demanda avultada por habitação e mercado 
consumidor e que, além dos industriais, “o mercado imobiliário passou a ser atraente 
forma de reprodução do capital, com altas taxas de lucro. Os investidores se multiplicam 
na produção de casas para aluguel” (1985, p. 10-11).

Ainda na análise de Blay (1985), a vila operária, aquela construída pelo industrial para seus 
funcionários, figura como um artifício de dominação da relação de trabalho entre patrão 
e empregado, “a casa é um meio usado pelo capital industrial para garantir e controlar a 
força de trabalho” (1985, p. 215). Sendo assim, é corrente que as indústrias tenham suas 
vilas conjugadas, constituindo então a maneira de ocupar e repartir o território.

Segundo aponta Gennari (2005), ocorreu uma transformação na morfologia dos bairros 
do Brás e da Mooca, não somente com a produção dos espaços industriais, mas 
também através da substituição das chácaras por loteamentos. A característica desses 
bairros é operária, com pequenos lotes e edificações modestas. Quando observa a 
produção do espaço urbano da cidade de São Paulo através do estudo de alguns 
sujeitos e suas ações, por meio da análise das casas em série do Brás e da Mooca, 
a autora chega ao dado de que iniciativas pontuais e desarticuladas resultaram numa 
dinâmica de ocupação e transformação. Guiadas pela lógica do lucro, “por mais que 
houvesse diretrizes comuns para uso e ocupação do solo que procurassem articular 
o crescimento da cidade, grande parte das ações, mesmo dentro desta perspectiva, 
partiam de iniciativas individuais” (GENNARI, 2005, p. 99), delineando um traço cuja 
principal característica é a convivência dos grandes lotes industriais ao lado dos estreitos 
lotes residenciais, visando o total aproveitamento dos terrenos.

Lima (1954, p. 119) também descreve a mudança de padrão do proletariado, que deixa 
de viver em bairros de casas infectas, com ruas sem pavimentação, sem água, sem 
luz e sem esgotos. Segundo o autor, uma legislação social adiantada foi continuamente 
melhorando as condições de vida e de trabalho da considerável massa obreira. A Mooca 
foi palco de diversos movimentos sociais trabalhistas, fatos espalhados pela memória de 
seus espaços.

As três primeiras décadas do século XX foram cruciais para a formação da nova 
paisagem. Esse momento deu origem à conformação física da região, especialmente ao 
redor da estação da Mooca. Antes disso, o bairro era ocupado por pequenas fábricas, 
muitas ainda com produção de natureza artesanal. A Primeira Guerra Mundial trouxe novos 
mercados consumidores e a crise na bolsa de valores de Nova York, em 1929, fez com 
que a economia cafeeira decaísse. Os investimentos, então, passaram para a indústria. 

Segundo Manoela Rufinoni (2004), uma das fábricas que mais prosperaram foi a 
Cervejaria Bavaria, hoje Companhia Antarctica Paulista. Inaugurada em 1892, a 
produção em grande escala desta cervejaria representa a transição das fábricas 
artesanais para a produção de fato industrial. Segundo Antônio Francisco Bandeira 
Júnior (apud LIMA, 1954), a Bavaria tinha os mais altos padrões em relação aos edifícios, 
oficinas, vasilhames, laboratório e produção, contribuindo para o desenvolvimento da 
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8: Região da estação da Mooca em 1930. Fonte: Coleção Sara Brasil, Departamento do Patrimônio Histórico. Levantamento de 
RUFINONI, 2004, p. 42.
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localidade onde estava implantada. Outras firmas também impulsionaram a dinâmica da 
região: 1) Cotonífio Crespi, indústria têxtil; 2) Moinho Gamba, produtora de farinha, óleo e 
sabão; 3) Tecelagem Labor, indústria têxtil; 4) Armazéns Piratininga; 5) Armazéns Ernesto 
de Castro e 6) São Paulo Alpargatas, os últimos três com finalidade para armazenar 
itens. Os empreendimentos citados foram, em todos os casos, implementados antes 
de 1930. Estes exemplos representam unidades significativas no bairro, tanto pela sua 
conformação urbano-arquitetônica quanto por seu papel no devido tempo, a exemplo do 
Cotonifício Crespi, local onde foi iniciada a grande greve de 1917, ocasião em que várias 
reivindicações foram conquistadas pelos operários.

A partir da década de 1950, novas fábricas começam a ser implantadas em novas 
regiões da cidade, e mesmo a indústria consolidada passa a mudar de localidade, 
procurando áreas mais baratas e a possibilidade de expansão. O contexto político 
também não foi favorável. No governo Juscelino Kubitschek, entre 1956 e 1961, forte 
impulsionador da implantação de multinacionais e do rodoviarismo, e do consequente 
fortalecimento da indústria automobilística, novos pólos industriais foram criados nas 
rodovias para fora da cidade, especialmente na Dutra e na Anchieta, construídas 
na década de 40. A partir do início do transporte de mercadorias por caminhões, as 
ferrovias entram em decadência e as primeiras zonas industriais delas dependentes 
começam a perecer. As fábricas centrais, subordinadas a um sistema viário precário 
e insuficiente, impensável para tal demanda, passam a ter prejuízos por não estarem 
inseridas na nova lógica do transporte de mercadorias. 

Nos anos setenta, esse processo é intensificado: muitas fábricas encerraram as suas 
atividades e os edifícios foram destinados a aluguel. Aos poucos, a efervescência 
das primeiras décadas do século XX cede lugar a uma zona pouco habitada e pouco 
ocupada, tomada por edifícios mal conservados – quando não abandonados. 

Antes ainda, porém, a Mooca já começara a definhar, não menos que o Brás, ao transferir-se 

dali, para novas áreas urbanas, o ímpeto desenvolvimentista gerado pela indústria.

Eram periferia, e se tornaram apêndice do centro. (CARTA, 2009, p.20)

Esta área parece estar passando agora por um segundo ponto de inflexão no que 
concerne à sua ocupação e, consequentemente, ao seu papel na dinâmica urbana. 
A Mooca foi uma região que, apesar de contígua ao Centro, manteve por muito tempo 
suas estruturas arquitetônicas e urbanas da industrialização – incluindo a atividade, a 
ferrovia, a moradia operária, que permitiram sua existência plena. A partir da década de 
1980, com o início do declínio da atividade industrial no bairro, estas grandes estruturas 
ociosas passaram a despertar interesse dos agentes transformadores da cidade, 
especialmente, nos últimos anos, do setor imobiliário. 

Apesar da persistência de pequenas fábricas, começa então um lento processo de 
substituição funcional (fenômeno não exclusivo da Mooca, mas também de outros 
antigos bairros industriais). A transformação caracteriza-se pela elevação do uso 
residencial e verticalização, majoritariamente, através da construção de condomínios 
fechados para a classe média, e de todos os equipamentos pertinentes à nova atividade. 
Atraídos pelas grandes glebas, que representam uma facilidade na incorporação de 
um empreendimento, pela proximidade do centro e pela conectividade a toda a cidade 
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9: Mapa de estoque de imóveis a venda na cidade de São Paulo (Imóveis lançados nos últimos 3 anos segundo Embraesp). É 
possível observar a grande concentração de pontos na região da Mooca. Fonte: PMI – Pesquisa do Mercado Imobiliário, Abril 
de 2010, GeoSecovi , disponível em http://www.secovi.com.brpesquisamercadomapas_0410.pdf, acessado em julho, 2010.

através do metrô construído na década de 1970 e por via férrea, os agentes imobiliários 
investem na área. É possível verificar a criação de empreendimentos imobiliários para 
segmentos de maior renda em antigas áreas industriais, com o lançamento de imensos 
condomínios fechados na região da Mooca (MEYER; GROSTEIN, 2010, p. 56).

Gennari (2005) apontou como no início do século a mudança da área rural para a área 
industrial nesse bairro foi fruto da iniciativa particular; a natureza das transformações, 
agora, parece partir do mesmo princípio. Mais uma vez, o grande empreendedor da nova 
feição que o bairro da Mooca vai figurando parece ser o agente privado, guiado pelo 
lucro, construindo pontualmente, sem uma ação forte e articulada do poder público.



27

ca
pí

tu
lo

 1
 A

s 
ch

am
in

és

10 e 11: Edifícios em construção na Rua Marina Crespi, aproveitando muro de antiga construção existente. Fonte: Foto da 
autora, 2010.

12: Cotonifício Crespi em obras para se transformar no 
Supermercado Extra. Fonte: foto da autora, 2004.

13: Supermercado Extra da Mooca. Fonte: foto Juliana 
Neves, 2010.
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1.2 Conceitos acerca do patrimônio industrial ou do patrimônio de

uma urbanização industrial

1.2.1 Bens protegidos: fábricas e complexos industriais

Os edifícios industriais têm um caráter especial. Sua própria tipologia de uso requer 
instalações de dimensões incompatíveis com a escala da cidade cotidiana, ou seja, o 
desenho urbano e arquitetônico da indústria está direcionado para o uso da máquina, em 
grande escala. Isso significa para a cidade uma ruptura de seu tecido urbano, quer em 
sua morfologia ou textura.

Como visto, em São Paulo, a localização geográfica da indústria é conseqüência direta 
da introdução da ferrovia. As condições de acessibilidade e conectividade por ela 
oferecidas são indispensáveis para o funcionamento da dinâmica industrial, fazendo com 
que a produção chegue com efetividade ao seu mercado consumidor. Manoela Rufinoni 
conta que

com relação à implantação, várias das edificações analisadas apresentam em comum o 

estreito vínculo com a estrada de ferro, subordinando suas instalações à necessidade de 

ramais ferroviários para carga e descarga. O conjunto todo, por fim, evidencia a formação de 

uma complexa rede produtiva, onde a estrutura urbana existente desenvolveu-se em resposta 

às necessidades dos conjuntos industriais ali instalados, em plena atividade nas primeiras 

décadas do século XX. (2004, p.52) 

O traçado das ruas adjacentes, inclusive, é definido pelo caminho da ferrovia e das 
suas ramificações e necessidades. Em São Paulo, as ruas Borges de Figueiredo e a 
Presidente Wilson, são uma conseqüência direta da linha férrea. As ruas estão paralelas 
ao seu eixo, e surgiram a partir da conexão da cidade com as fábricas, que para este 
lado também abriram as suas portas, formando uma cadeia ferrovia - Fábrica - rua 
(cidade). O traçado dessas ruas como informação da morfologia urbana da região é um 
dado importante para a conformação da área. No bairro da Mooca, a maior concentração 
de edifícios industriais que datam do início do século XX, está situada ao longo da 
ferrovia. Pela ocupação dessas terras, as indústrias e armazéns abrem um acesso para a 
ferrovia e o outro para as ruas laterais.

14 e 15: Vista geral do entorno da estação da Mooca, onde se vê a força do eixo da ferrovia e de suas paralelas, destaque para 
a Rua Borges de Figueiredo e Avenida Presidente Wilson, Fábrica da Antarctica e Galpões da RFFSA. Foto Dalva Thomaz, 2006.
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O conjunto industrial antigo mantém, na atualidade, certa proximidade com o centro 
urbano, numa região periférica ao seu núcleo original. Como visto anteriormente, a 
proximidade do centro é devido ao fato de que São Paulo, pouco desenvolvida até o 
surgimento da indústria, tinha terrenos livres capazes de possibilitar a construção de 
um complexo industrial a ele conectado. Os benefícios de estar perto do núcleo mais 
populoso no momento da sua implantação eram ter à sua disposição um fluxo contínuo 
de trabalhadores e curtas distâncias para os pólos da negociação. Desde a década 
de 1930, no entanto, com o crescimento e expansão da cidade, as áreas do primeiro 
ciclo da indústria em São Paulo foram tomadas pelo tecido urbano e agora fazem parte 
de uma única mancha. O zoneamento funcional, posteriormente, nasce devido ao fato 
de ordenar a função indústria dentro da cidade. O que ocorre é que, pelo seu desenho 
singular – uma ruptura da ordem da cidade normal –, tais áreas são contíguas, mas não 
integradas à cidade, especialmente quando vistas em conjunto com o sistema viário. 

A água, em São Paulo, também desempenha um papel importante na definição do 
território. A cidade foi fundada entre os rios Tamanduateí e Anhangabaú; tem sua 
localização determinada por eles. Conseqüentemente, a localização das zonas 
industriais também está relacionada ao posicionamento de São Paulo em relação 
aos rios: a água serve como um eixo indutor importante. A ferrovia foi implantada 
aproveitando a planície da várzea do Tamanduateí, e assim também a fábrica como sua 
conseqüência e conveniência. Quando ocorre a retificação do rio e a drenagem das 
áreas adjacentes, a cidade já revela outro momento de expansão entre seu centro e sua 
zona industrial, criando uma ocupação distintamente nova.

Para o melhor aproveitamento da margem do Tamanduateí, já que a cidade em 
crescimento demandava ainda mais terrenos desocupados – e estrategicamente 
localizados –, no meio do século XIX, foi iniciado o processo de retificação do rio. A 
partir desse momento começou a ocupação das margens fluviais, especialmente por 
indústrias, que aproveitavam os novos espaços entre a ferrovia, que também seguia o 
leito do Tamanduateí, e o curso d’água. Segundo Toledo (2004, p. 156), “a várzea do 
Carmo manteve-se pouco ocupada até 1918, quando o antigo vale pestilento deveria 
se transformar numa das mais atrativas áreas da cidade”. Com as obras de retificação 
e canalização do rio Tamanduateí, na segunda década do século XX, começou a ser 
construído o Parque Dom Pedro II, que impulsionou a ocupação do entorno.

Mais tarde, na metade do século XX, a partir do aterro da várzea e a abertura da avenida 
do Estado, o processo de ocupação do local foi intensificado. Na década de 70, a região 
sofreu uma intervenção de grande porte, com a implantação do complexo viário do 
Parque Dom Pedro II. Reis fala que 

no início dos anos 50 o Parque D. Pedro II conservava seu caráter original. Dez anos depois 

começou a ser aproveitado como terminal de linhas de ônibus, que ligavam São Paulo às 

cidades industriais periféricas, dispostas à montante do Rio Tamanduateí: São Caetano, 

Santo André, São Bernardo e depois Diadema, formando a região que se tornou conhecida 

como ABCD. Vinte anos mais tarde o Parque estava completamente destruído, transformado 

em um novelo de pistas e uma gigantesca área de estacionamento (2004, p. 211). 

A relação da cidade com o rio foi completamente transformada. Se antes os viajantes, 
as rotas, os caminhos, a ocupação se davam em função do Tamanduateí e de seu 
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16: Obras de reurbanização do Parque Dom Pedro II, 1918-22. 
Fonte: TOLEDO, 2004, p. 163.

17: Vista aérea do Parque Dom Pedro II na atualidade: sistema 
viário pesado, terminais de ônibus e metrô. Fonte: MEYER; 
GROSTEIN, 2010, p.250.

comportamento, com sua utilização regular na vida cotidiana, a partir desse corte, o rio 
passou a ser apartado da cidade, dominado; passou a se comportar mais como uma 
barreira do que como uma continuidade.

Analisando desde a perspectiva dos grandes marcos balizadores, elementos 
organizadores da ocupação, temos a ferrovia, a periferia do centro e os rios tomados como 
os principais componentes da estruturação e da definição do território, que conformam a 
dinâmica da região e podem ser facilmente identificados como objetos referenciais.

Em se tratando de dados mais finos, as estruturas próximas aos objetos e seu entorno 
imediato, esta análise parte para outros parâmetros. O centro da cidade reflete o tipo de 
ocupação que lhe deu a forma que tem hoje. Da origem portuguesa, vem a desordem, a 
busca por uma topografia peculiar, a espontaneidade; o tecido tem uma densidade alta 
e uma forma muito própria dentro de sua trama morfológica. Este centro, com origens 
no século XVI, apesar de modificado em suas estruturas arquitetônicas, manteve o 
traçado urbano conservado. Com a implantação da indústria no início do século XX, 
surge uma outra maneira de pensar a cidade, não apenas um pensamento urbano novo, 
da máquina, mas também pela especificidade da nova atividade, do novo meio de 
transporte e das novas formas de se relacionar.

O resultado é uma mudança na textura e no ritmo urbano. A cidade colonial com suas 
quadras pequenas, ruas e distâncias animadas na escala do pedestre, é interrompida 
por quadras enormes, com uma única atividade, geralmente delimitada por cercas ou 
muros compridos. O que acontece então é um contraste entre a granulação fina da 
cidade colonial e a granulação larga da cidade industrial, sem existir uma conexão muito 
clara entre elas.

Essa falta de ralação também atinge as próprias dinâmicas de apoio à indústria. Nos 
dizeres de Rufinoni a

compartimentação de lotes necessária para a implantação de casas operárias (...) apresenta 

uma fragmentação no tecido urbano que contrasta fortemente com os grandes lotes 

industriais. A observação de plantas urbanas de antigos bairros operários, apesar das 

inúmeras transformações sofridas, ainda permite constatar essas peculiaridades de desenho 

urbano que ilustram todo um processo histórico de ocupação. (2004, p. 44)
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19: Configuração da região em torno da estação da Mooca em 1973, ainda revelando a estrutura fundiária da 
fragmentação dos lotes pequenos da habitação e lotes grandes das indústrias. Fonte: GEGRAN, 1975.

18: A tipologia da vila operária na Rua Visconde de Inhomerim. Fonte: Foto da autora, 2010.
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A tipologia arquitetônica também sofreu uma mudança. Começaram a surgir estruturas 
grandes, armazéns, que têm dimensões incompatíveis com as casas, comércio e 
serviços da cidade comum. As chaminés, fornos e equipamentos da indústria dão um 
novo tom à paisagem. Não há maneira de separar o surto de crescimento de São Paulo 
do processo de industrialização. O que ocorreu é que a cidade teve sua aparência 
mudada radicalmente e como disse Morse, São Paulo quase de repente vê “o surgimento 
de uma ordem urbana nucleada dentro de uma ordem agrária dispersa” (1970, p. 254).

A atividade industrial, além de definir a implantação urbana para o seu funcionamento, 
também determina a tipologia arquitetônica que lhe irá abrigar. A maior parte dos 
edifícios marcantes desta paisagem são enormes armazéns, com altura interna grande e 
amplos espaços livres para a instalação de equipamentos. Todos os conjuntos, incluindo 
seus armazéns e equipamentos conjugados ocupam quadras completas, formando um 
único complexo industrial.

Para a construção dos edifícios, a tecnologia européia, continente precursor da 
industrialização, mostra suas características em evidência na Mooca, resultado de 
tipologia e técnica construtiva. Grande parte dos edifícios apresenta estrutura metálica, 
em ferro fundido ou aço, fechada com tijolos maciços aparentes. A técnica construtiva 
dos tijolos rapidamente disseminou-se, sendo não só aparente nas indústrias, mas 
também na construção refinada da cidade a oeste. Com alguma intenção estética, 
os tijolos eram encaixados de tal maneira que apresentavam uma organização com 
formas geométricas, ornamentos, cornijas simples e elementos decorativos de arremate, 
reproduzindo técnicas de encaixe já bastante utilizadas além-mar. Além disso, as 
coberturas eram geralmente de estrutura metálica, com telhas cerâmicas em duas águas 
e a caixilharia de metal e vidro, com o ritmo marcado nas fachadas. Um exemplo disso 
são os armazéns dos Moinhos Minetti Gamba.

20: Depósitos das indústrias Gamba ao longo da Ferrovia no 
começo do século. Fonte: CARONE, 2001, p. 161.

21: Moinho Gamba no início do século. Fonte: CARONE, 2001, 
p. 163.

A imagem urbana nessas áreas apresenta texturas e cores definidas por sua técnica 
construtiva, tipologia e materiais. A escala da máquina configura grandes espaços 
vazios, inóspitos e áridos, sem a animação do pedestre da cidade cotidiana, marcados 
apenas pelos ritmos de espaçamento das aberturas nas fachadas. As cores variam 
em grau de marrons e terracota dos tijolos expostos e cinzas do aço. A textura urbana, 
igualmente, é representada pelo contraste da rugosidade do tijolo com o aço, que 



33

ca
pí

tu
lo

 1
 A

s 
ch

am
in

és

neste momento já está também marcado pela oxidação, trazendo uma nova informação 
estética e histórica. Ora marcada pelos elementos horizontais - armazéns e edifícios – ora 
por elementos verticais - chaminés, fornos, guindastes - a skyline da paisagem industrial 
do século XX, também é tomada pela cidade contemporânea que cresce em seu lado. 
Este jogo de volumes configura marcos urbanos e elementos formadores da paisagem, 
identificadores, juntamente com as texturas, ritmos e aparência geral de uma parte da 
história da cidade de São Paulo.

1.2.2 O campo conceitual e material

Segundo Beatriz Kühl (2008), as preocupações com o legado da industrialização 
começaram na Inglaterra, a partir da década de 1950, intensificando-se a partir nos 
anos 1960, quando edifícios, ou complexos industriais, foram ameaçados por sua 
própria obsolescência, pelo crescimento descontrolado das cidades e pela especulação 
imobiliária. Diante de outros temas da preservação, a consideração dos bens do 
passado da indústria é relativamente recente. 

Os esforços para a definição do campo conceitual são contínuos. Inicialmente 
privilegiando os artefatos da Revolução Industrial, as teorias convergem para a 
determinação de um recorte mais abrangente de classificação. Citando as definições 
de arqueologia industrial de Kenneth Hudson e Angus Buchannan, importantes 
estudiosos ingleses, Kühl mostra um panorama englobando os artefatos significativos 
da industrialização que já se tornaram obsoletos, formando fonte de estudo, registro 
e preservação. São palavras-chave nestas definições resíduo físico, monumentos 
industriais, significância, história social e da técnica, relíquia e obsoleto. A autora também 
comenta que 

trabalhou-se e trabalha-se, no campo da arqueologia industrial, de maneira a associar 

atividades produtivas, meios de transporte, formas de produção de energia e produtos 

resultantes da industrialização. Considera-se o processo de industrialização intimamente 

ligado ao desenvolvimento do transporte ferroviário, em especial na segunda fase daquilo 

que se convencionou deniminar Revolução Industrial (KÜHL, 2008, p. 40).

Kenneth Hudson (1965) aponta que o termo “arqueologia industrial” deve ter surgido nos 
primeiros anos da década de 1950, cunhado pelo Professor de Latim de Birmingham 
Donald Dudley, e seria o estudo dos reminiscentes de estruturas físicas da industrialização 
em iminência de desaparecimento. Hudson deixa de lado o singelo paradoxo em associar 
a arqueologia – um termo para as coisas antigas – com a indústria – o que remete ao 
desenvolvimento, ao futuro. O autor ainda continua enfatizando ser difícil estabelecer uma 
data para definir o objeto, pois o nascimento e envelhecimento para cada tipo de indústria 
precisam ser vistos e estudados sobre sua própria escala de tempo.

As discussões sobre a o patrimônio industrial, abordam principalmente dois pontos. O 
primeiro seria que a compreensão do bem cultural, em detrimento do bem artístico ou 
histórico, derivado mais da história social que da estética, permite o enquadramento 
do legado da industrialização como um candidato para a recuperação e proteção. Se 
não por seus atributos artísticos e históricos dos grandes eventos e personalidades da 
elite, são importantes por seu papel central na configuração da cidade, sua expansão e 
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a criação de uma nova lógica econômica e social. De tal abordagem pode-se também 
enfatizar a natureza essencialmente multidisciplinar do bem cultural da indústria, 
articulando variados campos do saber, seja a história, arqueologia, antropologia, 
sociologia, arquitetura, restauração. O segundo ponto destaca o legado deixado pela 
atividade industrial em virtude das suas características físicas: das peculiaridades do 
artefato imerso na cidade, de suas dimensões, e o fato de que hoje são comumente 
encontrados em pontos estratégicos urbanos e não mais exercem sua função original 
(nem mesmo seriam capazes de). Esses fatores levam a um tratamento que vai além dos 
limites da construção, e requerem uma consolidação dentro das práticas de desenho 
para o território.

De fato, se analisados de uma perspectiva mais pragmática como o fazem Binney, 
Machin e Powell (1990), a maioria dos edifícios industriais tendem a ser mais utilitários; 
todavia, merecem valor em vários outros aspectos. Primeiramente, podem ser importantes 
marcos urbanos, simplesmente por virtude, ou por seu tamanho, verdadeiros ícones no 
cerne de comunidades que nasceram e cresceram ao seu redor. Muitos possuem traços 
arquitetônicos destacáveis, seja na decoração das janelas ou na ornamentação de torres 
e chaminés. Geralmente são bem proporcionados em seu ritmo de janelas e gabaritos e 
robustamente construídos, o que lhes pode permitir (ou verdadeiramente permitiu) viver 
longos períodos em desuso e negligência, com pouca manutenção. 

Já a partir de 1800, a Grã-Bretanha rapidamente se convertia numa sociedade industrial, 
as minas, usinas e fábricas estavam substituindo a agricultura como fonte de emprego e 
renda. Segundo Binney, Machin e Powell, foi na era da indústria que vários edifícios fabris 
foram produzidos, remodelando a face de cidades como Oldham, Bradford, Glasgow 
e Sheffield, e “por volta de 1850, todos esses lugares eram, apesar dos problemas 
sociais que surgiram do rápido crescimento, objetos de orgulho nacional” (1990, p.17)2. 
Um século mais tarde, as conseqüências negativas mostraram-se mais fortes e, nas 
palavras dos autores, “Coketown foi condenada” (1990, p.17). Todos os efeitos nocivos 
da industrialização foram enfatizados, gerando mais adiante uma linha de pensamento 
urbanístico para uma nova organização das cidades. 

Essa percepção, negativa em relação à memória da indústria, mudou a partir do 
momento em que a industrialização passou a ser entendida como um fenômeno 
conjugado. 

É pouco possível conseguir muito, se alguma coisa, no campo da arqueologia industrial sem 

uma compreensão razoavelmente sólida da evolução inter-relacionada que gradualmente 

transformou a economia da Grã-Bretanha de uma baseada na agricultura e artesanato para 

uma caracterizada por comunidades urbanas concentradas e unidades manufatureiras em 

grande escala (HUDSON, 1965,   p. 57).

Na Grã-Bretanha, por muito tempo, as estruturas industriais foram entendidas e tratadas 
mais por uma das facetas do que representavam do que de fato pelo que eram como 

2 As traduções das citações de textos em língua estrangeira constantes em todo o corpo desta dissertação 
foram feitas de modo livre e são de responsabilidade exclusiva da autora.
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um todo. A associação era direta com um período de dificuldades, pois encarnavam 
símbolos concretos da opressão ao trabalhador e do baixo padrão de vida da 
transformação da Revolução Industrial. Em função disso, por muito tempo, o patrimônio 
industrial não foi compreendido enquanto objeto merecedor de preservação. Apemas 
recentemente, quando foi posta em questão uma chamada nova revolução industrial, 
deixando estruturas ultrapassadas, muitas vezes em centros urbanos, com risco de 
perda, estes edifícios puderam passar ao mesmo status de castelos, catedrais ou casas 
georgianas (BINNEY; MACHIN; POWELL, 1990). Segundo comenta Straton (2000), a 
Grã-Bretanha foi a primeira nação industrial, e assim, a primeira a experimentar o trauma 
do declínio, como também a pioneira a conservar e reutilizar fábricas e armazéns ditos 
redundantes.

Para De Roux, “além de seu interesse específico, ele [o patrimônio industrial] constitui 
ainda uma cadeia de evidências, econômicas e antropológicas, técnicas e sociais” 
(2000, p. 18, tradução nossa). A fisionomia de regiões inteiras foi completamente 
remodelada pela industrialização, revelando um momento de transformação substancial 
na história da humanidade. As indústrias produziram não somente modelos urbanos, 
mas também novas maneiras de pensar, de habitar, de lazer. Diante da quantidade de 
vazios industriais contabilizados na França, o autor pondera que se os antigos edifícios 
industriais não evidenciam um valor patrimonial, são ao menos reveladores de uma 
fratura econômica, social e cultural, incitando então uma discussão. De Roux continua 
dizendo que, na França, o que se referia ao passado industrial sempre esteve mais 
ligado à história da arquitetura e à história da técnica, e somente com algum atraso em 
relação aos seus vizinhos anglo-saxões e escandinavos, os franceses puderam descobrir 
de fato o seu patrimônio industrial num sentido completo. 

Esta memória, solidificada no tijolo, no ferro e no cimento, foi pouco a pouco estendida a 

toda a paisagem, rural ou urbana. Pelo seu efeito de massa, pela repetição de seus módulos, 

mas também pelas restrições colocadas pela necessidade de construir instalações e 

alojamento para uma força de trabalho operária, com a necessidade de fixá-la no lugar, o 

empreendimento industrial resultou em uma morfologia urbana específica, em paisagens 

sociais, por muito tempo consideradas desinteressantes ou mesmo sinistras, mas onde agora 

descobrimos virtudes. Cidades inteiras devem seus perfis para a revolução industrial (DE 

ROUX, 2000, p. 24).

Na Europa, esse foi se tornando um fenômeno em cadeia, em que cada vez mais países 
passaram a observar seu passado industrial com olhos preocupados. Segundo Kühl 
(2008), a Espanha apresenta vários estudos relevantes no que concerne ao problema de 
definição de uma prática fundamentada em princípios de restauração de bens culturais 
para o patrimônio industrial. Na América Latina, a autora aponta ações no México, Chile e 
Argentina e no Brasil destaca o pioneiro tombamento pelo IPHAN, em 1964, da Real Fábrica 
de Ferro São João de Ipanema, no município de Iperó, São Paulo, justificado por representar 
remanescente de arqueologia industrial, além de sistemáticos estudos nos últimos anos.

Com o aumento gradual do debate sobre as possibilidades do legado industrial 
em vários países, em 1978, é criado o TICCIH - The International Committee for the 
Conservation of the Industrial Heritage, numa tentativa de consolidar conceitos e 
práticas sobre o assunto, contribuindo para o intercâmbio de idéias. Em 2003, já com 
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os encontros sistemáticos e uma consolidação da própria organização em torno de um 
motivo comum, é redigida a Carta de Nizhny Tagil, a primeira que trata especificamente 
do patrimônio industrial, vinculada a outros reconhecidos documentos patrimoniais, numa 
iniciativa conjunta com o ICOMOS3. 

Na lista do patrimônio mundial da UNESCO (United Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organization ) também já aparecem alguns exemplares significativos do 
patrimônio industrial. Para o grande complexo siderúrgico de Völklingen, na Alemanha, 
citado por De Roux como um bom exemplo de proteção, o primeiro desse gênero e 
magnitude a ser contemplado no mundo, a justificativa para a inscrição em 1994 foi feita 
segundo o critério II, seja “exibir um importante intercâmbio de valores humanos, dentro 
de um período de tempo ou área cultural no mundo, no desenvolvimento da arquitetura 
ou tecnologia, artes monumentais, planejamento urbano ou paisagismo” e o critério IV, 
de “ser um notável exemplo de um tipo de edifício, conjunto arquitetônico ou tecnológico, 
ou paisagem que ilustra significativo estágio na história humana”. A siderúrgica 
foi transformada em um parque aberto à visitação, Centro Europeu para a Arte e o 
Patrimônio Industrial, desde o ano 20004.

3 O ICOMOS - International Council of Monuments and Sites - é uma organização não governamental 
internacional que trabalha para a conservação e proteção do patrimônio cultural, criada a partir de uma 
resolução do Segundo Congresso de Arquitetos e Especialistas em Edifícios Históricos, em 1964. Fonte: 
Disponível em http://www.international.icomos.org, acessado em 19 de Setembro 2010.

4 Segundo informações do site da UNESCO e do site oficial Centro Europeu para a Arte e o Patrimônio Industrial 
– Weltkulturerbe Völklinger Hütte Europäisches Zentrum für Kunst und Industriekultur. Fonte: disponíveis em 
http://whc.unesco.org/  e em http://www.voelklinger-huette.org/, acessado em 19 de Setembro 2010.

22, 23, 24 e 25: Vistas do sítio de Völklinger. Fonte: Disponível em http://www.voelklinger-huette.org/de/
weltkulturerbe-voelklinger-huette/die-voelklinger-huette-im-360-grad-panorama/, acessado em setembro 2010.
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Não pequena é a relevância de uma sistematização de estudos referentes ao patrimônio 
industrial, de modo a fundamentar, apontar sua importância, documentar e divulgar, o 
que faz dessas iniciativas uma grande contribuição. A urgência da ação, materializando a 
transformação de parcelas urbanas para a resignificação do território, é também enorme. 
A destinação a ser dada aos sítios industriais desativados não pode ser uma questão de 
museificação sistemática, o monumento deve ganhar sua vida (DE ROUX, 2000).

O quadro geral, como afirmam Binney, Machin e Powell (1990), é de bons edifícios 
abandonados como órfãos de indústrias que partiram (ou foram visivelmente 
reestruturadas). A nova transformação da indústria, somada ao abandono contínuo 
das estruturas de uma industrialização pretérita cria condições para a reinserção e a 
remodelação de setores urbanos, que em alguns casos podem ser entendidas como 
oportunidades, não como inconveniência. E ligadas a essa lógica industrial há toda uma 
rede de equipamentos de transporte e comunicação, em que portos e ferrovias vão 
também sendo deixados de lado.

Nos países desenvolvidos, a nova localização industrial correspondeu à flexibilização 

produtiva possibilitada pelos novos meios de comunicação e produziu um esvaziamento 

considerável de setores industriais urbanos. Algumas metrópoles, situadas sobretudo 

em países desenvolvidos, têm criado políticas públicas para enfrentar os problemas daí 

decorrentes e, ao mesmo tempo, para aproveitar as oportunidades de reestruturação de 

setores urbanos da metrópole que esse processo cria (MEYER; GROSTEIN; BIDERMAN, 

2004, p. 165).

Nos últimos anos, tem-se assistido no mundo inteiro transformações de setores 
industriais intra-urbanos, como conta Stratton (2000), envolvendo uma ação articulada 
entre investimentos públicos e privados, reuso e zoneamento, com força da autoridade 
local. Os espaços remanescentes da indústria em periferias de centros urbanos 
carregam intrinsecamente um enorme potencial de reaproveitamento na lógica do projeto 
urbano contemporâneo. O autor inicia a partir da Inglaterra, citando o caso pioneiro 
do Jewellery Quarter de Birmingham, conjunto transformado em complexo misto de 
comércio, serviços e residência. Trabalhando na escala do edifício, Beatriz Kühl (2008) 
critica o fato de que apesar de o valor histórico e cultural dos edifícios industriais ser 
aceito e de haver maior sensibilidade da opinião pública em relação a eles atualmente, 
muitas vezes, as intervenções carecem de um programa específico e de princípios 
fundamentados para a sua preservação como bem cultural.

Olhando para um contexto mais abrangente, Strantton também enfatiza o que seria a 
lição americana a partir dos anos 1970, apresentando o que foi feito nos portos históricos 
em desuso dos Estados Unidos – Quincy Market, em Boston, o Inner Harbor, em 
Baltimore, Fulton Market, em Nova York e o Fisherman’s Wharf, em São Francisco. 

Em termos simples a fórmula consiste em uma mistura de novos usos do solo urbano, 

incluindo escritórios, residências, comércio e lazer. Empresas tendem a ser de alta 

tecnologia, residências para os jovens e bem sucedidos, e comércio do gênero ‘festival’ para 

complementar uma variedade de atrações de lazer. Conservação seletiva ou até mesmo 

pragmática é combinada com uma arquitetura pós-moderna brilhante e alegre (STRATTON, 

2000, p. 13-14) 
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Projetos de grande porte em regiões portuárias como as Docas de Londres, o 
porto antigo de Gênova ou mesmo as áreas de Barcelona ou Roterdã, podem ser 
expostos como reformulação de áreas urbanas envolvendo a utilização do legado 
da industrialização. Com referência a valorização da paisagem industrial e mudança 
funcional, o Vale do Ruhr, na Alemenha, e a região do Bagnoli na Itália são conhecidos 
como planos de transformação substanciais de regiões inteiras. Paris é também uma 
das cidades onde se podem ver grandes experiências do aproveitamento de estruturas 
industriais como ensejo para uma remodelação urbana, especialmente com o tema da 

28: Pier em Fisherman’s Wharf. Fonte: foto da autora, 2010.

26: Galpões reaproveitados no Fisherman’s Wharf. Fonte: foto 
da autora, 2010.

27: Via principal do Fisherman’s Wharf  com a linha do bonde 
turístico que faz circuito com o centro de São Francisco. Fonte: 
foto da autora, 2010.
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ferrovia. As ZAC5 Bercy e Rive Gauche representam parcelas da cidade transformadas 
aproveitando o potencial de estruturas existentes e a relação geográfica estabelecida 
com o seu entorno, além de citar os parques La Villete, Citröen e as antigas fábricas da 
Renault, com projeto de reconversão. Na América Latina, Puerto Madero em Buenos 
Aires e o Parque Fundidora em Monterrey são destacáveis tipos dessa mesma lógica.

Inúmeros podem ser os exemplos comentados em diferentes partes do mundo, resultado 
do mesmo cenário de transformação econômica e social na função e partido da 
intervenção. Alargar a lista – que pode alcançar enorme dimensão na atualidade – ou 
entrar em seus méritos particulares pode não contribuir com um debate mais amplo. 
Além de uma discussão teórica da disciplina, o tema do patrimônio industrial já parece 
estar na agenda das cidades para definir estratégias dos planos e projetos urbanos. 

5 A ZAC (Zone d’Aménagement Concerté) é um instrumento urbanístico do código de urbanismo francês que 
orienta a ocupação de determinadas zonas ordenando a iniciativa pública e os promotores privados.



40

ch
a

m
in

és
 e

 a
r

r
a

n
h

a
-c

éu
s

1.3 O cenário paulistano na tutela do patrimônio: IPHAN, CONDEPHAAT e DPH

1.3.1 O Brasil no contexto do patrimônio

Em 1933, mesmo sem o serviço de preservação criado no país, Ouro Preto foi declarada 
patrimônio nacional6. Segundo Sant’Anna (1995) o tombamento da cidade se deu 
muito mais pelo grande conjunto de objetos isolados considerados como obra de arte 
concentrados e pela sua importância histórica dentro do cenário nacional, do que 
por seus valores urbanos, de traçado, massa, ambiente. Para a autora, portanto, o 
adiantamento brasileiro em relação ao tombamento de cidades nada tem a ver com o 
reconhecimento do patrimônio urbano.

 

A história da preservação no Brasil se dá, de fato, com a instituição do Decreto-Lei n° 25 
de 1937, que referenda a criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 
Até fins da década de 1960, na primeira fase da atuação do SPHAN, a chamada fase 
heróica (FONSECA, 2005), as principais preocupações eram identificar, levantar e 

6 Pelo Decreto 22.928, de 12 de Julho de 1933.

29: Vista panorâmica de Ouro Preto. Fonte: MONTEZUMA, 2002, p. 138.
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salvaguardar o acervo do país e “do ponto de vista conceitual se identificava com a 
noção acadêmica de monumento típico e de sua ambiência” (MILET, 1995, p.67). A fase 
heróica é assim caracterizada por representar uma fase pioneira com missões e viagens 
a lugares inóspitos, conversas com moradores, contatos pessoais, levantamentos, 
desenhos, croquis (PESSÔA, 1999). Um vasto território a cobrir, poucos recursos, 
uma meia dúzia de técnicos sem qualquer experiência concreta com o tratamento do 
patrimônio, apenas com bastante empenho e vontade de cumprir a missão.

Ainda assim, em 1938, no segundo ano de atuação do SPHAN, foram tombadas 
mais cinco cidades mineiras e assim, junto a Ouro Preto, ficaram também protegidas 
Diamantina, Mariana, Tiradentes, São João Del Rey e Serro. Minas Gerais foi considerada 
pelos técnicos do SPHAN, em grande parte os modernistas do país buscando a 
identidade nacional, como o berço da cultura brasileira, mistura da influência portuguesa 
e da africana, que resultara na mais genuína riqueza nacional. Segundo Marcia 
Sant’Anna (1995), é fato que as cidades estavam estagnadas, congeladas após o 
declínio do ciclo do ouro e o tombamento não ia modificar em nada a sua estrutura; 
ainda, segundo a autora, os técnicos não tombariam cidades em desenvolvimento, que 
fossem abertas a novos projetos – modernos – tirando a legitimidade da bandeira que 
também defendiam.

Além de Minas, Rio de Janeiro, Pernambuco e Bahia tinham a maioria das atenções 
dos técnicos da instituição, com alguns poucos casos em São Paulo, Rio Grande do 
Sul, Goiás e Alagoas; a arquitetura colonial também era o foco, seja religiosa ou civil, 
com raras exceções como o Teatro de Santa Isabel em Recife, conforme revelam os 
documentos de trabalho (PESSÔA, 1999). Ainda assim, as intervenções em São Paulo 
levadas a cabo pelo IPHAN nos seus primeiros anos de atuação, como aponta Lia 
Mayumi (2008), estavam impregnadas de uma ordem plástica e da urbanística moderna 
pregada pelos CIAM: trabalhando com a noção do monumento excepcional liberado de 
interferências de outras construções, com aspecto de novo e limpo.

Os critérios de tombamento das cidades mineiras seguiram os mesmos princípios de 
Ouro Preto. Sant’Anna fala que, mesmo para o tombamento de “conjuntos”, termo que já 
estava no escopo da legislação de 37, os textos e a proteção se referiam simplesmente 
a um conjunto em que aspectos arquitetônicos eram comuns, e não abrangia questões 
de traçado, organização espacial ou implantação no sítio. Maria Cecília Londres Fonseca 
(2005) também aponta que os tombamentos de núcleos históricos no Brasil nos primeiros 
tempos do SPHAN foram realizados levando-se em conta o alto número de bens 
excepcionais concentrados do que propriamente o seu valor enquanto conjunto. 

Até 1940, com raras exceções, os tombamentos urbanos limitavam-se às cidades em 
Minas Gerais e fragmentos no Rio de Janeiro. Até 1967, apenas 5% dos tombamentos 
foram de áreas urbanas. O tombamento tipo básico consistia, sobretudo, em proteger 
um monumento principal e seu entorno próximo, em geral uma praça, que poderia 
ser qualificada como outeiro, conjunto arquitetônico ou vila, em cuja estrutura trazia a 
orientação da repartição em seus primeiros anos, a eleição do período colonial como 
digno de proteção. Eram conjuntos em sua maioria do século XVIII. Somente a partir de 
1950 começaram a acontecer os tombamentos paisagísticos em grandes cidades como 
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forma de conter a especulação e a destruição provocada pelo crescimento acelerado. 
São exemplos a orla de Salvador, o Parque Nacional da Tijuca no Rio de Janeiro e a 
Serra do Curral em Belo Horizonte.

Especialmente no início, as cidades eram tombadas mais por seu valor artístico, 
associado a noções de qualidade arquitetônica, homogeneidade, integridade e 
autenticidade. Essas são as cidades-monumento; são apreendidas como obra de arte, 
sua preservação é global, são entendidas como um todo fechado (SANT’ANNA, 1995).

1.3.2 Uma modernização induzida

Rodrigo Melo Franco de Andrade (1898-1969), figura carismática, que havia participado das 
movimentações para a criação do SPHAN, dirigiu o serviço do patrimônio até 1967. Com sua 
aposentadoria, assume Renato Soeiro (1911-1984). A nova direção teve a tarefa de tentar 
descentralizar a responsabilidade do órgão, que com Rodrigo concentrara em si a tarefa 
de zelar pelo patrimônio de todo o país. A ideia era que estados e municípios assumissem 
e contribuíssem para a proteção daquilo que também era seu patrimônio. Soeiro também 
chama técnicos da UNESCO para dar uma consultoria sobre o patrimônio brasileiro, e a 
partir daí, as cidades protegidas passam a ter um novo caráter, novos direcionamentos, 
principalmente em relação ao aproveitamento turístico e planos com diretrizes de 
preservação e expansão urbanas. Esse novo caráter da cidade histórica foi influenciado 
pelas cartas internacionais e também resultou em documentos brasileiros e sul-americanos, 
como as Normas de Quito e o Compromisso de Brasília e de Salvador, por exemplo.

Fonseca marca o ano de 1967 como o início da fase moderna do órgão. A atuação do 
SPHAN começa a tomar outro rumo. Há um esforço para a descentralização das ações 
do Poder Federal, e a mudança do conceito de monumento típico para o de sítio urbano. 
Seria o momento em que governos locais ganham força para definirem suas políticas 
urbanas. É dessa época a criação da Fundação do Patrimônio Artístico e Cultural da 
Bahia e a do Condephaat em São Paulo, para citar alguns. 

Nesse contexto é que surgem diversos programas voltados para a preservação do 
patrimônio cultural, como o Programa de Cidades Históricas (PCH), de 1973, e o 
Programa de Preservação e Recuperação do Patrimônio Ambiental Urbano (PPRPAU), 
em 1975, dentre outros. É nesse segundo momento, portanto, que começam a fazer 
parte do universo da proteção do patrimônio as questões urbanas, pois a tutela do 
patrimônio passa a ser dividida com gestores locais, mais próximos aos problemas reais 
e comprometidos com o desenvolvimento regional.  

O PCH, como ficou conhecido, tinha como objetivo criar infra-estrutura adequada ao 

desenvolvimento e suporte de atividades turísticas e ao uso de bens culturais como fonte 

de renda para regiões carentes do Nordeste, revitalizando monumentos em degradação 

(FONSECA, 2005, p. 143).

O PCH começou como um fomentador das atividades turísticas e econômicas para 
as cidades brasileiras consideradas como patrimônio e era inicialmente vinculado a 
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SEPLAN, a Secretaria de Planejamento. Em 1979, quando Aloísio Magalhães (1927-1982) 
assume a direção do SPHAN, o PCH passa a fazer parte dessa pasta e a ter mais raízes 
culturais. O novo diretor tinha uma visão pluralista e sua intenção era desvelar riquezas, 
levantar o vasto sistema de identidades do país, armazenar alternativas ou tentar captar 
na realidade brasileira o maior número dos possíveis futuros dessa sociedade (SERRA in 
ARANTES, 1984).

Na fase de modernização de conceitos e do modo de atuação da preservação no Brasil, 
principalmente na gestão de Magalhães, o órgão passa a ter uma vertente mais sócio-
cultural que artística propriamente dita e mais voltada para o que não fosse pedra e 
cal. O novo diretor também agrega ao órgão o CNRC – Centro Nacional de Referências 
Culturais, que começou como uma iniciativa de intelectuais, entre os quais o próprio 
Aloísio, para “atualizar a reflexão sobre a realidade brasileira e buscar formulações 
adequadas para a compreensão da cultura no contexto brasileiro contemporâneo” 
(FONSECA, 2005, p. 144). O alargamento do público e dos atores do patrimônio retira do 
arquiteto o status de único detentor do conhecimento do assunto e passa a incluir no rol 
de profissionais historiadores, sociólogos, antropólogos, arqueólogos, etc. A política se 
refletiu também para o patrimônio urbano. Já a partir de 1970 (ainda na gestão Soeiro) 
todas as cidades foram inscritas no livro arqueológico, etnográfico e paisagístico, e 
não mais no artístico como era usual; a partir desse momento Marcia Sant’Anna (1995) 
entende o começo do conceito da cidade-documento, onde o aspecto ambiental é mais 
forte que o arquitetônico.

A classificação da cidade patrimônio em relação a seu caráter de entendimento 
enquanto conceito reflete-se no modo de atuação sobre ela. Para a cidade-monumento, 
o procedimento foi o de separá-la da contemporânea, incentivando intervenções que 
reforçassem a sua unidade, homogeneidade, levando a um tratamento museal e a um 
distanciamento. Já para as cidades-documento, a intervenção se baseava no incentivo à 
habitação, da manutenção da população residente e da inserção do tecido histórico na 
dinâmica geral da cidade sem, contudo, levar à sua destruição.

Influenciadas também pela Carta de Veneza e pela experiência de Bologna, o 
tombamento da cidade-documento partia de um entendimento da cidade como bem 
cultural, dinâmica, em processo. No Brasil, a experiência de Olinda foi um grande marco 
no sentido de aplicação de princípios adequados a este contexto, apesar de críticas 
ferrenhas de sua posterior ocupação por uma elite intelectualizada que posteriormente 
transformou-se num movimento burguês, procurando a vista privilegiada e as brisas do 
alto da colina (AZEVEDO in ARANTES, 1984). Olinda foi inscrita na lista do SPHAN em 
1968, quando estava em final de curso um intenso processo de urbanização que ocupa 
todo o seu litoral bem como os morros circundantes ao sítio histórico, comprometendo a 
ambiência e a paisagem do núcleo antigo (MILET,1988). O tombamento e a política de 
preservação do sítio histórico foram resultado de um processo de descentralização do 
órgão federal, aliados ao auxílio da UNESCO no que se refere ao trato da problemática 
urbana – assunto para o qual o SPHAN não estava ainda preparado. Foi formulada “uma 
série de princípios e recomendações de ordem conceitual, administrativa, financeira, legal 
e técnica, que colocaram os limites dos moldes eminentemente culturais que pautaram as 
ações desenvolvidas pelo SPHAN” (MILET, 1995, p.67). A substância desta ação consistiu 
em trabalhar a noção de conservação integrada e inserir o patrimônio como dado para o 
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desenvolvimento urbano e econômico dos municípios através de uma política mais local. 
Para isto foi produzido o Plano Diretor Local Integrado (PDLI), cujas propostas foram 
transformadas em Legislação Básica Urbanística (Lei 3926/73) (MILET, 1995).

O momento da instrumentação do SPHAN para o tratamento dos núcleos urbanos 
coincide com o período de pujança da economia brasileira, com a industrialização e 
as grandes obras, o início de um movimento de inchaço das cidades. Vera Milet (1995) 
salienta que a industrialização brasileira não poupou o crescimento urbano devastador, 
e neste contexto foram as cidades-monumento que sofreram muito mais com seus 
impactos. Ouro Preto e Paraty são exemplos significativos de monumentos que ficaram 
ilhados por mares de ocupações irregulares, população que depende dele, mas que não 
tem condições de arcar com o ônus de viver na dinâmica econômica do sítio. As cidades-
documento, no que concerne ao seu tratamento, foram objeto de políticas integradoras, e 
ligeiramente menores foram os efeitos sócio-econômicos dessas transformações.

Após a gestão de Aloísio Magalhães o direcionamento conceitual do instituto continuou 
pela fundamentação do viés cultural brasileiro. São questões que fundamentaram a 
atuação do IPHAN nos anos posteriores, mesmo com as freqüentes mudanças na gestão 
do Estado que acabam se refletindo no papel do órgão dentro do contexto político 
brasileiro. Do fim dos anos de 1990 para o começo dos 2000, iniciaram-se também as 
discussões em torno do patrimônio imaterial, o que reforça o caráter da apreensão do 
espaço cultural como um todo.

De uma instituição extremamente centralizadora, a atuação do IPHAN nos dias de hoje 
tem uma tendência contrária, o que está refletido nos últimos programas de ação e na 
metodologia desenvolvida para estudos e identificação de acervo e tombamento. Nos 
inícios dos anos 2000, a política em relação às cidades tem como base o programa 
MONUMENTA, que busca conjugar recuperação e preservação do patrimônio histórico 
com desenvolvimento econômico e social, garantindo condições de sustentabilidade. O 
MONUMENTA começou a ser delineado em 1995, mas foi implantado de fato somente 
em 2000. O Ministério da Cultura e o IPHAN assumem um papel gerenciador, envolvendo 
as instâncias municipais nos trabalhos. O programa privilegia grandes projetos de 
recuperação urbana, preservação de monumentos, conjuntos e sítios históricos, gerando 
uma plataforma para o desenvolvimento urbano. 

Sucessor direto do MONUMENTA, o PAC – Programa de Aceleração do Crescimento – 
Cidades Históricas é a atual política de ação do IPHAN para com as cidades históricas. 
Neste caso o fundo vem do próprio Governo Federal e é transferido diretamente para os 
municípios. O IPHAN tem o papel somente de mediador, acompanhando o processo e 
orientando municípios quando necessário, pois são eles que definem uma agenda de 
ações e prioridades. A ênfase está em ações integradas que pensem o funcionamento 
da cidade como um todo, tratando o patrimônio cultural como fator de desenvolvimento 
urbano. São planos de médio prazo, pensando mais ou menos em uma gestão de 4 
anos, o que coincide com uma gestão municipal7.

7 Informações sobre o Programa Monumenta a o PAC Cidades Históricas foram colhidas no site da instituição, 
entre Fevereiro e Março de 2010.
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1.3.3 Paulistas em cena

Nas primeiras décadas do século XX São Paulo estava começando a figurar como 
importante pólo industrial e a futura metrópole já dava sinais de forte centro de 
movimentações culturais. Neste período, com a dinâmica política em todo o país de 
afirmação de uma identidade nacional, São Paulo era o palco de uma disputa entre os 
neocolonialistas e os modernos pela busca das raízes brasileiras e sua difusão. O fato 
é que ambas são ações de aprofundamento de estudos, calcadas na repetição e na 
reflexão; no concreto e no abstrato; na figura e na essência.

Ricardo Severo (1869-1940) e José Mariano Filho (1881-1946) buscavam a verdadeira 
identidade nacional, estudando o período colonial e ensinando, projetando e construindo 
no estilo neocolonial. Os modernistas, muitos egressos ou fortemente influenciados 
pela Semana de 22, buscavam raízes populares e traduziam sua essência em arte de 
vanguarda. Essas duas posições foram de elevada relevância na formação de uma 
cultura de preservação. Nesse cenário, em 1935, é criado o Departamento de Cultura 
de São Paulo, do qual Mário de Andrade, intelectual e ele próprio artista ativo, é figura 
central. Esta instituição, de caráter local, teve extrema importância, pois era em seu cerne 
uma iniciativa pioneira que visava a pesquisa, divulgação e ampliação das expressões 
artísticas e culturais brasileiras em diversos campos. Mário se mostrou árduo pesquisador 
de música e folclore, por exemplo. Como acentua Lélia Coelho Frota, Mário traduz, 
juntamente com Rodrigo Melo Franco de Andrade através destas iniciativas, uma das 
principais buscas do movimento moderno por uma “atualização da inteligência brasileira”, 
atendendo também à “coletivização do saber” (FROTA in ANDRADE, 1981, p. 22).

Em 1936 Mário de Andrade é convidado por Rodrigo Melo Franco de Andrade para 
elaborar o anteprojeto de lei que viria a transformar-se mais tarde no Decerto-Lei 25, de 
1937, instituindo a criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O texto 
de Mário de Andrade foi transformado em lei por Rodrigo, que o revisou e adequou. É 
perceptível no Decreto-Lei 25 a forte raiz generalista e inclusiva, calcada num conceito 
de bem cultural abrangente, fruto dos desejos e das pesquisas de Mário. A natureza 
aberta da lei promulgada, no entanto, deu espaço para que a interpretação do presente 
guiasse as ações do órgão, como visto anteriormente. Gonçalves aponta que somente 
quando Aloísio Magalhães assumiu a direção, em 1979, foi que as aspirações de Mário 
de Andrade para o tratamento do patrimônio puderam ser incorporadas (GONÇALVES, 
2007, p. 41).

Com a criação do SPHAN, Mário de Andrade foi chamado por Rodrigo para assumir a 
direção da Regional São Paulo. Em sua companhia estava o jovem arquiteto Luís Saia, 
como técnico responsável por dar andamento às obras de restauração da regional. 
O fato de Mário de Andrade pregar por uma ampliação da noção do bem cultural – já 
nesta época – condiz com seus vários comentários da inexistência em São Paulo de 
bens de valor artístico elevado, aqui, seria necessário prezar pelo valor histórico, dos 
grandes fatos ou personalidades. Na ausência do valor artístico, optou-se pelo atributo 
da antiguidade, como mostrado pela seleção das casas bandeiristas – ou casas velhas, 
como por algum tempo costumou chamá-las (MAYUMI, 2008). Em seu relatório sobre as 
primeiras pesquisas realizadas no estado de São Paulo, datado de 16/10/1937, Mário 
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de Andrade (1981, p.80), ao falar dos monumentos enfatiza: “Se é certo que sobram aos 
paulistas mil meios de se consolar de sua pobreza artística tradicional: consolação não 
modifica a verdade”.

31: A mesma fachada da Casa do Bandeirante após a 
restauração. Fonte: MAYUMI, 2008, p. 80.

30: Casa do Bandeirante em 1954, antes das obras de 
restauro. Fonte: MAYUMI, 2008, p. 77.

Mário tinha função de pesquisador, cabeça pensante, descobrindo e avaliando o 
panorama da herança arquitetônica paulista. Era chamado por Saia para debates acerca 
de um tema complexo, que demandava discussões mais que somente técnicas. As 
ações em São Paulo, ademais, concentraram-se na eleição de uma arquitetura rural, 
monumental, de objetos isolados, com raras exceções, como o caso do núcleo urbano 
de Iguape, o qual constava nos relatórios de Mário, mas foi somente oficialmente 
tombado em nível federal em 2009. Mayumi (2008) enfatiza que apesar do pouco tempo 
como diretor da regional São Paulo, Mário de Andrade definiu claramente uma linha de 
ação sobre o patrimônio arquitetônico, na qual privilegiou edifícios de origem anterior ao 
período imperial.

1.3.4 Descentralização e continuidade

O órgão estadual da preservação foi criado quando começavam as discussões pela 
descentralização, durante a gestão Soeiro no SPHAN, e próximo ao Compromisso 
de Brasília, em 1970, que recomendava aos estados e municípios uma maior 
responsabilidade sobre seus bens. O CONDEPHAAT foi somente instituído em 1968, 
portanto, de 1937 até esse ano as questões do patrimônio em São Paulo eram atribuição 
do Poder Federal. Para Marco Antonio Lança (2008), a legislação do Condephaat é 
bastante referenciada na Carta de Veneza de 1964, que predica a participação dos 
poderes locais e a proteção de conjuntos.

Apesar de toda a trajetória já percorrida pelo SPHAN, então iniciando uma espécie 
de abertura conceitual da noção de patrimônio cultural, os tombamentos de bens 
em nível estadual continuavam intimamente ligados ao historicismo - principalmente, 
ao bandeirismo. Era um reflexo das comemorações do IV Centenário, em 1954, 
responsáveis por despertar um sentimento de história própria, e a conseqüente 
necessidade de defesa do patrimônio ligado a essa história. Os argumentos principais 
dos estudos então desenvolvidos encontravam-se amalgamados à trajetória e  vida 
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de personagens históricos, onde moraram, por quais locais passaram; eram esses os 
critérios responsáveis por conferir o caráter patrimonial de um bem (RODRIGUES, 2000).

Somente a partir da década de 1970 é que começa a se consolidar o novo entendimento 
do conceito abrangente de patrimônio e, por conseguinte, a atuação do órgão começa 
a se modificar. Marly Rodrigues (2000) divide a atuação do CONDEPHAAT em três 
fases de atuação, que refletem períodos históricos e culturais no Estado, na cultura e na 
preservação.

A primeira fase vai de 1969 a 1975 e revela um órgão em formação, ainda sem 
direcionamento claro, com raízes calcadas na erudição de cada membro do Conselho, 
com vistas à criação de um passado, na busca pela história do Estado, preservando 
bens isolados relacionados a ciclos históricos. Segundo a própria autora, do

ponto de vista dos conselheiros adeptos do culto nostálgico do passado, a concepção de 

cultura como erudição não compreendia a vida urbana contemporânea como expressão 

cultural, o que justifica o seu alheamento a aproximação entre o patrimônio e a cidade 

(RODRIGUES, 2000, p. 66).

Nessa fase, as cidades ou os centros históricos eram vistos como um conjunto de vários 
bens conjugados, apesar do conhecimento Lei Malraux de Paris (1962) e do plano de 
Bolonha (1964), recentes ainda, mas bastante divulgados. Depois dos primeiros anos 
da década de 70 é que essa situação começou a se transformar. Em 1974 a COGEP – 
Coordenadoria Geral de Planejamento8, da Prefeitura do Município de São Paulo, iniciou 
um cadastramento de bens a serem protegidos. A coordenação desse projeto ficou a 
cargo dos arquitetos Carlos Lemos e Benedito Lima de Toledo, que procuraram orientar-se 
pela vigente conceituação de bem cultural, menos relacionada com a excepcionalidade 
do bem e mais com a sua importância social. Esse cadastro foi incluído no zoneamento 
da cidade e os bens foram nomeados de Z8-200, sob legislação específica.
Em 1974 foi promovido pela FAUUSP o Curso de Preservação e Restauro de 
Monumentos, para o qual vieram profissionais trazendo outras experiências do Brasil, 
como de Minas Gerais e de Pernambuco. Foi então que se começou a se introduzir o 
conceito de patrimônio cultural, especialmente com as aulas ministradas pelo francês 
Hügues de Varine-Bohan, técnico da UNESCO, dando uma arejada nos vícios da 
preservação no Estado. Mayumi (2008, p. 155) aponta que este curso representa um 
marco para a história da preservação no Brasil, especialmente para São Paulo, por três 
motivos principais: porque colocou em pauta o problema da conceituação do patrimônio 
e da restauração, numa discussão que envolvia um grande número de profissionais; 
difundiu no meio profissional e acadêmico as noções da Carta de Veneza, o que 
significou ênfase no valor documental do monumento em detrimento do estético e, 
finalmente, porque inaugurou um modelo de formação, na qual o conceito e a teoria vêm 
antes da prática.

Assim começa a segunda fase do CONDEPHAAT, compreendendo o período entre 1975 
e 1982. Definitivamente, o curso de 1974 muda o entendimento das pessoas envolvidas, 

8 A COGEP deu origem a SEMPLA – Secretaria Municipal de Planejamento, que em 2009 tornou-se SMDU – 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.
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com a introdução do conceito de patrimônio cultural que tem sempre por “finalidade 
última o homem, produtor de cultura” (RODRIGUES, 2000, p. 79). A partir de novo 
contexto e desses entendimentos é que a cidade passa a fazer parte da agenda do 
patrimônio no Estado.

Ele [o patrimônio] deixara de ser objeto da ‘missão’ de uma elite que pretendia construir o 

país, para ser valorizado por seu potencial de promover a fruição do tempo passado aliada 

ao lucro dos empreendimentos turísticos (RODRIGUES, 2000, p. 79).

No início dessa nova fase, sob a influência de Aziz Ab’Saber (1924-), geógrafo, 
conselheiro representante do Departamento de Geografia da USP, o tombamento passou 
a ser também adotado como medida de proteção do meio ambiente, abrindo uma outra 
dimensão do patrimônio, que incluía, nesse caso, o urbano.

Nessa mesma época foi criado no SPHAN o CNRC que rendeu influências em todas as 
instâncias patrimoniais. Estava também ocorrendo o PCH e, aproveitando o ensejo, o 
CONDEPHAAT lançou em nível estadual o Programa de Núcleos e Cidades Históricas, 
a partir de um levantamento dentro do contexto da história paulista. No entanto, o 
programa só reafirmou o procedimento ortodoxo do órgão, segundo Rodrigues, tratando 
a cidade como um único monumento histórico. 

Em 1977, foi complementado o levantamento da COGEP e dentro da política de 
desenvolvimento urbano, instituiu-se o Programa de Preservação e Revitalização do 
Patrimônio Ambiental Urbano, sugestão dos coordenadores do levantamento, Carlos 
Lemos e Benedito Lima de Toledo. Nesse programa, ligado a várias secretarias do 
governo, o patrimônio ambiental urbano foi levado às suas últimas conseqüências, ou 
seja, tratado por um viés exageradamente social, segundo conta Marly Rodrigues da 
opinião de Lemos – afastado do Programa antes de sua implantação. O que vale é 
que, de uma forma ou de outra, esse programa trouxe à tona o conceito do patrimônio 
ambiental urbano e o incluiu nas práticas da preservação o 

conceito de patrimônio ambiental urbano procurava sintetizar elementos diversos, as ruas, as 

casas, a paisagem, de modo a compor a um só tempo o quadro material que dá suporte à 

memória e permite preservar o meio ambiente (RODRIGUES, 2005, p. 87)

Nesse momento começou-se a discutir o que seria esse patrimônio ambiental urbano. 
De um lado, Carlos Lemos, arquiteto, entendia o conceito como a ampliação do 
reconhecimento do patrimônio para além dos monumentos históricos e artísticos, 
permitindo a leitura da cidade; de outro, Ulpiano Bezerra de Meneses, historiador, 
defendia que o patrimônio ambiental urbano eram os objetos socialmente apropriados, 
ou seja, “não têm significação por si, mas na medida em que se articulam a um suporte 
de significação, a um sistema que precisa ser conhecido em sua apropriação social” 
(MENESES, 1979, p. 23). Ambos eram conselheiros do órgão e figuras reconhecidas 
dentro da Universidade de São Paulo e da atuação no campo da preservação.

O conceito de patrimônio ambiental urbano surge paralelamente à nova discussão da 
cultura contemporânea, do patrimônio cultural. Segundo Marly Rodrigues (2000, p. 92), 
esse conceito traz a “possibilidade da consideração da cidade como um produto de 
cultura que ocupa lugar de destaque na memória e no imaginário sociais”. No Estado de 
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São Paulo, essas inquietações talvez tenham sido mais latentes: se comparadas a locais 
como Rio de Janeiro, Recife, Salvador, as cidades paulistas apresentam um acervo muito 
mais constituído pelo patrimônio ambiental urbano que por monumentos de grande valor 
individual.

Findado o debate sobre o patrimônio ambiental urbano, o CONDEPHAAT passou por 
uma fase de reafirmação e de discussão de sua atuação, foi fortemente criticado 
pela sociedade, pelos meios de comunicação e pelo governo (representando uma 
minoria abastada da sociedade), e teve decisões e instruções desrespeitadas como 
se jamais tivessem existido9. A ampliação da noção de patrimônio foi incômoda e, 
desacompanhada de investimentos, ações práticas e estudos, acabou resultando em 
ataques ao órgão. 

Os anos 80 representaram o ajuste nas ações do CONDEPHAAT. A terceira fase 
classificada por Marly Rodrigues vai de 1982 a 1987 e é entendida pela autora como a 
fase de democratização. De fato, começa com Aziz Ab’Saber e o conceito do patrimônio 
ambiental e passa por Augusto Arantes, que tenta aproximar a sociedade da tarefa da 
proteção, incentivando estudos do patrimônio, dando um caráter menos fiscalizador 
e impositivo ao órgão. Essa fase foi também marcada pela abertura política do país, 
que propiciava maiores discussões e inclusão. A entrada de uma nova equipe técnica 
de apoio em 1982, formada por 33 arquitetos e 11 historiadores, também dá, neste 
momento, um novo fôlego as ações.

São importantes duas ações sobre a cidade que marcam o período: o tombamento do 
núcleo histórico de Santana do Parnaíba (apesar de ainda na gestão de Ruy Ohtake 
– 1979-1982) e o tombamento dos primeiros bairros-jardim em São Paulo. No primeiro 
caso, apesar do novo discurso do CONDEPHAAT, o trabalho foi conduzido não muito 
diferente dos primeiros anos, quando se tombava pela excepcionalidade, pelo valor 
artístico, considerando o conjunto apartado da dinâmica social e cultural da cidade. Mais 
tarde foi feito um estudo com a comunidade, que apontou que seus anseios eram bem 
diferentes daqueles estabelecidos pelo Estado. O Condephaat tem hoje treze núcleos 
urbanos tombados, sendo os primeiros em 1969, Cananéia, Iguape e São Sebastião, e o 
mais recente em 2003, Itu10.

Por outro lado, em 1986, o tombamento do bairro dos Jardins, em São Paulo, por seu 
valor histórico e ambiental abriu um novo horizonte, que inclusive foi incorporado pela 
instância municipal da preservação. A proteção inclui parcelamento, vegetação, traçado, 
preservando a forma urbana. Silvia Wolff (2001) critica a limitação da proteção do bairro 
ao âmbito urbano, defendendo que a imagem do bairro é também resultado de sua 
arquitetura. O tombamento de bairros em sua natureza carrega uma forma de proteção 
mais vinculada à norma, o que pode ser também procedimento que muitas vezes exerce 
papel de planejamento urbano e regulação de ocupação do solo. Esse limiar estreito 

9 Esse ponto de inflexão foi marcado pelo episódio da demolição dos casarões da Avenida Paulista, a ser 
discutido mais adiante.

10 Levantamento a partir do relatório do Grupo de Trabalho Bens Tombados Núcleos Urbanos, v. III, 
Condephaat, 1992, complementado pela autora no arquivo do órgão. 
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35: Jardim América. Fonte: WOLFF, 2001, capa.

33: Santana do Parnaíba. Fonte: Foto da autora, 2004. 34: Estrada de ferro de Paranapiacaba com relógio ao fundo. 
Fonte: Foto da autora, 2008.
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32: Mapa com a localização dos núcleos tombados pelo Condephaat no estado de São Paulo, com a data de 
homologação do tombamento. Fonte: Desenho da autora sobre base CESAD FAUUSP, 2010.
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abre espaço para uma série de questionamentos, especialmente quando apontados 
desde a perspectiva da dinâmica urbana. Sobre o tombamento de bairros na instância 
Estadual, Juliana Prata (2009) entende como um dado significativo da mudança na 
gestão e no reconhecimento do patrimônio, pois marca a representação da sociedade 
civil organizada e a consideração de valores ambientais e da escala urbana.

O período seguinte significou a consolidação do novo conceito de patrimônio cultural, 
dinâmico, e teve seu ápice com o tombamento do terreiro de candomblé Axé Ilê Oba, 
em 1990, reconhecendo no seu espaço qualidades muito mais de apropriação social e 
cultural que estética ou histórica.

Aparelhado no campo conceitual, no sentido de que conseguiu tornar contemporânea 
sua atitude em relação aos estudos e escolhas, o CONDEPHAAT não foi capaz de levar 
a cabo uma consolidação de ações de intervenção, educação e valorização, culminando 
em uma reforma institucional no ano de 200611. Paralelamente ao Conselho, foi criada 
uma unidade técnica de apoio na estrutura organizacional da Secretaria de Estado da 
Cultura, cuja coordenação tem assento no CONDEPHAAT e não necessariamente a 
presidência. A separação entre Conselho e técnicos marca uma nova fase. Atualmente, 
a Unidade de Preservação do Patrimônio Histórico (UPPH) passa por uma fase de 
aparelhamento institucional e burocrático, consolidando procedimentos técnicos 
e jurídicos. Essa reforma também permitiu a abertura de concurso público para a 
entrada de 15 novos arquitetos12, todos de uma geração majoritariamente já formada 
após a noção de bem cultural estar consolidada, de as políticas para a cidade serem 
democráticas, e, principalmente, após a afirmação do Estatuto da Cidade.

O início desta nova fase é marcado também pelo desastre ocorrido em São Luiz do 
Paraitinga, município do Vale do Paraíba tombado em 1982. Em primeiro de janeiro de 
2010, a cidade foi completamente inundada pela cheia do Rio Paraitinga e passou quase 
três dias completamente submersa. Dos quase quatrocentos imóveis pertencentes ao 
perímetro de tombamento, aproximadamente 20% sofreram graves danos, destes, muitos 
foram totalmente arruinados13. A técnica construtiva mais comum na cidade, a taipa, não 
poderia resistir tão bravamente a tamanha agressão.

O episódio, apesar de trágico, pode se apresentar como uma grande oportunidade para 
o órgão reafirmar sua posição e direcionamento quanto à implementação de uma política 
de ação em escala urbana, revendo o tombamento original e repensando o significado 
desta ação para o salvamento e reconstrução da cidade.

1.3.5 Esfera local, o tombamento municipal

O Departamento do Patrimônio Histórico da cidade de São Paulo foi criado em 1975, 
quando foi instituida a Secretaria Municipal de Cultura. Lia Mayumi (2008) conta que o 

11 Através do Decreto Estadual 50.941, de 05 de Julho de 2006.

12 Dentre os quais a autora desta dissertação.

13 Levantamento UPPH de Janeiro de 2010.
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DPH, ao contrário do Condephaat, surgiu com um caráter de ação, com uma orientação 
inicial de colaborar com os órgãos das esferas superiores, que contemplaria em seu 
plano a preservação de monumentos já tombados pelos órgãos federal e estadual 
localizados no município. Para a elaboração do organograma da nova instituição 
colaboraram vários profissionais renomados da área. Dentre eles um dos principais foi o 
superintendente da regional São Paulo do IPHAN, Luiz Saia.

Em 1977 foi encomendada à Divisão de Preservação do DPH e à COGEP pela 
Companhia do Metrô de São Paulo uma pesquisa dos bens culturais relevantes na ZML-I, 

36: Centro histórico de São Luiz do Paraitinga em janeiro de 2010, completamente inundado com a Igreja Matriz já demolida. 
Fonte: Foto Rogério Marques - Valeparaibano, Jornal da Reconstrução, ano I, n. I, São Luiz do Paraitnga, Março de 2010.

37:  Mapa do estado de danos na cidade após a enchente. Fonte: Secretaria de Estado da Cultura, disponível em http://www.
cultura.sp.gov.br/StaticFiles/SEC/Condephaat/Mapa.jpg, acessado em 02 de Abril de 2010.
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a zona de influência imediata da linha do Metrô Leste-Oeste que estava sendo construída 
(BAFFI, 2006). Já no título do trabalho, Patrimônio Ambiental Zona Metrô Leste, é possível 
perceber a orientação dada às pesquisas e ao procedimento adotado pela Divisão. O 
termo “Ambiental” mostra que não bastava elencar bens isolados ao longo do percurso, 
mas identificar, pesquisar, analisar os bens e o contexto no qual se inseriam do ponto 
de vista da trama urbana, de suas origens, crescimento, características, distribuição 
espacial, necessidades, aspirações, manifestações, com uma fundamentação social e 
espacial. Este trabalho foi inovador para os próprios profissionais nele envolvidos, pois 
eles necessitavam do olhar sensível e aguçado para reconhecer um patrimônio ainda 
estranho, que seja, fora dos parâmetros tradicionais conhecidos.

Na segunda metade da década de 70, estava em voga o tema do patrimônio ambiental 
urbano, o que provavelmente influenciou a elaboração desse trabalho e a atuação do 
recém-criado DPH. Já em 1974, houve o curso na FAUUSP sobre o patrimônio cultural e 
quatro anos mais tarde também a FAUUSP organiza o curso de especialização Patrimônio 
Ambiental Urbano, em que ministraram aulas professores de outras disciplinas, 
historiadores, geógrafos, e com a presença de James Fitch, da Columbia University (NY), 
importante figura da preservação dos EUA, e Adriano La Regina, da Superintendência 
de Antiguidades de Roma. A instrumentação teórico-acadêmica foi fundamental neste 
período, porque houve uma mudança funcional na maneira de agir, antes mesmo de se 
gastar qualquer esforço prático. O primeiro diretor do DPH, Murillo Marx, foi aluno do 
curso de 1974, trazendo para trabalhar com ele uma equipe igualmente jovem, também 
egressa dos cursos de formação especializada (MAYUMI, 2008).

Nessa mesma época foram publicados cadernos com o conteúdo do curso de 1974 e 
foi criado no IPHAN por Aloísio Magalhães o CNRC. Em 1978, além do segundo curso 
da FAUUSP, foi publicada uma edição especial da Revista CJ Arquitetura intitulada 
Patrimônio Cultural Paulista, que, segundo Mirthes Baffi, difundiu esse conceito para 
além da Universidade.

Foi assim que a atuação do órgão em relação ao patrimônio ambiental teve início. 
Marx e sua equipe estavam imbuídos dos mais contemporâneos conceitos e práticas, 
e a orientação do novo órgão se dá para “uma abordagem abrangente do patrimônio 
cultural, que desde o início rejeita, conceitualmente, as aproximações ‘saudosistas’, 
‘pitorescas’ ou mesmo ‘falsificadoras’ dos vestígios materiais do passado” (MAYUMI, 
2008, p. 158). Outra orientação fundamental dos primeiros anos do DPH foi também 
privilegiar uma visão urbanística sobre a questão da preservação, de valorização de 
ambientes e de desenho da cidade, o que foi concretizado na intervenção no Sítio da 
Ressaca, cuja restauração fez parte de um projeto da operação de implantação do metrô 
norte-sul, reordenando todo este recorte da cidade.

Em 1978/79 realizou-se o estudo do Eixo Histórico de Santo Amaro, onde se pretendia 
estabelecer uma área de proteção ambiental. Em 1979 também foi feito o inventário 
da Freguesia do Ó, com o objetivo de reconhecer a área onde se deu a implantação 
original do antigo núcleo. Esses foram os preparativos para que em 1982 se começasse 
a estabelecer a metodologia do IGEPAC-SP – Inventário Geral do Patrimônio Ambiental, 
Cultural e Urbano de São Paulo. Baffi explica que o
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objetivo do IGEPAC-SP é o reconhecimento do que constitui o repertório básico do 

patrimônio cultural e ambiental de cada bairro (configurações urbanas, espaços públicos, 

agenciamentos particulares, edifícios, vegetação expressiva), a documentação desse 

patrimônio, a elaboração de propostas de preservação e a disponibilização das informações 

coletadas através de sua sistematização (2006, p. 178).

O primeiro inventário realizado foi no bairro da Liberdade, em 1983. Esse trabalho serviu 
para ajustar a metodologia desenvolvida a partir dos problemas práticos enfrentados, 
mas não resultou em nenhuma medida de proteção efetiva. O IGEPAC-SP foi pensado 
para ser feito sistematicamente, de forma a abranger toda a cidade, começando dos 
bairros do centro e a partir deles se espalhando. Até o começo da década de 90, 
esses estudos foram desenvolvidos com uma certa regularidade (dentre eles está o 
IGEPAC - Centro Velho, que será objeto de discussão mais adiante), mas deixaram de 
acontecer desde o final daquela década, devido ao acúmulo de funções que a Divisão 
de Preservação passou a ter, especialmente com a criação do CONPRESP – Conselho 
de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo, 
em 1985.

O tombamento em nível municipal foi um caminho de mão dupla para a instituição. Se 
por um lado dava ao poder municipal autonomia de poder proteger bens importantes 
para a história da cidade, por outro, começou a gerar uma série de novas demandas 
e responsabilidades. Se até este momento o DPH era uma instância pensante do 
patrimônio cultural da cidade de São Paulo, a partir de então passou a ter atribuições 
de regulamentação e fiscalização, o que antes era função da COGEP. Bem ou mal, a 
COGEP teria condições ou meios de entender o patrimônio como parte da idéia para a 
cidade, no momento da separação de atribuições, esta relação passa a ser trabalhada 
de forma completamente diferente.

A metodologia do IGEPAC-SP gerou duas publicações: a primeira Cadernos do IGEPAC-
SP 1 (1986), explica como foi o desenvolvimento e as motivações para a elaboração de 
tal trabalho e a segunda, o Cadernos do IGEPAC-SP 2, publicada após o inventário do 
bairro da Liberdade, consiste na adaptação da metodologia depois de sua aplicação 
em campo. É interessante notar, no primeiro caderno, que o IGEPAC-SP aponta o 
reconhecimento das peculiaridades do patrimônio na cidade de São Paulo, uma idéia já 
presente para Mário de Andrade:

Aqui são raros os imóveis remanescentes do período colonial e outros considerados de 

rigoroso apuro estilístico. Assim o IGEPAC-SP tem uma função de reconhecimento de sentido 

diferenciado do aplicado em cidades como por exemplo Salvador ou Olinda, aqui o inventário 

tem como função descobrir e eleger o patrimônio ambiental urbano de interesse óbvio e outros, 

muitas vezes camuflados na malha urbana, estratificada por restos de demolições dos vários 

períodos de sua existência e escondidos por detrás de todo aparato publicitário que poluem a 

paisagem paulistana. (DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, 1986, p. 20-21)

Diferentemente das cidades históricas brasileiras (reconhecidas oficialmente), São Paulo, 
uma cidade de quatro séculos e meio de vida, guarda um acervo edificado relativamente 
recente e que passou por diversas transformações. Durante seus três primeiros 
séculos de vida não assumira grande relevância no cenário nacional e por isso só se 
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desenvolveu de fato depois desse período; Giorgio Lombardi (1992) a classifica como 
uma cidade moderna onde os resíduos do passado estão limitados quase sempre aos 
edifícios simples.

A atuação do DPH em relação à cidade, no entanto, é mais abrangente. Vale lembrar 
os estudos recentes de áreas envoltórias, que consistem no estudo e na definição de 
parâmetros de atuação no espaço urbano para a correta leitura de um bem. A revisão 
das áreas envoltórias tem se mostrado um proveitoso meio de se rever parâmetros 
urbanos e de se conhecer melhor a cidade. Uma vertente muito importante de ser citada 
é o recente tombamento de bairros, cujo objetivo é estabelecer parâmetros de proteção 
para áreas mais abrangentes, sem que necessariamente estejam vinculadas a um bem 
isolado de suma relevância. 

A exemplo do CONDEPHAAT, que em 1986 já havia tombado os bairros jardins (tombado 
ex-officio pelo CONPRESP em 1992) o órgão municipal começou a se envolver com o 
estudo de bairros. Foi assim com o tombamento em 1992 do Pacaembu e de Perdizes. 
Vê-se ainda a referência a unidades tipológicas e urbanísticas bem conformadas, 
relacionadas aos loteamentos da Cia. City, muito bem definidos e desenhados e com as 
construções seguindo parâmetros mais fechados.

Nesse sentido, o tombamento do bairro da Bela Vista, já em 2002, foi emblemático, 
já que advém de um espaço de tipo e traçado urbano heterogêneo e espontâneo. O 
trabalho teve como base o IGEPAC - Bela Vista, realizado em 1984, que foi revisado e 
atualizado em 2001. Foram identificadas três manchas ambientais mais características 
e definidos parâmetros para cada uma delas. O princípio norteador do trabalho foi a 
manutenção da legibilidade urbana do bairro, que guarda um acervo tão diversificado, 
mas ao mesmo tempo alto grau de valor ambiental (D’ALAMBERT; FERNANDES, 2006).

Deste modo, a resolução de tombamento procurou, na medida do possível, contemplar 

todos os aspectos de interesse de preservação identificados na Bela Vista como a 

sua conformação geomorfológica, o seu traçado viário, o seu parcelamento fundiário, 

a sua vegetação arbórea, os seus conjuntos edificados e os seus elementos urbanos. 

(D’ALAMBERT; FERNANDES, 2006, p. 158)

Dentro do perímetro determinado, alguns imóveis foram tombados, mas aqueles 
deixados de fora desta lista podiam ser substituídos ou modificados, desde que fossem 
respeitados os parâmetros estabelecidos pelo existente de recuos, implantação, 
volumetria, gabarito e conveniência de usos. Portanto, o que se preserva não é o objeto 
em si, mas valores que são gerados por ele. A manutenção da população residente 
também foi preocupação do estudo: a proposta consistiu em fazer os próprios moradores 
estabelecerem uma relação de identidade com o espaço, e para isso foi sugerida a 
melhoria das condições habitacionais do bairro.

A iniciativa do tombamento por si só, no entanto, conforme apontam Clara D’Alambert 
e Paulo Cesar Fernandes (2006), não foi suficiente para garantir a qualificação urbana 
desejada. Segundo os autores (ibid), tal iniciativa necessitaria estar vinculada a planos e 
projetos para surtirem o efeito pretendido. Como analisa Bortolato (2009), apesar de todo 
o processo de inventário e identificação e de uma série de tentativas de intervenção, 
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39: Casario da rua 13 de Maio, bairro da Bela Vista. Fonte: 
Foto Paulo César Gaioto Fernandes, 2005 (D’ALAMBERT; 
FERNANDES, 2006, p. 161).

38: Casario da rua dos Ingleses, bairro da Bela Vista. Fonte: 
Foto Paulo César Gaioto Fernandes, 2005 (D’ALAMBERT; 
FERNANDES, 2006, p. 165).

ainda foi de grande dificuldade para o poder público superar os aspectos tradicionais da 
política urbana em São Paulo e de fato agir de maneira eficiente para a preservação. 

No mesmo ano do tombamento da Bela Vista foram tombados também Jardim da 
Saúde e Jardim Lusitânia; em 2004 foram tombados Interlagos, por seu valor ambiental, 
Chácara Klabin e foi feita uma revisão na resolução dos Jardins; em 2005 foi tombado 
o Sumaré e em 2009 a City Lapa. Os tombamentos dos Galpões da Mooca, do Centro 
Velho e as aberturas de tombamento das áreas envoltórias do Parque da Independência 
e do Parque da Aclimação14 também foram ações em escala urbana de mesma 
natureza, apesar de não se tratarem exatamente de bairros. Mesmo os tombamentos 
de bens individuais já seguem a orientação de serem estudados e regulamentados 
com uma área envoltória real, fundamentada pelo próprio processo. O caso da Bela 
Vista abriu precedentes para que outros bairros heterogêneos, ou áreas significantes, 
fossem protegidos, e percebidos seus valores. No entanto ainda falta maior articulação 
com o planejamento da cidade para que estas ações não sejam sobrepostas ou 
negligenciadas.

É possível perceber, assim, um direcionamento no DPH para o estudo e a proteção 
do patrimônio ambiental urbano desde o seu princípio, norteando as ações que têm o 
urbano como tema. Ao longo do tempo, com a contínua mudança de gestões, o acúmulo 
de funções e o aumento e a diversidade do corpo técnico, essa direção pode ter ficado 
mais ou menos evidente, mas esteve sempre presente.

A mais recente investida na cidade no campo da preservação em nível local surgiu 
com o Plano Diretor Estratégico (PDE) de São Paulo, promulgado em 2004, instrumento 

14 Dados obtidos no site do Conpresp: http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/conpresp/
legislacao/resolucoes/
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de desenvolvimento requerido pelo Estatuto da Cidade15. Este plano prevê as 
ZEPEC’s – Zonas Especiais de Preservação Cultural. Este instrumento inserido no 
plano regula o uso e ocupação do solo e está definido como “porções do território 
destinadas à preservação, recuperação e manutenção do patrimônio histórico, artístico 
e arqueológico, podendo se configurar como sítios, edifícios ou conjuntos urbanos”16. 
Esta é a principal ferramenta no que diz respeito à proteção do patrimônio cultural na 
regulação do uso e ocupação, e permite a transferência de potencial construtivo como 
meio de compensação.  Nas audiências públicas para o desenvolvimento dos Planos 
Regionais Estratégicos (PRE) das Subprefeituras a própria comunidade apontou alguns 
imóveis, zonas ou lugares de interesse que foram indicadas como ZEPEC’s. Com a 
definição dos PRE’s e das ZEPEC’s, o CONPRESP publica uma resolução17 abrindo 
processo de tombamento para todos os bens ou zonas indicadas como ZEPEC, com 
um anexo de uma extensa lista, apontando bem por bem. Esse movimento assegura 
a proteção das ZEPEC´s, obrigando a aprovação por parte do CONPRESP para a 
execução de qualquer intervenção. Desde então, o DPH tem feito estudos desses 
imóveis indicados para efetuar seu tombamento definitivo ou arquivar os processos, 
deixando apenas o zoneamento do PDE como regulador. A compreensão técnica de um 
bem cuja indicação partiu do reconhecimento local fortalece e revela o panorama da 
relação de identidade, e contribui para uma ação de aproximação entre especialistas e 
população.

***

Tentar entender a configuração da metrópole paulista a esta altura, e um de seus bairros 
industriais mais significativos do ponto de vista histórico e urbano, pareceu pertinente 
para introduzir a problemática em questão. Foi objetivo do primeiro capítulo desta 
dissertação expor os motivos pelos quais o passado industrial, neste caso, concentrando 
fisicamente no bairro da Mooca, através de alguns exemplares e seus sistemas de 
comunicação e estruturação, tem relevância no panorama da história da cidade de São 
Paulo, e de alguma forma tem interesse para a preservação.  

A importância de São Paulo no cenário brasileiro começa com o café, mas de fato 
desponta com a indústria, fato não somente decisivo na estruturação de seu território, 
mas também na paisagem e no seu imaginário urbano, através da história social e 
dos lugares de memória. Nos últimos anos, com a ênfase em todo o mundo do campo 
conceitual do patrimônio industrial, uma vocação é anunciada, São Paulo mostra-se 
fonte inesgotável de estudos (em vários momentos citados ao longo deste trabalho). 

15 No ano de 2001 é publicada no Brasil a Lei Federal 10.257, conhecida como Estatuto da Cidade. A lei 
estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em benefício 
do bem coletivo, da segurança e do bem estar dos cidadãos, e também do equilíbrio ambiental. O Estatuto da 
Cidade tem como propósito direcionar a política urbana para o aproveitamento democrático do solo, ou seja, 
tenta ordenar o desenvolvimento, garantindo o direito à cidade, a participação democrática e a cooperação 
entre governos, entidades e iniciativa privada.

16 Segundo o Plano Diretor Estratégico, Art. 168 da Lei 13.430 de 13 de Setembro de 2002.

17 Resolução 26, de 2004.
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São Paulo confirma o seu ethos industrial, e pode tornar-se campo fértil de alternativas e 
ensinamentos para a destinação dos objetos da indústria passada, foco de contribuição 
e discussão18. 

A trajetória das instâncias políticas de preservação rebatida na cidade de São Paulo 
visou compreender de que maneira se tem atuado em prol da permanência (ou 
transformação) de bens de interesse, em uma tentativa de mostrar os direcionamentos 
e conceitos por trás da prática.  O que se tem observado é uma história de políticas 
públicas pautada sempre pela luta contra o desenvolvimento (do tipo predador, ou seja, 
aquele desarticulado de uma idéia de integração e continuidade), na esteira de ações 
afirmativas dos vários agentes envolvidos na produção da cidade, sejam eles do setor 
público ou privado. A própria criação do IPHAN em 1937, de alguma maneira segue 
esta lógica, o episódio da Avenida Paulista em São Paulo, a ser tratado mais adiante, e 
também o processo dos Galpões da Mooca.

No capítulo seguinte, o intuito será tratar da preservação daquilo identificado como 
merecedor de tal. 

18 Esta idéia foi colocada pelo arquiteto Luiz Fernando de Almeida, presidente do IPHAN, em debate realizado 
em 23 de Julho de 2010, intitulado “Patrimônio cultural e desenvolvimento: riscos e oportunidades”, organizado 
pela Folha de São Paulo e pela UNESCO. O debate foi mediado pelo jornalista Raul Juste Lores e teve também 
a participação de Jurema Machado, coordenadora de cultura da UNESCO no Brasil e do professor da FAUUSP 
Nabil Bonduki.
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2 (As chaminés e os arranha-céus)

Para compreender o objeto a partir de suas dinâmicas e das ações para sua 

preservação e transformação

2.1 Tombamento dos Galpões da Mooca: processo de reconhecimento e metodologia 

2.1.1 Proteção do patrimônio industrial na cidade: antecedentes

Apesar de uma atuação calcada na visão do espaço urbano, o DPH não apresenta uma 
prática consolidada na proteção dos objetos da industrialização em escala urbana. A 
experiência parece ter sido na preservação de objetos cuja natureza encerra-se em si, ao 
contrário do caso dos Galpões da Mooca, em que a ferrovia torna-se um dos elementos 
mais significativos, estruturador do território e da ordenação dos objetos, dando sentido 
e relevância ao conjunto. 

Os primeiros registros, de 1992, são dos tombamentos ex-officio do CONDEPHAAT de 
alguns remanescentes fabris, ou de algum tipo de atividade relacionada à indústria ou à 
industrialização da cidade São Paulo. Os tombamentos do CONDEPHAAT foram todos 
realizados originalmente na década de 1980. Estão considerados nesta categorização 
o Conjunto de Edifícios do Antigo Matadouro da Vila Mariana, Estação da Luz, Edifício e 
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duas Locomotivas “Davenport” da IRFM – Matarazzo1. Em 1992, o CONPRESP tomba, 
a partir de estudos do DPH, o Moinho Matarazzo e Tecelagem Mariângela, a Vila Maria 
Zélia e Fábrica Maria Zélia, a Antiga Companhia Brasileira de Cimento Portland (Perus). 
Um ano depois, em 1993, o Conselho abre o processo para tombamento do Tendal da 
Lapa, finalizado em 20072.

Este universo apresenta características completamente distintas do tombamento dos 
Galpões da Mooca. Nota-se que os exemplares tombados ex-officio guardam uma 
distância menor com a estética tradicional de bens protegidos, da arquitetura eclética, 
por exemplo, e da inserção na cidade como elemento referencial. Estes exemplares, 
ademais, relacionam-se com a cidade em uma escala mais contida que o conjunto do 
perímetro do tombamento dos Galpões da Mooca. 

Um importante momento que contribuiu para um desvio da prática corrente da 
preservação foi o já citado trabalho Patrimônio Ambiental Metrô Zona Leste, realizado 
no ano de 1977 pela Divisão de Preservação sob encomenda da Companhia do Metrô 
de São Paulo. Apesar de não recorrer exatamente a área dos Galpões da Mooca, 
este estudo desloca-se para o eixo de ocupação leste, tendo que encarar um acervo 
construído com as feições da industrialização.

1 Resolução CONPRESP 5, de1991 - Tombamento “Ex-officio” (TEO)

2 Resolução CONPRESP 38, de 1992 - Tombamento Moinho Matarazzo e Tecelagem Mariângela; Resolução 
CONPRESP 39, de 1992 - Tombamento Vila Maria Zélia e Fábrica Maria Zélia; Resolução CONPRESP 27, de 
1992 - Tombamento Antiga Companhia Brasileira de Cimento Portland; Resolução CONPRESP 6, de 1993 - 
Abertura de Processo de Tombamento Tendal da Lapa e Resolução CONPRESP 10, de 2007 - Tombamento 
Tendal da Lapa.

1: Vista aérea da Vila Maria Zélia, em primeiro plano, com a fábrica ao fundo, na primeira metade do século XX. 
Fonte: Processo CONDEPHAAT 24268/ 1985, fl. 163.
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Nos primeiros anos de atuação do CONPRESP, fins da década de 1980 e principalmente 
a partir dos anos 1990 o próprio DPH já faz estudos de artefatos de outra natureza, com 
um valor mais ligado à história social que à estética, cujo exemplar mais notável é a 
Fábrica Brasileira de Cimento Portland Perus. No corpo do texto da resolução estão as 
motivações da memória dos trabalhadores – origem do pedido de tombamento –, da 
história da tecnologia fabril e da relação com a estrada de ferro Perus-Pirapora. Essa 
conexão com a ferrovia, no entanto, ainda não articula um sistema organizacional forte 
capaz de definir o território ou a ocupação da cidade, com o nível que tem o conjunto 
dos Galpões da Mooca. A fábrica de Perus localiza-se no extremo noroeste da cidade 
de São Paulo, a uma distância de aproximadamente 25km do Centro; o complexo fabril 
foi implantado na primeira metade do século XX e até hoje permanece numa condição 
periférica em relação à cidade. Esta característica determina as relações urbanas 
estabelecidas entre a Fábrica de Perus e as dinâmicas econômicas e especulativas do 
território urbano, especialmente quanto ao interesse suscitado por este espaço para 
incorporadores, apesar das propostas de construção de um condomínio com o fácil 
acesso permitido pela proximidade com o Rodoanel Mário Covas3.

 

2.1.2 O processo de tombamento dos Galpões da Mooca

A regulamentação de tombamento dos Galpões da Mooca figura como uma experiência 
inovadora no âmbito da atuação do DPH e do CONPRESP, não somente pelo objeto, 
conforme contextualizado anteriormente, mas também pela maneira como o processo foi 
iniciado.

3 Essas questões foram trabalhadas por VALE, Michel Hoog Chauí do. Patrimônio na periferia: análise de 
propostas para a Fábrica de Cimento Portland de Perus. Trabalho Final de Graduação FAUUSP. São Paulo, 
2006.

2: Vista do conjunto da Fábrica Brasileira de Cimento Portland Perus. Fonte: Foto Michel Vale, VALE, 2006, p.31.
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3: Mapa de Uso e Ocupação do Solo do PRE da Subprefeitura da Mooca. Os pontos vermelhos representam 
os imóveis indicados como ZEPEC. Reparar na concentração mais ao norte, próximo à ferrovia, especialmente 
nas estações do Braz e da Mooca, e no eixo da Avenida Celso Garcia. Fonte: Disponível em http://sempla.
prefeitura.sp.gov.br/ urbanismo/arquivos/25-MAPA-MO-04r1.jpg, acessado em 25 de Abril de 2010.

Tabela 1 (ao lado): Imóveis indicados como ZEPEC pelo PDE da Mooca. Fonte: Disponível em http://www.
prefeitura.sp.gov.br/ cidade/upload/ 0dd63_Anexo_II_Resolucao_26-04-Subprefeituras.pdf, acessado em 14 de 
Abril de 2010.

O ponto de partida surge com o Plano Diretor Estratégico do município (PDE), publicado 
em 2004. O PDE é o instrumento básico  da política de desenvolvimento urbano e de 
controle da expansão urbana da cidade de São Paulo, e figura como disciplinador do 
parcelamento, uso e ocupação do solo, incorporando os instrumentos do Estatuto da 
Cidade. Como explicado anteriormente, a partir das designações deste plano foram 
sendo desenhados os Planos Regionais Estratégicos (PRE) para cada Subprefeitura, 
que através das audiências públicas, pressupostamente, incorporaram os desejos e 
aspirações da comunidade local. 

O PRE da Mooca instituiu 51 indicações de ZEPEC´s, que constam na tabela publicada na 
lista de abertura de tombamentos da Resolução 26/04, regulamentada pelo CONPRESP.

Com a abertura de tombamento de todos os imóveis indicados como ZEPEC, qualquer 
intervenção a ser executada precisaria passar por aprovação do CONPRESP, enquanto 
não estivessem definidos o tombamento definitivo ou o arquivamento deste processo. 
No PRE da Mooca vários galpões ao longo da Rua Borges de Figueiredo e da Avenida 
Presidente Wilson, vias paralelas à ferrovia, foram indicados como passíveis da proteção. 
Principalmente no curso da ferrovia, mas também nas adjacências, o fato de muitas 
das indicações terem como referência bens materiais significativos do processo de 
industrialização, o principal motor da formação e desenvolvimento do bairro, aponta 
para o reconhecimento de uma identidade latente. Além disso, a aceitação dos objetos 
da industrialização como bens culturais a serem mantidos e consagrados, dada sua 
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Nº IDENTIFICAÇÃO ENDEREÇO SETOR QUADRA LOTE(S)

90 Travessia estrada de ferro (altura Moinho 
Matarazzo) Travessia estrada de ferro (altura Moinho Matarazzo). 002

91 Estação do Pari Largo Sta. Rosa 002 017

92 R. Jairo Goes, nº 46 x Av. Rangel Pestana 002 083 0002 a 0012, 
0018

93 Orfanato - antiga casa da roda R. Barão de Jaguará com Rua da Mooca 003 045 0043
94 Edifício Industrial (atual fábrica 5) Av. Alcântara Machado com Rua Dr. Almeida Lima 027 086 0001
95 Antigo edifício industrial R. da Mooca, nº 815 e 775 003 045 0043
96 Edifício industrial Rua Thiers com Rua Hanemann, 335 017 066 0034

97 Igreja Sto. Antonio do Pari Rua Rodrigues dos Santos, 831 c/ Rua Hanemann 352, 
368, 392, 394 c/ Praça Padre Bento 017 076 0043

98 Biblioteca Municipal do Canindé “BIJ 
Adelpha Figueiredo” Pça. Ilo Ottani, 146 – Pari. 017 113 0001

99 Traçado urbano e casario remanescente 
no alto do Pari e Capela N.Sa Aparecida

Rua São Biágio, Rua Morro Grande, Rua Aparecida e 
Rua Sacramento 017 027, 041, 096, 

101, 102 todos

100 Conjunto de residências Rua Conselheiro Belisário, 10 a 88 025 017 0023 a 0050, 
0060, 0061

101 Edifício na R.Joly Rua Joly, 143 esquina com Rua Manuel Vitorino com 
Rua Sampson, 146 e 142 025 037 0018

102 Edifício na R.Joly Rua Joly, nº 294, esquina Rua Euclides da Cunha e Rua 
Sampson 025 038 0072

103 Edifício na R. Joly Rua Joly, nº 179 e 273, esquina Rua Manuel Vitorino, nº 
232, 280, 322 025 044 0031

104 Rua Uruguaiana, 375 com Rua Brigadeiro Machado, 
279, 283 025 061 0053

105 ETE Carlos de Campos Rua Monsenhor Andrade, 798,818 c/ Rua Oriente 025 080 0075

106 Edifício industrial - Fábrica Orion Rua Behring c/ Rua Fernão de Magalhães c/ Rua 
Joaquim Carlos, 71 026 018 0001

107 Casarão na Av. Celso Garcia Avenida Celso Garcia, 849 026 028 0021

108 Área do Belém Perímetro formado pelas quadras 43; 51; 41; 37; 38; 39; 
35 e 47 do setor 26 – Belém 026

035, 037, 038, 
039, 041, 043,

047 e 051

109 Conjunto residencial Rua Antonio Rolim Jr.- casas 1 a 46 com Rua do 
Hipódromo, 552 027 002

0070 a 0093, 
0096 a 0117, 
0343, 0344

110 Travessia estrada de ferro Travessia estrada de ferro (altura Museu do Imigrante) 027 085
111 Residências Rua dos Trilhos, nº 1234 e 1236 028 003 0034, 0035
112 Cotonifício Crespi Rua Taquari, 173 x Rua Trilhos 028 015 0006

113 Edifício industrial / antigo colégio São 
Judas Rua Javari, 403 028 015 0005

114 Pizzaria São Pedro R.Javari, 333 com R. Visconde de Laguna 028 022 0297
115 Estádio Conde Rodolfo Crespi (Juventus) Rua Javari, nº 101, 117, 169 e 183 028 022 0286
116 Antigo Moinho Santo Antonio R. Borges de Figueiredo, 448 028 046 0109
117 Travessia estrada de ferro Travessia estrada de ferro (altura da estação da Mooca). 028 046
118 R. Borges de Figueiredo, 300, 320 028 046 0110
119 R. Borges de Figueiredo, 510 028 046 0112
120 R. Borges de Figueiredo, 496 028 046 0125
121 R. Borges de Figueiredo, s/n 028 046 0126

122 Estação Mooca (Trem) R. Monsenhor João Felipe c/ Av. Presidente Wilson, 
1009 028 046 0074

123 Conjunto de edifícios - R. Borges de 
Figueiredo, nº 944 a 1358

R. Borges de Figueiredo x R. Monsenhor João Felipo, 
nº 1 028 046 0049

124 Conjunto de edifícios - R. Borges de 
Figueiredo, nº 944 a 1358 R. Borges de Figueiredo, 1098 028 046 0057

125 Conjunto de edifícios - R. Borges de 
Figueiredo, nº 944 a 1358 R. Borges de Figueiredo, 1110 028 046 0058

126 Conjunto de edifícios - R. Borges de 
Figueiredo, nº 944 a 1358 R. Borges de Figueiredo, 1120 028 046 0059

127 Conjunto de edifícios - R. Borges de 
Figueiredo, nº 944 a 1358 R. Borges de Figueiredo, 1132 028 046 0060

128 Conjunto de edifícios - R. Borges de 
Figueiredo, nº 944 a 1358 R. Borges de Figueiredo, 1144 028 046 0061

129 Conjunto de edifícios - R. Borges de 
Figueiredo, nº 944 a 1358 R. Borges de Figueiredo, 1156 028 046 0062

130 Conjunto de edifícios - R. Borges de 
Figueiredo, nº 944 a 1358 R. Borges de Figueiredo, 1166 028 046 0063

131 Conjunto de edifícios - R. Borges de 
Figueiredo, nº 944 a 1358 R. Borges de Figueiredo, 1180 028 046 0064

132 Conjunto de edifícios - R. Borges de 
Figueiredo, nº 944 a 1358 R. Borges de Figueiredo, 1186 028 046 0065

133 Conjunto de edifícios - R. Borges de 
Figueiredo, nº 944 a 1358 R. Borges de Figueiredo, 1204 028 046 0066

134 Conjunto de edifícios - R. Borges de 
Figueiredo, nº 944 a 1358 R. Borges de Figueiredo, 1216 028 046 0067

135 Conjunto de edifícios - R. Borges de 
Figueiredo, nº 944 a 1358 R. Borges de Figueiredo, 1226 028 046 0068

136 Conjunto de edifícios - R. Borges de 
Figueiredo, nº 944 a 1358 R. Borges de Figueiredo, 1250 028 046 0069

137 Conjunto de edifícios - R. Borges de 
Figueiredo, nº 944 a 1358 R. Borges de Figueiredo, 1358 028 046 0070

138 Conjunto de edifícios - R. Borges de 
Figueiredo, nº 944 a 1358 R. Borges de Figueiredo, 944 a 1020 028 046 0129

139 Conjunto de edifícios - R. Borges de 
Figueiredo, nº 944 a 1358 R. Borges de Figueiredo, 1030 a 1084 028 046 0130

140 Grupo Escolar Pandiá Calógeras Av. Paes de Barros, 1025 032 043 0102

141 Conjunto residencial Av. Celso Garcia, R. Intendência, R. Carumã e R. 
Caruapanã – Belém 196 018 0006 a 0028 

e outros
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configuração estética e a sua inserção no tecido urbano, revela a validação de um 
campo disciplinar ainda em desenvolvimento.

Dois anos após a esta abertura de tombamento, em 2006, houve um pedido de análise 
para um projeto de transformação no terreno do conjunto dos Grandes Moinhos Gamba 
(moinho Santo Antônio). A equipe designada para responder este primeiro pedido inicia 
um estudo do bairro, da cidade a seu redor, dos processos administrativos relacionados, 
dos dados do planejamento urbano (PDE, PRE), etc., compilando informações de alguma 
maneira já tratadas, mas não organizadas de forma sistemática, tentando compreender 
as várias dimensões deste objeto. Pode-se salientar que equipe então designada era 
nova no departamento e nunca havia trabalhado com este tema. Esta particularidade 
vem a corroborar com o fato de que o problema era realmente novo para o DPH, carente 
ainda de um corpo organizado de idéias e ações para tratar do caso4.

Neste estudo, foi levantado um pedido de tombamento do conjunto dos Moinhos Santo 
Antônio datado de 1997, partindo de um cidadão, com estudo de historiadores e 
arquitetos. Nos encaminhamentos do parecer final, de 1998, apesar de se reconhecer a 
relevância do bairro da Mooca e de seu acervo construído para a história da cidade, a 
recomendação é por um estudo mais aprofundado, articulado, e, principalmente, uma 
definição dos meios possíveis de proteção, que extrapolaria a figura do tombamento. 
O resultado é o indeferimento do pedido isolado, e o conseqüente arquivamento do 
processo, reforçando a idéia de que ainda não se tinha uma noção clara do problema 
nem de como solucioná-lo.

O parecer de análise do pedido para aprovação do projeto de transformação no terreno 
do conjunto dos Grandes Moinhos Gamba (moinho Santo Antônio) acaba apontando 
para o seu indeferimento. Nas justificativas para negar o pedido de transformação do 
conjunto dos Moinhos Gamba nos moldes em que foi apresentado, a então diretora da 
Divisão de Preservação do DPH, Mirthes Baffi, enfatiza que a intervenção pretendida vai 
de encontro às intenções de ordem urbanística para a área, prejudicando a implantação 
do PRE da Subprefeitura da Mooca, e de ordem preservacionista, pois prevê a demolição 
de boa parte das edificações antigas. Ainda segundo Baffi, a concentração de 
edificações industriais e ferroviárias do período inicial da industrialização de São Paulo 
junto à ferrovia, próximo a estação da Mooca, 

corresponde a um conjunto que transcende a idéia da preservação pontual e aponta para 

o objetivo do PRES-MO de aliar a preservação dos testemunhos da história da formação 

urbana da Mooca e da Cidade de São Paulo às transformações necessárias à melhoria geral 

da qualidade de vida da região5.

O projeto apresentado previa a demolição de boa parte do conjunto para implantar três 
torres de apartamentos, duas de 92m e uma de 112m de altura, mantendo a parte do 

4 Convém assinalar que o trabalho da crítica e da pesquisa no campo do patrimônio dentro dos órgãos de 
preservação, por mais que seja de cunho institucional, dado seu caráter subjetivo, acaba levando intrínseco o 
direcionamento dos técnicos envolvidos e do contexto em que vivem, seja cultural, social ou político. Assim foi 
marcada a própria história do IPHAN, como visto no primeiro capítulo.

5 Em encaminhamento constante do P. A. CONPRESP 2007-0.062.678-6, fls. 623-625.
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muro frontal do terreno e o edifício principal do moinho de trigo e arroz, para ser usado 
como espaço de convivência e salão de festas do condomínio fechado. O escritório 
Königsberger Vannucchi, autor do projeto, com a consultoria da arquiteta restauradora 
Helena Saia, chega a apresentar o projeto na reunião do Conselho, contrapondo os 
argumentos do parecer, mas não consegue persuadir pelo contrário. 
 

4: Imagem da maquete do projeto. Fonte: Processo Administrativo CONPRESP 2007-0.162.678-6, fl. 596.

A análise deste pedido, no entanto, fazia pouco sentido se levada a cabo isoladamente, 
tendo em vista que a escala do próprio objeto merecia uma visão articulada, que a 
constância de bens indicados na zona, tanto em relação ao tipo quanto ao local era 
alta e que o corrente processo de transformação do bairro da Mooca demandava uma 
análise integrada6. A consideração do pedido, então, logo se transforma em um estudo 
articulado dos galpões indicados como ZEPEC, resultando numa apurada instrução para 
seu tombamento definitivo.

O documento intitulado “Estudo para o tombamento do patrimônio industrial na orla 
ferroviária em torno da estação da Mooca”7, de maio de 2007, é apresentado para 
embasar a proteção. Já no título, é possível aferir que o trabalho foi feito a partir 
da perspectiva integrada dos bens e de uma noção específica de bem cultural, o 
representante do patrimônio industrial, além do protagonismo da ferrovia e da estação 
como elementos articuladores, remetendo à escala urbana. O material inicia-se com 
um estudo da história do bairro, falando de suas origens e transformações, analisa a 
situação atual do lugar e o planejamento urbano, nas figuras do PRE da Subprefeitura da 

6 Segundo a arquiteta Dalva Thomaz em conversa com a autora em 12 de Abril de 2010.  Thomaz esteve 
presente ao longo de todo o processo de regulamentação do tombamento dos Galpões da Mooca, exercendo 
um importante papel na compreensão de toda a ação, desde a perspectiva da atuação do DPH.

7 Constante do processo de tombamento dos Galpões da Mooca, P.A. CONPRESP 2007-0.162.678-6.
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Mooca e da Operação Urbana Diagonal Sul, e tece comentários acerca do patrimônio 
industrial e da arquitetura voltada para a indústria. Em seguida, concentra-se nos objetos 
em torno da ferrovia e da estação, entendendo a conformação urbana e a relação com a 
Rua Borges de Figueiredo e com a Avenida Presidente Wilson e argumenta o porquê da 
preservação de tal área. Para apresentar o material foi feita uma ficha de identificação de 
cada unidade industrial com os dados das construções, material gráfico encontrado em 
arquivo, cronologia construtiva, descrição e o estado de conservação. A regulamentação 
da área envoltória aparece em um item deste documento e posteriormente é assunto 
de um novo processo, dado um pedido de revisão das restrições que estabelecia, 
incorporado no texto da resolução publicada.

Durante o desenvolvimento dos estudos, da busca de documentação e de referências, 
era recorrente o aparecimento da Cervejaria Bavaria, depois Cia. Antarctica Paulista. 
Além de ser uma das primeiras fábricas da região, também sobressai a conformação e 
as dimensões do conjunto mais antigo da fábrica, junto à ferrovia, pela altura, pelo porte 
e pelo acabamento. Causava espanto o fato de o conjunto da Cia. Antarctica Paulista não 
fazer parte do rol de bens indicados como ZEPEC pelo PRE da Subprefeitura da Mooca 
e foi então que, paralelamente à instrução de tombamento do conjunto dos Galpões da 
Mooca, foi aberto seu processo de tombamento8.

Finalmente, após vários desdobramentos e algumas turbulências, na 411º Reunião 
Ordinária do CONPRESP, em 17 de Julho de 2007, o processo de tombamento foi 
deferido. O processo de tombamento dos Galpões da Mooca foi retirado da pauta 
da reunião do CONPRESP por cinco vezes consecutivas, sendo aprovado com 
unanimidade de votos numa agitada sessão. O tombamento foi contestado por três 
interessados, a Tecnoplast Indústria e Comércio Ltda, a Magik Incorporadora e a Moinho 
Empreendimentos (que fez o pedido para a transformação do Moinho Santo Antonio), 
com rebatimento por parte da assessoria jurídica do DPH/ CONPRESP. A decisão foi 
homologada pelo secretário da cultura em 17 de dezembro de 2008, um ano e meio 
depois da aprovação, e novamente contestada, sendo homologada definitivamente pelo 
prefeito em 15 de junho de 2009.

8 Fato apontado por Dalva Thomaz. 

5: Vista da Cia. Antarctica Paulista a partir da Avenida 
Presidente Wilson, com destaque para a chaminé. Fonte: Foto 
da autora, 2010.

6: Detalhe de edifício da Cia. Antarctica Paulista. Fonte: Foto 
da autora, 2010.
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2.1.3 Descrição do objeto de tombamento

A resolução abrange sete unidades industriais, entendendo unidade aqui como um 
conjunto de construções e equipamentos – armazéns, fábricas, casas de apoio, 
moinhos, silos, chaminés – relativos a uma atividade específica, ligados à produção 
fabril propriamente dita, à armazenagem ou ao transporte conectado à ferrovia. Estes 
exemplares nesta área específica do bairro foram apontados tomando por base critérios 
que levaram em consideração sua importância urbanística e paisagística no processo 
de industrialização da cidade de São Paulo e na conformação do bairro da Mooca entre 
o fim do século XIX e a primeira metade do XX, segundo seus valores relacionados à 
história social, da tecnologia, da técnica e da arquitetura (CONPRESP, 2007). A resolução 
cita a proteção individual das unidades com diretrizes específicas para cada uma e 
define um perímetro contenedor, onde também há restrições, além da área envoltória. 
O perímetro é formado pela Rua Borges de Figueiredo, Rua Monsenhor João Felipo, 
Avenida Presidente Wilson e Viaduto São Carlos (Setor 028, Quadra 046).

Durante o trabalho, a ferrovia sempre aparecia como o elemento impulsionador, como 
a razão porque aquelas fábricas foram ali implantadas e como a razão pela qual elas 
teriam de funcionar. Essa constatação fez com que o estudo procurasse entender 
as relações estabelecidas entre objetos e cidade e adquirisse uma escala maior, 
procurando absorver a ferrovia como figura central do tombamento. Daí advém o fato de 

UNIDADE ENDEREÇO SQL DIRETRIZES
Antigas Officinas da 
Sociedade Anônima Casa 
Vanorden

Rua Monsenhor João 
Felipo, nº 01

028 046 
0049

a) Preservação integral do conjunto de dezessete galpões modulares que fazem 
frente para a rua Borges de Figueiredo e do antigo escritório na esquina da rua 
Borges de Figueiredo com rua Monsenhor João Felipo (edifício 1), incluindo os 
remanescentes de seu sistema construtivo, como estruturas, tesouras, coberturas, 
alvenarias, envasaduras e caixilhos;

Antigo conjunto Grandes 
Moinhos Minetti Gamba

Rua Borges de 
Figueiredo, n° 300

028 046 
0134

a) Preservação dos galpões voltados para a ferrovia (edifício 2a), bem como 
dos prédios fabris situados na faixa central do terreno, correspondendo ao 
antigo conjunto das fábricas de óleo, sabão e glicerina (edifício 2b), incluindo os 
remanescentes de seu sistema construtivo, como estruturas, tesouras, coberturas, 
alvenarias, envasaduras e caixilhos;

Antigo conjunto Grandes 
Moinhos Minetti Gamba

Rua Borges de 
Figueiredo, n° 510

028 046 
0112

a) Preservação integral dos dois agrupamentos de armazéns voltados para a 
ferrovia, caracterizados pelos edifícios 3a e edifícios 3b, conforme desenho anexo; 
do prédio do antigo moinho de trigo (edifício 3c), situado na faixa central do lote, 
além dos prédios do antigo moinho de arroz (edifício 3d), da casa do guarda 
(edifício 3e) e algumas outras construções situadas no alinhamento com a rua 
Borges de Figueiredo (edifício 3f), incluindo os remanescentes de seu sistema 
construtivo, como estruturas, tesouras, coberturas, alvenarias, envasaduras e 
caixilhos;
b) Preservação do espaço descoberto central do lote (3g), incluindo:
b.1. A área de permeabilidade que constitui a atual área verde e os elementos 
arbóreos de maior porte; b.2. As marcas remanescentes da localização dos 
antigos silos de trigo bem como os elevadores e outros equipamentos industriais.

Antigo conjunto de 
galpões e armazéns

Rua Borges de 
Figueiredo, n° 964 a 
1004 e n° 1030 a 1084

028 046 
0129 a 
0130

a) Preservação de todo o agrupamento de galpões voltado para a ferrovia (edifício 
4a), para que permaneça constituindo o contínuo de armazéns, incluindo os 
remanescentes das fachadas de alvenaria e do seu sistema construtivo, como 
estruturas, tesouras, coberturas, alvenarias, envasaduras e caixilhos;
b) Preservação integral dos quatro galpões situados ao lado do lote 0057 (edifício 
4b), incluindo os remanescentes das fachadas de alvenaria e do seu sistema 
construtivo, como estruturas, tesouras, coberturas, alvenarias, envasaduras e 
caixilhos; 

Antigo conjunto 
de depósitos para 
café, posteriormente 
pertencentes à CEAGESP

Rua Borges de 
Figueiredo, n° 1098 a 
1250

028 046 
0057 a 
0069

a) Preservação de todo o conjunto dos doze galpões modulares (edifício 5), em 
sua conformação unitária original, incluindo estruturas, tesouras, coberturas, 
alvenarias, envasaduras e caixilhos;

Antigo conjunto 
Sociedade Técnica 
Bremensis e Schmidt 
Trost

Rua Borges de 
Figueiredo, n° 1294 e 
1358

028 046 
0070

a) Preservar todo o conjunto com faces para a ferrovia e para a rua Borges de 
Figueiredo formado por cinco blocos contíguos centrais (edifícios 6a e 6b), além 
da portaria e da casa que configura a entrada do conjunto (edifício 6c), incluindo 
os remanescentes de seu sistema construtivo, como estruturas, tesouras, 
coberturas, alvenarias, envasaduras e caixilhos;

Conjunto de armazéns da 
antiga São Paulo Railway, 
situado ao lado da 
Estação da Mooca

Avenida Presidente 
Wilson, n° 1009

028 046 
0074

a) Preservação do conjunto formado pelos três galpões dispostos paralelamente à 
linha do trem (edifício 7a), incluindo os remanescentes de seu sistema construtivo, 
como estruturas, tesouras, coberturas, alvenarias, envasaduras e caixilhos;
b) Preservação do espaço que conforma a praça de acesso à estação de trem 
(espaço 7b), nas suas características atuais; 
c) Preservação dos equipamentos de apoio da ferrovia dispostos dentro do 
terreno
(espaço 7c).

Tabela 2: Lista das unidades protegidas, com as diretrizes específicas correspondentes. Fonte: Resolução 14/07, disponível em 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/ cidade/ upload/8b69c_14_T_Galpoes_da_Mooca.pdf, acessado em 14 de Abril de 2010.
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7: Mapa da Resolução 14/07. Fonte: Disponível em http://www.prefeitura.sp.gov.br/ cidade/upload/ 2d324_14_T_Galpoes_da_
Mooca_mapa.pdf, acessado em 14 de Abril de 2010.

a delimitação estar na Avenida Presidente Wilson e incluir a Rua Borges de Figueiredo, 
pois essas vias foram abertas tendo em vista a conexão das fábricas, antes somente 
ligadas à saída de mercadorias pela ferrovia, com a cidade, com o transporte rodoviário, 
marcando um novo momento da lógica de funcionamento da indústria9. 

O texto para o estudo de tombamento apresenta uma análise do PDE e da Operação 
Urbana Diagonal Sul, que abrange a área do perímetro protegido. A perspectiva de 
inclusão da leitura das intenções do planejamento revela uma tentativa de incorporar e 
reforçar um caráter de transformação, não de congelamento a partir do tombamento. 
A mudança da noção do entendimento do bem cultural carrega consigo uma postura 
de intervenção, do patrimônio com caráter dinâmico, inserido na lógica local, e não 
apartado, com sua utilização estigmatizada. 

Pode-se apreender desse estudo três graus de proteção, que correspondem a três 
escalas do entendimento da área. O edifício propriamente, traduzido na listagem de 
objetos com diretrizes; a relação existente entre esses edifícios, incluindo a ferrovia, 
representado pelas limitações imprimidas no polígono contenedor das unidades e a 
relação desse polígono com a cidade, na figura das restrições para a área envoltória. 
Nas edificações apontadas para a proteção individual, a definição de diretrizes 
específicas, indicando a manutenção de edificações mais importantes, pressupõe a 
possível transformação de tudo aquilo que não está listado. A resolução também não 

9 Segundo relato da arquiteta Dalva Thomaz.
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8: Vista geral da área com a delimitação do perímetro de tombamento em amarelo. Fonte: MEYER; GROSTEIN, 2010, p. 78. 

N

N

9: Vista geral da área em 1957, com a delimitação do perímetro de tombamento em amarelo. Fonte: Foto 
pertencente ao Arquivo Museu Histórico da Cia Antártica, Acervo ANSP/ DIM, GENNARI, 2005, p. 67.
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impede a implantação ou a manutenção de nenhuma utilização, abrindo oportunidade 
para repensar aquela dinâmica urbana.

Ainda assim, procurando compreender a área, a equipe optou por deixar fora da 
regulamentação de tombamento a Companhia União de Refinadores, apesar de 
reconhecer o conjunto como parte integrante e importante daquela lógica urbana. A 
fábrica a época ainda estava em funcionamento e, para os arquitetos envolvidos no 
estudo, era um grande absurdo naquele momento imaginar que poderia passar por 
transformação tão radical, semelhante às suas vizinhas. Em 2008, já com a perspectiva 
de sua destruição e alguma negociação com proprietário e projetista, assunto a ser 
tratado mais adiante, é aberto processo de tombamento da chaminé remanescente do 
conjunto10, processo finalizado em 2010, com o tombamento definitivo11.

A instrução restringiu o remembramento dos lotes e a altura das edificações a 
serem construídas. Foram identificadas duas principais características tipológicas 
de implantação no lote: a grande indústria e as vilas operárias. Entendendo que a 
preservação de ambos seria interessante para a leitura do lugar, a regulamentação 
tenta restringir ações que façam perder de vista esses atributos. Assim, para conter o 
crescimento em altura no grande lote da indústria, nas unidades protegidas, restringe 
altura a 25m, tendo como referência as alturas das antigas chaminés e as edificações de 
grande porte. Para conter a destruição das vilas operárias, restringe o remembramento, 
impedindo a união de lotes e construção de uma única torre em altura baseado no 
potencial construtivo do terreno inteiro.

Vale salientar que as restrições são fundamentadas pela leitura das referências locais, 
e apesar de ensaiar possíveis intervenções através de modelos virtuais, ou seja, 
vislumbrando um momento futuro de transformação, não entra no aprofundamento do 
desenho do edifício concretamente. A análise do PDE e do PRE da Subprefeitura da 
Mooca também são reflexões sobre um documento normativo. Apesar de indicar para 

10 Resolução CONPRESP 7, de 2008.

11 Resolução CONPRESP 5, de 2010

11: Vista da quadra demolida com a chaminé remanescente, no
final do mesmo ano. Fonte: Disponível em http://saopauloabando 
nada.com.br/ acucar-uniao/, acessado em 07 de Maio de 2010.

10: Edifícios da Companhia União de Refinadores no início de 
2009. Fonte: Disponível em http://saopauloabandonada.com.
br/ acucar-uniao/, acessado em 07 de Maio de 2010.
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um caminho de transformação, estes estudos e apontamentos apóiam-se no plano das 
idéias. O estudo de tombamento e a resolução, em seu bojo, não denotam a vontade 
de congelamento de estruturas, levando-se em conta o existente e a qualidade das 
relações entre este e o que se pretende construir. O que se pode apreender da resolução 
e dos textos a ela relacionados é a tentativa de identificar valores próprios àquela área 
e dar o caminho para uma transformação domesticada. Ou seja, o que se pretende 
é a permanência de características fundamentais para a compreensão da formação 
daquele patrimônio edificado e a inserção da área dentro de uma nova dinâmica urbana, 
já em curso, e não à mercê do poder público, seguindo exclusivamente uma lógica de 
mercado.

Para a área envoltória, nos primeiros estudos, havia sido definido um gabarito máximo 
para novas construções, medida contestada pelo Conselho. Em processo separado, 
as questões circunscritas as restrições para a área envoltória foram aprofundadas, 
resultando no documento “Re-estudo da área envoltória dos galpões industriais em 
torno da estação da Mooca”. A fundamentação principal deste texto foi tentar colocar 
em prática os conceitos de visibilidade, destaque e ambiente, trabalhados por Meneses 
(2006). Em seu artigo, o autor desconstrói o texto que define a área envoltória na 
legislação estadual, do CONDEPHAAT, de maneira a compreendê-la e sistematizar sua 
aplicação, focando em alguns pontos. Dentro de visibilidade, Meneses (2006) coloca 
a fruição do bem, sendo o acesso visual a ele uma ponte perceptiva. Em relação ao 
destaque, considera o valor do bem como substantivo, cujo entorno é uma espécie de 
adjetivo, enfatizando que a área envoltória denota uma hierarquia, isto é, uma sintaxe, 
onde o bem tombado é o protagonista do espaço. Finalmente, ao entrar no mérito do 
ambiente, Meneses (2006) cita que a fruição do bem, além de ótica (visibilidade), nas 
discussões mais recentes, ganha o atributo da percepção, como uma operação mais 
complexa e rica, seja cognitiva, mnemônica ou afetiva. O re-estudo passou novamente 
por análise do CONPRESP, sendo aprovado em 20 de maio de 2008.

Conhecendo o objeto de que se está tratando, partiremos em seguida para analisar seus 
desdobramentos.
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2.2 O tombamento dos Galpões da Mooca no panorama da preservação em São Paulo

2.2.1 Abertura e participação cidadã

Na década de 1980, o país como um todo estava iniciando um processo de abertura 
democrática e de participação cidadã em decorrência do cenário político e social 
que vivia. Não entrando neste assunto, mas o tomando como um fator importante na 
apresentação do contexto no qual se percebe maior envolvimento da sociedade com 
a preservação do patrimônio e maior visibilidade do problema, pode-se iniciar uma 
caracterização desta atividade.

De modo paralelo, o processo de democratização política acaba provocando um 
rebatimento, o que se poderia chamar de processo de democratização do patrimônio, 
colocado em duas vias: a ampliação da noção de bem cultural e a participação 
social. Nigro (2001) aponta que este desenrolar está principalmente relacionado 
a quatro práticas surgidas nas últimas décadas: o importante papel do patrimônio 
na reconstrução das memórias de grupos sociais; a defesa do meio ambiente e do 
patrimônio a partir de um comprometimento com as gerações futuras; a instituição de 
um patrimônio comum a todos e a inserção do patrimônio como mercadoria cultural 
impulsionado pela indústria turística. A autora ainda vai mais além quando diz que o 
patrimônio passa a ser formulado como direito fundamental do processo democrático 
para a consolidação e afirmação dos diversos grupos sociais, e assim, as mobilizações 
em luta da preservação surgem com mais intensidade. 

Em São Paulo aconteceram algumas movimentações que marcam os anos 1980. Ainda 
antes, em 1975, houve uma grande celeuma quando o Instituto de Educação Caetano 
de Campos foi ameaçado de destruição pelas obras do metrô na Praça da República. 
Nigro (2001) considera este a primeira manifestação social em favor da preservação 
na cidade, marcando o início de uma nova forma de relação entre comunidade e 
seu patrimônio12. Após mobilização composta, principalmente, por vários ex-alunos 
– muitos deles importantes figuras da sociedade paulistana –, o Instituto foi tombado 
pelo CONDEPHAAT, sendo preservado no conjunto da praça em meio a um centro já 
verticalizado com notáveis modernos: de Vital Brazil a Niemeyer13. O Caetano de Campos 
a partir deste episódio passou a ser ocupado pela Secretaria Estadual de Educação. 
Neste caso vale enfatizar o empreendimento do próprio Estado na transformação, 
revelando uma política pública desconectada da idéia de preservação do patrimônio.

A atuação do IPHAN e do CONDEPHAAT em São Paulo até então esteve relacionada 
à eleição de monumentos e fatos das elites e da história oficial, como visto no primeiro 
capítulo. É também a partir da década de 1980 que ambos os órgãos passam a ter uma 
abordagem mais ampla e inclusiva. No caso do CONDEPHAAT, a abertura conceitual já 

12 Baseada na análise no contexto político e social, na atuação dos órgãos oficiais de preservação na cidade 
de São Paulo e nos parâmetros norteadores do urbanismo e do planejamento urbano a autora periodiza a 
história da mobilização social em São Paulo em três momentos: tempos de afronta (1975-1982); tempos de 
abertura (1982-1992) e tempos de clausura (1993-2000). NIGRO, 2001.

13 Edifício Esther, de Álvaro Vital Brazil, de 1936 e Edifício Eiffel, de Oscar Niemeyer, de 1956, entre outros.
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12: O Caetano de Campos em meio à massa verticalizada da Praça da República. Fonte: Foto Mita Ito, 2010.

havia se iniciado, como conta Marly Rodrigues (2000), mas foi a partir do incidente da 
Avenida Paulista, marco divisor, que o órgão reviu sua relação com a comunidade, nas 
palavras da autora, foi quando “as contradições e a crise a ação preservacionista vieram 
à tona de modo violento” (2000, p. 112). 

Em 1982, após uma mudança na gestão do governo, e, conseqüentemente, na do órgão, 
uma notícia de que os casarões da Avenida Paulista estariam em levantamentos fez 
com que da noite para o dia os proprietários demolissem seus imóveis, receosos de um 
entrave para seus interesses imobiliários. As reações a este fato tiveram outro padrão. 
Embora a população tenha se comovido, a imprensa, os especialistas e a opinião 
pública em geral tece duras críticas ao CONDEPHAAT, à sua política e ao instrumento 
(RODRIGUES, 2000). A idéia por trás dessa apreciação era de um órgão sem crédito 
algum e alheio ao problema da cidade e do proprietário “lesado”, sem qualquer estímulo 
ou facilidade, somente com o ônus da manutenção e da perda do valor da terra a 
negociar. A atuação a partir de então, levando em consideração a reação ao caso, 
tentou ser reestruturada para aproximar-se à política urbana. Rodrigues (2000) classifica 
o momento posterior, a partir de 1982, como tempos de abertura, especialmente com a 
gestão do antropólogo Antonio Augusto Arantes, entre 1983 e 1984, tentando aproximar 
preservação e sociedade.

O DPH fora criado desde 1975, mas ainda não existia o tombamento em nível municipal. 
Segundo a arquiteta Regina Meyer14, diretora do departamento entre 1983 e 1985, 

14 Em conversa com a autora em 01 de Outubro de 2010. 
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13, 14 e 15: Casarão da esquina da Avenida Paulista com Alameda Campinas em processo de demolição. Fonte: Fotos Hugo 
Segawa, 1982, Centro de Documentação CONDEPHAAT.

17: Terreno da Mansão Matarazzo com muro remanescente. 
Fonte: Foto da autora, 2004.

16: Mansão Matarazzo desocupada. Fonte: Foto Sueli de Bem, 
1989, Centro de Documentação CONDEPHAAT.

esse já era um pleito, pois seria uma maneira de aproximar a preservação das políticas 
urbanas, trazendo para o nível municipal mais que uma pauta, uma responsabilidade. 
Meyer conta que acreditava na possibilidade de o DPH estar ligado à Secretaria de 
Planejamento, e não à Secretaria de Cultura, tendo ingerência sobre o planejamento 
urbano. Apesar do início de uma articulação com o então secretário de planejamento, 
o arquiteto Jorge Wilheim, adepto da causa, esta idéia não foi levada adiante, 
principalmente pelo receio de muitos de que a preservação fosse perdendo seu viés 
cultural e independente. Wilheim também esteve de algum modo envolvido na tentativa 

18: Casa das Rosas, imóvel remanescente cuja 
solução encontrada para o aproveitamento foi a 
construção de uma torre comercial nos fundos 
do terreno, preservando a casa. A conciliação foi 
somente acertada no fim dos anos 1980. Fonte: 
Foto Bruna Pedrosa, 2010.
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de reestruturação do CONDEPHAAT, como conta Marly Rodrigues (2000), quando 
apresentou um estudo da Emplasa15 sobre patrimônio ambiental urbano.

Segundo Meyer, para a instituição do tombamento em nível municipal foi fundamental 
a movimentação popular em torno da iminente destruição da Casa Modernista da Rua 
Santa Cruz, construída pelo arquiteto Gregori Warchavchik, considerado o primeiro 
exemplar da arquitetura moderna no Brasil. Construída em 1928, juntamente com o 
jardim projetado por sua esposa Mina Klabin, a casa figura em diversos estudos da 
arquitetura brasileira como um incontestável marco.

Neste caso, como conta Marcos Carrilho (2005), a imprensa e população do bairro 
estavam em favor da causa de proteção da casa quando uma construtora já havia 
montado o stand de vendas para o empreendimento. Em documento apoiando a 
preservação, o Movimento Pró Conservação da Casa Modernista e da Área Verde de 
12.000m² enfatiza sua confiança num governo democrático para garantir a prevalência 
do interesse público16. Regina Meyer também lembra uma articulação dos professores 
Carlos Lemos e Luiz Carlos Daher, além dela própria e do arquiteto Jorge Wilheim 
pela preservação do imóvel, alimentando o movimento, já que em nível municipal, 
onde estava trabalhando na época, nada poderia fazer através do executivo. Em uma 
declaração para a imprensa, a diretora do DPH disse que sua ação neste momento seria 
fazer pressão política17. Os anseios não estavam somente na preservação da casa, mas 
também no jardim e na área verde do entorno. 

15 A Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano SA (Emplasa), criada em 1975 para cuidar do 
planejamento da Grande São Paulo, a única região metropolitana então aqui existente, é um órgão vinculado 
à Secretaria de Economia e Planejamento do Governo do Estado. Ela tem como função dar apoio ao 
planejamento, programação, organização, coordenação e execução de serviços comuns de interesse 
metropolitano ou a eles relativos. Fonte: http://www.emplasa.sp.gov.br, acessado em 05 de Outubro de 2010.

16 Constante no P.A. CONDEPHAAT 22831/ 1983, fl. 161.

17 Para preservar a Casa Modernista. O Estado de São Paulo, São Paulo, 28 de Dezembro de 1983.

19: Casa Modernista da Rua Santa Cruz, na época de sua construção. Foto do acervo do arquiteto. Fonte: 
SEGAWA, 2002, p.45.
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As demolições já estavam para ser iniciadas e algumas unidades já tinham sido 
vendidas quando o então presidente do CONDEPHAAT, Antonio Augusto Arantes, 
impediu qualquer iniciativa abrindo o processo de tombamento ad referendum. Tamanho 
foi o trauma com a experiência da Avenida Paulista, que houve vigília dos moradores 
e até mesmo proteção policial ao imóvel18. Entre o pedido de tombamento, instrução 
e a decisão da abertura, transcorreram-se apenas vinte e dois dias. No mesmo dia 
da determinação, foram enviados os ofícios de notificação a todos os interessados19. 
Com a promulgação deste ato, a promoção de publicidade no terreno foi retirada e 
o proprietário, além de contestar o tombamento, entrou com processo judicial contra 
o Estado de São Paulo. Mais tarde, a casa também foi enquadrada como Z8-200, na 
Câmara Municipal, e posteriormente, dentro de um estudo mais amplo da obra do 
arquiteto pioneiro, foi ainda tombada pelo IPHAN juntamente com a Casa da Rua Bahia e 
a Casa da Rua Itápolis (CARRILHO, 2005).

Enquanto corria o processo judicial, sem um responsável claro, a casa foi abandonada a 
sua própria sorte, agravando ainda mais as péssimas condições em que se encontrava 
quando de seu tombamento. Em 1994, já em estado avançado de degradação, passou 

18 Casa Modernista é vigiada por PMs. Folha de São Paulo, São Paulo, 30 de Dezembro de 1983.

19 Segundo documentos contidos no processo de tombamento da Residência Gregori Warchavichik, sito à Rua 
Santa Cruz, n. 325, Capital, P.A. CONDEPHAAT 22831/ 1983.

20, 21, 22  e 23: Casa Modernista da Rua Santa Cruz em 1983. Fonte: Fotos Amauri Augusta constante no P.A. 
CONDEPHAAT 22831/ 1983. 
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para a propriedade do Estado, com a perda da causa e a obrigação de uma indenização 
ao proprietário “lesado”.

As associações de moradores foram ganhando cada vez mais força. Não só no 
acontecimento do Parque Modernista na Vila Mariana, mas também nos estudos e 
regulamentações dos bairros-jardim. Para Juliana Prata (2009) é a partir deste tipo de 
regulamentação que são enfatizados a questão urbana, o meio-ambiente e a cidadania. 
Pelas análises de Cíntia Nigro (2001) os tombamentos desses bairros foram iniciados 
pelas associações de moradores temendo uma transformação – especialmente no uso 
do solo e no gabarito das edificações, que articulados passaram a exercer todo tipo de 
pressão, querendo fazer valer o zoneamento previsto. O processo pioneiro é o do Jardim 
América, Jardim Europa e Jardim Paulistano, de 1985, seguido por Pacaembu e Alto de 
Pinheiros. 

Com uma política patrimonial majoritariamente ligada ao uso do tombamento dentro do 
arsenal de instrumentos de gestão patrimonial, em São Paulo, sem dúvida, aos poucos, a 
preservação e o seu instrumento jurídico mais presente foram tomando vulto no repertório 
da população urbana, e fazendo parte de suas reivindicações. Para o entendimento 
geral, foi ficando cada vez mais difícil separar a preservação do tombamento, apesar 
de serem atos distintos, muito embora estritamente relacionados. O problema passa a 
agravar-se ainda mais quando a preservação vai tomando vida própria, ou seja, quando 
preservar não significa necessariamente reconhecer e manter bens de valor cultural, mas 
impedir uma transformação.

2.2.2 Conflitos de interesse: a digressão do instrumento tombamento

Uma característica parece comum a todos os casos citados no item anterior: o 
tombamento surge como uma figura de embate contra o mercado, oposição entre 
esfera pública e esfera privada. Seja contra a demolição do Caetano de Campos para a 
passagem do metrô, seja contra a construção do condomínio na Casa Modernista, seja 
na luta contra verticalização e mudança de usos nos bairros-jardim, está presente uma 
motivação que vai de encontro a empreendimentos transformadores do valor da terra.

A medida que o objeto da preservação ligada ao patrimônio cultural vai se aproximando 
da cidade, e portanto, da política urbana, o tombamento passa também a tomar forma 
de instrumento urbanístico de negociação. Essa questão tem origem tanto da eleição 
do bem cultural, que a partir de certo momento passa a ser o conjunto, o sítio, o 
território, a paisagem (longe do entendimento do monumento isolado), como também 
do tratamento a ele dado para sua preservação. As resoluções passam a ter caráter 
regulador urbanístico, não permitindo adensamento, ou verticalização, fixando recuos, 
solo permeável e área construída.

Os bairros-jardim são o exemplo mais revelador desta prática. Muito influenciados pelas 
discussões acerca do patrimônio ambiental e da ecologia nos anos 1980, segundo Cíntia 
Nigro (2001), o texto das resoluções privilegiam este aspecto, citando inclusive o clima 
urbano e as ilhas de calor, e o fato da massa vegetal e da permeabilidade trazerem 
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benefícios para a cidade20. Durante o estudo de tombamento, de fato, esses assuntos 
foram bastante levados em consideração, e os técnicos, apesar de muito preocupados 
e com estudos sobre a história e o significado dos bairros-jardim, não analisaram as 
conseqüências do ponto de vista urbanístico de tal tipo de restrição na época21. Como 
expôs Juliana Prata (2009), o trabalho burocrático gerado pelas análises dos pedidos de 
aprovação dos bairros-jardim é imenso e parece distante do que era almejado para sua 
preservação.

As delimitação e regulamentação das áreas envoltórias dos bens tombados também 
foram se transformando em focos de conflito, em alguns casos, mais até que o próprio 
imóvel em questão, pelo fato de envolverem as ações de tombamento para além da 
preservação de bens culturais. Podem ser citados inúmeros, e recentes, como o Parque 
do Ibirapuera, o Parque da Aclimação, tanto em nível municipal quanto estadual. Os 
casos trabalhados por Prata (2009) ilustram esta realidade, pois foram tratados no âmbito 
e na perspectiva do patrimônio ambiental urbano e assim extrapolam a questão do 
monumento. 

A autora analisa o processo da aprovação no CONDEPHAAT do Shopping Pátio 
Higienópolis no bairro, iniciado em 1995, que está na área envoltória do Colégio Sion 
e de algumas casas remanescentes da ocupação original da vizinhança, e admite que 
“no entanto, a discussão e a polêmica sobre a construção do shopping eram enormes 
fora do órgão preservacionista” (PRATA, 2009, p. 155). De fato, as preocupações se 
concentravam na alteração do equilíbrio existente, no aumento do fluxo do trânsito, 
descaracterização urbanística e comprometimento da qualidade de vida, questões 
relativas a um conceito amplo de área envoltória, ligado talvez ao ambiente e a toda 
problemática urbana surgida com a ampliação do campo patrimonial, mas, sem dúvida, 
usado como instrumento urbanístico.

Em seguida, com o caso do Instituto Biológico na Vila Mariana, Juliana Prata (2009) 
entra em um problema mais explícito da utilização da área envoltória para barrar uma 
transformação. Para o tombamento do Instituto em si, não foram constatadas objeções, 
mas na regulamentação da área envoltória, quando os estudos já eram feitos partindo da 
realidade do bem, o envolvimento da população local foi no sentido de procurar manter o 
máximo possível das características do entorno existente.

Nesse exemplo do Instituto Biológico, parece-nos que o objetivo principal da associação 

de bairro era lutar contra a verticalização acelerada que a área vem sofrendo, muito mais 

do que uma preocupação com a ‘ambiência’ do bem tombado, que é um dos objetivos do 

estabelecimento da área envoltória (PRATA, 2009, p.158).

O tombamento, realmente, em muitos casos, passa a ser um obstáculo considerável para 
barrar a ação do mercado imobiliário – algumas vezes sendo reivindicado exatamente 
por este motivo. Aparece aí uma dupla face para o instrumento do tombamento. 

20 Resolução SC 02, de 23 de Janeiro de 1986.

21 Segundo a arquiteta Silvia Wolff em palestra na Unidade de Preservação do Patrimônio Histórico da 
Secretaria de Cultura, em 25 de Março de 2010.



81

ca
pí

tu
lo

 2
  A

s 
ch

am
in

és
 e

 o
s 

ar
ra

n
h

a-
cé

u
s

24: Capa da publicação resultante do Congresso, a imagem 
foi aproveitada do cartaz de divulgação. Fonte: SECRETARIA 
MUNICIPAL DE CULTURA; DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO 
HISTÓRICO, 1992, capa.

Dependendo da perspectiva ou das circunstâncias, ora é visto como entrave, ora como 
salvação, independentemente de sua função de reconhecimento e preservação do bem 
cultural.

A medida que a participação da população vai se intensificando, entrando então 
mais um agente além do próprio mercado e do poder público na figura dos órgãos 
de preservação, cada vez mais o Ministério Público vai sendo envolvido para ajudar 
a mediar conflitos, recebendo denúncias e cobrando ação dos responsáveis. Não se 
pode perder de vista o fato do grande avanço político que significa a própria existência 
do Ministério Público, representando o interesse público e a justiça comum num 
ambiente antes fechado. Se por um lado a contribuição do campo disciplinar do direito 
e a existência de um uma instância reguladora dos interesses externa é favorável, por 
outro, corre-se o perigo de a amplitude conceitual e a subjetividade do estudo e da 
preservação do patrimônio cultural serem reduzidas e engessadas por um texto jurídico 
que tende a ser pragmático, direto e restritivo. Não são raras as vezes em que uma 
solução eficiente e viável para a preservação, seja na escala urbana ou do edifício, 
justificável conceitualmente, não é permitida pela lei.

A criação do tombamento em nível municipal teria o objetivo de aproximar a preservação 
do controle urbanístico local, permitindo que as políticas patrimoniais estivessem 
conectadas ao planejamento urbano. Justo pelo momento político e cultural em que foi 
criado, o CONPRESP surgiu amparado por um regime democrático, com uma possível 
tendência de criar uma estrutura mais ativa e aberta à participação da sociedade civil. 
Em seus primeiros anos de atividade, especialmente a partir da gestão da prefeita Luiza 
Erundina (1989-1992), é enorme a quantidade de estudos e de tombamentos dos mais 
variados, em que o olhar técnico ganhou bastante importância. Destaca-se a promoção 
do Congresso Internacional Patrimônio Histórico e Cidadania, em agosto de 1991, que 
resultou na publicação do livro O Direito a Memória: Patrimônio Histórico e Cidadania, 
reunindo alguns dos textos e debates mais significativos provindos de diferentes áreas 
de conhecimento. Vale citar a ênfase nos temas envolvendo a cidade e a preservação e 
as políticas públicas regentes dessa relação. 
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Num movimento quase contraditório, não conjugado mas partindo da mesma natureza, 
a medida que tenta abarcar o máximo que pode, o tombamento vai se afastando da 
efetiva preservação do bem cultural como ato administrativo frágil e solitário. A política 
de preservação baseada no instrumento deixa de lado ações de transformação, uso e 
aproveitamento, incorporando as várias facetas do objeto – inclusive sua relação com o 
mercado, com o valor – não só na escala do edifício, mas também em escala urbana. A 
desarticulação evidente entre as esferas da administração, no que tange a preservação 
e o planejamento, fica mais patente quando o tombamento é a medida de urgência que 
move uma ação sobre a perda. A fragilidade da medida para a preservação do bem 
cultural, nesses casos, muitas vezes resulta no abandono e na degradação.

Sobre o caso da transformação brusca da Avenida Paulista, a análise de Marly Rodrigues 
de certa forma retoma este ponto:

É compreensível, portanto, que o tombamento seja defensável apenas no plano cultural,o que 

o torna anacrônico e frágil, e que a preservação apareça diante de uma parcela da sociedade 

como inimiga do presente e do progresso – em nome do qual, tomado difusamente como 

interesse de toda a sociedade, é justificada a destruição da memória – deita suas raízes 

nos limites da prática preservacionista que insiste em negar a lógica do sistema capitalista, 

o lucro, como estratégia necessária à própria eficácia de sua finalidade. Nesse sentido, a 

ação de proteger bens culturais desenvolvida pelo poder público assume feições, ao mesmo 

tempo, quixotescas e destruidoras, uma vez que abstrai o fato dos bens incluírem a qualidade 

de mercadorias e, como tal, estarem submetidos às leis do mercado. Esse é mais um fator 

que coloca como desafio máximo da ação preservacionista oficial a busca de uma prática 

que traduza as possibilidades de manutenção do passado no presente (2000, p. 113).

Como ilustração, também é válido retomar o caso da Casa Modernista. Na ocasião, 
o projeto do condomínio Palais de Versailles chegou a considerar uma possibilidade 
de conservação da casa e da piscina como área comum. As quatro torres, de treze 
andares cada uma com dois subsolos, seriam construídas na área verde ao redor. O 
CONDEPHAAT, talvez mais receoso dessa ser uma medida depreciativa de sua própria 
decisão e luta de que danoso para o bem patrimonial, preferiu manter a restrição de 
construções no entorno próximo22. Abandonada pelo empreendedor, a espera da ação 
do poder público em sua recuperação e utilização tardou mais de trinta anos. Somente 
em 2008 o Parque foi aberto ao público, e a Casa e seus equipamentos ainda não foram 
completamente recuperados.

Sobre esta questão também é válido citar a participação do engenheiro Romeu Chap 
Chap no Congresso Internacional Patrimônio Histórico e Cidadania, colocando no debate 
o ponto de vista do empreendedor do mercado imobiliário numa seara de especialistas 
da cultura e da preservação. Sobre os tombamentos empreendidos na cidade de São 
Paulo neste momento – talvez ainda sentindo os reflexos dos casos acima citados, o 
debatedor comenta que 

há consenso em relação ao interesse social, de natureza sobretudo cultural, de preservação 

de determinados bens urbanos. Porém seus custos sociais são sempre elevados: mesmo 

quando o tombamento não é acompanhado de ônus direto para o poder público, esses 

custos, raramente considerados, são muito importantes.

22 Constante no P.A. CONDEPHAAT 22831/ 1983, fls. 298 a 308. 
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25, 26 e 27: Casa Modernista em 2010, após restauro parcial, 
já aberta ao público. Fonte: Fotos Gabriel Pereira, 2010.

(...) o mais grave é que muitas vezes tombar inadequadamente, sem pensar na operação 

econômica que está por trás do problema e na possibilidade efetiva de usos reais 

compensadores para os proprietários do imóvel tombado, acarreta seu abandono por longos 

anos e muitas vezes a perda final de fato do bem que se desejava preservar (SECRETARIA 

MUNICIPAL DE CULTURA; DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, 1992, p. 213)

A regulamentação de tombamento dos Galpões da Mooca de certa forma é uma 
reflexo deste contexto. Ao assumir um conjunto de bens conectados por elementos 
estruturadores, formando uma porção de cidade representativa, e não um monumento 
isolado excepcional, o tombamento amplia o objeto e assume papel de regulador 
urbanístico. Surge a partir da urgência e como entrave ao mercado imobiliário chegando 
à Mooca. Enquanto isso, as fábricas foram abandonadas pela produção, pelos 
proprietários e pelo poder público, que tombou, mas não empreendeu nenhuma ação 
efetiva para sua preservação. 

E sempre que o tombamento interfere nos interesses da transformação do valor da terra 
em ascensão, como mostrado anteriormente, significa momento de crise instaurada. 
Na ocasião do tombamento dos Galpões da Mooca, a interferência da decisão do 
conselho no empreendimento do Moinho Santo Antônio resultou numa tentativa de tirar 
do CONPRESP sua gerência e sua independência sobre a definição dos critérios e das 
restrições do tombamento. 

O ano de 2007 foi marcado pela sucessão de ataques e afrontas ao Conselho por parte 
da Câmara de Vereadores. Logo após o veto ao empreendimento do Moinho, precedido 
de muita discussão e desentendimento, a Câmara votou e aprovou projeto de lei de 
mudança na composição do CONPRESP, aumentando o número de representantes 
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29: Armazéns antigos da CPTM, sem telhado. Fonte: Foto Nelson Kon, 2009, disponível em http://www.
arquitextos.com.br/minhacidade/mc254/mc254.asp, acessado em 28 de Março de 2010.

vereadores de um para seis, outorgando-se assim o poder de decidir sobre os 
tombamentos na cidade. Nesta nova composição, todas as decisões do CONPRESP 
necessitariam, obrigatoriamente, para serem aprovadas, dos votos dos vereadores, 
diante do quorum mínimo requerido. Além disso, previa também mudanças no seu 
regimento interno, cuja mais radical seria a fixação do prazo de cento e oitenta dias 

28: Armazéns antigos da CPTM. Fonte: foto da autora, 2005.
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entre a abertura de tombamento de um bem e a decisão final23. A deliberação para o 
entorno dos Galpões da Mooca foi somente o estopim, pois neste mesmo ano foram 
inviabilizados empreendimentos de mesma natureza, por razões semelhantes, no 
Ipiranga e na Aclimação, em volta dos parques protegidos.  

Com alguma pressão, por parte de especialistas, universidades, entidades de classe 
e da opinião pública em geral, além da política, já que o prefeito já anunciava que a 
vetaria24, a Câmara estuda um novo projeto, mais ameno, em que somente um vereador 
seria acrescentado ao Conselho25. Esta tramitação da Câmara correu em paralelo com a 
troca de mandato dos conselheiros, que obtiveram total apoio do executivo. Até mesmo 
o presidente do CONPRESP, alvo de ataques diretos do presidente da Câmara, pôde ser 
reeleito26. 

O fundamento do problema, segundo seus fomentadores, seria a falta de jurisdição do 
CONPRESP em legislar interferindo no zoneamento da cidade. As regulamentações 
das áreas envoltórias geralmente, nos últimos anos, estão entrando nas questões de 
gabarito, área permeável exigida, remembramento de lotes, etc. Segundo os vereadores, 
somente a Câmara teria essa atribuição, por meio de votação de lei. As especulações de 
que os interesses do setor imobiliário estariam por trás desse ímpeto não desprovêem a 
afirmação de sentido27.

A desarticulação entre as competências das esferas vai se tornando cada vez mais 
patente, e tende a manifestar-se de maneira brusca em certos momentos. De fato, 
a legislação municipal de regulamentação supostamente já deveria estabelecer os 
parâmetros de transformação e crescimento, e, presumivelmente, assegurar a inserção 
dos bens tombados de forma coerente. O que se pretende então é buscar esse viés.

23 BALAZINA, Afra; CREDENDIO, José Ernesto. Vereadores buscam ganhar poder sobre o patrimônio histórico. 
Folha de São Paulo, São Paulo, 07 de Agosto de 2007.

24 DURAN, Sérgio. Estado compra briga pelo patrimônio em SP. O Estado de São Paulo, São Paulo, 26 de 
Agosto de 2001.

25 Câmara discute novo projeto sobre composição do Conpresp. Folha de São Paulo, São Paulo, 21 de Agosto 
de 2007.

26 DURAN, Sérgio. Conpresp terá posse hoje, sob polêmica. O Estado de São Paulo, São Paulo, 28 de Agosto 
de 2001; DURAN, Sérgio; SOARES, Alexssander. Centrão manobra para tirar Lefèvre do Conpresp. O Estado 
de São Paulo, São Paulo, 31 de Agosto de 2001.

27 BRAGON, Ranier. Setor imobiliário é o grande financiador dos vereadores de SP. Folha de São Paulo, São 
Paulo, 28 de Setembro de 2008.
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2.3 Entre a realidade e os propósitos do tombamento dos Galpões da Mooca

2.3.1 Um novo modelo de cultura urbana de morar

Numa fria tarde de domingo, um evento parece destacar-se em meio à paisagem deserta 
de uma rua repleta de galpões quase abandonados. Surge ali uma série de palhaços, 
animadores, manobristas, quitutes e bebidas, garçons e belas moças anunciando mais 
um novo lançamento imobiliário na Mooca. Com uma chaminé como grande atrativo, 
fisicamente no centro das atenções, no projeto gráfico da divulgação, e na fala orgulhosa 
dos engravatados corretores de plantão: chaminé tombada da antiga Fábrica União, 
símbolo da história da Mooca. Para o lançamento, apartamentos montados em escala 
real, luxuosamente decorados mostrando que naquele exíguo espaço pode caber 
o sonho completo. O preço do metro quadrado não sai por menos de doze salários 
mínimos: um sucesso de público.

Não bastasse todo o burburinho causado pela pseudo-festança, está ali materializado 
nada muito diferente da fórmula do sucesso dos recentes empreendimentos na 
região. São geralmente de médio e alto padrão, com três e quatro dormitórios, amplos 
terraços (não computáveis na área construída) e áreas de lazer para qualquer gosto 
ou idade28. Grandes condomínios fechados, cuja vida se volta para o interior, separada 
da cidade por um muro e uma guarita. Não fora pela existência da chaminé (e suas 
conseqüências), esse seria mais um dos lançamentos, representados por números 
bastante expressivos nos últimos anos. Somente no ano de 2009 foram lançados dez 
edifícios residenciais na zona de valor29 da Mooca, num processo que já começa a 
ser percebido a partir da década de 1980; entre 1985 e 1990, ocorreram vinte e cinco 
lançamentos; entre 1991 e 1995, vinte e quatro; e entre 1996 e 2001, trinta e seis30.

28 Burburinho na Mooca: Novos prédios começam a mudar a paisagem do tradicional bairro da Zona Leste. 
Veja São Paulo, São Paulo, 14 de Junho de 2009.

29 Zona de Valor compreende um perímetro dentro do município onde o preço do metro quadrado de área 
construída é semelhante, segundo a EMBRAESP.

30 Segundo dados da EMBRAESP, gentilmente cedidos pelo LUME – Laboratório de Urbanismo da Metrópole, 
da FAU USP.

30 e 31: Lançamento do empreendimento Luzes da Mooca. Fonte: Fotos da autora, 2010.
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32: Anúncio do empreendimento Luzes da Mooca, da antiga Fábrica de Açúcar União, mostrando os atributos positivos do 
bairro e a chaminé como marca. Fonte: Folheto de divulgação, colhido em 10 de Outubro de 2010.

Localização é um fator determinante hoje na escolha da compra de um imóvel 31. De 
fato, como aponta Pascale (2005), em se tratando de uma mesma cidade e custo da 
construção relacionado ao padrão de acabamento do empreendimento, grande parcela 
do preço é derivada dos fatores de localização, transferida aos compradores que pagam 
pelos diferenciais de acessibilidade e amenidades quando adquirem o produto. A 
localização pode estar relacionada a diversos fatores, como disponibilidade de terrenos, 
aproveitamento máximo permitido pela legislação urbana, potencial de adensamento, 
imagem urbana, acessibilidade e mobilidade urbanas, etc.

Na periferia do centro, servida por ampla rede de transporte – trem, metrô, e conectado a 
várias regiões por um sistema viário rico – nem sempre insaturado, a Mooca, a princípio, 
representa uma excelente opção. Passa por uma transformação em sua estrutura física e 
funcional, mas ainda mantendo características de bairro, de comunidade, e de tradição 
no imaginário urbano. Remontando sua história industrial, na lógica do binômio fábrica e 
habitação operária, a Mooca guardou características na sua feição residencial sempre 
ligada a uma idéia de vizinhança, de família. Como lembra Blay, 

Entretanto, por quase toda ela [bibliografia referente ao quotidiano da vila operária] passa 

uma visão do que se imagina ser uma vila operária: um local criado no passado, onde as 

pessoas viviam harmoniosamente, onde havia muita ajuda mútua entre os vizinhos e, com 

freqüência, festas de confraternização geral (1985, p.28).

Essa característica parece figurar na estratégia de venda dos empreendimentos – 
revivendo este aspecto e apagando o passado industrial ligado à fábrica – reforçando o 
fator localização na escolha do imóvel. Mas ora, a vida em condomínios fechados está 
longe de recriar a sociabilidade da vila e as relações com a cidade e a rua.

 

A organização do espaço urbano a partir das transformações sociais e da segregação 
espacial, resultando em enclaves fortificados é um fenômeno recente e dá margem a 
uma discussão muito mais ampla. Condomínios residenciais são um exemplo. 

São propriedade privada para uso coletivo e enfatizam o valor do que é privado e restrito 

ao mesmo tempo que desvalorizam o que é público e aberto na cidade. São fisicamente 

31 MOURA, Marcelo. Surpresas no jogo imobiliário. Veja São Paulo, São Paulo, 13 de Outubro de 2010.
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demarcados e isolados por muros, grades, espaços vazios e detalhes arquitetônicos. São 

voltados para o interior e não em direção a rua, cuja vida pública rejeitam explicitamente. 

São  controlados por guardas armados e sistemas de segurança, que impõem as regras de 

inclusão e exclusão (CALDEIRA, 2000, p. 258-259).

Segundo Teresa Caldeira (2000), os condomínios fechados começaram a ser construídos 
nos anos 1970, com o boom do mercado imobiliário e do financiamento estatal, 
coincidindo também com o momento quando as classes médias passaram a morar em 
apartamentos. A autora nota que num intervalo de dez anos (1980-1990), a área total 
construída de prédios residenciais na cidade de São Paulo cresceu 59,27%, enquanto 
a área total usada por prédios residenciais cresceu 75,34%, resultando numa queda 
do coeficiente de aproveitamento dos edifícios, aumentando a área de uso coletivo 
dos condomínios. Essa tipologia foi então ganhando prestígio entre a população, entre 
as classes média e alta, pois morar num condomínio fechado com serviços de clube 
privativo passou a significar segurança e status.

A fortificação e a guarita também implicam sempre na utilização do automóvel para 
entrar e sair do condomínio, deixando de lado essa estranha que é a vida na rua. 

Os enclaves privados e fortificados cultivam um relacionamento de negação e ruptura 

com o resto da cidade e com o que pode ser chamado de um estilo moderno de espaço 

público aberto livre à circulação. Eles estão transformando a natureza do espaço público 

e a qualidade das interações públicas na cidade, que estão se tornando cada vez mais 

marcadas por suspeita e restrição (CALDEIRA, 2000, p. 259)

As transformações na Mooca vão seguindo este padrão. Como apontado por 
Macedo, Koury e Gonçalves (2008) para o subdistrito do Hipódromo, cada vez mais 
o incorporador busca pelo aproveitamento máximo do potencial do terreno, subindo a 
altura do edifício e diminuindo sua projeção, utilizando o espaço aberto de uso coletivo 
como estratégia de marketing. A construção dos muros controlados por uns poucos 
acessos, vai modificando o padrão de ocupação, gerando uma cidade cujo espaço 
público se esvaece à sombra do playground gradeado.

O terreno da antiga Fábrica União consta como área envoltória da regulamentação de 
tombamento dos Galpões da Mooca. Com a produção ainda em funcionamento na 
época do trabalho, as restrições são quanto ao remembramento de lotes e o gabarito de 
30m para novas edificações. O fato é que, à época deste estudo para o tombamento, as 
negociações para a venda da fábrica e construção do novo empreendimento residencial 
já estavam em curso e o projeto em desenvolvimento não considerava nenhuma 
restrição, então inexistente32. 

O projeto previa a construção de cinco torres de 25 andares cada uma, espalhadas 
no grande terreno arrasado cercado por muros. A notícia de que o projeto estava 
fora do permitido só chegou depois que começou seu trâmite para aprovação na 
municipalidade. Toda a fábrica foi demolida, restando apenas a chaminé, cuja abertura 

32 Segundo o arquiteto Samuel Kruchin, consultor da área de patrimônio para o empreendimento, em conversa 
com a autora em 14 de Outubro de 2010.
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33: Esquemas de transformação da quadra na Mooca. 1. Configuração tradicional: um misto de residências, 
pequenas industrias e pontos comerciais; 2. O processo de transformação: os pequenos lotes são 
remembrados em áreas maiores dando lugar a grandes edifícios e início do fechamento da quadra por 
muros altos com pontos de acesso isolado; 3. A quadra transformada: lotes remanescentes são utilizados 
para atividades de comércio e serviços e altos muros ao redor da quadra aumentam, diminuem os pontos 
de acesso; 4. Quadra se transforma em um único condomínio: muros ao redor da quadra, um único ponto de 
acesso. Fonte: MACEDO; KOURY; GONÇALVES, 2008, p.17.

de tombamento é feita em meio ao processo, justificada por ser remanescente 
daquela fábrica e por seu valor referencial na paisagem da Mooca33. Com este novo 
condicionante imposto, o incorporador contrata um arquiteto consultor, com um 
currículo na área de patrimônio, para mediar um diálogo de conciliação entre o máximo 
aproveitamento da incorporação e a preservação, ou valorização, do bem cultural em 
questão – a chaminé no próprio terreno e os galpões do outro lado da via.

Segundo Souza (1994), o incorporador busca por terrenos na cidade com dimensões 
mínimas que possibilitem o aproveitamento máximo da legislação a fim de tornar viável 
e lucrativo seu empreendimento, tornando desnecessário promover remembramentos 
onerosos ao preço final. “Há, portanto, uma relação entre verticalização e estrutura 

33 Resolução CONPRESP 7, de 2008.

1 2

3 4
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fundiária urbana” (SOUZA, 1994, p. 237). A intensificação de processos de verticalização 
em áreas como Morumbi, Higienópolis, Itaim e Moema fazem parte deste contexto, 
pois a existência de grandes casas em terrenos generosos favoreceu este processo. O 
prestígio gozado por estes bairros faz supor a vontade de multiplicação do solo urbano 
e aproveitamento máximo de seu valor. Na Mooca, a relação parece também existir, 
partindo dos lotes deixados pelas fábricas e galpões.

Somekh (1997) explica que em São Paulo o urbanismo moderno ou modernista não se 
desenvolveu plenamente, limitou-se a ser modernizador, pregando a verticalização como 
meio de maior aproveitamento da terra desde uma perspectiva financeira. Inicialmente 
ligada ao terciário, a verticalização logo passou a predominar nos edifícios residenciais, 
segundo a autora, marcados por uma periodização ligada ao momento econômico e à 
interferência do poder público por meio da legislação urbanística. Vale ressaltar também 
a forte influência americana, representada tanto pelos objetos, os arranha-céus, quanto 
pelo zoning implantado nas cidades.

O grande boom imobiliário desta região da Mooca, especificamente, inicia-se com 
a mudança na Lei de Zoneamento (1972), quando o Plano Diretor (2004) e o Plano 
Regional Estratégico da Mooca (2006) instituiram que a antiga zona industrial pode 
receber novos usos. No movimento de transformação imobiliária da zona leste da cidade, 
quando as áreas do Tatuapé, Água Rasa e Belém, já estão praticamente saturadas, os 
empreendimentos começam a descer a colina em direção às fábricas.

A transformação na forma de morar e de reocupar o território urbano resulta em uma 
nova ordenação do espaço em função de suas novas necessidades e relações. Podem-
se categorizar então três tipos principais de transformação no tecido urbano na região. 
A primeira seria uma transformação funcional, em que a contínua construção de edifícios 
residências vai deixando para trás as fábricas e sua produção, além de aumentar 
a renda da população residente, com o padrão dos edifícios. Em seguida, pode-se 
falar de uma transformação morfológica, representada pela maneira de ocupar o lote 
e de se relacionar com a cidade, seja para a reocupação dos lotes fabris, seja pelo 
remembramento dos pequenos terrenos da habitação operária, sempre fortificados. Por 
fim, ocorre também uma transformação de gabarito, quando a horizontalidade da massa 
construída é substituída por torres em altura, de 20, 25 andares.

2.3.2 O significado do freio indesejado

O processo de posta em valor dos Galpões da Mooca parte do princípio da abrangência 
do objeto como ambiente urbano de interesse, e não um monumento isolado. Essa 
característica é explicitada tanto no desenvolvimento do estudo, como também no 
objeto declarado, partindo de grandes perímetros com elementos estruturadores 
articulados, através de eixos, vias, partes de uma unidade morfológica. Tal perspectiva 
da preservação revela uma abordagem contemporânea, baseada na experiência do 
entendimento do bem cultural ampliada, tomando como referência as coisas e suas 
relações, e da eleição do comum, do representativo, e não do excepcional.
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34: Vista da Mooca onde se vê a antiga Fábrica União e sua chaminé (apontada em amarelo), e a verticalização dos 
condomínios residenciais ao fundo. Fonte: MEYER; GROSTEIN, 2010, p.30. 

O instrumento utilizado para sua proteção – o tombamento, no entanto, parece não 
conseguir acompanhar o conceito do que se reconhece e do que seria possível proteger. 
Como visto, este instrumento restringi-se ao campo patrimonial, visual, e, muitas vezes, 
é utilizado como forma de barrar transformação, não necessariamente como meio de 
preservação.

Os terrenos em torno da estação da Mooca, com a presença dos galpões protegidos e 
das restrições de área envoltória, além de avantajadas dimensões, geralmente são de 
propriedade de uma única família. Essas características representam uma facilidade 
na hora da compra e na construção dos condomínios residenciais para a classe 
média, clubes fechados em si mesmos com lazer e serviços, menina dos olhos das 
incorporadoras na atualidade.

Na tentativa de encontrar uma alternativa para levar adiante o empreendimento no 
terreno da antiga fábrica da União, é proposta uma nova alternativa na organização dos 
edifícios no lote. Tenta-se criar uma transição entre o perímetro tombado – horizontal – e 
as torres residenciais – verticais – que estariam alocadas na porção nordeste do terreno, 
juntando-se a uma massa já verticalizada de edifícios do lado oposto da rua. Essas 
torres ultrapassavam a medida do gabarito máximo imposta pela regulamentação de 
tombamento para a área envoltória. 

A argumentação do arquiteto Samuel Kruchin, autor da proposta, concentrava-se no fato 
de que as torres continuariam essa mancha verticalizada a nordeste e que um grande 
jardim com um bosque, dentro do condomínio fechado e ao longo do passeio, faria a 
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transição entre os galpões protegidos integralmente e a massa de espigões, no nível do 
pedestre, desde uma perspectiva visual. O que se criaria então seria um grande vazio 
entre as torres e a via. 

Retomando o conceito da área envoltória como é aplicado na sua acepção mais 
corrente, o da preservação de relações visuais, essa seria uma escolha coerente, pois o 
entorno destes bens tombados estaria preservado. Com a massa vegetal em frente e as 
torres isoladas ao fundo, os galpões estariam liberados de qualquer interferência para 
sua percepção. Mas seria essa, de fato, uma solução eficiente para a preservação dos 
bens em questão? A versão de Kruchin foi apresentada ao CONPRESP, aproveitando que 
o estudo de tombamento ainda estava em curso, e o Conselho acabou pedindo ao DPH 
pela revisão dos critérios adotados para a área envoltória estipulada. 

35 e 36: Proposta para a compatibilização entre os galpões industriais da Rua Borges de Figueiredo e seu 
entorno. Fonte: Imagens gentilmente cedidas pelo arquiteto Samuel Kruchin, autor do estudo realizado para a 
área no ano de 2008.
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37: Planta baixa do térreo dos condomínios, observar a implantação no terreno e  posicionamento da chaminé. Fonte: Folheto de 
divulgação, colhido em 10 de Outubro de 2010.

Apesar de alguns conselheiros defenderem o relaxamento dos parâmetros definidos 
inicialmente para a área envoltória na regulamentação, abrindo as possibilidades de 
construção nos espaços não ocupados por imóveis significativos listados, a posição 
técnica foi pela manutenção das restrições. Em processo separado para discutir a área 
envoltória, conceitos explicitados anteriormente são destrinchados e são o argumento 
para a permanência das especificações iniciais, a ordem prática da própria dinâmica 
da área, em sua relação com o mercado que está chegando, é pouco considerada. Na 
intenção, muito bem fundamentada, de preservar, a ação acaba destituindo a área dos 
interesses para a dinâmica urbana ali corrente.

Para se adaptar às restrições, os empreendedores apresentam a versão do projeto 
recentemente lançada ao público. São nove edifícios de nove pavimentos espalhados 
por todo o terreno com a chaminé ao centro, divididos em quatro condomínios 
separados, sendo três residenciais e um comercial. Para fazer valer o investimento sem 
seguir o modelo de sucesso praticado, o empreendimento apresenta algumas variações.

Em primeiro lugar, a presença de um edifício comercial já é uma grande novidade 
em meio ao uso residencial que está tomando toda a área. Os apartamentos também 
diminuíram, e são encontradas diversas tipologias: quitinetes, com um quarto, dois 
quartos, três e quatro quartos. Os condomínios mantêm o mesmo padrão social como 
alvo: classes média e média alta, com todos os equipamentos de lazer oferecidos, além 
de serviços de flat para as unidades pequenas. O modelo é modificado, mas um stand 
de vendas lotado em seu primeiro dia de visitação não pode negar o êxito que será este 
empreendimento.

Para atender as exigências do tombamento da chaminé da União, divulgado como uma 
ação positiva da incorporação do empreendimento34, o desenho dos edifícios e seu 
agenciamento precisaram passar por aprovação. Ao contrário da intenção inicial da 
linguagem arquitetônica neoclássica35, os edifícios têm linhas mais modestas e algumas 

34 GERBELLI, Luiz Guilherme. Chaminé do século 19 é tombada na Mooca. O Estado de São Paulo, São Paulo, 
27 de Agosto de 2010.

35 Segundo informações do arquiteto Samuel Kruchin, em conversa com a autora em 14 de Outubro de 2010.
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partes com acabamento em tijolo aparente. Para que a chaminé seja vista da rua, numa 
tentativa de sua fruição visual desde a cidade, os edifícios frontais abrem-se em um 
grande portal, emoldurando o bem tombado.

Mesmo sendo mais baixas que o corrente, os edifícios mantêm um recuo razoável do 
alinhamento do terreno e são separados da via por um muro opaco, que percorre quase 
todo o perímetro do grandioso lote. O edifício comercial deverá seguir a mesma lógica 
da vida no condomínio: guaritas, segurança e uma série de barreiras de acesso. Então 
o que ocorre é uma diferença na relação de escala entre os edifícios novos e os antigos, 
mas ainda assim esses últimos são negados pelo projeto. Novamente a mesma pergunta 
vem à tona: seria essa, de fato, uma solução eficiente para a preservação dos bens em 
questão?

O fato é que o tombamento dos Galpões da Mooca, na verdade, além de olhar a 
proteção dos bens tombados, parece ter uma intenção velada de combate a produção 
de um modelo de cidade indesejado, apartado, fortificado, isolado. Mas ele não 
consegue dar conta, pela sua própria natureza, da amplitude dos propósitos almejados. 
O desenho resultante, neste caso, apesar de atender às exigências do órgão de 
preservação (a contragosto), continua mantendo a mesma relação de negação com a 
cidade existente e com seu entorno imediato.

38: Perspectiva ilustrativa da entrada principal onde se vê o arco que emoldura a vista da chaminé, não visível deste ângulo. 
Fonte: Folheto de divulgação, colhido em 10 de Outubro de 2010.
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***
 
A análise do contexto em que se deu o tombamento dos Galpões da Mooca no âmbito 
municipal deu a idéia da novidade desta proteção oficial do patrimônio industrial em 
São Paulo, apesar de sua inequívoca relevância. A fuga do tipo tradicional de objeto 
da indústria já tombado, aliado à dimensão e articulação urbana do perímetro e das 
unidades, contada através dos estudos para a proteção, mostrou-se fonte de estudo 
para entender os meios de proteção empregados. 

Assim, pretendeu-se colocar em questão as medidas tomadas para a preservação 
efetiva e do alcance e das limitações dos instrumentos utilizados e seus rebatimentos 
para a real situação em que se encontra. Para o recorte desta dissertação, foi escolhido 
o processo de tombamento dos Galpões da Mooca, empreendido em nível municipal 
pelo CONPRESP, com a instrumentação técnica do DPH, cuja regulamentação data de 
2007. Este acabou também se tornando o recorte espacial do território aqui trabalhado.

Foi válido salientar a mudança da relação entre sociedade e as decisões concernentes 
ao transformar da cidade. Cada vez mais, a comunidade ciente de suas possibilidades, 
passa a fazer pressão para a proteção do patrimônio cultural. Mas esse avanço 
apresenta uma dupla face, pois o instrumento passou a ser usado não somente como 
medida de proteção, mas também como maneira de barrar uma transformação, algumas 
vezes até mesmo distanciando-se do propósito do patrimônio cultural.

Após apontar o significado representado pelo tombamento em contra o modelo de 
cidade que se implanta na Mooca nos últimos tempos, notou-se que as regulamentações 
desta natureza são vistas como entrave, como embate com a legislação urbanística, o 
que vem sempre causando conflitos entre os diversos atores que produzem a cidade. 
Tombamento confunde-se com regulamentação urbana, que por sua vez não atende aos 
propósitos da preservação das áreas do patrimônio industrial na Mooca. Neste caso, 
o tombamento sozinho não pareceu ser o instrumento mais adequado para abarcar 
a amplitude e a complexidade de proteção tão peculiar, de valores reconhecidos 
traduzidos nas estruturas físicas da área.

No próximo capítulo a idéia é buscar nos aportes do urbanismo as raízes e os 
fundamentos para o distanciamento e uma possível reaproximação da preservação do 
patrimônio cultural e da regulamentação urbana. 
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3 (As chaminés, os arranha-céus e a metrópole)

Para compreender o objeto e sua relação com a cidade a partir dos aportes do 

urbanismo e da preservação

3.1 O surgimento da relação entre a disciplina do urbanismo e a preservação

3.1.1 O urbanismo como disciplina

É nos séculos XVII e XVIII que as cidades européias começam a se formar de fato 
enquanto núcleos urbanizados. Segundo Benevolo (1999), esse momento também 
marca a mudança dos métodos dos métodos de projetar e de gerir o urbano. O autor 
concentra suas análises naquilo que considera as grandes capitais da Europa barroca 
– Paris, Viena, Turim, Nápoles, Amsterdã e Londres – dentre as quais estão justamente 
os principais palcos da consolidação da revolução industrial. Esta caracterização revela 
uma rede urbana européia que vive um processo de urbanização intenso, deixando a 
raiz feudal e rural e expandindo-se para além das antigas muralhas.

Com as condições construídas, ou seja, com a mudança do padrão econômico e do 
aparato tecnológico responsáveis pelo crescimento brusco das cidades, o século 
XIX foi também o momento de congestionamento das grandes estruturas urbanas. O 
contingente da revolução industrial não só aumenta quantitativamente a população das 
cidades, mas, sobretudo, cria um ambiente qualitativamente assustador. Escritores, 
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poetas, filósofos e artistas nesse período têm uma produção inerentemente reveladora 
do estado em que viviam; as transformações, latentes na vida cotidiana, jamais poderiam 
deixar de ser inspiradoras. Assim, é criado mais um momento de grande mudança 
na estrutura urbana das capitais européias da industrialização, que fogem a qualquer 
referência presente, e

em conseqüência, a grande maré da urbanização do século XIX resultou num grande 

fenômeno: a progressiva submersão da cidade. Em lugar dela, foi a paisagem preenchida 

com uma massa cada vez maior de borra e dejetos urbanos, jogados fora na tempestade da 

empresa capitalista (MUNFORD, 1998, p. 443).

Munford aponta o capitalismo como transformador do valor do solo urbano, um sistema 
produtivo cujo papel foi fundamental papel no novo desenho da cidade, que perde 
sua relação de vizinhança ou urbanidade em favor do melhor aproveitamento do lote 
como mercadoria. A nova lógica econômica e social é responsável não só pela forma 
de se relacionar, mas também pela forma de se entender e utilizar a cidade. Ou seja, a 
mudança não vem só da paisagem da industrialização, mas de uma imagem resultante 
de transformações na forma de viver. A segregação entre o centro de comércio e 
serviços e a periferia industrial, e os bairros residenciais das classes abastadas e das 
classes operárias também surtiu efeito na nova lógica.

Este cenário demanda uma forma nova de intervir no espaço urbano. A problemática 
da cidade industrial representa um marco divisor para a história do urbanismo, em 
dois momentos, principalmente, seja na sua adaptação para a indústria, seja na sua 
requalificação depois dela.

Uma das origens do urbanismo moderno é reconhecidamente atender à necessidade que se 

apresentou para as sociedades industriais da segunda metade do século 19, de organizar 

de forma rápida e barata o espaço urbano da cidade industrial. Assim, enquanto conjunto 

de técnicas, o urbanismo nasceu comprometido com a adaptação da cidade medieval à 

nova ordem econômica e, logo a seguir, com a regeneração da cidade destruída pelos 

procedimentos predatórios do primeiro ciclo industrial (MEYER; GROSTEIN, 2010, p. 41).

Sobre o termo urbanismo, Choay explica que “este neologismo corresponde ao 
surgimento de uma realidade nova: pelos fins do século XIX, a expansão da sociedade 
industrial dá origem a uma disciplina que se diferencia das artes urbanas anteriores por 
seu caráter reflexivo e crítico, e por sua pretensão científica” (2005, p. 2).

Para ilustrar essa passagem, vale citar a obra de duas importantes figuras do urbanismo 
deste momento específico: Georges-Eugène Haussmann (1809-1891), empreendedor 
de enormes mudanças em Paris, e Ildefons Cerdà (1815-1876), cujo plano para 
Barcelona representa uma enorme inovação. Enquanto Haussmann concentrou-se 
na transformação intra-urbana de Paris, dando nova feição a espaços já conhecidos, 
Cerdà pensou a expansão de Barcelona para fora dos muros, criando um novo tecido 
que passou a ser a identidade da capital catalã até os dias de hoje. Benevolo (1999) 
enquadra estas duas transformações em um modelo a que chama de cidade pós-liberal, 
caracterizado, principalmente, pelo fato de a administração pública e a propriedade 
imobiliária terem seus papéis definidos.
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Nas palavras de Giedion, “a reorganização de Paris por Haussmann demonstrou como 
o francês aprecia o culte de l’axe” (2004, p. 791). A criação dos boulevards é a grande 
marca desta intervenção, criando grandes eixos entre os monumentos, liberando uma 
nova circulação e abrindo um campo visual original: a rua é protagonista desta Paris. 
Para o autor, Haussmann encarava a transformação de Paris como um problema técnico, 
e foi de grande relevância o fato de ter respaldo de um governante da França que 
acreditava em suas idéias e as apoiava; tinha o suporte político do imperador Napoleão 
III, no poder entre 1852 e 1870, líder de um regime empreendedor. “Em dezessete anos, 
por meio de uma mistura de determinação e perspicácia, Haussmann criou a grande 
cidade do século XIX. A velocidade da obra reflete o ritmo e a expansão industrial que a 
determinaram” (GIEDION, 2004, p. 784).

1: Esquema dos grandes trabalhos de Haussmann em Paris. Em preto as novas ruas, em tracejado quadriculado os novos 
bairros, em tracejado horizontal os dois grandes parques periféricos: o Bois de Bologne (à esquerda) e o Bois de Vincennes (à 
esquerda). Fonte: BENEVOLO, 1999, p. 592.

Cerdà foi o primeiro estudioso a usar o termo urbanismo. O Plano para Barcelona 
de 1859 teve o objetivo de ordenar o então crescimento da cidade que não mais 
comportava um centro intra-muros congestionado. Muito importante, mas insuficiente 
mencionado, conforme comenta Rossi, foi “um plano extremamente avançado do ponto 
de vista técnico e perfeitamente correspondente às transformações econômicas que 
premiam na capital catalã; um plano vasto e oportuno” (2001, p. 228). Cerdà define 
linhas de continuidade a partir do núcleo original, o Bairro Gótico, e desenha uma 
malha regular, em grandes blocos, uma retícula através da qual se permite a síntese 
do conjunto urbano e, dentro dele, a autonomia dos bairros, dos núcleos residenciais. 
A cidade além da muralha, “com um território virtualmente ampliado a toda Europa” 
(CHOAY, 2004, p. 65), baseada na interconexão de duas malhas com escalas distintas: 
o grande tráfego das diagonais, e outro sistema menor local, configurando as quadras 
chanfradas, uma espécie de unidade de vida e de vizinhança.
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2: O arranjo de Barcelona projetado por Cerdà, frisado no título do trabalho, para os arredores da cidade. Fonte: BENEVOLO, 
1999, p. 608.

Esses são os exemplos mais significativos que preparam o fim do século XIX e início do XX 
para aquilo que viria a ser uma inflexão ainda mais intensa. Na esteira da Primeira Guerra 
Mundial (1914-1918), com um renovador ambiente artístico e grande avanço tecnológico, 
as cidades passam a ser pensadas segundo uma lógica completamente nova: a cidade 
moderna surge para responder a estas demandas. Para Benevolo (1999), o elemento chave 
desta denominada “cidade moderna” foi o de assumir a habitação da classe operária 
como ponto de partida para a reorganização urbana. As regras para os agrupamentos são 
estabelecidas livremente, sempre em relação à habitação e às suas necessidades. 

Em 1928, é fundado o CIAM – Congresso Internacional de Arquitetura Moderna (Congrès 
Internationaux d’Architecture Moderne), a partir da iniciativa de alguns arquitetos para 
criar um fórum sistemático das questões da arquitetura do início do século XX. Para 
Sigfried Giedion, um dos primeiros membros, uma das circunstâncias decisivas na criação 
dos CIAM foi “a necessidade de proporcionar aos arquitetos isolados e desamparados de 
vários países uma base ideológica e um apoio profissional que os capacitaria a lidar com 
problemas específicos e defender sua própria abordagem” (2004, p. 719).

Destaca-se nesse cenário, o arquiteto franco-suíço Le Cobursier (1887-1965), um dos 
fundadores do CIAM e um de seus maiores entusiastas. O Plan Voisin desenhado por 
ele para Paris, conforme Choay (2004), é um bom exemplo dos pressupostos da Carta 
de Atenas, produzida pelo CIAM de 1933. O Plano “demole os bairros antigos e somente 
conserva alguns edifícios isolados convertidos em curiosidades históricas e turísticas” 
(CHOAY, 2004, p. 67).
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3: Quarteirões das zonas de ampliação do Plano de Cerdà, mostrando o aumento progressivo de densidade 
dos quarteirões e alguns exemplos na planta cadastral de 1969. Fonte: ROSSI, 2001, p. 230.

Estão ditadas as funções da cidade, ou da aglomeração humana: habitar, trabalhar, 
cultivar o corpo e o espírito e circular. Contra a insalubridade e a desordem das antigas, 
está colocada a solução funcional resultante em higiene e disciplina; está configurada a 
cidade moderna.

3.1.2 O urbanismo como disciplina e a preservação

As questões acerca da conceituação do patrimônio urbano, segundo Anthony M. Tung 
(2000), surgiram em conseqüência da destruição maciça das grandes cidades após a 
revolução industrial. Além de uma revolução da máquina, uma revolução de tecnologias, 
de compreensão do espaço urbano e arquitetônico, com as posições do movimento 
moderno. A autora Françoise Choay (2001) também concorda com este ponto de inflexão 
na história da preservação, citando as reformas do Barão Haussmann, em Paris, e os 
estudos de grandes escritores dos séculos XIX e XX, como John Ruskin, Camillo Sitte e 
Gustavo Giovannonni, que iniciaram uma discussão sobre a questão do patrimônio em 
escala urbana.
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As transformações produzidas pelas obras comandadas pelo Barão de Haussmann 
marcaram de fato uma mudança radical na forma de compreender a ordenação da 
cidade e a relação mantida com artefatos existentes. A intervenção na cidade de forma 
a preservar monumentos, mas transformar sua relação com o entorno, através da 
limpeza dos eixos perspécticos acabara por revelar o problema do monumento e seu 
contexto como elementos mais inseparáveis do que se poderia imaginar. Sem destruir os 
monumentos em si, mas sim o ambiente responsável por configurá-los dentro do espaço 
urbano, que os apreendia urbanística e paisagisticamente, Haussmann abre caminho 
para uma discussão além do objeto em si; é com uma declaração do próprio Haussmann 
em relação a suas ações de preservação que Choay (2001) inicia seu texto. Longe de 
ser uma referência longínqua, as intervenções do barão em Paris influenciaram um sem 
número de cidades a construir alamedas, abrir avenidas, criar pontos focais e eixos 
perspécticos, numa ordenação higienizadora digna dos tempos modernos.

Rio de Janeiro, Santos e Recife foram cidades brasileiras a receber tal influência com 
bastante força, o que é perceptível até os dias de hoje. Sobre os boulevards de Paris, 
Giedion afirma que “nenhuma inovação no planejamento foi tão imitada nos anos 

4: Diagrama funcional do sistema viário proposto por Prestes Maia para São Paulo em 1930. Fonte: MEYER; 
GROSTEIN, 2010, p. 23.
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imediatamente subseqüentes que a organização de praças preenchidas com verde em 
meio ao tráfego” (2004, p. 777). Em São Paulo, o Plano de Avenidas de Prestes Maia de 
1930 é quase uma tradução das premissas haussmannianas, com citações do próprio 
autor da influência da figura empreendedora e da cidade empreendida. O Plano de 
1930 nunca foi completamente implantado, mas deixou fortes marcas. São Paulo neste 
momento já era vista como uma cidade sem referências estéticas ou tradição relevante, e 
com um futuro industrial brilhante, condizente com transformações de vulto no sentido de 
liberar a cidade para o crescimento, para a limpeza e para a circulação.

O que parecia uma discussão totalmente distante do contexto brasileiro em realidade 
teve aqui rebatimentos muito concretos. Em meio a reformas tão significativas que 
estavam inserindo o país na lógica modernizadora internacional, impulsionando o 
desenvolvimento, a conscientização para a intervenção do Estado na defesa do 
patrimônio urbano-arquitetônico era mais que uma contradição: era um freio indesejado. 

Não à toa, portanto, apesar das movimentações que se iniciaram nos anos 1920, a 
oficialização do poder público na tutela do patrimônio no Brasil surge um pouco mais 
tarde, no fim da década de 1930, quando muitas cidades e monumentos já tinham 
sido transformados, quiçá perdidos, em nome do progresso. E nada ainda se falava do 
patrimônio urbano.

O urbanismo como disciplina surge quase concomitantemente com as preocupações 
com os monumentos, quando começa a se formar o campo conceitual da preservação 
do patrimônio. A noção de patrimônio para a cidade, o patrimônio histórico urbano, foi 
somente surgir na Europa a partir do século XIX, muito posterior à noção de patrimônio 
isolado. Segundo Choay (2001), possivelmente devido à complexidade de sua 
compreensão, de apreensão de sua escala e ao fato de se associar a cidade a um nome, 
a uma comunidade, a uma genealogia, a histórias pessoais mais que ao espaço. No 
Brasil, essa idéia aparece muito mais tarde, como já visto no primeiro capítulo, quando a 
própria noção do bem cultural é ampliada.

Na teoria da restauração a maioria dos estudos concentra-se na dimensão do objeto, 
ou na teoria, numa abordagem mais discursiva que propositiva, o que seria essencial 
para o tratamento do artefato urbano. Na virada do século XIX para o XX, são notáveis 
as expressões de John Ruskin (1819-1900) na Inglaterra e Eugene Emmanuel Viollet-le-
Duc (1814-1879), na França, iniciadores de todo um legado para a teoria do restauro. 
Posteriormente, Camillo Boito (1836-1914), Aloïs Riegl (1858-1905) e, mais recentemente, 
Cesare Brandi (1906-1988) continuam com a discussão. Vale ressaltar especialmente 
a contribuição de dois autores, especificamente, que concentraram seus estudos 
sobre a cidade patrimônio e suas possibilidades: Camillo Sitte (1843-1903) e Gustavo 

5: Vista do Marco Zero, no Bairro do Recife. Centro dos eixos radiais resultantes da intervenção urbana do início do século XX, 
fundamentada em princípios haussemanianos, conectando a área portuária com o bairro de Santo Antônio. Fonte: Fotos Mariana 
Neves, 2010.
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6: Planta da cidade de Fez, no Marrocos, seguindo as idéias de Viollet-Le-Duc. A cidade européia construída claramente 
apartada da árabe. Fonte: BENEVOLO, 1999, p. 609.

Giovannonni (1873-1947). Essa linha de pensamento coincide com o que Choay (2005) 
chamaria de modelo de urbanismo culturalista, que leva em conta particularismos 
das cidades, como a irregularidade e a assimetria, e a sua ordem orgânica, valores 
praticamente opostos aos difundidos pelos postulados modernos.

No final do século XIX, o arquiteto austríaco Camillo Sitte começou a olhar a cidade 
sob um novo ponto de vista, ressaltando a relação do edifício com o vazio e a definição 
do espaço urbano como resultante desta disposição. Enquanto ocorriam as grandes 
transformações decorrentes da revolução industrial, e a negação da ordem medieval 
ainda existente em espaços bem específicos, Sitte aponta para valores da antiga ordem 
urbana a serem levados em conta, isto é, a serme prestigiados pelas novas propostas 
urbanísticas. Ele não se opunha à cidade moderna (sua contemporânea, a da segunda 
metade do século XIX), enquanto organismo, enquanto necessidade de suporte para as 
novas demandas urbanas de higiene, de tráfego, ao contrário, entendia o progresso e 
a transformação para adaptar-se ao novo contexto. Existe uma questão físico-espacial 
na observação de Camillo Sitte, quando ele se debruça sobre o existente para ler as 
qualidades urbanas.

Como deixa bem claro no prólogo de A construção das cidades segundo seus princípios 
artísticos (1992)1, sua preocupação estava na ênfase dada aos aspectos funcionais 
e técnicos do urbanismo e no papel secundário ocupado pela “arte urbana” na forma 
de organizar as cidades que estavam sendo construídas. A proposta de Sitte foi 
estudar a cidade antiga para tirar dela princípios – não cópias – para pensar as novas, 

1 Originalmente, Der Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsätzen, de 1889, publicado em Viena.
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especialmente diante do que viu acontecer em Viena. Estava muito presente a noção de 
agenciamento do espaço. A cidade foi drasticamente transformada na segunda metade 
do século XIX com a construção do Ringstrasse, um anel delimitador que constituía a 
grande obra viária estruturadora do novo plano da cidade. Camillo Sitte refletiu sobre o 
espaço urbano, sobre suas qualidades e sobre a manutenção delas, no que se refere 
à implantação, às relações estabelecidas entre espaços abertos, largos, praças e os 
edifícios.

Mais tarde, na primeira metade do século XX, pode-se destacar a contribuição do 
arquiteto e urbanista italiano Gustavo Giovannonni, que entendia que o conceito de 
restauração estava diretamente ligado ao pensamento da cultura (GIOVANNONI, 1936). 
Giovannoni começou a apontar para o caminho de se estudar também a cidade, pois, 
em muitos casos “o ambiente assume o caráter de monumento” (GIOVANNONI, 1936). 
O bem desprovido de seu ambiente é como se tivesse sido desprovido de uma parte 
sua, por isso, de nada adianta revelar monumentos antigos em novos vazios, em grandes 
eixos perspécticos ou isolados em praças recém-abertas, cenário comum nas cidades 
européias na época. Para a cidade, essa é a primeira vez em que se fala da relação de 
contexto requerida por um monumento para a sua correta leitura, mas essa valorização 
ainda depende mais da visão do monumento como protagonista do que da valorização 
do conceito urbano visto de modo mais integrado.

Gustavo Giovannoni usa pela primeira vez o termo “patrimônio urbano”, no começo do 
século XX. O autor faz uma leitura geral e consegue reunir em suas idéias o legado de 

8: Estudos de Camillo Sitte da morfologia  de praças medievais italianas, Piacenza – Piazza del Duomo, Palermo – S. Cita, Lucca 
– S. Michele, Vincenza. Fonte: SITTE, 1992, p. 42-43.

7: O centro de Viena na primeira metade do século XIX, e na segunda metade do mesmo século, após o arranjo 
do Ringstrasse. O desenho aberto e regular, ordenador. Fonte: BENEVOLO, 1999, p. 606.
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vários outros teóricos que refletem sobre o patrimônio e sobre a cidade como tal. Ele 
“atribui simultaneamente um valor de uso e um valor museal aos conjuntos urbanos 
antigos, integrando-os numa concepção geral da concepção do território” (CHOAY, 2001, 
p. 194), e, nesse aspecto, reúne o que outros teóricos da restauração, como Viollet-
Le-Duc e Sitte pensam para a cidade segundo a arte, mas vai além, articulando esses 
valores às suas características funcionais.

Giovannoni considerou a cidade como monumento, mas também como um tecido vivo, 
noção que Aldo Rossi virá a trabalhar mais tarde. A cidade, assim como o monumento, 
deve ser reconhecida e estudada, respeitada a sua escala e a sua morfologia, 
preservando as relações espaciais originais, e construindo reconstituições quando 
necessárias, desde que não mentirosas. A partir de então, Giovannonni começou 
a dar também diretrizes para a conservação e restauração do patrimônio urbano. 
Resumidamente, são postulados três grandes princípios: o primeiro é a formulação de 
um plano diretor, nas escalas local, regional e territorial, articulador da cidade antiga com 
o presente; já o segundo, é o tratamento do monumento não como isolado, mas como 
peça principal de um ambiente – o entendimento da ambiência do bem; e, por último, a 
definição de procedimentos de preservação e de restauração para o patrimônio urbano.

Cabe fazer uma distinção entre a noção de patrimônio urbano e a de cidade histórica 
neste momento em que o urbanismo passa a ser uma atividade de cunho científico. 
Na acepção de Giovannonni, e pode-se dizer na de Sitte também, entende-se com 
patrimônio urbano os valores espaciais e compositivos da cidade histórica, e não 
somente seu suporte físico em si. Ambos os autores começam a pensar a cidade diante 
das transformações a que assistiam. Sitte, as do final do século XIX, de inspirações 
haussmannianas; Giovannonni, as da primeira metade do século XX, as de referências 
corbusianas. Na Áustria das últimas décadas do XIX, as intervenções são intra-urbanas; 
na Itália da primeira metade do XX, acontecem na expansão periférica do pós-guerra.

O tratamento dado ao problema do patrimônio urbano, como os dois autores apontam, 
recaem sobre o tratamento e a integração da cidade existente com uma nova lógica de 
funcionamento, preservando mais seus atributos qualitativos, que seus aportes físicos.

Com o tema em voga e as grandes transformações pelas quais passavam as cidades 
européias no começo do século XX, começa a surgir a necessidade de discussões 
sobre o assunto em âmbitos maiores e mais articulados, de forma que as reflexões 
sobre o patrimônio tenham viés cultural. A Carta de Atenas de 1931 é a precursora do 
tipo de documento que trata da preservação dos bens patrimoniais e da cidade. Ela foi 
elaborada durante o I Congresso Internacional de Arquitetos e Técnicos em Monumentos, 
após as intervenções de Viollet-le-Duc, e aponta para uma tentativa de unificação do 
pensamento em relação à conservação e a restauração de monumentos. Logo após 
o documento de 1931, o CIAM de 1933 lança a Carta de Atenas, essa da arquitetura 
moderna, citada acima. 

A Carta de Atenas começa a sair do âmbito do monumento em si e a se preocupar 
também com o entorno dos monumentos, apontando para uma visão de conjunto, 
mas não ainda do ambiente urbano monumento; do ambiente do monumento como 
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fundamental para sua apreensão. Retirar uma obra do seu local original também é 
lamentável, segundo o texto. A Carta recomenda respeitar “o caráter e a fisionomia das 
cidades, sobretudo na vizinhança dos monumentos antigos” (CARTA DE ATENAS, 1931).
 
Outro grande marco para a história da preservação, inclusive em sua dimensão urbana, 
dá-se em 1964, quando foi elaborada no II Congresso Internacional de Arquitetos 
e Técnicos de Monumentos Históricos a Carta de Veneza. O documento gerado 
nesse encontro foi de extrema importância, tendo sido largamente difundido e ainda 
hoje utilizado. Produzido após a II Grande Guerra, quando as cidades européias 
estavam bastante destruídas, considerava os remanescentes arquitetônicos dentro 
do planejamento urbano. Essa noção é de extrema relevância para o momento já que 
fazia parte da recuperação da identidade cultural de determinado povo reconstruir sua 
cidade.
 
A Carta de Veneza trazia a noção de bem cultural, incluindo nessa conceituação a 
“história de que é testemunho e do meio em que se situa” (CARTA DE VENEZA, 1964), 
e também expandindo seus limites para além do monumento isolado. A mudança de 
foco no conceito daquilo a ser preservado, discutida e estimulada por esse documento, 
leva à valorização da arquitetura menor, segundo Marcia Sant’Anna (1995). No Brasil, a 
repercussão da Carta de Veneza contribuiu para a proteção de cidades por seu valor 
paisagístico, marcando um momento de valorização não somente de atributos estéticos, 
mas também de históricos e documentais. Vera Milet também cita a Carta de Veneza 
como modificadora do entendimento da preservação, com rebatimentos no Brasil, 
também voltada para os conjuntos urbanos.

A “Carta de Veneza” (1964) estabeleceu praticamente um consenso internacional sobre 

o novo conceito de preservação. A visão limitada ao monumento isolado e excepcional 

é superada pela consideração dos conjuntos urbanos e o seu meio ambiente. Atribui-se, 

agora, valor tanto ás edificações monumentais às obras modestas que tenham adquirido 

significação cultural. Desenvolve-se, também, a tendência à proteção do próprio traçado 

urbano, do agenciamento característico a cada período histórico e suas relações espaciais. 

Além disso, aparecem correntes preservacionistas que identificadas com a semiótica urbana, 

propõem a proteção daqueles elementos que são pontos de referência da população e que, 

portanto, fazem parte da memória da cidade coletivamente construída (MILET, 1988, p. 165).
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3.2 A crise da cidade moderna e a preservação

3.2.1 Crítica e transformação

A partir dos anos 1960, começaram a aparecer estudos mais sistemáticos – e até 
emocionados –, tomando como base o relacionamento do homem com o meio 
urbano, sobre a forma como a cidade é percebida, resultado do intenso processo que 
transformou substancialmente as questões espaciais e funcionais da cidade. Surgem 
como uma crítica ao urbanismo moderno, que resultara em cidades setorizadas, 
homogêneas e estáticas, de caráter frio e impessoal. De fato, essas análises, de cunho 
visual, morfológico e perceptivo, nasceram como uma nova forma de conhecer e reforçar 
a identidade urbana.

A crítica desponta com mais força a partir dos Estados Unidos, onde a experiência 
da construção e do crescimento das cidades do pós-guerra, frutos da intensa 
industrialização e do desenho voltado para o automóvel levou a uma situação mais 
latente. Dos postulados modernistas nasceram projetos urbanos monofuncionais, assim 
como a aplicação de preceitos que sobrepunham a cidade existente. Como coloca 
Barnett, “o que começou como uma visão romântica da tecnologia libertando o indivíduo 
das restrições da tradição tornou-se admiravelmente adequado à descuidada repetição 
burocrática, e ao corte de custos de empreendedores de espírito lucrativo” (1974, p. 3). 

Bastante citado por ser um dos iniciadores da oposição ao urbanismo moderno, Kevin 
Lynch analisou e comparou algumas cidades americanas e, a partir da percepção 
de elementos visuais e referenciais, desenhou a imagem da cidade. Em seu estudo 
comparativo, acentua as características do que seriam os três paradigmas da cidade 
americana: Boston, considerada aconchegante, espontânea, marcante; Jersey entendida 
como caótica e sem referências próprias; e Los Angeles, a planejada, do automóvel, 
da modernidade, ou atemporal. A partir desses estudos, Lynch define elementos 
necessários para a própria configuração da cidade, símbolos usados e vivenciados 
pelos indivíduos. Rosario Pavia (2004, p. 105) acentua que Lynch sinaliza que uma das 
tarefas do urbanismo é também a de responder a demanda de qualidade simbólica e de 
representação, ligando o projeto aos procedimentos perceptivos do espaço.

Aumentar a imaginabilidade do ambiente urbano significa facilitar sua identificação e 

estruturação visuais. Os elementos até aqui isolados - vias, limites, marcos, pontos nodais 

e regiões – são os blocos formadores no processo de criação de estruturas firmes e 

diferenciadas em escala urbana (LYNCH, 1999, p. 96).

Para Marcia Sant’Anna (1995), Lynch abriu uma trilha para que a análise visual e 
morfológica da cidade servisse como um instrumento de seleção das características 
do espaço urbano de interesse para preservação. Segundo a autora, nos anos 90, 
esse recurso foi utilizado na metodologia para os estudos de tombamento de cidades 
pelo IPHAN, resultando na preservação de sua imagem que “forneceria a chave para a 
compatibilização entre permanência e transformação” (SANT’ANNA, 1995, p. 224).

Saindo da análise do desenho e entrando por um viés social, a jornalista Jane Jacobs, 
baseada em experiências reais, foi uma das mais importantes críticas à cidade moderna, 
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e discutiu e comparou elementos entre ela e a cidade tradicional, dando subsídios para 
o planejamento urbano. Jacobs foi enfática quando começa a escrever dizendo que 
seu “livro é um ataque aos fundamentos do planejamento urbano e reurbanização ora 
vigentes [década de 50 e 60 do XX]. É também, e principalmente, uma tentativa de 
introduzir novos princípios” (JACOBS, 2001, p. 1).

A autora foi completamente contra o zoneamento e a setorização da cidade moderna, 
e fez várias citações das qualidades da diversidade urbana, de usos, de idades, de 
classes, para dar vida e movimento à cidade. Jacobs ( 2001) compara o planejamento 
urbano moderno com típicos bairros do subúrbio de uma cidade americana em 
transformação. Foram parâmetros importantes para sua análise a vigilância social ou 
a rua com cérebro, como explica a autora. A diversidade de usos provoca a utilização 
dos espaços em todos os momentos e por pessoas que mantêm um certo vínculo com 
o lugar, moram, trabalham, estão indo usufruir algum serviço, etc. Essa movimentação 
caracteriza a rua sempre como um local seguro. A criação do vínculo, especialmente 
com a residência, faz com que existam sempre olhos atentos ao espaço público, e olhos 
capazes e com vontade de zelar por ele (JACOBS, 2001).

Choay também considera Lewis Munford como crítico de um modelo de urbanismo dito 
progressista, em que estariam presentes fortes traços de uma ordem universal orientada 
para o futuro, fruto da lógica funcional. Munford defendeu as cidades-jardim e uma nova 
relação entre o homem e o ambiente, com inserções de diferentes áreas do conhecimento.

Na Europa, muitos outros estudos tiveram como base a crítica a cidade moderna e foram 
fundamentais para o desenvolvimento de uma nova cultura urbanística voltada para olhar 
a cidade existente, num cenário em que a expansão da cidade e a renovação de centros 
urbanos estava começando a ser ditado pelos pressupostos modernos, da circulação 
expressa e do núcleo de negócios. Aliar as análises da morfologia urbana ao exercício 
projetual, visando o diálogo e não a sobreposição da cidade histórica deu início à nova 
discussão sobre o modo de atuar.

Nesse sentido, o legado de Aldo Rossi (1931-1997) é uma grande fonte, com a 
arquitetura da cidade, de 1965, em que busca reconciliar a prática do projeto urbano 
voltado para si mesmo. Essa idéia realça a importância do artefato arquitetônico como 
peça principal na definição do ambiente urbano, em sua dimensão espacial, simbólica e 
figurativa através da história.

Rossi (1995) parte para a compreensão da cidade como artefato complexo que cresce 
na história. A arquitetura da cidade se refere a esse entendimento e aos fatos urbanos, 
caracterizados por uma forma própria, do todo ao particular. A singularidade de cada 
fato urbano isolado contribui, quando adicionado aos demais, para a significação 
do ambiente urbano total (ROSSI, 1995). A morfologia urbana, ou a descrição das 
formas de um fato urbano, é colocada como instrumento de estudo das permanências 
e transformações da cidade, revelando sua estrutura. Para Aldo Rossi a cidade é 
analisada como artefato construído pelo homem, existente em sua memória e cheia de 
valores intrínsecos, e assim leva essa característica em consideração para fundamentar 
seu estudo, distanciando-se das teorias do urbanismo funcionalista arrasa quarteirão 
corbusiano. 
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Esses estudos abrem caminho para uma nova abordagem dos tecidos históricos, de uma 
arquitetura denominada “contextualista” e mais cautelosa na maneira de relacionar-se 
com o existente. Nas palavras de Giedion, “ao lado da transitoriedade frenética – cria 
de nossa época – situa-se aquele outro componente da natureza humana: o desejo 
de permanência” (2004, p. 891). Os CIAM’s de meados do século já começavam a 
apresentar uma postura diferente em relação ao tecido existente, especialmente quando 
tratavam do centro urbano. Na contramão da tendência dos encontros iniciais de 
negar a cidade antiga, a tema apresentado no VIII CIAM, em 1951, foi “The heart of the 
city”, exprimindo uma sintonia com um modelo de cidade longe daquele racionalista e 
funcionalista do movimento moderno em sua aplicação mais paradigmática. O coração 
não necessariamente era o centro antigo da cidade, ou mesmo, ainda não estava claro 
como se entende atualmente o conceito de cidade histórica, muito embora a idéia geral 
de um espaço com valores a serem resguardados estavesse presente (MAYUMI, 2005).

A experiência urbanística do centro histórico de Bologna, na Itália, em 1964, muitas 
vezes entendida como uma contribuição concreta do que se discutiu na Carta 
de Veneza, traduz alguns preceitos deste modo de entender a cidade histórica, 
relacionando o construído ao vivido. O plano de 1964 pretendia intervir no centro 
histórico da cidade, não privilegiando os bens excepcionais, mas sim a paisagem 
histórica e as marcas que o tempo nela deixou, valorizando a arquitetura menor, do 
dia-a-dia. O objetivo era tentar estabelecer uma relação de continuidade com a cidade 
contemporânea, atribuindo ao patrimônio um papel ativo no contexto social e econômico 
da cidade. A peça fundamental para o desenho e implantação deste plano, no entanto, 
foi a participação cidadã, através do envolvimento da comunidade local nas decisões 
e construção de um centro histórico real e dinâmico (CERVELLATI; SCANNAVINI; DE 
ANGELIS,  1977). 

9: A delimitação física do centro histórico é considerada não somente o perímetro intra-muro, mas também 
o núcleo conventual e aldeia externa, assim como a estrutura das arcadas do século XVI e XVII, elementos 
articulados. Fonte: CERVELLATI; SCANNAVINI; DE ANGELIS, 1977, p. 106.
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O debate na Itália na segunda metade do século XX foi enriquecido também por meio da 
contribuição do consagrado historiador da arte Giulio Carlo Argan (1909-1992), que deu 
seguimento e substância para a discussão da cidade em contraponto com a proposta 
modernista. Argan, assim como Rossi, entendia a cidade como organismo cheio de 
vida, de memória, um objeto artístico ela mesma. Buscava encontrar a vida própria da 
cidade histórica que lhe dava caráter, e entendia essa vida enquanto contínua, não 
como estática, posicionando-se contra a musealização da cidade antiga. O contexto 
era o da expansão da cidade européia para a periferia do núcleo histórico, colocando 
em contraste o desenho urbano das duas partes, fruto do partido projetual em que a 
proposta era a separação e a criação de um novo sistema.

10: O centro histórico de Bolonha visto do alto. Percebe-se a estrutura da forma urbana, com sua articulação e 
trama edilícia. Fonte: CERVELLATI; SCANNAVINI; DE ANGELIS, 1977, p. 62.
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Assim, G. C. Argan esclarecia que
a conservação dos antigos conjuntos arquitetônicos está ligada à conservação integral de 

seu conteúdo social; sua evolução está ligada à possível evolução histórica da antiga função. 

A substituição do velho conteúdo por um novo, por seu turno, conduziria rapidamente à 

transformação radical e à ruína das formas antigas.

O critério da intangibilidade dos centros históricos, enquanto sedes de uma sociedade ainda 

viva e felizmente não classificada pela renda como nos novos bairros, é portanto um critério 

progressista e não conservador. Mas intangibilidade não significa mumificação. Repete-se 

que o centro histórico de uma cidade não pode se tornar um museu. Mas pode continuar 

sendo, como é no mais das vezes, uma obra de arte. Para conservar as obras de arte temos 

um procedimento científico, o restauro, e este é a consolidação das velhas estruturas mas 

também a eliminação racional dos acréscimos incongruentes (2001, p. 105).

Com uma atuação crivada pela prática – chegou a ser prefeito de Roma entre 1976 
e 1979 – e também com uma produção intelectual vasta como historiador da arte, 
Argan tem postura crítica em relação à realidade vivida, se opondo, dentro de seu 
entendimento, à utopia que é gerada pela renúncia de continuar a viver a experiência 
na dramática tensão da história. Para saber o sentido da vivência humana, coloca: “é 
preciso saber se tudo aquilo que houve foi projeto ou destino, se o homem construiu 
segundo os próprios desígnios ou se, pensando fazê-lo, fez algo que já estava dito e 
decidido” (ARGAN, 2001, p.12). 

11: Plano regulador que define o programa de conservação do centro histórico de Bolonha. O plano não regulamenta só os 
edifícios monumentais, objeto específico de intervenção de restauro, mas também aqueles valores arquitetônicos ambientais 
que constituem o tecido conectivo fundamental da configuração física. Fonte: CERVELLATI; SCANNAVINI; DE ANGELIS, 1977, 
p. 124-125.



115

ca
pí

tu
lo

 3
 A

s 
ch

am
in

és
, o

s 
ar

ra
n

h
a-

cé
u

s 
e 

a 
m

et
ró

po
le

3.2.2 Planejamento Urbano versus Urbanismo

O modo moderno de conceber e construir cidade traz também um novo dado, pois 
a sistematização das idéias leva cada vez mais ao distanciamento entre realidade e 
projeto. Para Choay, seria então caracterizada a “crise do urbanismo”, marcando a 
passagem do urbanismo para o planejamento urbano; nesse contexto, “a presença da 
cidade foi então substituída por idéia sua” (2005, p. 50). 

As últimas décadas do século XX mostram um quadro crítico do urbanismo moderno 
mais maduro e consciente dos resultados das cidades produzidas ao longo dele. Neste 
momento, a prática urbanística passou por uma revisão de seus parâmetros, fruto da 
necessidade de reorganização das cidades para atender a nova ordem econômica 
mundial, e fundamentados pelas experiências já vivenciadas de intervenção urbana e 
expansão baseadas no modelo moderno.
 
A crítica à cidade moderna, ou à cidade industrial, fez a cidade tradicional ser estudada 
em diferentes âmbitos. No campo da arquitetura, as pesquisas se concentraram na 
formação do espaço e em suas conseqüências. Apesar de poder parecer uma análise 
formal e simplista, no entanto, o campo da arquitetura é o espaço, é a cidade, o que não 
significa reduzir suas preocupações a essas atribuições. O que vale é que o estudo da 
cidade tradicional fez emergir suas qualidades, antes despercebidas, numa tentativa de 
apreender sua configuração e seus resultados, para assim reintegrá-los à cidade.

Gandelsonas (2004) aponta que a crise deste modelo está também relacionada ao 
conseqüente e gradual distanciamento entre a arquitetura e a cidade, já que esta 
última oferece resistência a qualquer conceito de totalidade. Para o autor, as fantasias 
imaginadas pelo urbanismo europeu (diga-se corbusianas) “descrevem uma relação 
impossível entre a arquitetura com o objeto-causa de seu desejo: a cidade” (2004, p. 159). 
Para a reconciliação entre arquitetura e cidade, contribuíram as críticas aos resultados 
obtidos pela aplicação direta dos postulados teóricos do planejamento urbano modernista. 
Os projetos monofuncionais, residenciais ou de centros de negócios unicamente, tiveram 
seus resultados questionados. A análise da morfologia urbana abriu caminho para uma 
nova leitura da cidade existente, ou da cidade histórica, criando um método projetual que 
dialoga com o espaço corrente e identifica no projeto urbano a continuidade. 

As particularidades dos lugares de relações humanas passam cada vez mais pelo crivo 
de projetos conectados à sua realidade local. 

A cultura arquitetônica ocidental de meados do século XX descansou sobre hipóteses 

teóricas procedentes da fenomenologia. Ao empirismo positivista que fundamentou a teoria 

arquitetônica do entre guerras seguiu o auge avassalador da fenomenologia para a definição 

do específico arquitetônico.

[...]

O que se considerou pensamento abstrato devia ser substituído por uma comoção direta 

produzida pelo esforço de se aproximar dos objetos, dos lugares e dos espaços.

A arquitetura como totalidade não podia ser dissecada em seus aspectos funcionais, 

técnicos ou formais, já que era necessário mergulhar até um fundo mais profundo no qual 

era possível vislumbrar a totalidade arquitetônica como síntese essencial e como origem do 

sentido (SOLÀ-MORALES, 2004, p. 208-209).
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Nos Estados Unidos do pós-guerra, o crescimento das cidades já estava consolidado 
nos subúrbios. Hall (2009) caracteriza a explosão suburbana americana de meados 
do século XX principalmente a fatores ligados ao sistema de estradas existente que 
superava o transporte sobre trilhos (e para isso contribuiu a acessibilidade ao bem de 
consumo automóvel um pouco anterior); ao zoneamento do uso do solo, produzindo 
áreas exclusivamente residenciais e com valores imobiliários estáveis; ao sistema 
financeiro das hipotecas, possibilitando que famílias de renda modesta adquirissem 
o imóvel a longo prazo e com juros baixos e, finalmente, fator crucial foi a explosão 
de natalidade que demandou novas unidades familiares. O autor também apresenta 
as críticas à Subúrbia, muitas vezes originadas na sociologia, da homogeneidade, da 
carência de forma, de limites. Um bando de ninguéns2 sai então a exercer sua civilidade 
nos corredores dos shopping centers, consumindo o que lhes for oferecido pelas 
grandes cadeias de lojas. 

Esse movimento começa a diminuir na década de 1970, com a retração do apoio 
estatal no espraiamento urbano e a tentativa de estimular a reocupação do centro, 
ao menos com atividades ligadas a comércio e serviços, dando-lhe novo sentido 
para a comunidade. Frieden e Sagalyn (1994) estudam nos Estados Unidos o 
fenômeno da construção de shopping centers nos centros das cidades, reproduzindo 
a lógica do subúrbio no espaço urbano inadequado para tanto, e aproveitando 
estruturas históricas existentes por todo o país. Estas iniciativas foram em sua maioria 
empreendida por investidores privados e apoiada pelo poder público, na esperança 
de reeducar a população a viver o centro. Pode-se entender este movimento já 
como o reflexo da mudança na relação entre o modo de fazer os planos e ocupar a 
cidade, e principalmente de seus agentes financiadores, iniciando um tipo de parceria 
posteriormente reproduzida em todo o mundo capitalista pós-moderno: uma fórmula 
mágica para encher de vida, cor, vendas e empregos espaços urbanos decadentes 
(HALL, 2009).

O planejamento vai dando lugar ao plano, algumas vezes até, ao projeto. A escala de 
intervenção passa a ser mais próxima de um resultado local, das particularidades que 
provêm o todo de sentido. A década de 1970 revela as limitações do planejamento 
urbano de visão estreita, tecnocrata e sem vivência local. A partir daí, diante das 
reflexões sobre o modo de pensar e intervir na cidade, a valorização do patrimônio 
arquitetônico e urbanístico passa a fazer parte da agenda, tentando implementar 
atividades que insiram a cidade na lógica da reestruturação econômica e cultural levada 
a cabo pelo pós-modernismo. É então que as atividades do terciário, especialmente 
relacionadas ao turismo, desempenham importante papel propulsor da dinâmica urbana, 
traduzida em requalificações das mais variadas naturezas. Sobre a crise do modelo 
racional de urbanismo, pois, Meyer e Grostein (2010, p. 14) apontam que “a reflexão 
sobre os limites do planejamento que vinha sendo praticado enfatizou as potencialidades 
de projeto urbano que existem na atual situação de transição”.

2 Originalmente “a bunch of nobodies”, expressão utilizada por Frieden e Sagalyn (1994) para descrever os 
freqüentadores dos malls de subúrbios, sem personalidade, contraponto fundamental do primeiro exemplo que 
tratam, a iniciativa de implantação do Quincy Market, no centro de Boston.
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Ora, sabemos que, em toda parte, a crise da cidade não é apenas a transformação 

da economia e da tecnologia da produção, o conseqüente incremento demográfico, o 

congestionamento do tráfego; nem, a rigor, a substituição da função econômica. O fim das 

cidades é a conseqüência do fim da cultura urbana, ou seja, do fim da tendência que tinham 

as cidades do passado a caracterizar-se por uma cultura própria, específica, uma cultura que 

todavia não se dá como autóctone, fechada no âmbito de uma tradição local, mas como nó 

de relações, com freqüência de longuíssimo alcance e, portanto, como expressão de uma 

verdadeira política urbana (ARGAN, 2005, p. 185).

3.2.3 A cidade histórica como instrumento de desenvolvimento

Pode-se entender que o planejamento urbano racional tratou a cidade histórica de forma 
apartada, momento conceitual coincidente com a noção de monumento isolado. Este tipo 
de abordagem é recorrente até a década de 1960, quando começam a aparecer com 
mais força as críticas ao modelo racional de pensar a cidade. Na década seguinte, inicia-
se um período de declínio da política urbana do planejamento funcionalista em detrimento 
de planos urbanísticos, o que, a partir da década de 1980, já começa a delinear uma 
tendência à localidade e à democracia, quando já está disseminada no campo conceitual 
do patrimônio a noção de bem cultural, ou da própria cidade como bem cultural.

As décadas de 1970 e 1980, segundo Hall (2009), fizeram emergir nas cidades uma 
nova geografia, pondo em contraste áreas intra-urbanas decadentes e subutilizadas. Os 
dias da economia manufatureira haviam findado e a grande saída seria encontrar e criar 
uma nova função para a cidade-base. A fórmula mágica americana da parceria público-
privada e da capitalização da imagem patrimonial do espaço urbano caduco passa a 
fazer parte de um sem número de experiências por toda parte, o que envolvia “a criação 
deliberada da cidade-como-palco. Como o teatro, ela copia a vida real mas não é vida 
urbana de verdade” (HALL, 2009, p. 415).

Na década de 1990 a valorização do espaço histórico passa a ser elemento chave 
impulsionador de intervenções urbanísticas, com o celebrado exemplo dos projetos 
e obras em Barcelona para sediar as Olimpíadas de 1992 como marco crucial. Para 
Vargas e Castilho (2006), esse é um exemplo paradigmático, talvez, não tanto pelo 
conteúdo, pois, além de transformar as áreas portuárias deterioradas e abandonadas, 
principalmente, tornou-se um caso mundialmente conhecido e cobiçado por meio da 
sua divulgação. Este momento revela um centro histórico capaz de elevar cidades a um 
novo status e a buscar políticas de inserção e valorização do desenho urbano em escala 
localizada. O turismo passa a exercer papel de grande força no cenário econômico 
urbano e diante da complexidade das novas relações estabelecidas entre as recentes 
ações de reabilitação, requalificação, ressignificação, de competição de cidades, e 
assim por diante, o sítio histórico passa a ser entendido como meio e não como fim em 
si mesmo. “A cidade agora se converteu simultaneamente em mercadoria (produto a 
vender), empresa (pelo seu modo de gestão) e pátria (pela criação do sentimento de 
posse e de patriotismo da cidade)” (ROVIRA, p. 446). 

Se foi no pós-modernismo que, segundo Harvey (2007), se procurou maneiras de 
exprimir a estética da diversidade, de refletir o que é comum e diferente, foi também 
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nesta mesma ocasião que se passou a dar ênfase ao consumo, inclusive da cidade, em 
variadas formas e produtos. Este momento também fez com que surgisse o urbanismo 
de resultados pautado pelo mercado. Harvey (2007, p.92) aponta que “dar determinada 
imagem à cidade através da organização de espaços urbanos espetaculares se 
tornou um meio de atrair capital e pessoas”, portanto condizente com as expectativas 
esperadas.

A maioria dos grandes projetos urbanos recentes tem alguma relação com o centro das 
cidades – e com seu patrimônio construído – lugares simbólicos, pontos nodais. Vêem-
se os exemplos de Buenos Aires, Paris, Barcelona, Bilbao, Lisboa, Berlin, trabalhados 
por Otília Arantes (2000). Mas, pergunta-se a autora, “políticas [urbanas] de matriz 
identitária podem ser estrategicamente planejadas?” (ARANTES, 2000, p. 14). Mais 
adiante, Arantes (2000, p.48) alega que “hoje em dia a cultura não é o outro ou mesmo a 
contrapartida, o instrumento neutro de práticas mercadológicas, mas é parte decisiva do 
mundo dos negócios e o é como grande negócio”.

Desde outra perspectiva, Borja (2001) explica que a intenção do projeto de Puerto 
Madero foi mudar a escala da cidade, mantendo sua história, ou seja, estabelecendo 
continuidade urbana. Para o autor, a intervenção na capital portenha foi baseada na 
possibilidade de ter um projeto global de conjunto, promovendo desenvolvimento numa 
área enorme, ociosa e bem localizada, aproveitando a oportunidade de recuperar o 
espaço urbano, tanto fisicamente quanto lhe dando nova função, e inserir Buenos Aires 
num novo circuito. 

12: Galpões reutilizados e passeios criados em Puerto Madero, 
Buenos Aires. Fonte: Foto da autora, 2010.

13: As duas margens do dique ligadas pela ponte do arquiteto 
espanhol Santiago Calatrava, símbolo da área. Note-se a 
construção de vários edifícios modernos. Fonte: Foto da 
autora, 2010.

Vargas e Castilho (2006) estabelecem três períodos principais quanto às intervenções 
urbanas nos centros das cidades, o que se pode compreender de certa forma como 
a maneira pela qual os grandes projetos urbanos são aplicados em tecidos não 
necessariamente – mas quase sempre – antigos, e de suma importância histórica 
e simbólica para as cidades. A Renovação Urbana engloba as décadas de 1960 e 
1970 e trata da intervenção com preferência pelo novo. Na “Europa, a ideologia do 
Movimento Moderno une-se à prática de reconstrução do pós-guerra. Na América do 
Norte, a renovação aparece no contrafluxo do processo de suburbanização” (VARGAS; 
CASTILHO, 2006, p. 7). A Preservação Urbana é caracterizada nas décadas de 
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14: Planta de Buenos Aires, esquema do plano para Puerto Madero, em Buenos Aires, e suas relações. Essa foi 
uma das experiências mais exitosas na América Latina, com a recuperação de vários armazéns e da própria 
paisagem portuária da cidade. Fonte: BORJA, 2001, p. 77.

1970 e 1980 pela incorporação da restauração de edifícios históricos nos projetos 
de reestruturação das atividades nas áreas centrais, mas, segundo as autoras, ainda 
de forma isolada. Este período de maneira geral teve como objetivo a valorização da 
memória, a organização da sociedade em prol da defesa do patrimônio histórico e o 
discurso de que os centros “seriam elementos essenciais da vida urbana e gerariam 
identidade e orgulho cívico” (Ibid., p. 17).

O terceiro e último período classificado nasce na década de 1990 e ainda pode ser 
reconhecido em ações nos dias atuais, trata-se da Reinvenção Urbana. É então que
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a cidade passa a ser pensada, definitivamente, como um empreendimento a ser gerenciado, 

mediante adoção de princípios do planejamento estratégico e o uso de seu mais eficiente 

instrumento: o city marketing. Nesse contexto, dá-se ênfase à gestão urbana assumida como 

política de governo e ao grande projeto urbanístico como elemento catalisador (VARGAS; 

CASTILHO, 2006, p. 34).

Uma importante observação é que o foco a ser atingido na reinvenção das cidades não 
é mais o cidadão, mas sim a população flutuante freqüentadora dos espaços atraída 
por seus valores atribuídos através das estratégias de divulgação (VARGAS; CASTILHO, 
2006, p. 44). O turismo, traduzido em rentabilidade econômica, figura como importante 
produto urbano, e para isso, unem-se setor público e privado na grande empreitada que 
é reinventar o espaço urbano, dando-lhe novo status. No contexto brasileiro, podem ser 
citados os casos de Fortaleza, Rio de Janeiro, Aracaju, Belém, ou mesmo Recife. Como 
desfecho,

essa ‘nova’ forma de acumulação capitalista, característica do final do século XX, com raízes 

no modo de produção industrial flexível, não se vincula predominantemente ao produto 

material, mas sim ao produto virtual, que tem seu tripé constituído pelo espaço urbano, pela 

cultura e pela memória (Ibid., p. 266) 

A transformação da cidade em mercadoria, como coloca Arantes (2002), passa a 
ser pautada pelo planejamento de resultados, que gere respostas competitivas aos 
desafios da globalização. São buscadas e extraídas vantagens capazes de produzir 
oportunidades para que as cidades tornem-se protagonistas privilegiadas, fruto de 
um urbanismo que vem para incrementar a cidade, para otimizar sua competência. 
Hall (2009) também aponta que as cidades, a partir dos anos 1980, passaram a ser 
entendidas como maquina de produzir riqueza. Assim, ”o planejador foi-se confundindo 
cada vez mais com o seu tradicional adversário, o empreendedor; o guarda-caça 
transformava-se em caçador furtivo” (HALL, 2009, p. 407). 
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3.3 Planejamento, Plano diretor e Operação Urbana

3.3.1 O planejamento de São Paulo

Conforme aponta Meyer (1991), o decênio 1950-1960 é apontado por vários autores 
como ponto de inflexão para a cidade de São Paulo, marcando o período no qual ela se 
tornou metrópole. Neste momento era necessário ordenar o território de forma a planejar 
e preparar São Paulo para sua inserção numa nova realidade urbana. Objeto de diversos 
planos, tema de alguns renomados urbanistas, foi somente no final dos anos 1960, início 
dos 1970, que a cidade finalmente foi sendo trabalhada de forma mais integrada, numa 
busca de entendimento e efetivamente ordenação de todo o seu território. É importante 
destacar o PUB – Plano Urbanístico Básico de São Paulo, de 1968, já tratando a cidade 
como um sistema único, com ênfase na circulação, incorporando a região metropolitana, 
e o PDDI – Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do Município de São Paulo3, 
de 1971, já definindo categorias de uso do solo e zonas. Para a autora, ambos foram 
de alguma maneira a realização dos critérios estabelecidos no final dos anos 1950, de 
circulação, zoneamento e organização da estrutura metropolitana (MEYER, 1991, p. 
173). “Podemos mesmo dizer que a metrópole ‘saiu’ da prancheta, ou melhor que São 
Paulo ‘não cabia’ mais na prancheta. Com isso queremos dizer que as questões físico-
espaciais precisam ser enfrentadas em outra escala com outros instrumentos” (Ibid., p. 
267-268). Seria esse o momento de passar do âmbito dos planos, para a dimensão do 
planejamento.

3 Lei 7.688, de 30 de Dezembro de 1971

15: Esquema da estrutura metropolitana segundo o PUB, ênfase para a circulação e centralidades. Fonte: 
PREFEITURA..., 1969, p. 80.
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Esse cenário culminou na chamada Lei de Zoneamento4, de 1972, produto direto dos 
planos citados acima, tentando racionalizar o uso e ocupação do solo no município. Esta 
Lei passa a determinar zonas de uso e suas restrições mais especificadas, imprimindo 
na cidade relações espaciais definidas por zoneamento um tanto rígido, e ordenando seu 
crescimento. Na leitura deste zoneamento, a região da Mooca, principalmente próximo 
à ferrovia, aparece com grandes porções da chamada Z6 – uso predominantemente 
industrial –, e algumas pequenas Z3 – uso predominantemente residencial –, de 
densidade demográfica média e Z4 – uso misto, de densidade demográfica média alta –. 
De fato, vê-se aí impressa a tipologia resultante da sua ocupação original, das indústrias 
e da residência dela decorrente no entorno.

O declínio da atividade industrial no bairro da Mooca na década de 1980 e as novas 
dinâmicas urbanas, com o crescimento da cidade e a conseqüente inclusão na área 
no tecido urbano, mudaram sua condição de zona industrial, processo trabalhado no 
primeiro capítulo. A valorização do parque automotor no Brasil, e a ferrovia como um 
sistema de transporte esquecido, resultou em que as fábricas próximas à linha férrea 
fossem abandonadas, pois não serviam mais para a atividade industrial nem para usos 
urbanos da cidade comum. O zoneamento continuava o mesmo.

Por um lado, o abandono das estruturas industriais antigas preservou características 
originais dos edifícios e objetos em geral, pois houve pouca mudança espacial; por 

4 Lei 7.805, de 01 de Novembro de 1972.

16: Hipótese da estrutura metropolitana em 1990 segundo o PUB. Fonte: PREFEITURA..., 1969, brochura.
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outro, deixou a cargo do tempo sua conservação, e sem qualquer tipo de manutenção. 
Os edifícios foram perdendo função e se deteriorando, bem como o ambiente por eles 
conformado. Apesar de pouca atividade industrial, perduraram ainda funções ligadas ao 
armazenamento e logística para distribuição na cidade e, por isso, a massiva presença 
de caminhões nas ruas largas com calçadas estreitas (fruto ainda da inversão da lógica 
ferrovia – rodovia), também não contribuiu muito para um ambiente urbano agradável.

Em 2002 – trinta anos depois, com o Plano Diretor Estratégico (PDE) do Município de 
São Paulo, instituído por lei, é que este zoneamento teve anuência para ser modificado, 
num complexo processo de mudança de gestão urbana em todo o país. O PDE, 
reconhecendo esta característica passível de transformação, estabelece para o 
zoneamento da área das antigas indústrias em torno da estação da Mooca (incluindo 
o perímetro de tombamento do CONPRESP) uma classificação de Zona Mista de Alta 
Densidade. Portanto, a situação hoje é diversa, com a possibilidade da mudança, 
inclusive estimulada pelo zoneamento; a conseqüência direta é a invasão da área por 
novos empreendimentos, criando um tecido urbano guiado por uma outra lógica. 

Por um lado, fomentar um novo tipo de ocupação para a zona, com habitação, 
comércio, serviços, etc., é compreensível e benéfico, uma vez que muitas estruturas 
tendem a se tornar ociosas e localizadas estrategicamente; esta ação trará uma nova 
dinâmica para a área. E, pelo outro, estimular a alta densidade significa uma mudança 
substancial (quando não predadora) na configuração da paisagem, sobretudo quando 
se dimensiona a verticalidade dos edifícios em terrenos enormes onde o potencial 
construtivo é de 2,5 vezes a sua área. Como visto no segundo capítulo, o modelo de 
cidade que está se configurando na Mooca recentemente substitui e se sobrepõe à 
lógica existente, deixando valores urbanos intrínsecos destes lugares de lado.

O perímetro do tombamento dos Galpões da Mooca, área de antigas indústrias do 
início do século XX, parece ter uma compreensão ainda difusa para o planejamento 
urbano como uma área de interesse patrimonial, uma área importante de preservação 
urbana. Aí, a especulação imobiliária, com a concordância do planejamento urbano, teve 
permissão para transformação brusca dos parâmetros existentes. Foi principalmente esta 
divergência na época da publicação da regulamentação que causou grandes protestos 
e discussões sobre o assunto. As restrições impostas pela preservação de uma zona 
industrial, mesmo em São Paulo, uma cidade cuja história está diretamente ligada a estes 
espaços, inegavelmente causou certa desconfiança. O patrimônio industrial, tratado 
em sua dimensão urbana especialmente, é uma categoria relativamente nova de bens 
culturais. 

O perímetro do tombamento está separado, através da linha da ferrovia, pela divisão 
administrativa entre as Subprefeituras da Mooca e da Sé. O zoneamento estabelece 
o mesmo tratamento para os dois lados da ferrovia, conformando uma única lógica. A 
divisão administrativa do município entende a linha do trem como corte separador do 
território, mas o reconhecimento de que sua própria lógica é ser um organismo em que 
as relações são estabelecidas num intra-urbano limitado, para dentro, e não tomando 
como referência a cidade, para fora, leva à classificação única.
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17 e 18: Mapas de Uso e Ocupação do Solo das Subprefeituras da Sé e da Mooca, respectivamente, com destaque para a 
região de ligação do perímetro de tombamento. Fonte: http://ww2.prefeitura.sp.gov.br// arquivos/ secretarias/planejamento/ 
zoneamento/0001/ parte_II/se/m_04.jpg e http://sempla.prefeitura.sp.gov.br/ urbanismo/arquivos/25-MAPA-MO-04r1.jpg, 
acessados em 18 de Maio de 2009.
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O texto do Plano Regional Estratégico da Subprefeitura da Mooca – PRES-MO5, reconhece 
e cita a reconversão dos edifícios fabris obsoletos ou subutilizados para a implantação de 
equipamentos e habitação. O Plano prevê a implantação de indústrias não incômodas, 
que cumpram sua função social, ou seja, que convivam em harmonia com outros usos, 
sendo positiva a geração de empregos. É interessante comentar a recomendação 
explícita de que grandes equipamentos sejam implantados nos edifícios industriais 
subutilizados de maior porte, de relevância histórica e cultural, atribuindo importância e 
agregando valor à morfologia industrial das primeiras décadas do século XX.

Um aspecto relevante para a reorganização de antigas áreas industriais, tendo em 
vista novas funções urbanas, é a sua descontaminação. Para o desenvolvimento 
humano e qualidade de vida, muito se fala da descontaminação das áreas industriais 
para reconversão de uso, das áreas verdes, permeáveis, da drenagem. Vale pontuar 
ações visando o desenvolvimento de políticas públicas de estímulo ao uso de áreas 
tombadas, criando para elas novas dinâmicas, e a recuperação de bens protegidos 
em estado de degradação, assim como incentivar a restauração e reutilização dos 
edifícios identificados como de importância histórica e cultural, ou de identidade para a 
comunidade, implantando equipamentos. Para o desenvolvimento urbano com qualidade 
ambiental os objetivos prevêem o estímulo à implantação de programas, pelos setores 
público e privado, que tenham como objetivo a recuperação do patrimônio histórico e 
o estudo para propor novas ZEPEC’s a partir do mapeamento do patrimônio histórico 
existente e de indicações da população.

O PRES-MO ainda fala, para o uso residencial, em evitar o surgimento de grandes 
áreas que concentrem apenas um uso e acumulem a mesma faixa de renda, 
sugerindo a implantação de novas áreas residenciais em regiões de uso misto. Nessas 
recomendações parece estar embutida também a vontade de barrar o surgimento de 
um modelo de cidade apartado com a construção de enormes condomínios fechados 
monofuncionais. Contribui para esta afirmação a observação de que na reconversão de 
uso por reparcelamento de lote ou quadra, a área máxima do empreendimento de uso 
residencial deverá ser de 10.000m².

Com a remodelação do sistema viário e de transportes, está prevista uma reordenação 
da Estação da Mooca, numa ação cooperativa com a CPTM. Destacam-se a 
recuperação dos galpões ferroviários existentes e destinação para usos de cunho 
social e comunitário, dentre eles o de habitação de interesse social e a implantação 
de parque linear ao longo da via férrea à medida que as atividades existentes possam 
ser erradicadas, trazendo uma nova integração entre o parque ferroviário e a cidade, 
valorizando a paisagem da área.

As ações previstas no PRES-MO parecem convergir para a integração, reutilização e 
valorização do patrimônio industrial da região. Foram pontuados acima os principais itens 

5 Apesar de abranger os Planos para as Subprefeituras Mooca e Sé, optou-se por fazer uma leitura mais 
acurada apenas do Plano Regional Estratégico da Mooca, pois aí estão explicitadas as características, 
vocações e propostas mais relevantes para este trabalho, respondendo às demandas da lógica encontrada. 
Texto disponível em http://ww2.prefeitura.sp.gov.br/ arquivos/secretarias/planejamento/zoneamento/0001/ parte_
II/ Mooca/551%20ANEXO%20XXV%20do%20Livro%20XXV.pdf, acessado em 15 de Dezembro de 2010.
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referentes ao tema, que de alguma forma tentam estimular a transformação, já em curso, 
respeitando e dinamizando as estruturas da Mooca e sua identidade, citando, inclusive, 
os termos memória, comunidade, identidade, patrimônio histórico e cultural. Deste ponto, 
para entrar na dimensão do plano e do projeto, saindo do âmbito textual, é que se inicia 
um processo de qualificação espacial incapaz de ser abarcado pela Lei.

 

3.3.2 Operação Urbana: tentativa de superação

Como parte dos instrumentos do Estatuto da Cidade para aplicação nas leis municipais 
baseadas nos seus Planos Diretores, é proposta a institucionalização das Operações 
Urbanas Consorciadas (OUC). Em sua definição, são “o conjunto de intervenções 
e medidas coordenadas pelo Poder Público municipal, com a participação dos 
proprietários, moradores, usuários permanentes e investidores privados, com o objetivo 
de alcançar em uma área transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais 
e a valorização ambiental” 6. Para tanto, a OUC é um instrumento que abre exceções, 
flexibiliza o zoneamento de determinada área para atingir seus objetivos, previamente 
definidos. A flexibilização das normas permite a mudança de parâmetros de crescimento 
e transformação, possibilitando direcionar e ordenar pólos de conversão.

Para Montandon e Souza (2007), no intento de se corrigirem as distorções urbanas, 
sejam o crescimento desordenado, a falta de infra-estrutura, a ocupação irregular de 
áreas impróprias à urbanização, entre outras, podem ser utilizados diversos instrumentos 
previstos no Estatuto da Cidade. “No caso da OUC, está associada aos temas de 
recuperação da valorização imobiliária geradas por investimentos e ações públicas e 
à transformação de setores urbanos por meio de intervenções abrangentes de caráter 
reestruturador” (MONTANDON; SOUZA, 2007, p. 79).

O PDE do município de São Paulo também estabeleceu as operações urbanas 
consorciadas, um conjunto de medidas que objetivam uma melhor utilização do solo 
urbano através de ações coordenadas pelo governo e com participação do setor privado7. 
Entre as operações urbanas na cidade de São Paulo definiu-se a Operação Urbana 
Diagonal Sul - OUDS, que incluiu em seu perímetro o polígono de tombamento definido 
pelo CONPRESP. A OUDS parece ter vindo legitimar nesta zona o seu anteriormente 
citado caráter de transformação, já que possui toda uma infra-estrutura urbana 
consolidada, apesar da baixa utilização e de sua localização central. A iniciativa privada 
começou a operar neste território assim que o zoneamento possibilitou, com a construção 
de empreendimentos residenciais, supermercados, universidades, etc.; o poder público 
tentou aproveitar do potencial e conduzir esta situação urbana através da OUDS.

O fato de a área regulamentada pelo tombamento estar dentro de perímetro referente à 
OUDS reforça sua importância para as atuais dinâmicas urbanas da cidade. Com grande 
presença da iniciativa privada e por ter sempre sido uma área predominantemente 

6 Segundo o Estatuto da Cidade, Art. 32 da Lei 10.257, de 10 de Julho de 2001.

7 Segundo o Plano Diretor Estratégico, Art. 225 da Lei 13.430 de 13 de Setembro, 2002
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industrial, a região das indústrias da Mooca nunca foi um espaço consolidado para as 
políticas urbanas nem para o investimento público, o que pareceu estar perto do fim. 
Enquanto isso, o patrimônio construído foi ficando relegado à própria sorte. Por ora, os 
galpões industriais da Mooca têm sua degradação acelerada pela retirada dos telhados, 
o que muitas vezes pode até ser uma ação dos próprios proprietários.

Antes mesmo disso, segundo Montandon e Souza (2007), na década de 1990, já existiam 
algumas operações urbanas em São Paulo ligadas aos planos diretores desenhados 
para a cidade, mas ainda como instrumentos pouco evoluídos institucionalmente. Seria 
ainda uma flexibilização do zoneamento de 1972, portanto possivelmente justificável pela 
desatualização deste em relação a algumas dinâmicas de regiões da cidade, mas não 
exatamente vinculadas a projetos urbanos. Nesta fase inicial, “as operações urbanas 
estavam localizadas em regiões de urbanização consolidada, objetivando a reconversão 
de áreas subutilizadas (Água Branca), a renovação de áreas centrais (Centro) e a 
consolidação de novas centralidades (Faria Lima)” (MONTANDON; SOUZA, 2007, p. 79). 

A OUDS teve como premissa a reconversão das áreas lindeiras à ferrovia, subutilizadas, 
tanto pelo próprio sistema de transporte ferroviário, que não demandava mais tanto desta 
estrutura, quanto dos terrenos e edifícios ociosos. O perímetro se estendeu ao longo do 
eixo ferroviário, numa faixa que abrange desde o Pari – quase o centro da capital – até 
a divisa com São Caetano do Sul, abarcando áreas relacionadas a este sistema. O texto 
da OUDS considerou o legado do processo de industrialização, inclusive na definição 
de seu polígono, já que levou em conta o eixo da ferrovia e sua área de influência, 
e o caráter obsoleto das estruturas da atividade industrial para seu aproveitamento. 
Passando por vários bairros, englobando características urbanas e paisagens das 
mais diferenciadas, segundo Rufinoni (2009), o polígono da OUDS reserva uma 
particularidade em comum que é a presença histórica da atividade industrial como um 
importante elemento indutor de urbanização, notadamente a partir do início do século XX. 

De acordo com Sales (2005), dentre as diversas referências e diretrizes da OUDS 
está o patrimônio industrial, a sua identificação, valorização e destino, assim como 
a recuperação de lugares e casas tradicionais do bairro, reafirmando sua vocação. 
Para Rufinoni (2009, p. 253), no entanto, a OUDS careceu de sólidas fundamentações 
teóricas e não observou de diversos preceitos da teoria da preservação no tratamento 
do patrimônio industrial, evidenciando as rupturas entre a teoria e a prática no campo 
patrimonial. Em sua análise a autora aponta a importância dessas áreas industriais em 
torno da ferrovia, em todo o eixo delimitado, na formação e configuração de paisagens 
e espaços que compuseram a cidade contemporânea, através de suas histórias 
e memórias. Em seguida, comenta a pouca valorização desse acervo, ainda não 
identificado e estudado convenientemente, e coloca a necessidade de levantamentos 
pormenorizados prévios para apreender os elementos mais relevantes a serem 
preservados e de que maneira, segundo orientações de caráter teórico-crítico. A 
autora chega a fazer um breve levantamento, apontando edifícios e situações urbanas 
relevantes e casos em que a chamada “arquitetura menor” compondo o ambiente 
também faz sentido para o entendimento da área. Apesar de compreender o instrumento 
como uma possibilidade de tratamento para o patrimônio industrial urbano, entretanto, 
Rufinoni pondera sobre o desenrolar político da OUDS, e os poucos resultados 
alcançados.
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A Operação Urbana Diagonal Sul foi extinta antes mesmo de ser efetivamente 
implementada,. Em meados de 2010 o governo municipal divulgou o novo mapa das 
operações urbanas em São Paulo, numa espécie de reagrupamento das operações 
anteriormente propostas. A OUDS foi diluída entre a Lapa-Brás e a Mooca-Vila Carioca; o 
perímetro de tombamento dos Galpões da Mooca ficou totalmente incluído na Mooca-Vila 
Carioca. Essas duas OU’s foram apresentadas em seminário intitulado “As Operações 
Urbanas e a nova Orla Ferroviária” 8, mostrando em sua definição o componente indutor 
de sua demarcação, e reconhecendo a mudança no padrão de ocupação dos lotes 
lindeiros à ferrovia, além do grande potencial das estruturas ociosas. No presente 
momento, são divulgados os editais para a contratação dos projetos para as novas 
operações urbanas, cujo objetivo é subsidiar a formulação de um projeto de lei. Ainda é 
uma fase bastante inicial do processo.

A Operação Urbana Consorciada Mooca-Vila Carioca compreende áreas das 
subprefeituras da Sé, Mooca, Ipiranga e Vila Prudente, seguindo o eixo do rio 
Tamanduateí e da linha férrea. Segundo o termo de referência para a contratação de 
empresa para elaborar o projeto,

os bairros que compõem o perímetro desta Operação Urbana Consorciada tiveram sua 

história marcada pelas rotas de comércio, pelo surgimento e florescimento da indústria e da 

ferrovia, guardando forte influência da imigração, sobretudo portuguesa e italiana, em sua 

cultura e modo de vida, tendo importância inestimável para a identidade paulistana9.

O texto balizador para a contratação de projetos faz uma leitura da morfologia 
urbana, caracterizando três setores de divisão, cujos traços em relação à morfologia 
e às dinâmicas atuais são semelhantes. A leitura referente ao patrimônio cultural, no 
escopo dos serviços, fica a cargo do contratado. O enfoque exigido, todavia, refere-
se ao levantamento de bens protegidos legalmente (seja na esfera federal, estadual e 
municipal, incluindo legislação urbanística), deixando pouco claro quanto à identificação 
dos espaços relevantes para preservação, leituras da formação histórica e cultural, de 
referências memoriais, etc. 

Apesar disso, ao longo deste texto, fica implícito que é inevitável deixar de lado a forte 
ligação com um passado industrial e seu atual estado de transformação e renovação, 
sempre atrelando a ocupação aos seus principais eixos indutores: a ferrovia e o rio 
Tamanduateí. A vontade de preservação desse legado é por vezes citada.

Outra característica deste território é a presença de edificações e conjuntos edificados de 

grande valor histórico, bem como de outros remanescentes significativos que merecem 

ser preservados e constituem rico potencial a explorar, permitindo que a preservação da 

memória industrial e operária seja um diferencial de alto valor agregado que, articulado à 

renovação de usos e de edificações, eleve a dinâmica de utilização desta região, permitindo 

8 Debate promovido pela Associação Comercial de São Paulo e 9° Bienal Internacional de Arquitetura, em 
parceria com a SMDU, em São Paulo, no dia 9 de Novembro de 2010.

9 Termo de Referência para contratação de empresa ou consórcio de empresas para a elaboração de 
estudos urbanísticos e estudos complementares de subsídio à formulação do projeto de lei da operação 
urbana consorciada mooca –vila carioca, p. 4, disponível em trouc_mooca-vila_carioca_-_versao_consulta_
publica_1289322035.pdf, acessado em 16 de Dezembro de 2010.
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19: Operações Urbanas 
anteriores a instituição do 
Plano Diretor Estratégico de 
2004. Fonte: Montagem da 
autora sobre GEOLOG PMSP.
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20: Operações Urbanas 
Consorciadas propostas pelo 
Plano Diretor Estratégico de 
2004. Fonte: Montagem da 
autora sobre GEOLOG PMSP.
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21: Operações Urbanas 
Consorciadas, reagrupamento 
de 2010. Fonte: Montagem da 
autora sobre GEOLOG PMSP.

RIO VERDE-JACU

MOOCA-
VILA CARIOCA

LAPA-BRÁS

perímetro de  tombamento
linhas de metrô

linha férrea
água 

N

0 5km 10km



132

ch
a

m
in

és
 e

 a
r

r
a

n
h

a
-c

éu
s

um desenvolvimento harmônico e integrado do existente a preservar com o novo a se 

instalado10. 

O escopo prevê a definição de um Plano Urbanístico Específico (PUE), que seria 
um plano prévio de desenvolvimento urbano, baseado nas características físicas, ambientais 

e sócio-econômicas da região, nas suas potencialidades e em projetos estratégicos para a 

indução de atividades em áreas com potencial de geração de desenvolvimento econômico e 

social, objetivando a requalificação e reestruturação desse espaço urbano11.

Entre os objetivos do PUE, está a definição de Áreas de Transformação Induzida (ATI), 
onde o poder público tem prioridade para induzir os processos de transformação, 
seja através de investimentos, seja através de aplicação de instrumentos urbanísticos 
previstos no Plano Diretor pelo Estatuto da Cidade. A intenção é implementar projetos de 
renovação para criar pólos âncora de indução de qualificação, atraindo e direcionando 
investimentos.

Entre os produtos, uma série de relatórios e estudos. Para o PUE, os resultados devem 
ser “consolidados num plano de massas que os traduza em forma e volumetria e que 
permita vislumbrar as futuras características dessas áreas” 12. Especificamente em 
relação ao patrimônio cultural, será proposto um plano de usos e diretrizes e regras para 
relacionar possíveis novas edificações com as existentes. Se o avanço está no desenho 
do plano de massas, o tratamento à parte dos bens patrimoniais não contribui para o 
exercício de pensar a cidade em sua continuidade.

Vale salientar da Operação Urbana Lapa-Brás, de certa forma a continuidade física da 
Mooca-Vila Carioca, a intenção de rebaixamento da linha férrea da Lapa até o Brás, 
promovendo praticamente uma revolução no espaço urbano paulistano, tão entrecortado 
pelos trilhos. Essa ação, de aproximadamente 12 km, permitirá eliminar a dificuldade 
de conexão entre os dois lados da ferrovia, tão segregados por esta barreira. Na 
superfície, será construída uma via de porte estrutural com parques e ciclovias. Espera-
se que os efeitos dessa intervenção ecoem por outras áreas da cidade, melhorando a 
acessibilidade e a substituição da função que exerce o Elevado Costa e Silva, permitindo 
sua demolição e a transformação de seu entorno.

Em tese, existem instrumentos que possibilitam a remodelação de áreas de valor 
patrimonial de maneira que se possam aproveitar as estruturas existentes, estimulados 
pelo poder público em seus planos para a área. Ainda não há dados concretos para 
ter em vista como essa operação urbana poderá propor preservação urbana em 
consonância com a transformação, e a condução dos trabalhos é de extrema relevância 
para aferir seus resultados. São processos de longo prazo, complexos, envolvendo 
diversas esferas de governo e iniciativa privada, combinando interesses de vários 
setores; descontinuidade certamente não contribui para resultados positivos.

10 Ibid., p. 6.

11 Ibid., p. 17.

12 Ibid., p. 54.
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***

A intenção do início deste capítulo é pontuar os principais fatos e alguns personagens 
que marcaram a história do urbanismo entendido como disciplina, buscando fazer uma 
leitura de como foi se delineando a história do urbanismo como campo de conhecimento 
e iniciando-se uma reflexão sobre práticas e pensamentos relevantes. Não é objetivo 
se aprofundar no legado dos autores citados, mas sim introduzir e contextualizar o 
pensamento sobre o urbanismo num período relevante para situar a pesquisa, através de 
figuras e idéias-chave.

O entrelaçamento da disciplina urbanismo com o campo da preservação revelou uma 
sistemática de estudo convergente, em que a cidade foi sendo entendida como objeto 
histórico e artístico ela toda. O tratamento do tecido histórico em continuidade com as 
necessidades contemporâneas foi tendência comum após a crítica ao racionalismo e 
negação dos pressupostos do urbanismo moderno. O planejamento urbano racionalista 
foi gradualmente perdendo a força para planos e projetos urbanísticos que têm cada vez 
mais uma proximidade com a localidade e com a realidade particular.

Aos poucos, na esteira das transformações econômicas e sociais do pós-modernismo, 
o tecido decadente com valor patrimonial tornou-se objeto protagonista de planos e 
projetos que inseriram a cidade no mercado do turismo, e no terciário, assumindo o 
declínio da atividade manufatureira como fonte de renda urbana. A parceria público-
privada foi consagrada como o modelo econômico capaz de transformar a cidade 
histórica, dando-lhe novo significado e função, fórmula já espalhada por todo o mundo.

Em São Paulo, foi importante analisar a transformação na maneira de entender o 
planejamento da cidade a partir da instituição do Plano Diretor, conseqüência do 
Estatuto da Cidade. O Plano Regional Estratégico da Mooca, muito embora reconheça 
e proponha ações que valorizem e reintegrem o patrimônio industrial à dinâmica local, 
permanece no âmbito da lei; este é apenas o início de uma série de iniciativas mais 
complexas. Dentre os instrumentos urbanísticos possibilitados pelo Estatuto da Cidade 
e pelo Plano Diretor Estratégico do município de São Paulo, as operações urbanas 
parecem, em tese, atender as demandas dos projetos urbanos necessários para a 
efetiva preservação em consonância com a transformação, especialmente no bairro 
da Mooca, hoje enfrentando um drástico processo de renovação de suas funções. A 
descontinuidade das ações, no entanto, ainda não gerou resultados palpáveis.





Considerações finais



 
considerações finais



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pensar a cidade neste início do século XXI significa pensar no seu legado histórico, 
em fazer uma leitura de seu passado, absorvê-lo e tomá-lo como dado relevante para 
projeções futuras. E, pensar o patrimônio cultural hoje, significa pensar na escala urbana, 
considerando valores intrínsecos ao ambiente. Foi ao longo do trabalho que estas 
considerações foram se apresentando de forma mais contundente, talvez até persistente.

A linha conceitual desta pesquisa foi delineada através de duas abordagens principais. 
Essas duas aproximações revelam uma convergência de temas que inicialmente poderiam 
parecer paralelos e distintos: patrimônio cultural e urbanismo, temáticas nevrálgicas que 
sustentam esta dissertação. No plano teórico, este trabalho situa-se dentro do campo da 
preservação tentando criar uma interface com o urbanismo. A experiência da dimensão 
da cidade é fundamental quando se fala da noção de bem cultural, essencial para 
encontrar em que medida pode-se pensar na transformação e na perenidade. 

O primeiro caminho procurou compreender o conceito de cidade que rege a atuação dos 
órgãos de preservação e a evolução e desdobramentos do pensamento sobre o campo 
do patrimônio cultural. Cada vez mais, o entendimento do bem cultural vai se ampliando 
tanto em relação a sua concretude física – manchas, cidades, paisagens –, quanto 
em sua dimensão simbólica, representando valores sempre mais inclusivos. Ao longo 
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do tempo, com a evolução de conceitos e com a difusão dos temas, passam a fazer 
parte do rol de bens protegidos objetos de naturezas antes impensadas, incorporando 
a contribuição de várias disciplinas concernentes à cultura. O aprofundamento nestas 
questões permitiu averiguar em que medida o merecedor da preservação foi deixando 
de ser o monumento, o objeto isolado, e foi se tornando a cidade, ela própria, seus 
valores subjetivos, o artigo em apreço. 

Mais adiante, foi necessário fazer uma exposição sintetizada no que se refere a evolução 
do conhecimento sobre o urbanismo, com a finalidade de transmitir uma idéia geral sobre 
seu sentido, compreendendo os principais aportes que levaram ao desenvolvimento 
de metodologias sobre a atuação na cidade. Especialmente com o surgimento e 
desenvolvimento da cidade industrial, e as rápidas transformações acarretadas pelo 
processo de industrialização, o espaço urbano como objeto inerentemente dinâmico 
requer laboração científica na atitude projetual. 

Inicialmente, as soluções partem para o novo, para a negação do existente, respondendo 
a um movimento de renovação inexorável. A cidade moderna funcional exprime a 
condenação da lógica anterior ao mundo industrializado, incluindo o espaço urbano 
insalubre, caótico e descontrolado. Mas a imposição dessa nova ordem, sacramentada 
pelo planejamento urbano generalizado e autoritário, não necessariamente soluciona 
todos os problemas, ao contrário, cria novos. A crítica a partir das experiências 
realizadas transforma-se aos poucos em uma nova forma de olhar o pré-existente. 
O passo seguinte foi entender e desenhar essa cidade histórica, com seus valores 
reconhecidos, ou não, para ser objeto central de planos e projetos, repercutindo 
num cenário para além de sua própria dimensão. A inserção no mundo globalizado, 
aproveitando as oportunidades geradas pelo terciário, especialmente pelo turismo, 
demanda das cidades estratégias eficientes.

Entretanto, em certos aspectos, juntar estes dois assuntos poderia ser contraditório, 
já que, por definição, preservar (o patrimônio) seria conflitante com a transformação 
(inerente à dinâmica urbana). 

Conservar já não é em si um empreendimento de destruição? Conservar já não é uma 

maneira de pôr fim a algo que ainda está vivo? Isso pode ser visto perfeitamente em cidades 

onde a reconstrução ‘museográfica’ de um bairro é a assinatura de sua condenação à morte 

(JEUDY, 2005, p. 70).

O campo conceitual mudou. O entendimento do patrimônio cultural passou a 
demonstrar caminhos de atuação distantes da palavra preservação em sua acepção 
mais direta e reduzida. Preservar – ou conservar, ou qualquer uma de suas variantes 
quando associadas ao patrimônio cultural – passou a significar um problema amplo de 
identificação e valorização, talvez de sistemas multidisciplinares e integrados de objetos 
e relações, envolvendo esferas mais abrangentes de atuação.

Conforme Argan expica em seu texto, 
ela [a cidade] não é apenas [...] um invólucro ou uma concentração de produtos artísticos, 

mas um produto artístico ela mesma. Não há, assim, por que surpreender-se, havendo 

mudado o sistema geral de produção, o que era um produto artístico hoje é um produto 

industrial. O conceito se delineou de forma mais clara desde quando, com a superação 
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da estética idealista, a obra de arte não é mais a expressão de uma única e bem definida 

personalidade artística, mas de uma soma de componente não necessariamente concentrada 

numa pessoa ou numa época.

[...]

a cidade é intrinsecamente artística (2005, p. 73). 

Do reconhecimento da vida contínua e também da dinâmica própria do objeto a 
preservar, podendo ele ser também a cidade advém a convergência entre os dois 
âmbitos. Porém, reconhecer e definir o tênue limite entre transformar e permanecer ainda 
é tarefa difícil. É da administração do conflito que podem nascer as políticas públicas de 
preservação.

A tentativa deste trabalho foi fugir do suposto conflito entre a preservação e a 
transformação, através da revelação de procedimentos gerais e do aprofundamento de 
um estudo de caso. O processo de tombamento dos Galpões da Mooca revelou-se, ao 
longo da pesquisa, em comparação com outros casos, um problema paradigmático, 
mostrando em si várias facetas da preservação em escala urbana e da transformação 
sem continuidade na cidade de São Paulo. Para construir a argumentação foi fundamental 
a escolha deste tombamento especificamente. Este processo representa um momento 
importante para a história da preservação em São Paulo, pois parte de uma demanda 
local e gera uma discussão de cunho conceitual, sobre a inadequação do planejamento 
urbano, e sobre a própria existência da regulamentação por parte da preservação.

No plano concreto dos objetos, de fato, não há nenhuma novidade em estudar a área em 
questão, nem mesmo o patrimônio ali existente: este assunto tornou-se tema recorrente 
nas pesquisas acadêmicas nos últimos tempos, tendo em vista o recente reconhecimento 
e valorização da herança industrial e o fato da cidade de São Paulo ter fortes traços 
de um desenvolvimento baseado nesta lógica, com vários exemplares para serem 
estudados. Não à toa, o tombamento dos Galpões da Mooca foi aberto e finalizado nos 
últimos cinco anos, e a área ainda sofre constante ameaça de transformação radical. O 
assunto, pois, já está densamente esmiuçado em estudos diversos, que foram remetidos 
ao longo do texto. 

Além disso, este não é um fenômeno isolado. Pensando num mesmo tipo, ou seja, ex-
bairros industriais intraurbanos, em São Paulo, locais como Barra Funda, Lapa, Belém, 
Brás são alguns exemplos onde os conflitos talvez tenham tido menor repercussão, 
mas perda semelhante. A transformação acelerada, no mesmo modelo, produz um 
novo espaço urbano desconectado de sua realidade histórica, criando processos de 
substituição desregrada.

O que se pretendeu então foi fazer, pontualmente, uma avaliação das ações de 
tombamento como procedimento para a preservação do patrimônio edificado em escala 
urbana. Nesse sentido, refletiu-se sobre a maneira pela qual o instrumento pode gerar 
a contenção de movimentos dinâmicos e especulativos que superam sua instância, no 
aspecto de que são eventualmente utilizados desvirtuados de sua função primordial, 
ou seja, reconhecimento e tutela do bem cultural. Esse fato repercute também sobre as 
atribuições dos órgãos de preservação na cidade de São Paulo, e como eles enfrentam 
os desafios. 
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Portanto, parte-se de dois pressupostos principais: o primeiro, diz respeito à ampliação 
da noção do bem cultural, incluindo novos itens e, sobretudo, a escala urbana. 
Este alargamento resulta num primeiro momento de estranhamento e dificuldades 
para a identificação, compreensão e efetiva salvaguarda dos bens, e na utilização 
de instrumentos para tal. Para esta idéia de patrimônio cultural, quais seriam os 
meios possíveis de salvaguarda? Para a evolução do campo conceitual, como foi o 
acompanhamento das ações práticas?

Segundo, tanto para a regulamentação de proteção, quanto para o planejamento urbano, 
a substituição do projeto urbano ou arquitetônico – forma, a configuração percebida 
propriamente dita, pela lei – norma, ou seja, a regra abstrata, acaba por deslocar 
o sentido da ação de preservação. O desenho, a face real do projeto, parece ser 
indispensável quando se considera o patrimônio edificado no contexto urbano, quando 
ainda está em pleno uso e passa a ser visado pelo mercado imobiliário, num momento de 
transformação. É ele – o desenho – que pode determinar novas relações de inserção e 
continuidade, ao menos no plano físico, que poderá ser estimulador, e não veto à criação 
de novas trocas, seja entre novo e antigo, seja entre público e privado. A abstração 
da regra, em sua tradução estrita, pode limitar o poder e ação do projeto urbano ou 
arquitetônico. O planejamento urbano pode dar conta de abarcar as questões do legado 
edificado, da história da cidade? Plano e projeto fazem parte da agenda das cidades 
para a preservação do patrimônio urbano?

Este trabalho busca entender, antes de tudo, que processos ou critérios são esses que 
fazem da área de estudo, ou qualquer outra, ser selecionada como bem cultural de 
preservação através da história da cidade e história da preservação. Ou seja, esta seria 
uma situação que gera a discussão sobre o objeto, antes de sua seleção. A escolha de 
uma categoria relativamente nova para o campo disciplinar, o patrimônio industrial, ainda 
pouco reconhecida, cujo tecido urbano muito reporta do crescimento de São Paulo, 
contribui para esta consideração.

É desse ponto que surge outro direcionamento, sobre quais processos são esses 
que resultam no entendimento e no tratamento dessa área, no momento de seu 
reconhecimento como bem cultural de preservação através da dinâmica da própria 
cidade e da repercussão que suscita. Ou seja, uma situação que é gerada a partir da 
discussão, o depois de sua proteção. As ações empreendidas, e as ações possíveis no 
contexto a serem realizadas para a proteção do patrimônio industrial, dos Galpões da 
Mooca, são colocadas como medida para analisar o desfecho da argumentação.
 
Este assunto está longe de ser esgotado. A problematização das questões relativas ao 
patrimônio em sua interface com o urbanismo é aqui abordada através de uma de suas 
faces, com possibilidades de ser ampliada e explorada, buscando outras experiências, 
seja em outras cidades ou países, e novas formas de abordagem, partindo do contexto 
em que são desenvolvidas. 

Constatar, neste momento, significa abrir caminho para continuar com a discussão.
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