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Mesa 1: Patrimônio imaterial campineiro – 
mapeamento e salvaguarda 

Mediação: Profa. Dra. Olga Rodrigues de Moraes Von Simson 
Graduada e Mestre em Ciências Sociais (FFLCH-USP). Doutora em Antropologia Social (FFLCH-

USP). Pós-doutorado pela Universidade de Tübigen - Geographisches Institut. Professora Doutora da 
Unicamp e da UFSCAR. 
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Memória, longevidade e tradição: a batuta da resistência - a saga da 
Corporação Musical Campineira Dos Homens De Cor 
 

Carlos Roberto Pereira de Souza 

Historiador, Mestre em Educação (FE-Unicamp). Integrante do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação de 
Jovens e Adultos (Gepeja/ FE-Unicamp). Responsável pelo Laboratório de História Oral do Centro de 
Memória da Unicamp. 

Para entendermos o universo da banda, temos que retornar à velha Campinas dos anos 

trinta do século passado. Campinas tenta, nesse período, sobreviver à crise econômica 

mundial, aos poucos voltando a ser uma cidade próspera. O município tornou-se um 

respeitável polo econômico, político e social, movido pelo complexo cafeeiro, iniciado 

no final do século XIX. Intensificou o processo de urbanização (ferrovias, casarões, 

teatros, as primeiras fábricas etc.) atendendo os ditames da modernidade da época. 

A cidade de Campinas logo se recupera economicamente, por outro lado, tentava 

ocultar as mazelas sociais presentes por todos os limites do município. As classes 

populares sofriam com a exclusão e as desigualdades sociais, pois determinados grupos 

(classes populares) quase não tinham acesso às benfeitorias que a cidade oferecia. Ainda 

nesse quesito, para outros grupos sociais, caso dos afrodescendentes, o acesso era quase 

impossível. Ao abordarmos esse conturbado período, recorremos à contribuição da 

historiadora Maria Lúcia Rangel Ricci (1999), quando se refere à cidade de Campinas do 

final do século XIX, afirmando que o município tinha papel de destaque no cenário da 

política nacional pela pujança e riqueza oriundas da economia cafeeira. Mas a autora 

aponta também que a cidade era marcada pelo forte passado escravocrata, com uma 

sociedade extremamente racista e conservadora, cuja intolerância em relação à cultura 

negra perdurou até meados do século XX. A cidade carregou um triste e forte legado de 

exclusão da comunidade negra citadina. 

O preconceito racial era explícito, a intolerância era tamanha, que a circulação de 

afrodescendentes pelas ruas e praças da área central de Campinas eram controladas, 

fato que se arrastou até as primeiras décadas do século XX. Maciel (1988) contextualiza 

esse cenário conflitante: 

O racismo atuou também como elemento de força para a restrição, o 
confinamento e o combate às manifestações culturais negras. As perseguições 
contra os sambas, contra as capoeiras e os bailes, contra religiosos e as religiões 
são exemplo disso. [...] Sob alegação de que o resultado dos sambas são 
sempre brigas, as autoridades policiais resolveram regularizar, via legislação 
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própria e específica, a realização de sambas nas ruas ou praças públicas, a partir 
do que, somente poderiam ter lugar em quintais murados, fosse no centro ou 
bairros da cidade. Para os brancos de Campinas, todas as manifestações culturais 
negras que tinham músicas eram, indistintamente, classificadas como sambas e 
bailes. [...] nesse período as práticas racistas estavam voltadas para uma tentativa 
de restringir e interceptar áreas públicas aos negros, incidiam sobre as relações 
de trabalho e pressupostos racistas oportunizavam a morte de inocentes. Nos 
anos de 1921 e 1922, destacavam-se dois pedidos de interdição de “sambas 
pretos, para evitar conflitos”. Nestes casos, o racismo atuou camuflado em ação 
preventiva de ordem pública e foi dirigido para reprimir o lazer (p. 38 - 40). 

Ainda sobre esta questão Ricci (1999) salienta: 

Inicialmente lembro que a cidade de Campinas é historicamente conhecida por 
haver sido aristocrata, escravocrata, amante da cultura e das artes, mas também 
preconceituosa e discriminadora com relação ao negro, o que acabou, 
paulatinamente, por determinar a expulsão da camada negra e empobrecida de 
sua sociedade, localizada até a década dos anos quarenta de nosso século em 
seu centro, para bairros periféricos, onde até os anos setenta a terra  era 
desvalorizada e urbanização chegara tardiamente (p. 391)  

Mas a população negra tentava buscar alternativas para sobreviver aos revezes impostos 

pela sociedade conservadora citadina, criando assim sua própria imprensa, associações 

beneficentes e de lazer, colégios, associações políticas, etc. Nessa esteira, um dos 

caminhos percorridos pela comunidade negra foram as bandas, pois elas eram muito 

representativas na cidade. Esses segmentos musicais eram verdadeiros canais de 

ascensão social e da tão almejada cidadania. Páteo (1997) nos ajuda argumentar que: 

E na historicidade de suas trajetórias, a banda e a cidade encontraram-se num 
lugar especial: a praça, paisagem urbana privilegiada para encontro e 
permanências de pessoas, símbolo de sociabilidade. Potencialmente local de 
reuniões, solo fértil para convívio de conhecidos e estranhos, a praça 
descortinou para a cidade um novo horizonte social. A sociabilidade criada em 
torno dela e das bandas acabou estimulando um novo tipo de comunicação 
através de uma maior pluralidade de relações, gestos, olhares, expressão, 
sentimentos, espetáculos de vivências e convivências humana (p. 186). 

Por outro lado, a presença do negro estava vetada em algumas bandas da cidade. Então, 

um grupo de músicos negros1 decide fundar a Corporação Musical Campineira dos 

Homens de Cor2 em 11 de junho de 1933. Para Certeau (1996), trata-se de uma 

                                                 
1 Mariuzzo (2004) identificou os nomes dos primeiros músicos fundadores, segundo a pesquisadora são “[...] 
No primeiro grupo estavam Benedito Evangelista, Francisco Xavier, João Damasceno, Sebastião Marques e 
Venâncio Pompeu. O maestro era o senhor João de Oliveira”. 
2 Como os membros da população negra se identificavam na época “[...] Homem de cor foi denominação 
referencial mais comum para os negros de Campinas. Em segundo lugar, ‘pretos’ era a palavra mais usada. ‘Pardo’ 
e ‘mulato’ são únicas expressões utilizadas para os mestiços”. A pequena elite negra é sempre referida como de cor, 
nunca como preta. Dos vocabulários utilizados para referenciar os negros, ‘raça’ e ‘classe’ são muito comuns, assim 
como são homens de cor e pretos. As mais antigas entidades negras parecem estar voltadas para o lazer, a cultura 
e a assistenciais. Destacando-se, em primeiro lugar, as que se identificavam como dos ‘homens de Cor’. Em 
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estratégia de sobrevivência desse determinado grupo diante de seu opressor, pois 

através dessa manobra bem sucedida, o grupo oprimido aos poucos legitima sua 

identidade, seus anseios, seus costumes dentro do próprio sistema que o oprime. O 

autor afirma que:  

Com respeito às estratégias [...] Então nenhuma delimitação de fora lhe fornece 
a condição de autonomia. A tática não tem por lugar senão o outro. E por isso 
deve jogar com o terreno que lhe é imposto tal como o organiza a lei de uma 
força estranha. Não tem meios para se manter em si mesma, a distância, numa 
posição recuada, de precisão e de convocação própria: a tática é movimento 
“dentro do campo de visão do inimigo”, como von Büllow, e no espaço por ele 
controlado. Ela não tem, portanto, a possibilidade de dar a si mesma um projeto 
global nem de totalizar o adversário num espaço distinto, visível e objetivável. Ela 
opera golpe por golpe, lance por lance. Aproveita as “ocasiões” e delas 
depende, sem base para estocar benefícios, aumentar a propriedade e prever 
saídas. O que ela ganha não se conserva (p. 100). 

Cabe ressaltar que, desde os tempos primórdios a Banda, não havia um caráter 

militante, segundo Mariuzzo (2004), mas teve importante papel no processo de inserção 

do negro na sociedade conservadora local. Tratava-se de um ambiente favorável que 

pudesse abrigar os músicos negros que não haviam sido aceitos nas bandas da cidade. 

Patéo (1997) explicita o papel social das bandas da época quando diz: 

Ao penetrarmos no universo destas bandas, ainda que de forma fragmentada, 
veremos o quanto a sua inserção no cotidiano ultrapassou um sentido 
meramente de entretenimento, normalmente atribuído a elas. Ao mesmo tempo 
em que possuíam o seu lado lúdico, também constituíam lugares sociais, 
inauguravam formas de comunicação, expressavam grupos sociais, estimulavam  
certos tipos de comportamento, rompiam ou reforçavam certos valores, 
celebravam situações, criavam uma identidade, ritualizavam momentos (p.114). 

Não estava vetada a presença de músicos brancos, tratava-se de uma estratégia do 

grupo para driblar as perseguições impostas pela sociedade local, garantindo assim sua 

preservação. Mariuzzo (2004) acrescenta ainda os momentos históricos da fundação da 

Banda: 

Por volta da metade do século XIX, várias bandas começaram a se formar em 
Campinas, num processo que atingiu seu auge em 1870, estendendo-se até a 
virada do século. A expansão deste tipo de agrupamento musical ligava-se à 
crescente urbanização pela qual a cidade passou neste período. Estas mudanças 
permitiram a parcelas da população novas opções de lazer e relações de 
sociabilidade. Neste cenário é fundada a Banda Ítalo-Brasileira no ano de 1895, 
grupo que viria a gozar de grande prestígio na cidade. Pelo fato da banda não 
aceitar a participação de músicos negros essa foi a principal motivação para a 
criação da Corporação Musical Campineira dos Homens de Cor, em 1933. Um 
grupo de homens negros, dos quais nem todos eram músicos, resolveu criar 

                                                                                                                                               
segundo lugar, destacam-se aquelas que se identificam por homenagear pessoas ou datas abolicionistas e, em 
terceiro, as que se identificam como dos ‘pretos’ (MACIEL, 1997, p. 211)”. 
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uma banda que receberia apenas indivíduos negros. O objetivo era criar uma 
alternativa de ensino musical e lazer para os negros de Campinas, indo contra o 
forte legado escravista presente na sociedade campineira. Segundo o Sr. José 
Antônio, não havia um caráter militante na Banda. Ela cumpriu apenas o papel 
de estimular a solidariedade dentro de uma parcela da população negra de 
Campinas. Não era proibida a entrada de brancos [...] (p. s/n). 

Vale ressaltar que, desde sua criação, os ensaios eram realizados em um cômodo da casa 

do maestro João Oliveira, situada à Rua Luzitana; com o passar dos anos, o imóvel 

tornou-se uma espécie de Conservatório da banda, que permanece até os dias atuais. 

Podemos afirmar que, que nesses longos anos de existência, a Banda resistiu a inúmeros 

reveses: ao da modernização do centro da cidade, ao advento das novas tecnologias e 

meios de entretenimento (cinema, teatros, rádio, tv, bares, cafés, casas de show, 

discotecas etc.), às acirradas disputas políticas internas no final da década 70; à mudança 

radical do local tradicional de suas apresentações no Largo do Pará para a Praça Carlos 

Gomes, restringindo a participação do seu fiel público, composto em sua maioria pelo 

grupo da terceira idade, o qual tem dificuldade para se deslocar para o novo palco de 

espetáculo; e à escassez de apresentações. Um quesito que chama atenção é a forte 

sensação de pertencimento, notadamente explícita nas entrevistas feitas com os idosos 

músicos da Corporação. Além de terem papel de destaque no campo da música de 

banda na cidade, esses senhores são verdadeiros guardiões da memória da comunidade 

musical dos Homens de Cor. Simson (2007) diz que “[...] o indivíduo, ao mesmo tempo, se 

percebe pertencente a um determinado espaço (urbano ou social) como também compreende que, ao 

pertencer, ele se torna importante, relevante e válido naquele espaço” (p. 261). Outro símbolo de 

resistência marcante na longa história da Corporação Musical, na nossa visão, trata-se 

de seu próprio Conservatório (Sede), que resistiu à especulação imobiliária e 

metropolização da região, cujo imóvel foi adquirido pelos familiares do saudoso 

maestro João Oliveira após seu falecimento. Note-se que não se trata de um simples 

imóvel, podemos dizer que o prédio está localizado no bairro da Ponte Preta, área 

central de Campinas. Constitui um dos últimos genuínos representantes dos antigos 

territórios da população negra campineira, tornando-se assim um importante lugar de 

memória para a população afrodescendente. 

Depois de oito décadas de trabalhos ininterruptos, o segmento musical sobrevive com 

um minúsculo orçamento, além de trabalhar com instrumentos musicais que podem ser 

considerados obsoletos. Independentemente disso, a memória e o sentimento de 
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pertencimento e a tradição são os verdadeiros alicerces da longevidade da banda, 

fazendo com que as notas musicais e seus incansáveis músicos jamais silenciem. 
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O Jongo e a sua salvaguarda: o encontro de jovens lideranças jongueiras em 
Campinas 
 

Lucas César Rodrigues da Silva 

Graduando em Tecnologia Ambiental (Unicamp). Voluntário na Casa de Cultura Fazenda Roseira como 
monitor das atividades desenvolvidas. 

 

Introdução 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar os resultados desenvolvidos através 

do Encontro de Jovens Lideranças Jongueiras que aconteceu em Campinas no mês de 

maio no ano de 2012, sua importância na formação política e na articulação de jovens 

detentores jongueiros e demais e ações para salvaguardar o patrimônio imaterial do 

jongo. 

Para melhor entender o Encontro de Jovens Lideranças Jongueiras em Campinas deve-

se conhecer um pouco do histórico desses encontros e seus objetivos.  

No ano de 2012 no Quilombo São José da Serra se iniciou o Encontro de Jovens 

Lideranças Jongueiras  no qual participam 13 Comunidades de Jongo/Caxambu do 

sudeste do Brasil (Comunidade Jongo Dito Ribeiro - Campinas-SP, São José dos 

Campos-SP, Piquete-SP, Serrinha-RJ, Pinheiral-RJ, Arrozal-RJ, Vassouras-RJ, Santa 

Rita do Bracuí-RJ, Barra do Piraí-RJ, Quilombo São José da Serra-RJ, Miracema-RJ, 

Santo Antônio de Pádua-RJ, Carangola-RJ). 

O Encontro de Jovens Lideranças Jongueiras tem como objetivo fortalecer e fomentar 

a rede de articulação dos jovens lideranças jongueiras, discutir ações para a salvaguarda 

do Jongo/Caxambu, vivenciar a rotina de cada Comunidade, discutir o cotidiano de 

cada comunidade, elaborar oficinas de formação e desenvolver e participar de 

Seminários, como o fortalecimento da participação e construção política e de cidadania 

nos espaços de decisão. 

Nos dias 18 a 20 de maio de 2012 aconteceu o Encontro de Jovens Lideranças 

Jongueiras na Cidade de Campinas onde a Comunidade Jongo Dito Ribeiro hospedou 

os jovens no Ponto de Cultura Comunidade Jongo Dito Ribeiro, que tem como sede e 

espaço de trabalho cultural de interesse público na Casa de Cultura Fazenda Roseira, 

durante o encontro ocorreu o Seminário de Patrimônio Imaterial no Ponto de Cultura 
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Ibaô em construção com vários parceiros locais inclusive a Comunidade Jongo Dito 

Ribeiro, com a participação do IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico de Artístico 

Nacional), a participação dos detentores das manifestações afro-descendentes como o 

Jongo/Caxambu, Samba de Roda e a Capoeira, além de membros da sociedade civil.  

A escolha deste tema para o artigo se dá pela crescente participação desses jovens 

jongueiros em suas comunidades de modo a contribuir efetivamente nas ações para 

salvaguardar de sua cultura jongueira, fazendo dessa experiência coletiva uma 

possibilidade de conquistar igualdades sociais, vencer preconceitos e afirmar e divulgar 

sua herança cultural do jongo. 

 
O Jongo/Caxambu3 

Segundo Martins (2011, p. 74) existem várias versões para as origens do Jongo, o qual é 

ainda um campo de debate, na mesma pesquisa Martins (2011, p.74) aparece alguns 

depoimentos de jongueiros que não são identificados, recolhidos por Maria de Lourdes 

B. Ribeiro na cidade de Cunha: 

Quando Deus feiz o mundo arrestituiu os pessoar. Os santo pra ele era o 
pessoar. Pra vê quar é que queria o divertimento. Aí conversô com São Gonçalo 
o que ele queria, de cateretê a jongo. Então ele foi e arrequereu a puíta, 
ingualhar e tambor. Ele já tinha dado a viola que foi do cateretê e depois o jongo, 
e então Nosso Senhor deu o poder pra ele, pra tecer o mundo e fazer o que ele 
pudesse (RIBEIRO, 1984, p. 14). 

Martins (2011, p.75) ainda coloca mais um depoimento que também foi recolhido da 

pesquisa de Tavares, de um jongueiro também não identificado, na cidade de Taubaté: 

O Senhor e o Deus Menino andavam perseguidos pelo Diabo. Fugiam 
apavorados quando encontraram um grupo de negros dançando o jongo. A 
convite dos negroseles se esconderam no meio da roda e por arte dos feiticeiros 
a roda se fechou de tal modo que o Diabo passou e não viu os fugitivos. O 
Senhor e o Deus Menino puderam assim prosseguir a viagem. Antes, porém, 
abençoaram o jongo, dizendo que essa dança daí para frente seria uma dança 
sagrada (LIMA, 1946, p. 90). 

A prática do Jongo consiste em uma Manifestação Cultural em que três elementos 

fundamentais: os pontos, a dança e os tambores. Nos pontos estão os saberes dos 

jongueiros. Os pontos são cantos metafóricos no qual os negros escravizados 

utilizavam para se comunicar, o Jongo se mantém vivo até os dias de hoje. 

                                                 
3 Termo utilizado para o jongo no Noroeste Fluminense, Minas Grais e Espírito Santo. 
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A dança anima as rodas de jongo, torna-se um desafio a parte para o casal que dança, os 

tambores são produzidos artesanalmente até hoje nas comunidades e tem significado 

relevante nas comunidades, de vínculo com os ancestrais. 

O Jongo estava vinculado ao trabalho rural, e próximo as áreas de mineração. Esta 

Manifestação Cultural começou em meados do século XIX e é oriunda do povo Banto 

que na sua tradição tinha os vissungos, cantos com teor religioso que relatavam o 

cotidiano do garimpo. 

Após a abolição em 1888, muitos negros migraram para as cidades junto com eles, foi  

sua cultura, na qual, uma delas é o Jongo ou Caxambu, o termo Caxambu é usado no 

noroeste Fluminense do Rio Janeiro, no Espírito Santo e Minas Gerais (RIBEIRO, 

2011). 

Segundo Martins (2011, p.84), no que se refere às transformações sociais que os 

jongueiros vivem e seu uso para articular os jongueiros e salvaguardar o Jongo: 

A cultura popular, como o jongo, é parte do tempo presente e, por isso, sofre 
influências das problemáticas da atualidade. O fato de ser em sua maioria 
praticada por negros, pobres e de periferias desses grandes estados, nos leva a 
refletir acerca da questão da identidade e como a inserção do jongo nos registros 
do IPHAN, como Patrimônio Imaterial Nacional, contribui para a legitimação e 
inclusão desses negros numa cultura nacional “híbrida” e “igualitária” que se 
representa. 

O que pudemos verificar pelos debates intelectuais foi que todo processo sofre 
transformações, readequações e mudanças no decorrer do tempo, processo 
este que ocorre com o jongo e com diversas outras manifestações populares 
praticadas por representantes sociais que se renovam e são influenciados pelas 
problemáticas do cotidiano a todo o tempo. Nesses quase cinquenta anos 
passados dos registros da folclorista Ribeiro (1984), o jongo sobreviveu em sua 
plenitude, fazendo com que novos aspectos fossem inseridos, novos contextos e 
caminhos fossem realçados. O escravo saiu de cena e entrou o trabalhador livre 
que, diante de outras dificuldades, não usa o jongo para articular fugas, saber das 
senzalas vizinhas e, nem mesmo, para somente se divertir. 

Ainda no mestrado de Martins (2011, p. 84) há a citação sobre o Jongo nos dias atuais: 

Hoje, o jongo assume uma postura política e articuladora de grande importância 
para os guardiões dessa tradição e para seus novos interlocutores. O jongo é 
tema atual na universidade através de estudiosos renomados, é Patrimônio 
Cultural Imaterial e passa pelo processo de Salvaguarda. Estes processos ampliam 
sua área de atuação e movem verbas, patrocínios e elevam seus praticantes à 
posição de agentes culturais. O jongo proporciona emprego aos seus seguidores 
através de projetos e apresentações artísticas, possibilita a transformação social de 
suas comunidades e rende títulos. Movimentos e ações se confrontam na 
manifestação do Jongo, não apenas como memória de um passado, mas como 
agente vivo e presente, que obtém resultados movidos pelo desejo de 
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comunidades que anonimamente resistiam e se vêem hoje em meio a políticas 
que retiram suas práticas da marginalidade e a colocam no “centro do palco”. 

 
A Salvaguarda do Jongo/Caxambu 

A noção de patrimônio cultural imaterial foi expandida na constituição de 1988, nos 

artigos 215 e 216 reconheceu a ampliação de patrimônio imaterial e material. Segundo a 

convenção da UNESCO de 2003 reconhece o patrimônio imaterial: 

Entende-se por “patrimônio cultural imaterial” as práticas, representações, 
expressões, conhecimentos e técnicas - junto com os instrumentos, objetos, 
artefatos e lugares culturais que lhes são associados - que as comunidades,os 
grupos e, em alguns casos, os indivíduos reconhecem como parte integrante de 
seu patrimônio cultural. Este patrimônio cultural imaterial, que se transmite de 
geração em geração, é constantemente recriado pelas comunidades e grupos em 
função de seu ambiente, de sua interação com a natureza e de sua história, 
gerando um sentimento de identidade e continuidade e contribuindo assim para 
promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana. Para os fins 
da presente Convenção, será levado em conta apenas o patrimônio cultural 
imaterial que seja compatível com os instrumentos internacionais de direitos 
humanos existentes e com os imperativos de respeito mútuo entre 
comunidades, grupos e indivíduos, e do desenvolvimento sustentável (UNESCO, 
2003). 

Na mesma Convenção reconhece como salvaguarda do patrimônio imaterial cultural: 

Entende-se por “salvaguarda” as medidas que visam garantir a viabilidade do 
patrimônio cultural imaterial, tais como a identificação, a documentação, a 
investigação, a preservação, a proteção, a promoção, a valorização, a transmissão 
– essencialmente por meio da educação formal e não-formal - e revitalização 
deste patrimônio em seus diversos aspectos (UNESCO, 2003). 

Desde 15/12/2005 o Jongo/Caxambu é registrado como patrimônio cultural imaterial 

do Brasil, segundo Sacramento e Monteiro (2011, p. 217) o reconhecimento como 

patrimônio cultural imaterial: 

Ao reconhecer um bem registrado como patrimônio cultural, o Estado deve 
garantir condições para a manutenção deste bem (Cf. IPHAN, 2005). No 
entanto, os bens culturais até então mantidos pelo Estado eram bens de natureza 
material, como bem demonstra a história de criação do IPHAN. A substancial 
diferença no caso exposto é que o patrimônio imaterial é mantido por pessoas. 
Como se mantém um patrimônio feito por gente? No caso do Jongo/Caxambu e 
de grande parte das demais manifestações da cultura brasileira, seus praticantes 
são majoritariamente negros e vivenciam os problemas relativos às desigualdades 
sociais existentes no país que, quando analisadas pela variável raça/cor, se 
intensificam sobremaneira. Os indicadores sociais evidenciam, de maneira 
incontestável, as desigualdades existentes entre os grupos populacionais brancos 
e negros no que se refere aos níveis de escolaridade, inserção no mercado de 
trabalho, renda, acesso à saúde e mortalidade (especialmente entre os jovens 
afro-descentes do sexo masculino). 
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Como algumas comunidades estão em áreas rurais do sudeste do país, há a luta pela 

posse e pelo reconhecimento de terras, nas comunidades que estão nas cidades há a luta 

por espaços culturais que as comunidades jongueiras possam gerir e ensinar sua 

tradição, montando assim uma relação entre o patrimônio imaterial, formado por 

pessoas , e o patrimônio material. 

 
A Juventude Jongueira 

Tem crescido a atenção dirigida aos jovens no Brasil, tanto pela instituições 

governamentais e não governamentais”. No jongo não é diferente, segundo Sacramento 

e Monteiro (2010, p.227) esta atenção no Jongo se deu quando esta manifestação 

cultural estava em risco de ser extinta, devido o falecimento dos mestres e o fato da 

participação de jovens e crianças ser recente. A entrada deles era proibido como relata 

Maria Nossa (Liderança da Comunidade de Carangola-MG): 

Devido as demandas e os feitiços que acontecem na roda de Jongo, hoje se 
incentiva a participação de jovens nas rodas de jongo. Mesmo com o incentivo 
para a participação de jovens por parte dos metres, há  dificuldade  de aumentar 
o número de jovens no Jongo, devido o preconceito que há sobre o Jongo, sua 
associação com a “macumba”  faz com que os muitos jovens não se aproximem 
(SACRAMENTO e MÔNICA (2011, p.227). 

Também no artigo de Sacramento e Monteiro (2011, p.226) consta o relato de Jefinho 

da comunidade de Tamandaré sobre as primeiras participações dos jovens em sua 

comunidade: 

[...] todo mundo tá lá cantando o ponto, eu não entendi porque eu não podia, 
porque o Kaká que é filho da Dona Tó, que já é falecido já, ele era muito amigo 
meu, a gente era cola demais, a mãe dele era jongueira, meu avô era jongueiro, 
porque que eu não posso cantar um ponto. A gente parava o tambú, cantava um 
ponto antigo lá deles, um ponto de louvação, que não ia mexer com ninguém, 
não precisava tocar uma demanda nada, aí eles olhavam meio feio pra gente, o 
Totonho, a Dona Mazé, a Tia Fia, o marido da Dona Mazé, os mais antigos. Até 
o meu avô ele olhava assim pra mim: oh, esse cara, aí, esse moleque, aí eu 
achava estranho aquilo, porque quê eu não posso se meu avô é, porque que o 
Kaká não pode, a mãe dele é jongueira, uma jongueira respei-tada, aqui, porque 
que ele não pode cantar, eu sempre tive isso na cabeça, esse negócio de juntar, 
juntar todo mundo, juntar o novo, juntar o velho. 

Com a ascensão dos jovens no Jongo/Caxambu há o conflito de gerações entendo que 

as formas de salvaguardar o Jongo/Caxambu e as políticas sócias hoje em dia são 

diferentes de períodos anteriores, referente a este conflito de gerações  há um relato de 

Délcio (Liderança da Comunidade Jongueira de Santa Rita do Bracuhy) no artigo de 

Sacramento e Monteiro (2011, p.229): 
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Tem um momento importante que gosto de recordar, trata-se de uma conversa 
com um jovem de 18 anos da Comunidade quilombola de Santa Rita do 
Bracuhy, ao qual solicitei que convidasse seu pai, um senhor de 80 anos para falar 
para um grupo de jovens sobre a sua experiência de vida naquela comunidade. 
Para meu espanto, o rapaz me disse o seguinte: “Meu pai não sabe falar, não, ele 
tem vergonha, acho que ele não sabe a história daqui”. Conhecendo o pai do 
rapaz eu mesmo fiz o convite, o que foi aceito de imediato. Para surpresa do 
jovem, o pai deu uma belíssima aula de história sobre a comunidade, com muita 
vitalidade e confiança, em uma comunidade mais forte e mais unida. 
Desculpando-se por sua timidez e falta de leitura, finalizou dizendo “fico muito 
feliz de ver tantos jovens lutando por um Bracuhy melhor, isso é muito bom 
porque nós lutamos com o braço, a força e a coragem, vocês têm tudo isso e 
mais a leitura e o estudo para debater com os grandões, porque eles falam que a 
gente não tem educação, educação eu tenho, o que não tenho é o estudo e a 
leitura, muito obrigado”. Os olhos do jovem brilhavam feito uma estrela na 
escuridão, de orgulho, alívio, prazer... Um pouco de cada coisa talvez. 

Além do Jongo, os jovens detentores desta manifestação cultural, vivem em suas 

comunidades situações parecidas sendo os jongueiros afrodescendentes, estes sofrem 

preconceitos como o racial, por serem moradores de regiões pobres economicamente, 

além das dificuldades de se inserir no mercado de trabalho, concluir o ensino médio, 

adentrar no ensino superior. Por serem moradores de periferia ou quilombos esses 

jovens vivenciam os problemas causados pela falta políticas públicas com isso 

aumentando o tráfico de drogas, a gravidez na adolescência, o abandono da escola, etc. 

Ainda no artigo de Sacramento e Monteiro (2011, p. 230) consta o relato de um jovem 

do Quilombo Santa Rita do Bracuhy sobre o preconceito racial que os jovens 

jongueiros negros sofrem em seus municípios: 

Outro dia eu estava no ônibus e um moço me chamou de “preto feio” porque 
eu tinha imitado o som da campainha do celular dele. Achei aquilo muito errado. 
Fiquei muito triste. [...] Vocês acham que o racismo vai acabar um dia? [...] Eu 
acho que não, mas a gente tem que fazer alguma coisa, né? 

Os jovens jongueiros sendo detentores desta manifestação cultural tem uma grande 

responsabilidade de salvaguardar sua identidade cultural, mas ao que se refere ao Jongo 

e o pertencimento comunitário no artigo de Sacramento e Monteiro (2011, p.233) 

explica: 

Ao falar especificamente do jongo, é interessante destacar o quanto são 
expressivos os relatos dos jovens no que tange ao orgulho de ser jongueiro e à 
necessidade de preservar e valorizar essa cultura. Em todas as oficinas houve 
queixas em relação ao não reconhecimento da cultura jongueira pelas suas 
escolas e sua frequente associação à “macumba”, ao que atribuem a vergonha ou 
a dificuldade de alguns, mais jovens, de dançar na própria comunidade. 
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Com o intuito de debater esses temas que são em comum entre todas as comunidades e 

ações para salvaguarda do Jongo e da formação política  para os jovens foi formada 

uma rede de articulação de Jovens Jongueiros junto com o Pontão de Jongo/Caxambu. 

 
A parceria com o Pontão de Jongo/Caxambu 

A Universidade Federal Fluminense tem tido essencial importância como mediadora 

das comunidades jongueiras através da extensão universitária desenvolvida por 

jongueiros, professores e estudantes. 

Segundo Sacramento e Monteiro (2011) a criação do Pontão de Jongo/Caxambu foi 

um movimento que começou pelos próprios jongueiros na buscar de se fazer o registro 

deste patrimônio imaterial e o reconhecimento deste bem cultural. 

A Universidade Federal Fluminense aderiu a esse movimento e fez uma parceria com o 

IPHAN e com as comunidades jongueiras que através de um programa de pesquisa e a 

extensão universitária, faz ações junto com 16 comunidades de Jongo/Caxambu dos 

quatro estados do sudeste para salvaguardar a manifestação cultural delas. 

Segundo Sacramento e Monteiro (2011, p. 222) as ações do Pontão de 

Jongo/Caxambu: 

As ações do Pontão se organizam em três eixos: articulação e distribuição; 
capacitação e qualificação; difusão e divulgação de produtos culturais. O convênio 
foi assinado no final de 2007 e as ações começaram efetivamente no início de 
2008 e prolongam-se até os dias atuais. 

Sobre a localização do pontão Sacramento e Monteiro (2011, 222) relatam: 

Por sua abrangência regional, o Pontão de Cultura do Jongo/ Caxambu é uma 
espécie de Pontão itinerante. Sua base é uma sala na universidade, de onde são 
coordenadas e organizadas todas as ações, que são desenvolvidas de forma 
descentralizada nas comunidades. Constitui-se em grande desafio, uma vez que 
alcança uma ampla região cultural ou, dito de outra forma, um território 
jongueiro, que é anterior ao regime federativo e que extrapola os limites das 
esferas de poder em que se dividem e organizam as instituições como, por 
exemplo, o próprio IPHAN. 

Das ações de articulação e distribuição do Pontão Sacramento e Monteiro (2011, 223) 

esclarecem em seu artigo: 

Entre as ações de articulação e distribuição, estão a realização de reuniões e 
eventos de articulação das comunidades; assessoria às comunidades para 
melhoria das condições materiais de realização de suas atividades; instituição de 
prêmios para viabilizar ações específicas das comunidades; realização de 
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levantamento e análise de perfil social das comunidades e articulação de políticas 
públicas locais em benefício das mesmas a partir da sistematização e análise dos 
dados levantados. 

Dentre essas ações de articulação e distribuição  está o Encontro de Jovens Lideranças 

Jongueiras que acontece desde 2012 e tem o intuito de reunir jovens das 16 

comunidades jongueiras. 

 
O Encontro de Jovens Lideranças Jongueiras 

O Encontro de de Jovens Lideranças Jongueiras do Sudeste surgiu a partir de uma 

sugestão dos jongueiros reunidos na II Noite de Jongo, realizada entre 22 e 24 de 

outubro de 2010, em Vassouras/RJ. O evento reuniu 95 jovens das comunidades com 

o objetivo de incentivar sua participação no processo de salvaguarda e na divulgação do 

jongo. As lideranças jovens decidiram realizar reuniões periódicas, a fim de traçar 

propostas para o fortalecimento do grupo. Como continuidade deste processo no ano 

de 2012 no Quilombo São José da Serra se iniciou o primeiro Encontro de Jovens 

Lideranças Jongueiras  no qual participam 13 Comunidades de Jongo/Caxambu do 

sudeste do Brasil (Comunidade Jongo Dito Ribeiro - Campinas-SP, São José dos 

Campos-SP, Piquete-SP, Serrinha-RJ, Pinheiral-RJ, Arrozal-RJ, Vassouras-RJ, Santa 

Rita do Bracuí-RJ, Barra do Piraí-RJ, Quilombo São José da Serra-RJ, Miracema-RJ, 

Santo Antônio de Pádua-RJ, Carangola-RJ). 

O Encontro de Jovens Lideranças Jongueiras tem como objetivo  fortalecer e fomentar 

a rede de articulação dos jovens lideranças jongueiras, discutir ações para  a salvaguarda 

do Jongo/Caxambu, vivenciar a rotina de cada Comunidade, discutir o cotidiano de 

cada comunidade, elaborar oficinas de formação e  desenvolver e participar de 

Seminários, como o fortalecimento da participação e construção política e de cidadania 

nos espaços de decisão, formando assim uma identidade coletiva além do jongo. 

Segundo Carrano (2003, p. 126) ao que se refere  a identidade coletiva: 

A identidade coletiva, concebida como um processo de construção de um 
sistema de ação, significa o reconhecimento de que ela se define por interações e 
partilhas, produzidas através de um número de indivíduos (ou grupos, num nível 
mais complexo), dizendo respeito às orientações de suas ações e ao campo de 
oportunidades e constrangimentos no quais tais atividades acontecem. A 
identidade coletiva se refere, assim, a uma rede de relações ativas entre os atores 
que interagem, influenciam-se mutuamente e tomam decisões. A identidade 
coletiva nunca é, entretanto, inteiramente negociável no interior do grupo, já que 
a participação em ações coletivas é dotada de sentidos que não podem ser 
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reduzidos à relação custo-benefício. O agir coletivamente implica, 
necessariamente, em colocar em jogo emoções. Sentimentos como: paixão, 
ódio, amor, fé e medo são partes constitutivas de um corpo agindo 
coletivamente, particularmente na áreas da vida social que são menos 
institucionalizadas, tais como os movimentos sociais. Seria sem sentido enxergar 
um componente de irracionalidade nesse aspecto emotivo da ação coletiva, uma 
vez que não há conhecimento ou sentido sem emoção. 

No caso do Encontro de Jovens Lideranças Jongueiras essa identidade coletiva se dá 

pelo Jongo/Caxambu e pelas circunstâncias em comum que cada comunidade vive 

sendo que dentre uma das ações  para salvaguardar o Jongo/Caxambu, está na criação 

de uma rede de articulação dos novos jongueiros e que essa rede também seja virtual 

para que os mesmos possam trocar saberes mesmo quando não estão nos encontros. 

As rodas de conversa desenvolvidas nos encontros fomentam a discussão de 

determinados temas comum as comunidades como a necessidade dos jovens adentrar 

no Ensino Superior, algo que devido a construção social do Brasil está distante de 

muitos deles, sendo todos moradores de periferia ou quilombo e a maior parte negros. 

Os debates  entre os jovens também estimulam a troca de saberes para resolver 

problemas em comum a eles como a gravidez na adolescência, o tráfico de drogas, o 

abandono dos estudos, o preconceito religioso; no caso as religiões de matriz africana. 

Apesar das circunstâncias em comum que esses jovens vivenciam o principal fator que 

os liga é o Jongo/Caxambu, por isso nos encontros os jovens trocam conhecimentos 

de ações em suas comunidades para a salvaguarda de sua manifestação afro-

descendente e ações para trazer mais jovens para o Jongo/Caxambu.  

Para o Encontro de Jovens Lideranças Jongueiras são selecionados dois jovens de cada 

comunidade, as próprias lideranças de cada comunidade jongueira escolhe os jovens 

que irão, normalmente jovens que tenham maior participação nas ações desenvolvidas 

pela comunidade. A idade dos jovens que participam são entre 15 e 30 anos, idade que 

foi definida pelo próprio coletivo. Os encontros acontecem de dois em dois meses ou 6 

encontros no ano, nas comunidades jongueiras e tem participação restrita aos 

jongueiros e ao Pontão de Jongo/Caxambu. 

 
O Encontro de Jovens Lideranças Jongueiras em Campinas-SP 

Nos dias 18 a 20 de maio de 2012 aconteceu o segundo Encontro de Jovens Lideranças 

Jongueiras na Cidade de Campinas onde a Comunidade Jongo Dito Ribeiro hospedou 
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os jovens no Ponto de Cultura Comunidade Jongo Dito Ribeiro, que tem como sede e 

espaço de trabalho cultural de interesse público na Casa de Cultura Fazenda Roseira. 

O encontro reuniu jovens de algumas comunidades jongueiras do sudeste: Arrozal-RJ, 

Quilombo Santa Rita do Bracuí (Angra dos Reis-RJ), Pinheiral-RJ, Vassouras-RJ,  

Piquete-SP, São José dos Campos-SP e a Comunidade Jongo Dito Ribeiro (Campinas-

SP). 

O Ponto de Cultura Comunidade Jongo Dito Ribeiro que fica na sede da Fazenda 

Roseira antiga fazenda cafeeira do século XIX que é um espaço gerido pela Associação 

Jongo Dito Ribeiro no qual tem  desenvolvido atividades junto com  parceiros, que 

seguem quatro pilares tradição, educação ambiental, cultura afro e educação. Todas as 

atividades se baseiam na lei 10.639/2003, a Fazenda Roseia recebe escolas para o ensino 

da cultura nos quatro segmentos que o Ponto de Cultura trabalha, sendo incluído o 

roteiro afro, atividade no qual conta-se a história da Fazenda Roseira e de algumas 

plantas que fazem parte de sua vegetação que faz parte de uma APP (Área de 

Preservação Permanente). 

O Encontro de Jovens Lideranças Jongueiras coincidiu com o “I Seminário de 

Patrimônio Cultural Imaterial – Cultura Viva” no Ponto de Cultura Ibaô que foi 

construído por vários parceiros locais inclusive a  Comunidade Jongo Dito Ribeiro, 

com a participação do IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico de Artístico 

Nacional), a participação dos detentores das manifestações afro-descendentes como o 

Jongo/Caxambu, Samba de Roda e a Capoeira, além de membros da sociedade civil. 

O “I Seminário de Patrimônio Cultural Imaterial – Cultura Viva” teve o objetivo de 

discutir de forma ampla a política do patrimônio com seus mecanismos conceituais e 

operacionais no quadro jurídico (decretos, leis), ressaltando as diferentes modalidades 

de bens que podem ser salvaguardados ou pelo tombamento (patrimônio material) ou 

pelo registro (patrimônio imaterial). Sob o olhar estatal e segundo a constituição de 

1988 (artigo 216) a proteção e a preservação de bens culturais. 

Os jovens jongueiros sendo detentores desta manifestação cultural afro-descendente  

participaram das discussões, na troca de saberes com outros detentores de patrimônio 

imaterial, com pesquisadores, com o IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico de 
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Artístico Nacional) e  membros da sociedade civil para construir ações para 

salvaguardar o patrimônio cultural imaterial. 

A importância do “I Seminário Patrimônio Cultural  Imaterial – Cultura Viva” para os 

jovens jongueiros, foi imergi-los na questões jurídicas, nas discussões e em palestras 

feitas por pesquisadores, por funcionários do IPHAN (Instituto Patrimônio Histórico 

Artístico Nacional) e detentores do patrimônio imaterial para a  salvaguarda do 

Jongo/Caxambu.     

A ideia de fazer o Encontro de Jovens Lideranças Jongueiras em meio ao Seminário de 

Patrimônio Imaterial foi de preparar os jovens para o Seminário Patrimônio, Memória e 

Identidade Negra que aconteceria nos dias 13,14,15 e 16 de junho de 2012, na UFF 

(Universidade Federal Fluminense) – Niteroí, onde participariam  dois jovens de cada 

das  16 comunidades jongueiras, uma liderança e mais um integrante da comunidade. 

Na Fazenda Roseira foi desenvolvidas atividades entre os jovens jongueiros e o Pontão 

de Jongo/Caxambu, dentre essas atividades houveram rodas de conversas sobre as 

ações desenvolvidas nas comunidades depois do último encontro, sobre o seminário 

que acontecia no Ponto de Cultura Ibaô e a importância da participação dos jovens para 

sua formação política e jurídica a respeito do Patrimônio Imaterial e a organização e 

preparação do  Seminário Patrimônio, Memória e Identidade que aconteceria na UFF 

(Universidade Federal Fluminense). 

Conclusão 

Os jovens que por muitas vezes são associados como irresponsáveis, ousados e 

rebeldes tem ganhado a cena nos espaços culturais e na sociedade civil e rompendo 

com preconceitos e transformando a sociedade nos últimos anos.   

No Jongo/Caxambu a falta de espaço dos jovens em anos recentes não está ligado a 

associações preconceituosas, mas sim, a uma tradição. Contudo nos anos recentes isto 

está sendo mudado, como toda tradição está sofrendo as influências da sociedade, os 

jongueiros mais velhos perceberam  a importância de incluir os jovens para 

salvaguardar o Jongo.  

Mas os jovens não quiseram só poder participar dessa manifestação cultural, eles 

queriam também formar uma rede de articulação como das suas lideranças jongueiras 
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que faziam o Encontro de Lideranças Jongueiras. E a partir dessa articulação dos jovens 

foi formado o Encontro de Jovens Lideranças Jongueiras que tem aproximado jovens 

do sudeste e construído ações para a salvaguarda do Jongo/Caxambu e troca de saberes 

para mudar a realidade de suas comunidades. 

No encontro de Campinas foi mais uma etapa para a construção dessa articulação, a 

participação no seminário e a troca de conhecimento entre os jovens permitiu que os 

mesmos se apropriassem de ferramentas jurídicas e políticas para tomar ações de 

salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial e fortalecer a rede de jovens. 
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A pesquisa, a documentação e a ação preservacionista permanente dos 
brinquedos e das brincadeiras infantis no município de Campinas 
 

Regina Márcia Moura Tavares 

Licenciada em Ciências Sociais e pós-graduada em Antropologia (FFLCH-USP), Docente aposentada de 
Antropologia Cultural e Cultura Brasileira na Puccamp. Conselheira do Condepacc pela Academia Campinense 
de Letras. 

 

Objetivos do projeto 

Com a clara convicção de que aos que trabalham com preservação patrimonial, locados 

em Museus, Universidades e outros órgãos afins, compete a tarefa de mobilizar as 

populações no sentido da identificação e reconhecimento do patrimônio cultural que 

elas mesmas constroem ao longo de sucessivas gerações, entre outros, como condição 

básica para ensejarem um projeto de desenvolvimento em bases próprias, elaborei o 

projeto Brinquedos e Brincadeiras tradicionais: patrimônio cultural da Humanidade, o qual se 

desenvolveu  em suas fases preliminares nos anos de 1987 e 1988, na cidade de 

Campinas, com apoio da própria Universidade e da FUNARTE. 

Escolhemos Brinquedos e Brincadeiras do Município de Campinas como alvo de nossa 

investigação por considerarmos esse tema com possibilidades de mostrar à população, 

em geral, que um patrimônio cultural significativo não se encontra só em bibliotecas, 

arquivos, museus, centros de memória ou academias da cidade, região ou país. Nossa 

pretensão foi colocar em evidência que o simples ato de brincar de determinadas 

formas, no espaço da rua, constitui-se, ele mesmo num patrimônio cultural imaterial 

relevante, seja produzido nos bairros periféricos de baixa renda e com grande 

concentração de imigrantes, seja pelos membros da classe média alta. 

Moveu-nos a ideia de sensibilizar a população, desde a fase infantil, para o fato de que 

ela é uma produtora cultural permanente e, a partir daí, levá-la a assumir uma posição 

consciente de guardiã de sua própria produção, dando-lhe desta forma o fermento 

necessário ao exercício da cidadania. Mobilizou-nos a proposta de provocar uma 

intervenção social não mutiladora, na medida em que o tempo social de cada grupo 

investigado foi respeitado e a própria ação se realimentou, a cada momento, no 

processo interativo da pesquisa.  Finalmente, agiu como força motriz do projeto a 

busca de aspectos culturais do cotidiano das crianças e dos adultos, capazes esses de 
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lhes darem uma identidade cultural local, cada vez mais ameaçada pela ação 

uniformizadora da indústria cultural transnacional. 

Embora a saudável reflexão de Renato Ortiz sobre a memória nacional e identidade 

nacional enquanto construções simbólicas inseridas num discurso ideológico não tenha 

se constituído no elemento aglutinador dos dados pesquisados - pelos objetivos 

específicos do próprio projeto - ela mesma não deixou de se colocar como pano de 

fundo essencial à nossa discussão. A aceitação do fato de que os intelectuais 

desempenham a função de mediadores simbólicos entre duas ordens distintas de 

fenômenos, o popular e o nacional, e a consciência de que o “processo de construção da 

identidade nacional se fundamenta sempre numa interpretação” (ORTIZ, 1984, p. 139) 

constituíram-se em molas propulsoras de uma investigação que se vocacionou, desde o 

início, como ação reveladora e transformadora da realidade social enfocada. 

O Museu Universitário PUCCAMP à época, sob minha direção, estava fortemente 

comprometido com a preservação fora de seus muros, pois não nos sensibilizava o 

acúmulo de peças raras, exóticas ou belas para o prazer estético das elites e confirmação 

do poder das mesmas, ou a investigação científica de alguns poucos privilegiados, mas 

uma prática educativo-cultural, capaz de restabelecer um diálogo com a população 

abortado este,  inclusive, pela restrição da proposta museal ao longo de anos e pelo 

comportamento conservador de seus competentes pesquisadores . 

Sempre ficou muito claro para mim que o Brasil está num processo de modelagem de 

sua jovem identidade a partir da complexidade e heterogeneidade de suas diversas 

etnias, no fazer histórico do presente, e que o reconhecimento de suas múltiplas 

heranças culturais pelos protagonistas do presente será essencial ao delineamento de 

consistentes propostas de crescimento futuro. “Mutatis mutandi”, tal pensamento 

ajusta-se perfeitamente ao contexto mundial contemporâneo. Uma forte, mas 

inovadora, mentalidade preservacionista há que ser disseminada no seio da população 

brasileira, e na  mundial, a partir do tombamento de bens no próprio coração das 

pessoas, única maneira de se selecionar e preservar o que possa representar o 

patrimônio que efetivamente vá alavancar um processo de desenvolvimento que venha 

a realizar individual e coletivamente cada comunidade. Os museus, inclusive, 

repensando seus objetivos, suas linhas de pesquisa e estratégias de ação, em cada país, 

deverão se constituir em espaços obrigatórios para o debate e a consolidação de 
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políticas culturais, capazes de conduzir o país a um desenvolvimento condizente com 

sua configuração histórico-cultural, principalmente nos países latino-americanos. 

 

Metodologia da pesquisa 

Nossa pesquisa desenvolveu-se, durante 2 anos, em 25 bairros da cidade de Campinas, 

incluída a fase da restituição sistemática dos conteúdos pesquisados à própria população 

envolvida no processo da pesquisa. Partindo da pesquisa participante, inovamos, 

sobretudo, na etapa da "restituição sistemática", face à pouca experiência existente em área 

similar. 

Nossa intenção inicial era ter como universo as praças, parques e ruas de Campinas e 

como objetos de pesquisa as atividades espontâneas das crianças. Isso eliminava a 

Escola como local de pesquisa.Campinas, entretanto, teve em 18 anos um crescimento 

vertiginoso, saltando de 376.000 habitantes em 1970 para 1 milhão em 1988. Tal fato 

trouxe, como conseqüência, a acentuação das diferenças sociais inerentes ao sistema 

capitalista e o aumento dos perigos no trânsito e na vida urbana em geral. Assim sendo, 

levamos dois meses até conseguirmos definir os locais de observação, bairros de classe 

média e mais pobres onde as crianças não ficassem trancadas dentro de casa ou em 

clubes esportivos. Mesmo neles os dias úteis da semana mostraram-se improdutivos 

(crianças na escola, fazendo lição ou trabalhando) e, aos domingos, indo à missa ou 

recebendo a família em casa. 

Finalmente, a nossa observação centrou-se aos sábados. Percorrendo cada bairro, 

escolhíamos a rua onde houvesse o maior número de crianças brincando, cuidando de 

que não fossem muito pequenas (menos de 6 anos, nem adolescentes). Em se tratando 

do primeiro contato, iam três monitores e, aos poucos, chegavam os outros. (No 

primeiro dia aproximou-se a equipe completa e as crianças saíram correndo). 

Foram cinco meses de manhãs ensolaradas, tardes chuvosas ou entardeceres 

arroxeados, em que a equipe ficou nas ruas de Campinas vendo as crianças  brincarem, 

gravando suas canções e depoimentos, colhendo seus desenhos, brincando junto para 

aprender. Muitos pais se aproximaram e participaram do nosso trabalho. Dentro do 

possível retornamos três vezes a cada local. Essas revisitas eram muito esperadas pelas 
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crianças que tentavam, para esse dia, lembrar mais brincadeiras, fazer algum brinquedo 

artesiana ou chamar os amigos. 

Realizamos a pesquisa em 25 bairros, tiramos 500 fotografias e gravamos 20 fitas 

cassete. Foram feitos 80 relatórios, além do diário de campo. Ao todo entrevistamos 

trezentas e oitenta e quatro crianças, entre 6 e 16 anos.  

Encerrada essa primeira etapa de campo, transcrevemos as fitas e estudamos os 

relatórios. Foi elaborada uma ficha para cada brincadeira, com o seguinte modelo: 

 Descrição da regra básica (ou mais frequente); 

 Bairros em que foi achada; 

 Variações (A brincadeira tradicional caracteriza-se, justamente, pela 

ausência de regras fixas, pela flexibilidade regional). 

Com o objetivo de nos instrumentalizarmos para a segunda etapa, fizemos uma triagem 

das brincadeiras que poderiam ser repassadas com mais facilidade. Como encontramos 

entre as crianças menores, sobretudo do sexo feminino, muitas brincadeiras de 

dramatização do cotidiano e, sendo a dita dramatização muito particular de cada grupo, 

optamos por não elaborar regras para as mesmas, o que impediu o repasse. 

Em maio de 1988, começamos a etapa de restituição sistemática, ou seja, a dinâmica 

comunitária, ponto essencial de nosso projeto, devolvendo à comunidade o conjunto 

de brincadeiras coletadas, de modo a fazê-la compreender a importância da  produção 

cultural da infância, bem como motivá-la às revitalização e perpetuação das mesmas no 

cotidiano dos bairros.  Para atingirmos nossos objetivos nesta fase, trabalhamos com 

várias instituições, a saber: associações de bairros, núcleos municipais de atendimento 

ao menor carente, congregações e escolas, seguindo, em todas, duas linhas de trabalho: 

diretamente com as crianças e treinando lideranças e educadores. Realizamos, também, 

um trabalho na rua, com crianças que já conhecíamos da primeira etapa. 

A dinâmica tomou como eixo metodológico norteador a proposta de Paulo Freire para 

a alfabetização, amplamente utilizada no Brasil na área de Ciências Sociais. "A 

verdadeira educação é um ato dinâmico e permanente de conhecimento centrado na 

descoberta, análise e transformação da realidade pelos que a vivem". Assim a idéia não 

foi a de levar às comunidades um "pacote" de atividades, mas a de apresentar nossa 
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proposta de resgate e fortalecimento da cultura popular deixando que os próprios 

sujeitos envolvidos decidissem de que forma a dinâmica seria conduzida. Tal postura 

implicou relativizar em cada caso; o que fazer e como fazer foi sendo definido a partir 

da interação da equipe do Museu com cada comunidade, respeitadas suas 

características, limitações, problemas e, sobretudo, o tempo social necessário para a 

maturação do trabalho. Confirmando a premissa de que "a realidade social não é uma 

coisa dada e acabada", os resultados deste plano foram diferentes para cada caso. 

À medida que transcorria o tempo e que cada experiência ia se perfilando, fomos 

percebendo outras variáveis em nosso trabalho de devolução à comunidade de suas 

tradições sistematizadas por uma equipe universitária; notamos estarmos tendo a 

oportunidade de devolver às crianças a infância. Nas poucas tardes que conseguimos 

dedicar a cada turma, sentimos, muitas vezes, o prazer de libertar essa infância que está 

reprimida atrás da eletrônica, dos botões, escondida pela ideologia da produtividade, 

pelo estímulo a um crescimento precoce veiculado nos programas infantis de TV. 

O trabalho foi realizado, quase que simultaneamente, em oito bairros diferentes, nesta 

segunda etapa. Ficou claro que cada bairro responde de uma forma específica, tem seu 

próprio ritmo. Dentro do sistema de trabalho a que nos propusemos, não se 

conseguem resultados em 4 ou 6 meses, mas num período que oscila entre 2 e 5 anos, 

sobretudo se considerarmos que uma ação cultural desse porte vai contra a prática 

cotidiana subliminar dos meios de comunicação de massa. Um discurso esporádico não 

pode fazer muita coisa. Como diz Rosiska de Oliveira: “A consciência, como o conhecimento, 

não se transferem prontos, de fora para dentro, nem da noite para o dia. Consciência e conhecimento se 

constroem, se estruturam e se enriquecem em cima de um processo de ação e de reflexão empreendido 

pelos protagonistas de uma prática social vinculada a seus interesses concretos e imediatos”. 

 

A trajetória do projeto 

O projeto em questão entusiasmou a própria UNESCO  que no ano de 1990  lhe 

outorgou o sêlo “Década Cultural Mundial”. Hernán Crespo Toral, diretor da 

ORCALC - sugeriu em 1991 uma expansão da proposta por toda a América Latina, 

considerando que  um programa de tal natureza estimularia a criatividade e a habilidade 

artesanal entre as crianças do continente, mas, principalmente,  permitiria o resgate de 
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aspectos da identidade latino-americana, tão importante num momento da 

reorganização de blocos econômico-políticos mundiais. Sociedades mundiais partilham 

já de um acervo comum de conquistas tecnológicas, e estão assim criando uma 

comunidade cultural planetária, mas tal acontecimento não é suficiente para as tornar 

idênticas. Cada qual quer manter suas características próprias determinadas pelos 

caminhos evolutivos que trilhou os quais a identificam, bem como a cada indivíduo de 

“per si” em seu interior. 

Em maio de 1994, após quatro anos de esforços gigantescos para financiar o I ELBRIT 

- I Encontro Latino-Americano De Brinquedos E Brincadeiras Tradicionais, com o 

apoio da OEA, da Polícia Militar de Campinas e da PUC - Campinas conseguimos 

realizar o intento. Os resultados foram excelentes e estão contidos no nº 44 (outubro - 

1994) da revista “Artesanias de América”, editada pelo Centro Interamericano De 

Cultura E Arte Popular - CIDAP . 

No mês de outubro do mesmo ano, em Cuenca - Equador, no seminário mundial 

“Museos, Educación Y El Patrimônio Natural, Social Y Cultural” organizado pela 

coordenação latino-americana do ICOM - tivemos oportunidade de falar sobre os 

aspectos operacionais do Programa Latino-Americano De Educação Patrimonial 

Através De Brinquedos E Brincadeiras com todas as representações do continente, 

tendo surgido na ocasião A “Carta De Cuenca”. 

No período de 18 a 22 de outubro de 1995, na cidade de Recife-PE, nordeste do Brasil, 

a Fundação Joaquim Nabuco  sediou o I ENBBRINT - I Encontro Brasileiro de 

Brinquedos e Brincadeiras Tradicionais, de onde saiu a Carta do Recife, criando a 

REBBRINT-Rede Brasileira De Brinquedos E Brincadeiras. 

No mês de novembro do mesmo ano levamos uma exposição de Brinquedos e 

Brincadeiras ao Museu Nacional De Etnografia Do Uruguai e lá foi realizado um curso 

de  treinamento metodológico para professores, recreacionistas, museólogos e agentes 

culturais em geral, bem como oficinas com as próprias crianças. 

Em 1997 a Revista “Nova Escola” publicou matéria sobre o  projeto , os Canais 25 E 

CNT divulgaram nosso trabalho, fatos esses que desencadearam uma maior procura ao 

livro , solicitação de exposições , cursos sobre a metodologia da pesquisa e 

documentação, bem como para oficinas. 
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No mesmo ano a Coordenadoria do Patrimônio Intangível Da Unesco Sugeriu A 

Inclusão Do Tema Aos Organizadores Do Encontro Latino-Americano Sobre  

‘Patrimônio Intangível”- CICOP Argentina , dando-nos a oportunidade de apresentar o 

projeto a uma grande maioria de arquitetos  na cidade de Mar Del Plata, Argentina. 

Ainda em 1997, o projeto foi apresentado em Fortaleza, Ceará, em seminário 

promovido pelo Instituto Do Patrimônio Histórico, Artístico Nacional (Iphan), por 

ocasião das comemorações dos  60 anos do mesmo órgão. Na ocasião,  entregamos o 

livro e outros materiais à responsável pela coordenação dos programas sobre 

patrimônio cultural da TV Futura, então em fase de instalação pela Fundação Roberto 

Marinho, a pedido de seu Secretário Geral, Dr. Joaquim Falcão. 

De lá para cá, em todos os encontros promovidos pelos CICOPs do Cone Sul– 

Centros Internacionais De Conservação Patrimonial o projeto tem sido apresentado e 

debatido como um marco significativo da preservação não exclusiva do patrimônio 

arquitetônico, mas da herança cultural imaterial das sociedades. 

Ao longo desses 25 anos de vida do projeto foram oferecidos cursos de treinamento 

metodológico a professores do ensino fundamental, de educação física e artística, a 

psicólogos, museólogos, agentes culturais, mães e outros  interessados na temática. 

No ano de 2003 a Unesco enviou recursos para a continuação da divulgação dessa 

proposta de preservação patrimonial no Brasil e demais países, através de cursos de 

Treinamento Metodológico. A organização internacional auxiliou, também, na reedição 

do .livro “Brinquedos E Brincadeiras: Patrimônio Cultural Da Humanidade”, Pontes 

Edts., 2004, o qual incluiu um fascículo suplementar com textos em 4 idiomas, 

abordando aspectos metodológicos da pesquisa. 

 

A oficina permanente “Preservar brincando” 

Objetivo Geral: 

Desenvolver uma ação permanente sócio-educativa voltada à preservação da 

cultura lúdica infantil tradicional valorizando, através dela, a herança cultural que a 

população produz no cotidiano, a partir de seu potencial criativo, com vista a uma 

adaptação constante ao “habitat” e ao meio social  Por outro lado, criar condições 
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para o aparecimento futuro de cidadãos conscientes relativamente a seus papéis de 

agentes criadores e transformadores da sociedade na qual vivem. 

 

Objetivos Específicos: 

1. Resgatar, revitalizar e valorizar os brinquedos e as brincadeiras tradicionais 

entre as crianças e adultos nos diferentes espaços informais da comunidade, 

priorizando o contexto de vivências da criança; 

2. Motivar a confecção de brinquedos artesanais e a dinâmica de brincadeiras 

levando a própria criança, em momento específico, à documentação de suas 

atividades em fichas apropriadas que informem o nome (s), a origem, quem 

brinca, as variações existentes; 

3. Organizar um acervo de brinquedos e brincadeiras de autoria dos próprios 

envolvidos para a constituição futura de um “Museu do Brinquedo”, 

permitindo que seus criadores levem um produto similar para seu lazer 

cotidiano; 

4. Montar uma exposição com as próprias crianças e adultos participantes da 

Oficina, dando-lhes a responsabilidade de desenvolver um trabalho de 

monitoria desde a inauguração; 

5. Criar um espaço permanente para o abrigo das coleções e promoção  regular de 

atividades que possam estimular a difusão cultural da proposta nos seio da 

própria comunidade. 

 

Considerações metodológicas 

Como a meta do projeto é estar trabalhando com a preservação da cultura lúdica 

infantil numa perspectiva de patrimônio cultural imaterial relacionado com a 

sociedade, torna-se importante musealizar o cotidiano das crianças, 

transformando-as em agentes de uma reaproximação da população com sua 

própria história, através do contato com a memória desses brinquedos ou 

brincadeiras. 
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Sendo assim, tornam-se imperativos : 

a) O conhecimento da realidade: Conhecer o universo social ( cidade, bairro, rua, 

localidade, etc.) é o ponto de partida para se poder identificar o brinquedo e a 

brincadeira de forma contextualizada. 

b) A participação da comunidade: Motivar e sensibilizar a comunidade (adultos e 

crianças) para a participação no projeto é envolvê-la num processo informal e 

simples de preservação da cultura lúdica infantil tradicional, desde o processo 

da pesquisa como observador atuante, até o resgate dessa memória. 

c) A troca e o diálogo: Trocar informações entre professor/criança, pais ou 

responsáveis/criança, criança/outras crianças , crianças/organizações 

governamentais e não governamentais, deve ser um pressuposto para a 

construção do caminho das lembranças, da recuperação da identidade e da 

instrumentalização  de  como construir e preservar um  bem cultural. 

d) A organização de relatórios em diferentes linguagens técnicas: Diário de 

pesquisa de campo, produção de material audiovisual, gráficos, tabelas são 

alguns dos importantes instrumentos a serem utilizados no processo de 

observação, documentação e classificação que se queira fazer do acervo 

coletado. 

e) A devolução à comunidade do resultado do trabalho básico: Organizar um 

evento – exposição com projeção de vídeos, etc, em espaços habitualmente 

utilizados pela comunidade para suas reuniões festivas ou de lazer, deve ser o 

caminho para se devolver a ela o produto final de seu trabalho, levando-a ao 

reconhecimento de sua importância no processo da preservação continuada 

de suas memórias e patrimônios culturais. 

 

Reflexão final 

A atividade lúdica, com maior ou menor intensidade, está presente em todas as 

sociedades, a exemplo de jogos e brincadeiras tradicionais, que compõem parte do 

acervo das manifestações culturais de todos os grupos humanos, independentemente de 

sistemas econômicos, políticos e sociais.Que funções sociais eles cumprem, para que 
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sejam imbuídos desse caráter da universalidade? É certo que os animais também 

brincam. Mas a diferença fundamental é que os homens criam regras e inventam 

instrumentos para brincar, em todas as partes do mundo e muito semelhantes entre si. 

Nessa perspectiva de universalidade é que jogos e brincadeiras tradicionais devem ser 

pensados para que sejam percebidos como patrimônios culturais de toda a humanidade. 

São quase sempre criações coletivas, de domínio público, de origem dificilmente 

identificável e transmitidas oralmente pelos membros da sociedade. Uma mesma 

brincadeira - a exemplo do cabo de guerra - pode ser encontrada na Birmânia, na 

Coréia e entre os esquimós. A amarelinha já era praticada na Roma Antiga e hoje 

jogada na Europa, na América, Rússia, Índia e China. 

Jogos e brincadeiras constituem-se em uma linguagem específica inter e entre grupal. 

São meios de comunicação eficazes, que carregam em si o imaginário social, ou seja, os 

conteúdos que compõem a visão de mundo que o grupo tem sobre si e sobre o mundo. 

São, portanto, espaços que refletem simbolicamente as regras e parâmetros da 

sociedade. Nesse sentido, talvez se possa afirmar que uma de suas funções mais 

importantes seja o fato de se constituírem em uma linguagem através da qual os 

homens podem se comunicar, manipulando símbolos que alcançam seu pleno 

significado apenas nesse momento mágico do faz-de-conta. 

Os adultos esquimós contam histórias para as crianças formando figuras com cordões 

nas mãos - praticando a conhecida brincadeira cama-de-gato. As figuras servem para 

ilustrar e auxiliar o narrador a lembrar episódios da própria história. Certamente, esse 

tipo de brincadeira tem a ver, originalmente, com uma das formas encontradas por 

sociedades ágrafas para repassar suas tradições de geração a geração. 

Em Campinas encontramos uma brincadeira denominada brigadeiro, que se utiliza da 

hierarquia militar, numa seqüência onde a atenção dos participantes é fundamental para 

que consigam manter-se nos postos mais elevados da carreira militar. Não é de se 

estranhar que, em uma sociedade onde o aparelho militar tem exercido tanta 

importância histórica, o imaginário social se aproprie desse tema e o reelabore de forma 

lúdica. A brincadeira “detetive”, claramente urbana, remete a um tema fundamental 

das grandes cidades; a violência. Nela é montado todo um esquema de investigação, que 
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tem por objetivo descobrir qual dos participantes é o assassino que faz vítimas de 

morte. 

Isto posto, tem-se que quando uma criança interioriza uma brincadeira, ela está 

incorporando e tendo a oportunidade de reformular uma série de conhecimentos e 

parâmetros que compõem o patrimônio cultural da sociedade a que pertence. E, o mais 

importante, é que tudo acontece no plano lúdico, com se a própria vida tivesse em si 

um prazer implícito. Quando um adulto penetra na esfera do divertimento, ele o faz 

tentando evadir-se da realidade, fugindo dos padrões de comportamento que a 

sociedade lhe impõe. Ao contrário, quando uma criança brinca, ela está 

mergulhando de corpo e alma no mundo que a rodeia, pois é na situação do faz-

de-conta que a criança se relaciona com o real e se prepara para o desempenho 

de papéis sociais futuros. 

No plano da fantasia, mas ao mesmo tempo, através de regras que se inserem em uma 

lógica - via de regra, as brincadeiras imitam a vida. São formas peculiares de 

apreensão de parâmetros sociais. Exemplo disso é a dramatização do cotidiano, 

manifestada no brincar de casinha, médico, circo, escola, festa junina, etc. Nesse faz-de-

conta, que é o próprio teatro, elimina-se a vida cotidiana e elabora-se uma 

representação da mesma, através de um jogo dramático que não só expressa padrões de 

comportamento e valores que repousam no imaginário social, como também permite 

uma reelaboração simbólica das regras sociais, com a possibilidade, sempre presente, da 

transgressão e do inusitado. 

Por outro lado, jogos e brincadeiras organizam os indivíduos em grupos, estabelecendo 

regras de convivência, vínculos sociais e afetivos e formas de se elaborarem ludicamente 

a fantasia, o medo, a agressão e, até o sexo. Na Coréia e na Malásia, por exemplo, os 

papagaios (pipas) desempenham uma função psicanalítica, quando a linha é queimada 

ou cortada, para que os problemas desapareçam e a pessoa possa começar uma nova 

vida. 

Há exemplos de como jogos e brincadeiras podem representar formas específicas de 

relação do homem com a natureza, com o sobrenatural e com os fenômenos que ele 

não consegue explicar. A amarelinha tem relações com mitos sobre labirintos que 

compõem os caminhos dos espíritos para o céu, após a morte. Originalmente, seria 
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então, uma maneira de a criança se relacionar ludicamente com o sobrenatural, da 

mesma forma que o adulto o faz através de búzios, cartas e dados, quando tenta prever 

a sorte e o destino. 

Jogos e brincadeiras desempenham, também, outras funções. Colocam as crianças em 

contato físico estreito, possibilitam a elas o manuseio de diferentes materiais(pedra, 

metal, cereal, fibra, papel, etc), que permitam, inclusive, a descoberta de leis e princípios 

que regem a natureza, desenvolvem a habilidade motora, o espírito sadio de 

competição, a força, a destreza, a percepção sensorial, a memória, a atenção, a 

musicalidade, a sociabilidade, a consciência de grupo, etc. 

Nos bairros onde realizamos nossa pesquisa, pudemos observar que existe uma relação 

estreita entre o fato de as crianças brincarem nas ruas e os pais se conhecerem. Há ruas 

socialmente tão intensas que as crianças passam de uma casa a outra como se todas 

fossem a sua própria casa. As mães, conseqüentemente, acabam sendo uma espécie de 

"mães comunais", já que ter um filho significa ter que abrir espaço doméstico e existencial 

para outras crianças. Do ponto de vista da criança, a idéia da casa e da rua como 

espaços de convivência social certamente oferece a ela parâmetros bem distintos 

daquele que informa a visão de mundo essencialmente capitalista e individualista.  

A rua representa, por excelência o espaço de produção da cultura popular, que se 

caracteriza, exatamente, por ser de domínio público. É onde reside um tipo de saber 

que não está nos livros, nos bancos escolares e nos veículos de comunicação. Um saber 

que circula de boca em boca e que, do ponto de vista infantil, significa, sobretudo, 

brincar. Nesse sentido, vale a pena refletirmos sobre que tipo de criança pode produzir 

uma sociedade cujo espaço de rua esteja cada vez mais ocupado por carros, assaltantes, 

polícia, menores abandonados, famílias marginalizadas, etc. Ou, ainda, que preparo para 

a vida adulta em sociedade poderá ter alguém que passou a sua infância diante de 

videogames, videocassetes e um arsenal de armas, super heróis  galácticos, carrinhos, 

bonecas que se movimentam sozinhas? 

Algumas questões necessitam urgentemente de respostas: 

1. O que significa o desaparecimento lento e gradativo das brincadeiras 

tradicionais nas sociedades modernas, patrimônio intangível essencial à 

continuidade da própria espécie Homo Sapiens? 
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2. Que tipos de seres humanos poderá edificar uma sociedade cujo espaço da rua 

está deixando de ser o local de produção e reprodução de sua própria identidade 

cultural? 

3. O que vamos colocar no lugar desse alicerce de comunicação e cidadania que 

está sendo destruído? 
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Mesa 2: Intervenções urbanas e projetos em áreas 
tombadas – perspectivas contemporâneas 

Mediação: Profa. Dra. Ana Paula Farah 
Arquiteta e Urbanista (FAU Puccamp). Especialista em Restauro Arquitetônico (Puccamp e PUCPR). 

Mestre em Tecnologia do Ambiente Construído (EESC-USP) e Doutora pela FAU-USP. Docente da 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Puccamp. 
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Fazenda Jambeiro: caminhos para a ressignificação 

Marcelo Gaudio Augusto 

Historiador, Mestre e Doutorando em História (IFCH-Unicamp) 

 

Histórico 

Este trabalho pontua algumas questões que explorei durante o mestrado sobre a 

Fazenda Jambeiro, uma propriedade rural de Campinas fundada no século XIX, que no 

decorrer do século XX sofreu contínuos partilhamentos até ser loteada em 1979. A área 

remanescente compreende o conjunto arquitetônico e ambiental tombado pelo 

CONDEPACC em 1989. 

A grande questão do mestrado foi referente às relações de identidade geradas pelos 

patrimônios. Mas qual a identidade existente entre uma fazenda de café paulista do 

século XIX e uma população de migrantes que se instalou nas terras, já abandonadas, 

desta mesma fazenda no final do século XX? A antiga Fazenda Jambeiro foi um dos 

primeiros processos tombamentos abertos pelo CONDEPACC1 e recebeu o apoio de 

grande parte dos moradores do bairro. Mas qual o significado deste tombamento para 

essa população? Por que tiveram essa iniciativa? E qual o significado da fazenda para os 

moradores e seus descendentes?  

Desde a abertura do processo, o presidente do CONDEPACC, Marco Aurélio de 

Almeida Garcia, ressaltou a “significativa área natural”2, como definidora para a 

proteção da fazenda. A descrição detalhada do complexo aparece apenas no relatório de 

25 de março de 1991: 

Existe em seu entorno casas com processos construtivos em taipa de pilão, 
sendo que as construções das cocheiras, estábulo, rancho das carroças e arados, 
moinho de fubá, portal em pedra e senzala deixam a marca da época escravagista 
como a casa do Sr. Ângelo administrador, a tulha, a pequena capela e o terreiro 
de café com lugar de secagem (...) tudo isto está cercado por imensos jardins 
com centenárias árvores, lagoa, plantas raras e pomar formando um complexo 
significativo com 71.807,48 m².3 

A partir deste detalhamento, a supervisora do CONDEPACC, Ana Aparecida 

Villanueva apontou o caráter emergencial do tombamento da fazenda que sofria rápida 

                                                 
1 O CONDEPACC foi criado pela Lei n º 5885 de 17 de dezembro de 1987. 
2 Processo de Tombamento n° 007/89 - Fazenda Jambeiro. p.1 
3 Idem. p.43 
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descaracterização devido ao roubo de portas e janelas. Seguiu-se uma preocupação com 

o patrimônio assim que tombado, a princípio pensou-se na implantação de uma escola 

ecológica, “reconstrução da sede semi-demolida e a utilização na forma de museu; 

adequação da estrebaria para um teatro infantil; instalação de equipamentos para a 

prática de esportes no antigo pomar e manutenção da área verde”4. Estava previsto 

também um projeto paisagístico no lago ao lado da sede, curiosamente, foi o único 

projeto que saiu do papel, inaugurado como Praça de Esportes Amália Bonon 

Tortorellia em junho de 2010. 

Os primeiros relatórios de vistoria eram otimistas quanto a possibilidade de restauro, 

porém, passados mais 20 anos as diferentes propostas de apropriação do espaço da 

fazenda não tiveram prosseguimento resultando no abandono e na aceleração do 

arruinamento. 

O laudo técnico de 21 de janeiro de 2000 constatou diversas demolições irregulares: 

celeiro, casa de força, curral, portal, tulha, parte da senzala, além do avanço da 

degradação da casa sede e da capela.5 Mas os responsáveis não sofreram nenhuma 

multa ou medida repreensiva. Em 3 de abril 2003, o CSPC anunciou, em uma matéria 

do jornal Correio Popular, que aproveitaria as ruínas para transformá-lo num sítio 

arqueológico com visitas guiadas, mas não sucedeu. Em junho de 2010, a Secretaria 

Municipal de Urbanismo declarou a intenção de “tornar a casa [sede] no centro de um 

grande parque cultural de lazer.” Inspirada no projeto implantado no antigo casarão do 

morro Santa Teresa no Rio de janeiro, com estruturas de vidro e ferro que permitiriam, 

tanto a consolidação das paredes, quanto a visitação da interna.6 No entanto, o que 

ocorreu foi a demolição da capela da fazenda que constatei em uma de minhas visitas 

técnicas em 2010. 

O processo de tombamento ganhou força com o abaixo assinado dos moradores. Mas a 

população realmente sabia do que se tratava o documento e local? E hoje? Pelos 

depoimentos obtidos em jornais locais e entrevistas, que efetuei durante a pesquisa, 

constatei um grande desconhecimento em relação à sede. Em nenhum caso se referiram 

à fazenda pelo nome verdadeiro, mas apenas por “casarão”. Vendo desta forma, o 

                                                 
4 Idem. p.27 
5 Idem. p.119 
6 Jambeiro: revitalização prevê parque cultural. Correio Popular, 25 de junho de 2010. 
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tombamento foi algo vazio, onde moradores do bairro não reconhecem o patrimônio e 

tornam-se responsáveis pela depredação ao utilizar o madeiramento e outros materiais 

da fazenda em suas casas. Além disso, para proteger um patrimônio deste porte e 

situação seria necessário um investimento que a prefeitura ou não tinha, ou não havia 

vontade política suficiente. 

Qualquer proposta de intervenção deve levar em conta a população que vive no seu 

entorno, pois a destruição ocorre pelo abandono físico e pela falta de significado do 

edifício. É o trabalho em conjunto, não só com entrevistas, mas analisando suas 

necessidades que a fazenda pode ser reconhecida, reconstruída e fisicamente protegida. 

 

O tombamento funciona? 

Para a pesquisa elaborei um questionário aplicado para os moradores do Parque 

Jambeiro e os alunos e funcionários da Escola Estadual Dr. Disnei Francisco 

Scornaienchi. O objetivo foi mapear o grau de relação que as pessoas tinham com o 

patrimônio que todos os dias elas encontram quando vão ao trabalho ou a escola. 

 

Oito funcionários da escola conhecem o patrimônio e relacionam-no como sendo uma 

sede de fazenda de café que foi loteada, sem precisar datas. Todos concordam que a 

8% 

67% 

25% 

Funcionários da Escola Estadual Dr. Disnei 
Francisco Schornaienchi 

Conhecem o projeto de 
restauro proposto pela 
prefeitura 

Sabem identificar o "casarão" 

Não sabem identificar o 
"casarão" 
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Fazenda está abandonada e apontam os perigos de drogas e prostituição no local. 

Destino pretendido é a transformação num centro cultural ou em museu, devido a 

importância histórica do edifício. No entanto, apenas uma pessoa esta a par do projeto 

da prefeitura de restaurar o espaço. A grande maioria desconhece qualquer intervenção 

futura no patrimônio ou qualquer política de valorização do patrimônio público de 

Campinas. Devido à precariedade da Fazenda Jambeiro, nenhum professor faz estudo 

de meio no local. 

 

O conhecimento sobre o que era o “casarão” se divide entre os moradores e os alunos 

da escola. Foram entrevistados apenas 15 moradores do bairro, estes residem próximos 

ao quarteirão da sede da fazenda. A grande relação que os moradores fazem do casarão 

é o abandono e, como conseqüência, foco de violência. Onze destas pessoas 

consideram que o local poderia ser importante para a história do bairro, porém seu 

abandono influencia na resposta quanto ao destino pretendido: seis pessoas falaram que 

prefeririam que o local fosse demolido e no lugar construído um posto de saúde ou 

biblioteca (três pessoas cada). Muitos falam de restaurar/reformar o edifício e 

transformá-lo em um museu histórico ou em um centro cultural. 

20% 

20% 

33% 

27% 

Moradores do bairro Parque Jambeiro 

Consideram importante para 
história do bairro, mas deve ser 
demolido para construção de 
um posto de saúde 

Consideram importante para 
história do bairro, mas deve ser 
demolido para construção de 
uma biblioteca 

Consideram importante para 
história do bairro e deve ser 
implantado um museu ou 
centro cultural 

Não consideram importante 
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Dos alunos obtive dados similares aos dos moradores. Apenas pouco mais da metade 

sabia o que era o casarão e qual a função original dele. 90% consideraram o local 

abandonado. É interessante notar que um número considerável, 20% dos alunos 

considera que o local é importante para o bairro, mas não especificamente para ele ou 

não sabe precisar o motivo da importância; 10% falaram que não tem importância 

nenhuma, 5% que do jeito que está não tem importância e para 65% é parte da história. 

É quase unânime a sensação de inexistência de ações públicas voltadas não só para o 

espaço em questão, mas para qualquer patrimônio da cidade. 

A Fazenda esta longe de ser prioridade para a prefeitura e essa sensação de abandono 

por parte do poder público gera desesperança de que algo pode ser feito para melhoria 

do bairro, sobretudo em relação ao “casarão”. Mesmo que mais de 75% das pessoas 

entrevistadas acreditem na importância histórica do local e que ele tem potencial para a 

instalação de um centro cultural mais da metade acreditam que sua demolição é um 

destino melhor que o atual. A população entende a importância de sua preservação, 

mesmo que não conheça os detalhes da história do “casarão”, no entanto, o atual 

estado de abandono só traz prejuízo. 

 

20% 

10% 

5% 65% 

Alunos da Escola Estadual Dr. Disnei 
Francisco Schornaienchi 

O "casarão" está abandonado e 
consideram-no importante, mas 
não sabem explicar o porque 

Não consideram importante, 
nem sabem do que se trata 

O "casarão" está abandonado e 
deste modo ele não tem 
serventia 

Consideram o "casarão" parte 
importante da história do bairro 



Objeto Patrimônio: I Fórum de Pesquisas sobre o Patrimônio Cultural Campineiro 
Estação Cultura, 23 de 24 de outubro de 2013, Campinas/SP 

42 
 

Arqueologia pública, caminho para preservação? 

A partir deste quadro procuro entender a Fazenda Jambeiro por outra ótica, de 

patrimônio tombado, passo a tratá-lo como um patrimônio rural em ruínas. 

Possibilitando transformá-lo em um laboratório de arqueologia pública que incentive a 

educação patrimonial e a construção de identidades. Alterando assim completamente o 

histórico de degradação e abandono pelo qual este patrimônio vem passando. 

Acredito na necessidade de torná-lo funcional de forma a despertar nos moradores a 

necessidade de manutenção do espaço. Porém, a simples instalação de uma atividade 

não é garantia de preservação. Além disso, é preciso levar em conta os edifícios 

existentes e a função original deles. Um posto de saúde pode ser indispensável para o 

bairro, mas de que maneira ele se relacionaria com a antiga fazenda? Mas o posto de 

saúde pode ser construído em outro terreno, pois o impacto gerado se instalado nas 

dependências da Jambeiro talvez causasse sua demolição.  

Como mostrei anteriormente, dos diversos edifícios inicialmente tombados, resta 

apenas a sede em ruínas, um dos terreiros bastante alterado e remexido e resquícios do 

que seriam a senzala, capela e tulha. Além de uma grande parte da área natural que se 

mantém preservada. Temos então um grande potencial arqueológico que deve ser 

explorado, promovendo escavações que forneçam mais subsídios para o entendimento 

da fazenda enquanto ruína. Também é necessário um mapeamento detalhado do atual 

estado de conservação levantando as diversas manifestações patológicas existentes na 

sede e nos edifícios remanescentes para assim compreender as reais condições 

estruturais do sítio. Qualquer intervenção deve ser estudada a exaustão para que não se 

cause danos ao edifício de valor cultural, se preocupando com uma maior eficiência e 

segurança.  

Minha proposta depende do envolvimento dos moradores de maneira mais ativa. Não 

apenas como entrevistados numa pesquisa unilateral, mas com uma participação ativa 

em diferentes níveis. A manutenção da fazenda Jambeiro depende de uma atividade que 

extrapole os limites de seu terreno. Assim, minha proposta consiste na ação conjunta da 

criação de um Parque Arqueológico que interaja com as instituições de ensino locais. 

Após a pesquisa arqueológica, na etapa seguinte, o parque aproveitaria as edificações 

remanescentes apenas consolidando as paredes, por questão de segurança e 
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manutenção. Seguido da elaboração de um roteiro de visitação interno, com monitores 

explicando a história da fazenda, da formação do bairro e sua inserção na cidade, com 

possibilidade do passeio ocorrer sem monitoria com algumas placas explicativas. Outra 

ferramenta interessante e de custo relativamente baixo é a instalação de um sistema de 

internet wireless com conteúdos exclusivos sobre o Parque, além de uma vasta 

biblioteca com textos técnicos e literatura com licença aberta. Considerando a carência 

de uma biblioteca próxima no bairro, pode-se pensar também em um espaço para a 

construção de uma biblioteca física. 

Pensando em uma intervenção mínima para a consolidação das paredes proponho a 

criação de passarelas de aço autoportantes que não interferiram na estabilidade do 

edifício, mas que permitam ao visitante percorrer os antigos cômodos da residência. 

Para melhor entendimento da casa por parte dos visitantes, seria interessante alguns 

banners contendo fotos ou representações indicando a função de cada cômodo, bem 

como textos temáticos que expliquem o local ligando-o ao contexto geral. Inclusive 

contendo em cada um dos cômodos objetos encontrados durante as escavações.  

Dentre os temas que podem ser explorados: técnicas e processos construtivos, no 

porão da casa; a transformação da área reservada à guarda e ao preparo do alimento nas 

casas rurais, na cozinha; a sala de estar aberta a visitantes ilustres e os quartos mais 

reservados aos moradores, entre muitas outras possibilidades de assuntos. 

Futuramente a antiga tulha poderia ser reconstruída, com objetivo de criar a recepção 

do Parque Arqueológico com salas de exposição temáticas: sobre a história da fazenda; 

uma sala destinada à cidade de Campinas, discutindo o crescimento e as transformações 

urbanas e rurais; e uma terceira sala com exposições temporárias, abastecidas por 

trabalhos com os estudantes das escolas do bairro. Outro espaço importante é a criação 

de uma sala de aula com recursos multimídia para apresentações e aulas de educação 

patrimonial, história e arqueologia. 

Uma das maiores preocupações desde a abertura do processo de tombamento da 

Fazenda Jambeiro em 1989 se refere à cobertura vegetal. Seria interessante aplicar o 

projeto paisagístico elaborado em 1996 e diversas vezes mencionado no processo de 

tombamento. Pois embora o projeto tenha sido bem específico quanto ao tipo de 

vegetação, época de plantio e manutenção futura, ele nunca foi implantado. A 
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recuperação dessa cobertura vegetal seria importante na construção de um Parque 

Ecológico que sirva à população como área de lazer. Além de responder, mesmo que 

tardiamente, às exigências de compensação de área verde existentes desde o início do 

loteamento. Outro ponto importante, é que a recuperação do pomar e do jardim 

contribuiria em recobrar a paisagem da própria Fazenda Jambeiro.  

A localização é favorável para a implantação de um centro de referência capaz discutir 

as problemáticas do mundo rural Campineiro, explorando a história das fazendas e sua 

atual distribuição na área urbana. Além de ser de uma das únicas propriedades rurais 

históricas que pertence à prefeitura, ela se encontra ao mesmo tempo próximo do 

centro da cidade e ao lado de uma das principais rodovias que corta Campinas: a 

Rodovia Anhanguera. Desta forma o parque se tornaria um centro cultural e de lazer 

não apenas para os moradores do bairro e da cidade, como pode despertar o interesse 

em pessoas de outras cidades da região. 

Para além dos limites do Parque Arqueológico, acredito que as escolas EE Disnei 

Scornaienchi e a EMEI Parque Jambeiro poderiam contribuir com as exposições. Para 

que esta interação ocorra seria necessário a inclusão de uma nova disciplina no currículo 

escolar envolvendo os temas patrimônio e arqueologia, respondendo uma necessidade 

social de Campinas. Uma disciplina com foco na importância do patrimônio para a 

formação da identidade e a possibilidade de estudá-los por meio da arqueologia. Em 

especial na região do Parque Jambeiro, a disciplina seria responsável por abastecer e 

renovar as exposições no parque, além disso, treinaria os alunos para fazer monitoria no 

local. O objetivo é promover a interação dos moradores do bairro com a cidade, e desta 

forma, despertar a relação de pertencimento expresso pelo patrimônio. 

Ciente que um projeto deste porte não possa ser implantado exclusivamente pela 

prefeitura de Campinas, sugiro duas possibilidades que podem ocorrer juntas: parceria 

Público – Público, entre a prefeitura e a Unicamp, ou parceria Público – Privado, entre 

a prefeitura e uma ONG ou empresa de Arqueologia.  

No primeiro caso, a Unicamp pode fornecer um corpo técnico de excelência de 

pesquisa e elaboração de projetos para o parque. Enquanto que no segundo caso, a 

parceria poderia ser feita por meio de concessão do uso do Parque Arqueológico, 

semelhante ao que ocorre entre os museus do estado de São Paulo e a iniciativa privada. 
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A ONG/empresa de Arqueologia ficaria responsável pela gestão e pesquisa do sítio, 

apresentando planos de atuação mensais à prefeitura que, por sua vez, forneceria 

material e mão-de-obra na reconstrução da antiga Tulha, consolidação das paredes e 

instalação das plataformas na sede e outros pontos de interesse. 
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Escolas parque como transposição: uma proposta para o leito ferroviário de 
campinas - SP 

Camila Bellatini 

Arquiteta e Urbanista (FAU-USP) 

O patrimônio histórico edificado brasileiro é comumente tratado como um legado a ser 

preservado devido à sua importância como ícone de determinado período. No entanto, 

são dignos de questionamento os métodos majoritariamente adotados para a 

conservação das construções submetidas ao processo de tombamento. São muitos os 

casos de edificações tombadas fadadas a acomodar o uso de “centro cultural” ou de 

“museu”, apesar de originalmente terem sido edificadas para contemplar usos 

completamente variados e complexos. 

A proposta aqui apresentada questiona essa forma de intervenção no patrimônio e 

pretende reavaliar, a partir de uma perspectiva contemporânea, as formas de interação 

do homem não apenas com as edificações tombadas, mas também com os espaços 

públicos e com os espaços livres da cidade. Parte-se de uma visão abrangente do tecido 

urbano da cidade de Campinas, bem como de uma proposta sistemática de intervenção 

sobre suas cicatrizes, para, num segundo momento, aprofundar-se na análise e na 

proposta para uma das áreas estudadas: o Complexo Ferroviário Central. 

As principais intenções do projeto são: recuperar a história dos trilhos na cidade de 

Campinas através da retomada dos trajetos realizados pelos trens e bondes; costurar 

ataduras sobre as cicatrizes formadas pela passagem desses trilhos, – que até hoje, 

apesar de ausentes, separam bairros e pessoas – com o estabelecimento de novas 

conexões entre os diferentes traçados urbanos dispostos ao longo do leito ferroviário; 

implantar, nessas ataduras, centralidades culturais que ofereçam convívio, educação, 

lazer, esporte e urbanidade aos cidadãos; repensar o sistema de ensino formal brasileiro 

e possibilitar, nessas centralidades, uma maior convivência com os espaços de 

aprendizagem não só aos alunos, como também à sociedade como um todo; resgatar a 

essência das edificações tombadas (ou não) existentes ao longo desses eixos ferroviários 

e propor a elas usos vinculados ao sistema de intervenção cultural adotado; trabalhar 

com mais profundidade a área do Complexo Ferroviário Central, principalmente por 

ela ser entendida como o exemplo máximo e mais simbólico da intervenção pretendida 

por esse projeto na cidade de Campinas. 
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Campinas é o centro da Região Metropolitana de Campinas – constituída por 19 

municípios e na qual vivem aproximadamente 3,5 milhões de pessoas – e possui muita 

expressividade como polo econômico, universitário e tecnológico. Além disso, é em 

Campinas que se situa o maior aeroporto de cargas do país, o Viracopos. Importantes 

rodovias cruzam a cidade e a conectam com o interior do estado, entre elas a 

Anhanguera, a Bandeirantes, a D. Pedro I e a Santos Dumont. Para dar escoamento a 

cargas mais pesadas, a ferrovia que cruza a cidade no sentido leste-oeste tem grande 

importância, pois conecta a região com o porto de Santos. No entanto, com o projeto 

do TAV (Trem de Alta Velocidade), a promessa é de que o centro de Campinas e o 

Aeroporto de Viracopos sejam conectados ao Rio de Janeiro por uma nova ferrovia, 

assim como as cidades localizadas no caminho, como São Paulo, Jundiaí e São José dos 

Campos.1 A proposta aqui apresentada sugere a retomada do transporte de passageiros 

sobre trilhos não apenas no trecho proposto pelo TAV, como também entre as cidades 

da região metropolitana e em sua área urbana (através de bondes). 

 

O sistema de Escolas Parque e suas áreas de abrangência 

Com base no projeto Escolas Classe Escola Parque, de Anísio Teixeira,2 a proposta de 

escolas parque deste TFG também visa atender não somente os alunos matriculados na 

rede pública de ensino (municipal e estadual), como também toda a comunidade, que 

poderia usufruir de seus espaços e suas atividades gratuitamente, o que proporcionaria a 

troca de experiências. A implantação dessas escolas parque ao longo do leito ferroviário 

é uma forma de oferecer um espaço de qualidade e possibilitar o convívio entre as 

comunidades que habitam os dois lados da via. A proposta é de que esses parques 

sejam não apenas áreas verdes com edificações que ofereçam aulas de artes e esportes 

aos alunos da rede pública e à comunidade. Funcionariam como grandes parques 

urbanos com equipamentos públicos como postos de saúde, farmácias populares, 

                                                 
1 Site do TAV Brasil. 
2 No programa “Escolas Classe, Escola Parque”, idealizado por Anísio Teixeira, as Escolas Parque são polos 
culturais e esportivos abertos a toda a comunidade e aos alunos das Escolas Classe, que são escolas de ensino 
formal. Uma Escola Parque se relaciona com várias Escolas Classe localizadas em suas proximidades, 
conformando um novo sistema de ensino, integral e continuado. O currículo de aulas abrange as matérias do 
ensino formal, como matemática, português, entre outras, como também sociologia, filosofia e arte-educação. 
As escolas tinham o caráter de Casa da Cultura, podendo ser frequentadas pelos moradores da região. Ao 
redor de cada Escola Parque deveriam ser construídas Escolas Classe, a distâncias de aproximadamente 500m 
para serem percorridas a pé. Fonte: DUARTE, Hélio de Queiroz. Escolas-classe, escola-parque. Org. André 
Takiya. 2ª Ed. Ampl. São Paulo, FAUUSP, 2009. 
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creches, escolas de ensino infantil, fundamental e médio, bibliotecas, entre outros. 

Seriam “polos estruturadores” da região em que se inserem e visariam, principalmente, 

promover uma melhoria de qualidade de vida aos moradores do entorno.  

Com a implantação das escolas parque ao longo do leito ferroviário, esses espaços se 

configurariam como elementos de ligação entre os dois lados da cidade cortados pela 

ferrovia. Além de promoverem a transposição do leito, seriam espaços de convívio 

voltados principalmente aos moradores dos bairros vizinhos. A partir desses polos seria 

criada uma rede de conexões urbanas para permitir o deslocamento entre os parques e 

as escolas públicas. 

A criação de uma rede de transportes eficiente e conveniada com as escolas públicas 

possibilitaria o acesso dos alunos matriculados nas escolas públicas da região à escola 

parque mais próxima. A ideia é que os alunos matriculados na escola de ensino formal 

no período da manhã usufruíssem da escola parque no período da tarde e vice versa. O 

local de contato entre os alunos dos dois turnos na escola parque seria no refeitório, 

seguindo o ideal de Anísio Teixeira. 

É importante ressaltar que atualmente as áreas próximas à linha férrea se encontram 

degradadas pelo acúmulo de lixo e pelo abandono por parte da prefeitura, que não 

propõe transposições ou projetos públicos em sua orla3. Assim, a escolha desses 

espaços para a implantação do projeto visa promover uma melhoria no traçado urbano 

da cidade. 

 

Localização do lote escolhido na malha urbana de campinas 

A escola parque localizada na área do complexo ferroviário central foi escolhida para 

ser mais detalhada devido principalmente à importância histórica das edificações ali 

presentes. Outro motivo foi a escolha do lote para receber a futura estação final do 

trem de alta velocidade, conforme consta nos estudos feitos para a implantação do 

TAV. No entanto, para este projeto parte-se da premissa de que toda a malha 

ferroviária da região de Campinas seria reativada, o que possibilitaria a mobilidade de 

                                                 
3 COSTA, Pablo D. Os Espaços Ferroviários de Campinas: (Re) Leituras Contemporâneas. Dissertação de 
mestrado. Campinas. PUC-Campinas. 2010. 
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pessoas entre as cidades com o uso de trens regionais, que são menos dispendiosos e 

mais eficientes como meios de transporte. 

A exemplo da área do Complexo Ferroviário Central, a proposta atribui novos usos aos 

espaços existentes ao longo da via férrea e trabalha com a possibilidade de se 

estabelecer trajetos que permeiam a gleba onde o complexo se encontra. Trata-se o 

terreno como um grande parque público – acessível por diversas rotas de pedestres 

provenientes de qualquer um dos bairros que circundam a área – que abriga antigas 

edificações do complexo ferroviário e novas edificações destinadas a atividades 

educacionais, culturais, esportivas e de lazer. Assumindo-se a hipótese da retomada do 

transporte coletivo sobre trilhos para os deslocamentos internos da cidade e entre as 

cidades que compõem a Região Metropolitana de Campinas, a edificação principal do 

complexo é convidada a ter seu uso original resgatado: o de estação de trens regionais. 

Decorrente dessa retomada, ressurgem nas edificações tombadas do complexo também 

os usos originais das Oficinas de Manutenção do maquinário e dos suportes ao sistema 

ferroviário, uma vez que seu bom estado de conservação possibilitaria a continuidade 

de seu funcionamento.4 

 

Transporte público: bondes 

Propõe-se também a retomada do transporte sobre trilhos dentro do município através 

da retomada das linhas de bonde que circulavam pelo centro histórico da cidade e da 

expansão da malha, para que atendesse todo o município. Os ônibus continuariam 

circulando e complementariam o transporte sobre trilhos. Toda a área de abrangência 

da escola parque seria servida por essa malha de bondes, o que possibilitaria o acesso 

dos alunos de todas as escolas públicas situadas nessa área. Além disso, a proposta é 

que as escolas parque se conectem entre si, pois assim haveria um intercâmbio de 

atividades entre elas. Os terminais de ônibus também seriam conectados à malha de 

bondes para que houvesse intermodalidade de transportes públicos. Vale ressaltar que 

na maior parte dos casos, por falta de espaço nas vias, as linhas de bondes se utilizariam 

                                                 
4 Como demonstrado da pesquisa de mestrado: FRANCISCO, Rita de Cássia. As Oficinas da Companhia 
Mogiana de Estradas de Ferro: arquitetura de um complexo produtivo. Dissertação de mestrado. FAUUSP. São 
Paulo. 2007. 
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de faixas compartilhadas com os automóveis, a exemplo do que ocorre em países como 

Japão, Inglaterra, Suécia e Holanda.5 

Mobilidade urbana: ciclovias 

Outra forma de mobilidade urbana proposta para a cidade de Campinas é o sistema de 

ciclovias. Foram propostas categorias distintas de ciclovias para cada tipo de rua e, para 

que o sistema de ciclovias se sustente, é fundamental que estabeleça relação também 

com as estações de bonde e com as escolas parque. Junto às estações seriam também 

implantados bicicletários (local de estacionamento de bicicletas) e bicicletarias (oficinas 

de manutenção de bicicletas). Assim, uma pessoa poderia, por exemplo, ir de sua casa 

até a estação de bicicleta e depois tomar um bonde para o trabalho, enquanto sua 

bicicleta quebrada é consertada na bicicletaria. No final do dia, ao retornar à estação, 

sua bicicleta já estaria pronta para ser usada novamente.6 

 

Partido arquitetônico 

Por se localizar em uma área tombada, optou-se por uma intervenção mínima e 

discreta, com a intenção de destacar as edificações existentes, e não as novas. Assim, 

propõe-se que o pavilhão onde serão dadas as aulas de artes tenha a cobertura no nível 

atual do terreno. Seriam escavadas passagens por baixo da avenida da estação, para 

possibilitar a travessia dos pedestres em nível a partir dos terminais de ônibus e da 

rodoviária. O prédio seria construído nesse rebaixo, não obstruindo, assim, as visuais 

originais do terreno. Além disso, é proposta uma passarela articulada ao pavilhão de 

artes, que promoveria a transposição da ferrovia. 

A proposta para a Escola Parque Pátio Central é, na verdade, um plano diretor de 

ocupação da área, pois aponta diretrizes de projeto para todo o complexo. Além da 

proposta da escola parque, que requer áreas dedicadas à prática esportiva e artística, 

propõe-se que as oficinas de manutenção de locomotivas e vagões sejam reativadas, 

devido ao seu atual bom estado de funcionamento e conservação. Outra proposta é de 

                                                 
5 Algumas das cidades que apresentam faixa compartilhada entre bonde e automóveis são: Antuérpia (Bélgica), 
Croydon – Grande Londres (Reino Unido), Hong Kong (China), Londres (Reino Unido), Nottingham (Reino 
Unido), Roterdã (Holanda), Estocolmo (Suécia), Viena (Áustria) e Lyon (França). 
6 Para essa proposta, pesquisou-se os sistemas cicloviários de cidades como Copenhague (Dinamarca), Roterdã  
e Delft (Holanda). 
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que a antiga estação seja reativada e que receba duas novas plataformas para acomodar 

os novos trens que passariam pela área. Todos os outros galpões ganhariam novos 

usos: biblioteca, refeitório – que seria o ponto de contato entre os turnos de aulas da 

manhã e da tarde –, teatro, ateliers de arte, balneário, centro de informações turísticas, 

mercado e habitação popular.  

Os edifícios estão inseridos num grande parque, que extrapola os limites do lote. 

Buscou-se anexar praças localizadas no entorno do complexo ao parque, criando uma 

série de percursos possíveis entre as edificações. Foram criados três rebaixos 

significativos no lote: um junto à rodoviária e ao terminal intermunicipal de ônibus; 

outro junto ao terminal municipal de ônibus; e outro próximo à praça localizada ao sul 

do lote. Além disso, existe uma outra possibilidade de acessar o parque pelo subsolo: 

através do túnel de pedestres existente sob a estação. O acesso se daria por meio de um 

volume de circulação vertical e pela adição de elevadores nas duas pontas do túnel, que 

hoje só pode ser acessado através de escadas. As transposições da ferrovia por meio de 

passarelas acontecem em dois momentos: uma entre a nova praça do teatro, na Vila 

Industrial, e a avenida da estação, no Centro; outra entre as duas áreas que receberiam 

habitação popular, ao leste do lote. Em ambos os casos, a passarela se associa a uma 

edificação, que em cada situação recebe um uso diferente. No primeiro caso, a 

edificação seria usada como escola de arte. No segundo, como um mercado de bairro. 

É esse uso vinculado à passarela que a torna uma local de passagem mais movimentado 

e seguro para quem precisa atravessá-la. Essa mesma lógica é adotada para o túnel de 

pedestres que corta o lote. Sugerem-se novos usos ao túnel, que poderiam ser diversos: 

agência de correio, poupa-tempo, farmácia popular, museu, ou mesmo áreas 

administrativas do parque e da ferrovia. Além disso, propõe-se o uso dos subsolos das 

novas edificações – novo teatro municipal e escolas técnicas localizadas ao norte do lote 

– como estacionamentos subterrâneos. 

 

Fases de implantação 

Foram estabelecidas fases de implantação do projeto a cada 4 anos, ou seja, a cada 

mandato de prefeito. Estão na primeira fase as obras menos trabalhosas e dispendiosas, 

como a reforma dos galpões para que recebam os novos usos. Na segunda fase são 

propostas as movimentações de terra, que tornariam o parque permeável aos pedestres. 
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Ficam para a terceira fase as obras referentes à chegada da ferrovia, à reativação da 

estação e das oficinas de manutenção de locomotivas e vagões. Estas ficaram para a 

última fase, pois se considera que a implantação do primeiro trecho do sistema 

ferroviário proposto pelo TAV seria de médio prazo. Por ser Campinas a última cidade 

que se conectará à malha, poderia ser dada prioridade para a construção de outras obras 

antes do término da obra do TAV. 

 

Pavilhão das Artes 

O pavilhão das artes é um conjunto de espaços que acontecem como um 

desdobramento da passarela de conexão entre a Vila Industrial e o Centro de Campinas. 

Há uma integração muito forte entre essa edificação e os percursos do parque, e ela se 

divide em dois setores: o administrativo, de uso restrito dos funcionários, e o das salas 

de aula e oficinas, aberto aos alunos e ao público em geral. O que divide 

simbolicamente os dois usos é a passarela, que passa por cima da edificação. São 

propostas também praças de convívio dentro da edificação. 

 

Retorno da vida ao Centro 

Firma-se, com a retomada da Estação Ferroviária, o retorno da vida ao Centro 

Histórico de Campinas. Essa revitalização não se contenta com a simples reocupação 

do prédio da estação: vem acompanhada de alterações substanciais na forma de 

interação do cidadão – que poderia ser simplesmente mais um passante – com a área 

que envolve os trilhos da ferrovia – que é apresentada, aqui, como um parque público 

permeado por atividades abertas àqueles que vivem nos arredores ou que se utilizam 

diariamente desse transporte coletivo. Daí a importância em se estabelecer pontes que 

conectem os percursos de um e do outro lado da via férrea, separados desde o 

nascimento da cidade. Pontes que conectam pessoas, histórias, bairros, cidades 

distintas. 
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Introdução 

Uma das principais e decisivas etapas de estudo para intervenção no patrimônio cultural 

monumental artístico, edificado e arqueológico, ao lado da pesquisa histórica, 

documental, dos levantamentos técnicos gráfico e fotográfico, é a caracterização das 

estruturas e dos materiais do objeto construído e manufaturado. 

Tal caracterização se estabelece sobretudo pela compreensão do sistema construtivo 

histórico, suas razões estáticas, sua geometria relacionada com todas as solicitações de 

cargas e demais forças,  a interação entre as suas partes (estrutura, revestimentos, 

componentes funcionais) e as especificações de seus elementos materiais constitutivos 

muitas vezes na dupla função estrutural/vedação: vale a pena ser óbvio listando as 

argilas e demais componentes minerais, ligas metálicas, madeiras, pedras, cerâmicas, 

fibras entre outros. 

Evidentemente que valem as regras de ouro da ética do restauro nos estudos de 

caracterização dos materiais e estruturas: procurar estabelecer todas as propriedades 

físicas e químicas; distinguir os aspectos originais daqueles já degradados, depreciados; 

relacionar as propriedades materiais com a geometria e soluções plástico-espaciais dos 

diversos parâmetros históricos e cronológicos documentados; e por fim, procurar evitar 

o impacto relevante de alterações ou intervenções nos materiais históricos em busca de 
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amostras exemplares, mesmo que pela boa causa dos estudos de caracterização e em 

uma escala bem reduzida, diretamente no corpo do Patrimônio cultural construído. 

A resposta positiva para essa última exigência está nos Exames Não Destrutivos - 

END, promovidos em diversas categorias desde que cientistas conseguiram trabalhar  e 

interpretar variados gradientes combinados dos campos magnéticos e elétricos de ondas 

e espectros luminosos, teorizado inicialmente pelo escocês Maxwell, na segunda metade 

do século XIX. Nos últimos 50 anos foram notáveis os progressos nessa área, e 

particularmente três modalidades de END foram muito aplicados aos bens culturais 

materiais: o Ground Penetrating Radar - GPR (radar de penetração do solo), a 

Tomografia Sônica e a Termografia.  

Esses três exames são objeto de estudos do nosso grupo de pesquisa I.P.R. (Inovação e 

Pesquisa para o Restauro) na Unicamp desde 2011, pesquisa na qual pretendemos 

promover nesses próximos anos uma convenção metodológica e gráfica capaz de 

apresentar os resultados distintos desses ENDs em uma mesmo infográfico. Vale 

ressaltar ainda nesta introdução que esses três ENDs apresentam, pelas suas 

especificidades, resultados distintos de caracterização da matéria artística e 

arquitetônica: o GPR apresenta um radargrama planimétrico cujas oscilações de 

pequena a grande proporção revelam a consistência heterogênea, em profundidade 

desde a superfície, dos corpos estruturais (FERNANDES; LOURENÇO, 2007 e 

também BINDA; ZANZI, 2008), a Tomografia sônica é capaz de configurar tomografias 

em 3D refletindo proporcionalmente as características elásticas e mecânicas de 

materiais sob exigência de cargas (MARCHISIO; D´ONOFRIO; DE FALCO; 

FREDIANI; GUIDONI, 2003), e, a Termografia apresenta uma leitura da refletância 

infravermelha das superfícies (MALDAGUE, 2001 e GRINZATO; BISON; 

MARINETTI, 2002). 

Os END tem ainda pouca aplicação no Brasil no campo da caracterização e diagnóstico 

dos bens culturais materiais, especialmente quando notamos que não há normas ou 

protocolos técnicos emanados pelos órgãos públicos de preservação, embora em vários 

casos haja já uma presença 1. Um primeiro balanço do emprego dos END em território 

                                                 
1 Recomendamos para pesquisas sobre os END e os bens culturais, especialmente para a Arquitetura os sites 
NDT-Net (www.ndt.net ) e do grupo de pesquisas europeu Investigations Techniques for the Structural 
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brasileiro é possível graças a dois eventos científicos que ocorreram em 2006 e 2007, 

respectivamente em Olinda e São Paulo (Simpósio de Técnicas Avançadas em 

Conservação de Bens Culturais, 2006; LASMAC, 2007). 

No caso da Termografia, temos especialmente duas teses defendidas na UFMG entre 

2006 e 2007 (TAVARES, 2006; CORTIZO, 2007), que mostram o grande potencial da 

aplicação dessa modalidade de END no patrimônio cultural brasileiro. 

Assim, entre 2011 e 2012, iniciamos os estudos da aplicação dos END para os bens 

culturais paulistas, dos quais apresentamos hoje os primeiros resultados do emprego da 

Termografia no diagnóstico de patologias para as fachadas externas da Basílica do 

Carmo e para o Monumento-Túmulo de Calos Gomes, ambos no centro de Campinas. 

 

Materiais e Métodos 

Para compreendermos os principais conceitos empregados na Termografia aplicada na 

caracterização e no diagnóstico dos bens culturais artísticos e arquitetônicos é 

necessário sublinharmos alguns parâmetros essenciais advindos das leis físicas sobre 

transferência de calor. 

A primeira definição é aquela que aborda a própria transmissão de calor: só há 

transferência de calor quando temos diferenças térmicas entre meios e materiais, e os 

mecanismos para essa dinâmica térmica são classificados em três modalidades (radiação, 

condução, convecção) (CORTIZO , 2007, p. 33). 

No caso dos bens culturais materiais, os dois princípios que podemos empregar são a 

medição da radiação térmica (ondas emitidas pelos materiais no espectro infravermelho 

para a atmosfera) e da condução térmica (avaliação por contato das temperaturas 

assumidas no corpo físico das superfícies de estruturas e vedações). 

Mas como é possível termos, por exemplo, uma classificação da capacidade dos 

materiais emitirem calor em seus meios? Sobretudo se sabemos, por exemplo, que 

pedras, argamassas e até mesmo madeiras, os insumos do nosso patrimônio edificado e 

artístico, podem ter consistências muito variáveis em cada região? 

                                                                                                                                               
Evaluation Masonry of Historic Masonry Buildings (www.onsiteformasonry.bam.de), além do periódico  NDT 
& E International (editor Elsevier, ISSN 0963-8695). 
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Assim, se estabeleceu um critério de aferição da emissividade térmica dos materiais a 

partir de um parâmetro, de um teste que se denomina “corpo negro”, ou seja, um alvo 

de cor completamente preta que representa o total possível = 1,0; e derivamos, para os 

materiais presentes no mesmo contexto do teste, os índices relativos a essa emissividade 

plena. Para termos um pequeno e delimitado exemplo, geralmente os rebocos possuem 

uma índice de emissividade médio igual a 0,80, ou seja, 20% da energia calorífera 

incidente na diferença entre material e meio não é refletida como espectro 

infravermelho. A calibração das leituras fototérmicas por meio do emprego do corpo 

negro ajudam inclusive a superar variações cromáticas das superfícies de edifícios e 

objetos artísticos, pois a cor influencia diretamente na refletância dos corpos minerais. 

Essa atenção ao dado da emissividade é fundamental para não criar erros na leitura 

infravermelha digital de materiais similares, em condições climáticas (especialmente 

com extremos de umidade alta) que podem alterar o comportamento de estruturas e 

superfícies e criar distorções interpretativas. 

Para a medição de radiação térmica se emprega hoje câmeras fotográficas especiais, 

capazes de colher a radiação infravermelha (que não pode ser observada pelos nossos 

olhos) e distinguir gradientes de temperatura de acordo com a sua origem material. 

O resultado das tomadas fotográficas infravermelhas é o termograma, uma fotografia 

da construção, do objeto, ou mesmo do ambiente na qual conseguimos identificar 

diferenças térmicas de até 5 centésimos do grau centígrado em áreas geometricamente 

delimitadas, relacionando-as a cores distintas previamente configuradas. 

Os termogramas são, de fato, imagens da irradiação térmica de superfícies que devem 

ser analisados sempre segundo três variáveis fundamentais: a característica térmica do 

material; a homogeneidade constituinte do material e as condições climáticas na qual a 

captação termográfica digital foi realizada (CORTIZO , 2007, p. 38). 

Cada material, natural ou manufaturado, possui um coeficiente de irradiação térmica, 

definido, que, por sua vez é parametrizado pela sua capacidade de absorver e 

posteriormente de emitir calor dada a diferença de temperatura com o seu meio e com 

outros materiais distintos próximos. O fluxo térmico, ou seja, o transporte de energia 

calorífera entre materiais e o seu meio é mensurável pela Lei de Fourier (LAMSA, s.d, 

p. 2.4), mas quando temos uma captação de emissividade térmica heterogênea do 
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mesmo material, da mesma superfície, é nesse momento que se abre o grande interesse 

para o nosso objetivo final, a caracterização e sobretudo o diagnóstico de patologias 

dos bens materiais. 

Materiais homogêneos com taxas de emissão de infravermelho variáveis significa falta 

de coerência ou inferência que altera as propriedades físicas originais, e portanto, 

compreender essas alterações significa uma primeiro passo para identificar e delimitar 

áreas e estruturas que merecerão, posteriormente, atenção no projeto de restauro da 

obra artística ou arquitetônica. 

Para uma produção de termogramas dos bens culturais expostos diretamente no 

ambiente externo de nossas cidades ou áreas rurais precisamos definir as condições, os 

equipamentos e os procedimentos de produção das imagens infravermelhas. No caso 

das fachadas da Basílica do Carmo (edifício de alvenaria de tijolos com revestimentos 

em argamassas e peças de cimento armado) e do Monumento-Túmulo de Carlos 

Gomes (monumento com pedestal em granito cinza e peças figurativas em bronze com 

pátina) estabelecemos os seguintes equipamentos e softwares: 

1) Produção dos termogramas digitais: câmara termográfica FLIR modelo T640 

(resolução de 307.200 pixels - 640x480; sensibilidade térmica de 0,04 °C; 30 Hz de 

frequência de imagem; capacidade de leitura em um único termograma de 10 pontos e 5 

áreas; índice de precisão variável no limite de 2%); 

2) Aferição de dados climáticos no local dos monumentos: utilização de estação 

metereológica multidados digital com coletores de dados aéreos (temperatura, 

luminosidade, vento, pressão, umidade relativa, sensação térmica, radiação solar): 

ITWH 1080; Medidor KIMO SL200;  

3) Termômetro infravermelho digital para verificação de temperaturas superficiais sem 

contato: ITTI 1600 Instrutemp; 

4) Software para processamento dos termogramas: Flir Tools Mobile 2.1.1. versão para 

Android 4.0. 

As melhores condições climáticas para captação de termogramas digitais, considerando 

a natureza dos bens culturais de nosso interesse e suas respectivas localizações seriam: 
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5) dias com umidade relativa alta (80%), pouca insolação e se possível nenhuma 

presença de ventos ou no máximo até 10 km/h (GUIDE 2012, p. 53 e seg.); 

6) os melhores horários para avaliação térmica dos bens culturais em áreas externas em 

nosso clima subtropical foram definidos pela pesquisa de campo de CORTIZO em 

Minas Gerais, e definem sobretudo a faixa de horários entre 17 e 20 horas, quando 

ocorre geralmente o esfriamento forte dos matérias em relação à atmosfera 

(CORTIZO, 2007, p. 97 e Anexo A).  

Outro conjunto de informações importantes, e que foram previamente configurados, 

constituem a base da documentação gráfica e fotográfica dos monumentos a saber: 

7) Planimetria de localização dos bens com os dados de orientação solar e topografia; 

8) Desenhos técnicos das elevações e plantas dos bens que serão estudados; 

9) Dossiê fotográfico completo dos bens (fotos do contexto, vistas gerais, vistas das 

seções e partes, detalhes). 

São possíveis pelo menos três tipos de interpretação dos dados oferecidos por um 

termograma digital de um bem artístico ou arquitetônico: visual (na qual se destacam os 

perímetros geométricos diretamente oferecidos pela imagem para cada gradiente de 

temperatura, e sua comparação com a situação no mesmo fotograma colorido normal); 

gráfica (quando elaboramos filtros de leitura que ajudam a evidenciar planos e detalhes, 

homogeneidades, etc. compondo infográficos temáticos); e matemática (análise 

estatística e quantificativa das ocorrências de temperatura em função dos conjuntos 

geométricos configurados na imagem do termograma, e que podem ajudar em uma 

interpretação comparativa com outros dados colhidos diretamente, como medição de 

temperaturas por contato nas mesmas áreas interessadas). 

De qualquer modo, os termogramas digitais, por serem resultados visuais obtidos 

imediatamente após a captação de imagens, é possível estabelecer, por meio da análise 

visual, uma biblioteca de referências comparativas que apontam para áreas que 

apresentem alterações bem evidentes e assim, nos ajudam a iniciar um quadro de 

avaliações dos bens culturais bem qualificado e objetivo. 
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Nesse sentido, apresentamos uma parte de nossas pesquisas sobre a Basílica do Carmo 

e o Monumento-Túmulo de Carlos Gomes, nas quais a interpretação visual já favorece 

um conjunto significativo de caracterizações e diagnósticos sobre o estado de 

conservação desses bens tão relevantes e tombados na cidade.   

 
Resultados 

Apresentamos a seguir alguns termogramas e suas respectivas interpretações de dois 

monumentos estudados no centro de Campinas, a Basílica do Carmo, reedificada e 

inaugurada em 16 de julho de 1940 e o Monumento-Túmulo de Carlos Gomes, 

inaugurado em 2 de julho de 1905, obra escultórica de Rodolfo Bernardelli. (Figuras 1 e 

2). 

      

Fig. 1 e 2 - Fachada frontal da Basílica do Carmo (Centro, Campinas-SP. Foto em 2013, Arquivo IPR-
UNICAMP) e  Elevação principal do Monumento-túmulo de Carlos Gomes (Praça Bento Quirino, Centro, 
Campinas-SP. Foto em 2012, Arquivo IPR-UNICAMP). 

Procuramos executar todas as operações indicadas para a produção de termogramas 

corretamente, considerando sobretudo as condições climáticas e os testes preliminares 

com corpos negros. 
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Também trabalhamos com o método da termografia passiva,2 ou seja, com a simples 

captação da emissão de infravermelho das obras em estudo sem inferir ou intensificar a 

fonte de calor já existente nos ambientes urbanos, e no nosso caso, a temperatura 

atmosférica e a luz solar. 

No caso do infravermelho emitido por ligas metálicas, e temos aqui as figuras e ornatos 

do Monumento-Túmulo de Carlos Gomes, alguns cuidados são recomendados pela 

literatura especializada (MALDAGUE, 2001; ORAZI, s.d.; SCUDIERI; GAUZZI; 

MONTANARI; MERCURI; VOLTERRI, 2001, p. 31-35): avaliar quais são as taxas de 

emissão de infravermelho ao longo do dia, para verificar se preferencialmente, após o 

poente, é o melhor horário de esfriamento das peças; considerar as espessuras das ligas 

metálicas nas diversas partes da obra, pois essa variável influencia diretamente na taxa 

de emissividade; distinguir, na vistoria in loco após as fotos, as áreas de corrosão e as 

áreas de falha de cobertura da pátina (se houver), pois ambas trazem coeficientes quase 

sempre similares de emissividade; e por fim, verificar as trocas de calor entre as peças 

metálicas e os seus suportes (alvenarias, pedra, etc.) pois haverá também relações muito 

distintas de transporte calorífero entre materiais (faixa de emissividade do Bronze = 

0,10-0,55; faixa de emissividade de Granito = 0,45-0,65). 

 

Fig. 3 - Fachada Leste (parte superior, detalhe) da Basílica do Carmo (Centro, Campinas-SP. Foto em 2012, 
Arquivo IPR-UNICAMP). 

                                                 
2 O professor canadense Xavier Maldague classifica o teste de captura de infravermelho nas modalidades 
passiva e ativa, esta última quando se fornece, além da energia do próprio ambiente, calor excedente por meio 
de fonte luminosa artificial sobre o objeto em estudo; ver MALDAGUE, 2001, p. 34 e seg. 
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Fig. 4 - Fachada Leste (parte superior, detalhe) da Basílica do Carmo Termograma n. 398, 2012 (Arquivo IPR-
UNICAMP). 

Muitas vezes os termogramas evidenciam uma variável de poucos graus centígrados em 

superfícies que, a princípio, deveriam ser homogêneas (mesmo revestimento e suporte, 

espessuras homogêneas, orientação solar idêntica). Como no caso do Termograma 398 

(figura 4), editamos 6 pontos que mostram um gradiente de emissão de infravermelho 

de quase 5 graus (que representa quase 10% do gradiente total captado nessa tomada 

termográfica). Do ponto 6 para os pontos 1-2-3 percebemos que, naquela latitude da 

fachada, a coesão do engaste dos rebocos é distinta:  de fato, em 2013, quando fizemos 

remoção de argamassas que ofereciam um risco de desprendimento, pudemos 

comprovar que a formação de pequenas áreas de ar, com poucos milímetros de largura 

entre o reboco e a alvenaria de tijolos alteram a emissão de calor da superfície.   

Esse Termograma 398 oferece ainda mais alguns bons elementos de diagnóstico: a 

excessiva presença de crostas negras que esfriam as superfícies (especialmente logo acima 

e abaixo das cornijas, nas modenaturas); a exposição mais direta à luz solar das áreas 

superiores e inclinadas dos contrafortes, geralmente possuem erosão superficial nos 

seus revestimentos e portanto mais suscetíveis a descolamentos do suporte; a áreas que 

tem lacuna no reboco (nas arcadas do tímpano, primeira do lado direito), e portanto, os 

tijolos da alvenaria estão aparentes, nota-se que é mais "frio" que as áreas revestidas 

regularmente, o que indica não só taxa de emissividade distinta mas também presença 

de filme biológico (mofo, crostas, etc.).  
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Fig. 5 - Fachada Leste (parte inferior, detalhe) da Basílica do Carmo (Centro, Campinas-SP. Foto em 2012, 
Arquivo IPR-UNICAMP). 

 

Fig. 6 - Fachada Leste (parte inferior, detalhe) da Basílica do Carmo Termograma n. 411, 2012 (Arquivo IPR-
UNICAMP). 

 

Fig. 7 - Fachada Sul (parte inferior, detalhe) da Basílica do Carmo Termograma n. 425, 2012 (Arquivo IPR-
UNICAMP). 
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A Termografia infravermelha também ajuda a distinguir, rapidamente, a cronologia das 

intervenções em uma superfície revestida com argamassa mineral, desde que essas 

argamassas foram empregadas em traços diferentes daqueles originais. A observamos os 

termogramas 411 e 425 notamos, apesar da pintura final homogênea, a distinção de 

rebocos com traços distintos que foram, por meio de amostragens extraídas em 

pequenas quantidades, confirmados em laboratório por meio da análise de Difração de 

Raios-X (SANTOS; TOGNON; CARDOSO, 2006).  Note-se, assim, que argamassas 

com maior ter de cimento Portland (acima de 20% no traço) emitem mais calor que as 

argamassas originais da Basílica do Carmo (em geral até 8% de Portland). 

 

Fig. 8 - Monumento-Túmulo de Carlos Gomes: figura principal do maestro, bronze (Foto em 2012, Arquivo 
IPR-UNICAMP). 

 

Fig. 9 - Monumento-Túmulo de Carlos Gomes: figura principal do maestro, bronze. Termograma n. 428, 
2012 (Arquivo IPR-UNICAMP). 
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Fig. 10 - Monumento-Túmulo de Carlos Gomes: figura principal do maestro, bronze. Termograma n. 431, 
2012 (Arquivo IPR-UNICAMP). 

No caso do Monumento-Túmulo de Carlos Gomes o nosso interesse maior foi, nesta 

primeira abordagem, identificar as eventuais falhas na oxidação formada 

facultativamente  nas peças metálicas após a retirada completa da camada original de 

pátina negra anos antes, em uma limpeza contratada pela Prefeitura Municipal de 

Campinas em 2003 (FERNANDES, 2003, p. 2).  

Não podemos esquecer, em uma campanha de relevamento termográfico de 

monumentos públicos artísticos, que grande parte das peças figurativas metálicas são 

ocas, o que induz a formação de áreas internas de calor na parte superior; são 

monumentos que são fundidos muitas vezes em várias partes e portanto possuem 

soldas em certas regiões  e nem sempre todo o material em gesso empregado na fusão, 

ordinariamente de cera perdida, é retirado do interior das peças. Sobre esse último 

dado, notamos recentemente que os elementos ornamentais inferiores do Monumento 

a Dom Nery (praça José Bonifácio, centro de Campinas-SP) estão com toda o gesso de 

preenchimento que veio à mostra depois de vandalismos nessas peças metálicas. 

O termograma 428 (figura 9) demonstra com boa evidência que as áreas com ausência 

de pátina possuem uma maior irradiação calorífera, mas que será necessário dividir em 

setores essa peça de quase 3,000 m. de altura.  

Outro potencial interessante para interpretar os termogramas gerais ou de detalhes é 

empregar as diversas gamas cromáticas que o software das câmeras termográficas 

permite aplicar sobre as imagens de emissão infravermelha, Em nosso caso, o FLIR 
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Tolls além de permitir 13 combinações cromáticas diferentes, é possível manipular a 

faixa de temperatura para destacar apenas, por exemplo, os extremos superiores e 

inferiores de emissão de calor. É o que fizemos no termograma 431 (figura 10), para 

acentuar as áreas com oxidação avançada, revelando carências na proteção da superfície 

do bronze.  

Também é possível fazer o tratamento inverso, disponibilizando uma gama rica em 

cores para diferenciar todas as variações cromáticas por faixas de 0,5 °C de uma 

termofoto como aquela da Princesa d´Oeste na base do Monumento-Túmulo: notamos 

a diferença de quase 11 °C entre as superfícies líticas de granito cinza e aquelas 

metálicas da bela figura feminina; percebemos claramente as zonas "negras" onde a 

oxidação avança estimulada pela percolação de umidade constante (seja chuva que 

condensação rotineira de vapores); e notamos os bolsões de ar, nas quinas verticais do 

pedestal, devido à falta de rejuntes que permitem bolsões de ar atrás das placas de 

granito. 

 

Fig. 11 - Monumento-Túmulo de Carlos Gomes: figura da Princesa d´Oeste, elevação frontal, detalhe, 
bronze. Termograma n. 432, 2012 (Arquivo IPR-UNICAMP). 

 

Conclusão 

O exame termográfico se mostrou muito importante para as pesquisas que fizemos 

sobre os dois monumentos de Campinas. 
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Se por um lado esse exame nos permite superar os problemas de acesso vertical às 

peças e partes de monumentos e edificações, auxilia na caracterização e nos 

diagnósticos preliminares, por outro lado, tal exame se completa com outras 

abordagens laboratoriais e pesquisas históricas que ajudam a compreender as 

singularidades hermenêuticas que cada patrimônio cultural material possui. 

A Termografia assim se apresenta como um rico processo que vai da correta obtenção 

de dados até o tratamento gráfico e interpretativo para um relatório ou perícia técnica. 

Frente à enorme bibliografia internacional sobre a Termografia encontramos muito 

estímulo para avançar nos estudos e nas formulações que, parcialmente e brevemente, 

apresentamos nessa comunicação. 

Agradecemos às agências e editais de fomento pelo apoio (CAPES, FAPESP e 

Ministério da Educação) sobretudo para as pesquisas bibliográficas e também ao órgão 

técnico de apoio ao CONDEPACC, a CSPC, pelo apoio nas pesquisas de campo no 

centro de Campinas. 
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Esta comunicação pretende alimentar o debate a respeito dos fundamentos teórico-

metodológicos da educação museal, compreendida no contexto da Sociomuseologia, a 

partir da sistematização e análise de ações do programa Pedagogia da Imagem, 

desenvolvido pelo Museu da Imagem e do Som de Campinas (MIS) desde 2003. Na 

primeira parte, tratamos dos requisitos que a abordagem social da museologia coloca a 

este empreendimento. Em seguida, traçamos um bosquejo sobre a educação museal no 

Brasil, campo de estudos e intervenção social em processo de consolidação. Finalmente, 

tomando como objeto as intervenções que desenvolvemos na região do Anhumas 

(Leste de Campinas) entre 2007 e 2012, buscaremos identificar os deslocamentos 

necessários, na prática museológica, para conjugarmos participação, desenvolvimento 

comunitário e gestão patrimonial. 

 

Sociomuseologia: museus para os desafios contemporâneos 

A compreensão dos museus como instituições dedicadas à preservação do patrimônio 

público nacional emerge no início da Era Contemporânea (JULIÃO, 2006), mas é em 

fins do século XX que a Museologia é reconhecida e se consolida como campo 

disciplinar das ciências sociais (SCHEINER, 2012). Então, ela já havia ampliado o 

escopo de suas preocupações, da investigação sobre os problemas da preservação de 

coleções e processos a ela atinentes, para o estudo das relações específicas entre homem 

e realidade, por meio das quais os objetos musealizados são preservados e 

ressignificados, a fim de promover o conhecimento. No início dos anos 2000, a 

Museologia está configurada como transdisciplina dedicada à administração da memória 

e do uso da herança patrimonial (MENESES apud BRUNO, 1996), onde o patrimônio 

é tomado em sua integralidade – material, imaterial, cultural e natural, e o passado, 

posto a serviço do presente. 
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Essas transformações na definição do campo e do objeto da Museologia –

reconstituídas por Bruno (1996) e Santos (1996) – foram, inequivocamente, 

influenciadas pela Nova Museologia, ainda que, inicialmente, suas contribuições não 

tenham sido aceitas (cf. PEREIRA, 2009 e MOUTINHO, 2012) e o consenso sobre a 

substância e finalidade do campo comece a emergir apenas em 1992, com a realização 

do Seminário de Caracas. Se hoje é inconteste que o museu desempenha um papel 

social e está a serviço do desenvolvimento, (vide definição de museus segundo o 

ICOM) não faz mais sentido diferenciarmos Nova e Velha Museologia. Segundo 

Moutinho (2012), um número crescente de museus assimilou aqueles ideais, e a 

clivagem agora reside na prioridade que cada museu atribui à sua função: trabalhar com 

coleções ou com pessoas e desafios contemporâneos. Os museus, então, tomam forma 

segundo incontáveis possibilidades de ação entre uma e outra posição, e esse direito à 

diversidade (em contraste à imposição de um modelo único) configura a complexidade 

das instituições. 

Nesse espectro, a Sociomuseologia volta-se aos sujeitos sociais e seus dilemas 

hodiernos. O termo – apresentado pela primeira vez na edição 1 dos Cadernos de 

Sociomuseologia, publicação do Curso de Museologia Social da Universidade Lusófona 

de Humanidades e Tecnologias (Portugal) – foi desenvolvido por Mário Canova 

Moutinho (1993), e sua genealogia pode ser traçada desde a Mesa Redonda de Santiago 

do Chile (1972), passando pela Declaração de Quebec (1984) e a criação do Movimento 

Internacional da Nova Museologia (MINOM, 1985) até a Declaração de Caracas (1992). 

Em sua base, encontramos a noção ampliada de patrimônio, a definição relacional de 

objeto museológico, o princípio da participação comunitária na definição e gestão do 

processo museológico, a vinculação entre museologia e desenvolvimento social e a 

transdisciplinaridade (MOUTINHO, 1993). 

Para Moutinho,1 a museologia da inclusão requer criatividade, capacidade de partilha e 

humildade, além de envolvimento pessoal. O que lhe dá sentido é a postura que cada 

um assume diante do mundo, construída a partir da própria trajetória de vida. Exigente, 

a Sociomuseologia nos pede compromisso com a sociedade em que vivemos, em favor 

da dignidade humana. Nessa museologia da vida, não há lugar para museus tranquilos: é 

                                                 
1 Informações fornecidas no minicurso “Sociomuseologia”, ministrado durante o I Simpósio Internacional de 
Pesquisa em Museologia, São Paulo, 2013. 
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preciso desenclausurá-la e explorar suas inúmeras interfaces com as diferentes áreas de 

conhecimento e ação social. 

Definida, pois, como uma área multidisciplinar de ensino, investigação e atuação que 

articula Museologia e Ciências Humanas (MOUTINHO, 2007), a Sociomuseologia é 

recurso para o desenvolvimento sustentável da humanidade, baseado na igualdade de 

oportunidades e inclusão social e econômica. Nessa perspectiva, certos conceitos nos 

servem de categorias para produção e leitura da realidade museal (Cf. SANTOS, 2002; 

SANTOS, 2008 e MOUTINHO, 2007 e 2012): a diversidade de formas museológicas; 

o museu integral como recurso; o desenvolvimento local como objetivo da ação 

museológica; a autonomia dos públicos e a participação como meio de atingir o 

desenvolvimento; a ação territorializada; o patrimônio global; a educação libertária; a 

dimensão comunicativa e a dinamização dos ritmos museológicos. 

A Política Nacional de Museus brasileira, definida e implementada pelo Ministério da 

Cultura por meio do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), resultando de amplo 

processo de consulta à comunidade museal, assume uma orientação claramente 

Sociomuseológica (Cf. MINISTÉRIO da Cultura, 2003 e 2010). A concepção adotada 

pelo Ibram, abarcando a natureza poética, política e pedagógica do processo 

museológico, sintetiza essa opção: 

Os museus são casas que guardam e apresentam sonhos, sentimentos, 
pensamentos e intuições que ganham corpo através de imagens, cores, sons e 
formas. Os museus são pontes, portas e janelas que ligam e desligam mundos, 
tempos, culturas e pessoas diferentes. Os museus são conceitos e práticas em 
metamorfose (MINISTÉRIO DA CULTURA, s/d). 

Particularmente, interessa-nos explorar as implicações desses pressupostos sobre a 

estruturação teórico-metodológica da Educação Museal. 

Educação museal: um campo em estruturação 

A educação em museus pode ser compreendida, conforme Studart (2004) a partir de 

três eixos: a definição da função educativa dos museus, as ações efetivamente 

empreendidas e a Educação Museal/ Patrimonial, área do conhecimento da Museologia 

que fundamenta a prática. No que concerne à função educativa dos museus, o trabalho 

de Marcele Pereira (2010), por meio de uma abordagem histórica, identifica e discute 

cinco dimensões que a constituem: educacional contemplativa, cívica, democrática, 

escolarizada e socioeducativa. Esta última, em sintonia com a proposta 
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sociomuseológica, encontra-se bem desenvolvida, especialmente por Santos (1996). É 

no terreno das ações concretas e seus fundamentos teórico-metodológicos que 

carecemos de mais ampla discussão. 

Em 2006, Cabral (2007) constatou que 82% dos museus brasileiros, sobretudo nas 

capitais, desenvolvem algum tipo de ação educativa, a maioria, visitas de escolares e 

público em geral – e menos de 60% avaliavam suas iniciativas. Informações do 

Cadastro Nacional de Museus (IBRAM, 2011) revelam que os setores educativos estão 

presentes em 48,1% das instituições, e 50,2% realizam atividades sistemáticas com 

comunidades. Não há dados qualitativos sobre sua natureza, caráter e fundamentos, de 

maneira que não é possível, ainda, compreendermos seu “estado da arte”. Contudo, o 

cenário traçado por Barbosa (2009) e Leite (2005) – de incipiência do campo prático – 

começa a se transformar. A participação brasileira no comitê internacional do ICOM 

para educação e ação cultural (CECA) é dinâmica e crescente; as ações educativas de 

destaque estão fartamente documentadas; a multiplicação das Redes de Educadores em 

Museus vem impulsionando a organização e mapeamento do setor, a visibilidade e o 

intercâmbio de experiências e a formação profissional, objetivos compartilhados pelo 

recém-inaugurado Centro de Referência da Educação em Museus, no Museu da Língua 

Portuguesa, São Paulo; e, por fim, a elaboração participativa de uma política pública 

para o setor, por meio do Programa Nacional de Educação Museal (PNEM), culmina 

esforços iniciados ainda em 2005, pelo IPHAN. 

Quanto ao estabelecimento científico da Educação Museal, a tese de Martins (2011), 

orientada por Martha Marandino, é a primeira a discutir a singularidade da educação em 

museus, independente de sua tipologia. Contudo, a especificidade educacional na 

perspectiva Sociomuseológica – em que o ponto de partida não são as coleções e 

atividades promovidas pela instituição, mas o encontro entre o patrimônio vivo e uma 

comunidade, em dado território, no desenrolar do processo museal – permanece um 

desafio. 

 

Ações educativas do MIS na região do Anhumas 

Entre 2007 e 2012, o MIS desenvolveu uma série de intervenções educativas na região 

do Ribeirão das Anhumas, que engloba Rua Moscou, Núcleo Gênesis e bairros 

Cafezinho, Jardim Nilópolis e Novo Horizonte – áreas de alta vulnerabilidade social. As 
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atividades consistiram em oficinas de fotografia e vídeo, por meio das quais moradores, 

vinculados à EMEI Recanto da Alegria, ao Centro de Referência da Assistência Social 

Nilópolis e à Sociedade Educativa Trabalho e Assistência (SETA), registraram as 

memórias dos movimentos sociais por moradia e as questões socioambientais 

relacionadas ao Ribeirão (vídeo “3 x 4: Retratos da vida à margem de um rio” e 

exposição “Anhumas”); as lembranças relacionadas à infância – brincadeiras, histórias, 

músicas, trabalho infantil e direitos, concepções educativas e mediações tecnológicas 

(vídeo “Infância: memórias e brincadeiras”) e a exploração do território e suas 

transformações, a descoberta de belezas e ameaças, e a construção de roteiros que 

enlaçam história, cultura e meio ambiente (exposições fotográficas “Recantos” e 

“Gênesis: percursos da criação”). 

Em comum, as propostas tinham como diretriz a promoção do protagonismo cultural e 

o aprendizado da linguagem audiovisual como forma do grupo “dizer a própria 

palavra”, definir, com autonomia, os elementos relevantes em seu território – em outros 

termos, participar ativamente na identificação do patrimônio, tomado no sentido 

integral (Cf. SIQUEIRA, 2007 e SIQUEIRA, COSTA e DIAS, 2009; sobre o programa 

Pedagogia da Imagem, seus fundamentos e metodologias, ver SIQUEIRA, 2009). 

Os produtos culturais gerados (vídeos e coleções fotográficas) foram exibidos e 

incorporados ao acervo do museu, e serviram à oferta de atividades na comunidade 

(exibições, mostras itinerantes e debates), acolhidas pelos parceiros da rede intersetorial. 

A promoção desses eventos propiciou aos moradores a reflexão sobre o território e os 

recursos disponíveis, demonstrando seu potencial criativo e transformador, pela 

valorização de identidades locais, saberes e histórias coletivas. Ainda, permitiu aos 

participantes recriar significados e vínculos com o lugar, relações interpessoais e 

institucionais. 

Em termos sociais, isso representa um fator efetivo de redução de vulnerabilidades. Aos 

parceiros da assistência social e educação, os projetos trouxeram maior conhecimento e 

envolvimento sobre a realidade local, o exercício da dialogia e horizontalidade na ação, 

evidenciando o potencial da cultura na transversalidade das políticas públicas de 

enfrentamento da exclusão e de promoção da participação popular. 
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No que concerne ao processo museológico, a experiência demonstra a possibilidade de 

abertura para compartilhar saberes considerados exclusivos dos especialistas e 

promover sua apropriação pelo cidadão – identificação e interpretação do patrimônio, 

curadoria coletiva e produção de narrativas e comunicações expográficas. Como saldos 

positivos, colhemos a ampliação de nosso alcance social, incluindo usuários que se 

encontravam alheios ao museu, na qualidade de co-criadores; a formação de coleções 

com perfis mais diversos e democráticos e a dinamização da oferta de ações culturais. 

 

Inconclusões: portas, janelas e pontes abertas no museu-processo 

Por meio da ação educativa de cunho Sociomuseológico, o museu deixa de ser 

instituição pré-existente, enclausurada em sua sede, e se torna criação viva, singular e 

irrepetível. Ao assumirmos o conceito de patrimônio de maneira ampla e diversa, 

aceitamos o desafio de conceber o museu como processo, afeito ao fluxo e à rede, que 

se configura e redefine de maneira plural em cada ato comunicativo partilhado. Operá-

lo requer a capacidade de tecer relações dialógicas, de cogestão e mediação com as 

diferentes comunidades e entes que constituem tal rede. Em outras palavras, saber abrir 

fissuras e construir pontes, através das quais o outro possa nos contaminar e 

transformar no novo. Atualização de virtualidades e potências latentes, a educação 

museal é o jogo pelo qual, mutuamente, se significam e configuram três faces de uma 

mesma realidade: comunidade, museu e patrimônio. 
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Introdução 

A Vila Industrial possui muitos imóveis tombados pelo conselho de defesa do 

patrimônio da cidade, mas os conflitos que se estabelecem quanto aos usos e pela 

preservação dificultam a conservação dos mesmos. O estudo mostrou que o que mais 

contribui para a conservação dos conjuntos arquitetônicos tombados é a continuidade 

dos usos, o que leva uma reflexão sobre importância de manter a população junto aos 

bens tombados. 

 

Alguns apontamentos teóricos e metodológicos sobre as intervenções urbanas 
em áreas de interesse histórico num estudo de caso sobre a metrópole de 
Campinas 

As áreas de interesse histórico das metrópoles podem ser definidas como áreas que 

agregam formas arquitetônicas, funções e usos sociais que remetem a outros períodos 

históricos. Usualmente, a expressão é utilizada para designar os chamados Centros 

Históricos, conforme Villaça (2001), estes no passado, correspondiam à própria cidade. 

Nas últimas décadas, a expressão abrange além dos os bairros tradicionais das elites, os 

bairros operários e fabris, pois se tornam interessantes e atrativos aos anseios 

preservacionistas, aos empreendedores diversos e aos moradores de baixa renda, como 

alternativa de aluguel barato próxima ao centro. 

É uma temática que interessa tanto aos arquitetos, urbanistas, historiadores e  geógrafos 

quanto ao poder público, seja para a aplicação das normativas do Estatuto da Cidade ou 

para execução do Plano Diretor do município. É uma temática interdisciplinar por 

natureza, pois é carregada de grande  complexidade e os conflitos de interesses nessas 

áreas exigem, para sua solução, ações e políticas intersetoriais.1 

                                                 
1 O conceito de patrimônio cultural é reconhecido desde 1937 pela Lei de Tombamento (n°25 de 30/11/1937), 

pela Constituição Federal (Art. 216), pelo Estatuto da Cidade (Lei n° 10.257 de 10/07/2001), e deve, desta 
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O bairro da Vila Industrial formou-se às costas da Estação Ferroviária da cidade em 

área de dois cemitérios e na proximidade dos Lazaretos dos Morféticos, do Matadouro 

Municipal e do conjunto denominado Imigração. 

Desde o final do século XIX, o bairro constituiu-se como o lugar que abrigaria os 

trabalhadores da ferrovia, indústrias e curtumes num local considerado arrabalde 

insalubre da cidade. A produção de uma cidade segregada e o relativo isolamento do 

bairro conservou características arquitetônicas e culturais que deram identidade aos 

moradores do bairro. O espaço do bairro é formado por conjuntos arquitetônicos, 

como os da Rua Francisco Teodoro e da Rua Alferes Raymundo, e vilas constituídas 

em ruelas cobertas de paralelepípedos como as Vilas Manoel Dias, Manoel Freire e 

Venda Grande (Figura 1).  As casas foram construídas pelos proprietários para abrigar a 

população operária de Campinas num padrão eclético popular: são casas geminadas de 

poucos cômodos (três no geral), possuem a testada sob a calçada, com adornos nas 

portas e janelas.  

Foi fundamental para que compreendêssemos a gênese da formação desta área de 

interesse histórico, a Vila Industrial, que reconhecêssemos no tempo e no espaço, os 

eventos (SANTOS, 2006), que estiveram historicamente imbricados com a formação 

do bairro. Para tanto recorremos à cartografia histórica que nos possibilitou identificar 

os períodos de surgimento e transformação das formas arquitetônicas que compõem o 

patrimônio cultural do bairro e ficaram marcados como rugosidades (SANTOS, 2006), 

pois são um retrato material dos ritmos e tempos da urbanização. 

Nosso estudo mostrou que o bairro constitui-se sob uma tríade de circunstâncias que 

lhe concedeu perfil particular: primeiro, a sua formação sob os arrabaldes da cidade que 

forjou o seu isolamento; segundo, esse isolamento produziu uma relativa autonomia 

do bairro em relação ao centro, o que lhe garantiu, por muito tempo, uma dinâmica 

própria; e, por fim, com a ampliação da área central, a partir dos anos 1990, observou-

se a incorporação do bairro a novas dinâmicas de valorização — especulação 

imobiliária, reestruturação urbana e preservação patrimonial que ocorrem de maneira 

combinada. Como pode ser observado na Figura 1: 

                                                                                                                                               
forma, estar descrito nos Planos Diretores para que as intervenções urbanas em áreas de interesse histórico 
contribuam com a justiça social e ao direito à cidade. 
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Fig. 1 - Patrimônio arquitetônico da Vila Industrial. Em sentido horário: Vila Manoel Dias, Conjunto na Rua 
Francisco Teodoro, Vila Manoel Freire, Terminal Multimodal de Campinas. Fotos do autor, 2012.  

No Brasil, o acelerado processo de urbanização produziu grandes cidades que se 

formaram a partir da ótica segregacionista que privilegia os interesses especulativos, 

imobiliários e que hoje são a gênese da problemática urbana contemporânea 

(MARICATO, 2001, HARVEY, 1993). Em particular, as antigas áreas centrais das 

grandes aglomerações metropolitanas, os chamados Centros Históricos e demais áreas 

de interesse histórico como antigas zonas portuárias e industriais decadentes, 

transformaram-se desde os anos 1990, em locais de intervenções que buscassem a sua 

revalorização. Seja pela instalação de novas infraestruturas ou pela renovação das 

formas espaciais são realizadas obras que privilegiam a fluidez territorial e a 

implementação de novos empreendimentos imobiliários em detrimento dos usos 

sociais.  

Maricato (2001), ao analisar as atuais tendências de intervenção nas áreas de interesse 

histórico das metrópoles no Brasil, utiliza as expressões renovação e reabilitação urbana 
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em contraponto à ideia de revitalização2. Para a autora, o termo renovação implica na 

substituição dos edifícios “velhos” e “desgastados” a partir de demolições que 

permitam o remembramento dos terrenos, alterações nos usos do solo e traçados de 

ruas. O termo reabilitação refere-se a “intervenções mínimas” que não descaracterizam 

o ambiente construído, preservando as construções e propondo, ao menos 

teoricamente, a manutenção dos usos e da população. 

De maneira geral, a autora sinaliza as variações nas formas de gestão, legislação e 

financiamento nos dois modos de intervenção citados, mas se alteram, sobretudo, os 

agentes envolvidos. No caso da renovação, os principais agentes são promotores 

imobiliários, construtoras e financiadores. Na reabilitação urbana, ocorre, geralmente, a 

participação dos moradores e de intelectuais militantes pela preservação do patrimônio 

cultural e pela memória da cidade. Em ambas as formas de intervenção, a autora 

identificou dificuldades em manter a população residente, resultando na expulsão dos 

pequenos negócios e dos moradores.  Para Paes (2010), que analisa esses processos nas 

cidades turísticas do Brasil, o caráter de preservação das fachadas implicaria numa 

cenografização ou espetacularização do espaço que culminaria na recriação das funções, 

usos e expulsão da população local em nome de uma revalorização turística e cultural 

do patrimônio cultural das cidades. 

A proteção dos bens culturais depende, em grande medida, da capacidade de ação e 

articulação dos conselhos de preservação com as outras secretarias do poder público 

como transportes, planejamento, turismo, habitação etc. para que a conservação dos 

bens culturais se realize.  Particularmente, o Conselho do Patrimônio de Campinas - 

CONDEPACC é subsidiado pelas análises de um órgão técnico, a Coordenadoria 

Setorial do Patrimônio Cultural – CSPC que supervisiona as intervenções em bens 

tombados e áreas envoltórias, bem como é responsável pelo levantamento de dados e 

históricos de bens de relevância histórica e cultural do município e a fiscalização dos 

mesmos.   

O Conselho é composto por representantes dos diversos setores sociais e econômicos e 

buscam por meio de incentivos fiscais e parcerias público-privadas realizar a 

                                                 
2 Conforme a autora, a expressão revitalização indica que área não possuiria “vitalidade” social e econômica, 

sendo utilizada nos discursos políticos e em planos de intervenção para encobrir os usos do local e promover a 
remoção dos moradores de baixa renda e pequenos comércios e serviços da área.     
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preservação dos bens tombados. Em Campinas, o CONDEPACC concede aos 

proprietários de bens tombados, mediante pedido protocolado e posterior avaliação do 

Conselho, a isenção de Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU e a Transferência 

do Potencial Construtivo dos bens tombados. Em âmbito nacional o Ministério da 

Cultura criou a Lei Rouanet que possibilita a captação de recursos para financiamento 

de projetos culturais, inclusive para preservação do patrimônio cultural, junto às 

empresas privadas que podem deduzir os gastos dos impostos devidos. 

A CSPC, braço técnico do CONDEPACC, apresenta-se como importante mediador 

público-privado das ações de preservação em Campinas. Formado por um competente 

corpo de técnicos, historiadores, arquitetos, urbanistas, a CSPC é uma instituição capaz 

de agrupar as demais secretarias do poder público em prol de um projeto intersetorial, 

normativo (vide leis e incentivos produzidas pelo órgão) e político (vide os projetos pra 

recuperação do patrimônio de Campinas). Além disso, mantém um espaço aberto para 

o público e pesquisadores, pois mantém uma página virtual na qual constam todos os 

processos de tombamentos realizados na cidade, disponibilizando para a sociedade 

todo o resultado de seu trabalho de preservação. 

O grande número de tombamentos de imóveis e conjuntos da Vila Industrial pelo 

Conselho de defesa do patrimônio da cidade (no período 1988-2013), indica uma 

efetiva participação do Conselho-CSPC na preservação do patrimônio arquitetônico do 

bairro3: o antigo Complexo Ferroviário da Fepasa, o Curtume Cantúsio, o conjunto de 

habitações operárias - a Vila Venda Grande, Vilas Manoel Dias, Vila Manoel Freire, 

Conjunto Arquitetônico Alferes Raimundo, a Igreja São José e o Curtume Cantúsio 

foram identificados em nosso estudo da formação urbana do bairro como os embriões 

de seu desenvolvimento. 

O Plano Diretor do Município de Campinas define uma divisão da cidade em nove 

macrozonas. Segundo essa delimitação, a Vila Industrial pertence à Macrozona 4, 

definida como “Área de urbanização prioritária”. Essa macrozona está subdividida em 

15 Áreas de Planejamento – AP, e o bairro em questão está compreendido na AP 20, 

formada pelos bairros Vila Teixeira, Parque Itália, Vila Industrial e São Bernardo. 

                                                 
3 Os pedidos de tombados citados foram efetuados por membros do CONDEPACC e da CSPC.  
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“Localizam-se nessa área o Centro Histórico, o Terminal Rodoviário Intermunicipal e 

grandes áreas institucionais, incluindo o Complexo Fepasa”. 

 

Considerações finais.  

O nosso estudo analisou como a formação do bairro da Vila Industrial em Campinas 

esteve associada à instituição de normas de preservação do patrimônio cultural e às 

tendências de reestruturação espacial do bairro desde o final dos anos 1980. O estudo 

mostrou que o que mais contribui para a conservação dos conjuntos arquitetônicos 

tombados no bairro foi a continuidade do usos, pois a instituição dos tombamentos 

refletiu no desinteresse dos proprietários (herdeiros) e na conservação das casas.  

Os edifícios antigos resistem às transformações quando possuem uso continuado. As 

adaptações são necessárias a sua sobrevivência, pois quando perdem a sua 

funcionalidade facilitam as demolições ou descaracterização dos usos. Apesar da 

instituição dos tombamentos, muitos bens culturais de Campinas e do bairro da Vila 

Industrial chegaram às ruínas, como foi o caso do conjunto de casas da Vila Manoel 

Freire, casas operárias do início do século XX que foram tombadas no ano 1994 pelo 

CONDEPACC. O conjunto foi esvaziado pelo Departamento de Urbanismo no ano 

de 1995 para a realização de reformas e a construção de um Centro Cultural, projeto 

que não se concretizou e a Vila Manoel Freire chegou às ruínas. Há pelo menos treze 

anos as casas da Vila Manoel Freire foram ocupadas por população de baixa renda que 

aguarda a construção de moradias populares pelo poder público para que seja cumprida 

a ordem de reintegração de posse dos imóveis da vila.   

O mesmo não aconteceu com os imóveis das demais vilas tombadas no bairro. A  

população de baixa renda que ocupa os imóveis há mais de uma década é quem realiza 

a conservação efetiva dos conjuntos tombados.  Enquanto os conjuntos da Vila Manoel 

Dias e Venda Grande apresentam-se conservados, o esvaziamento de um dos 

conjuntos arquitetônicos do bairro para a implementação de projetos de reabilitação 

levou às ruínas os prédios da Vila Manoel Freire.   

Em um outro caso, apesar da abertura de um estudo de tombamento pelo 

CONDEPACC, ocorreu a demolição do conjunto de habitações ferroviárias, 

denominado Vila Riza para a construção do Terminal Multimodal em 2007. Dentro do 
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novo terminal da cidade quatro das dezoito casas da antiga vila ferroviária estão 

conservadas após reformas e aguardam função. A Vila Riza se encontrava em área 

tombada pertencente ao Complexo Ferroviário. Este por sua vez, apresenta uma série 

de galpões que aguardam por reformas e novas funções. Um projeto federal visa 

transformar o antigo complexo ferroviário em estação do Trem de Alta Velocidade – 

TAV, que ligaria as metrópoles de Campinas – São Paulo – Rio de Janeiro. 

Esses eventos são indicativos de um período de reestruturação do padrão arquitetônico 

e conseqüentemente dos modos de vida no bairro.   A urgência das obras por conta da 

Copa do Mundo do Brasil (2014) e da Olimpíada do Rio de Janeiro (2016) faz com que 

a construção do TAV acelere as contradições inerentes à produção do espaço. Sua 

construção consolidaria ambições e necessidades urgentes para a questão das 

infraestruturas de transportes no eixo da megalópole em formação Campinas – São 

Paulo – Rio de Janeiro. As modificações necessárias à instalação de tal empreendimento 

envolvem as mais diferentes variáveis e instâncias políticas e econômicas.  Aqui, cabe a 

reflexão: qual é o papel de Campinas na estruturação de tais eventos?   

Os conflitos pela preservação do patrimônio cultural na Vila Industrial levam a uma 

reflexão sobre a importância de manter a população junto aos bens tombados, num 

período marcado pela transformação das formas, usos e dos modos de vida dos bairros 

nas metrópoles.  

Para além do tombamento, as ações preservacionistas tem que estar articuladas com os 

planos e as ações das diferentes secretarias do poder público como transporte, 

urbanismo, habitação, cultura, segurança, além da criação de incentivos mais efetivos 

que realizem o custeio das reformas das casas, que ainda recaem sobre os proprietários. 

Isto possibilitaria uma efetiva preservação do patrimônio cultural e não apenas das 

formas arquitetônicas, pois contribuiria inclusive para controlar a especulação 

imobiliária e diminuir a segregação, já que aproximaria moradores de diversas faixas de 

renda no bairro. 

 

Referências Bibliográficas 

ALMIRÓN, Analía; BERTONCELLO, Rodolfo; TRONCOSO, Claudia Alejandra. 
Turismo, patrimônio y territorio - una discusión de sus relaciones a partir de casos de 
Argentina. Estudios y Perspectivas en Turismo, vol. 15, núm.  2, abril, 2006, pp. 101-120. 



Objeto Patrimônio: I Fórum de Pesquisas sobre o Patrimônio Cultural Campineiro 
Estação Cultura, 23 de 24 de outubro de 2013, Campinas/SP 

86 

 

Centro de Investigaciones y Estudios Turísticos Argentina. Disponível em: 
<http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=180713891001>. 

BERTINATO, Wania Lucy Valim. A história da preservação do patrimônio cultural em 
Campinas. Dissertação de Mestrado em História. Universidade Estadual de Campinas – 
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Campinas, 2012. 426p. 

CHOAY, Françoise. A alegoria do patrimônio. São Paulo: Estação Liberdade: Editora 
Unesp, 2001. 282p.   

FRANCISCO, Rita de Cássia. Inventário como ferramenta de preservação: a 
experiência da cidade de Campinas/SP. Revista CPC. São Paulo, n.6, p.119 – 141, maio 
2008/out. 2008. 

HARVEY, David. A condição pós-moderna: uma pesquisa sobre as origens da mudança 
cultural. São Paulo: Edições Loyola, 1993. 348p. 

____________. A produção capitalista do espaço. São Paulo: Annablume, 2006, 2ª edição. 
p. 163-191.  

MARICATO, Ermínia. Brasil, cidades. Alternativas para a crise urbana. Petrópolis: 
Editora Vozes, 1ª edição, 2001.  

OLIVEIRA, Melissa Ramos da Silva. Intervenções urbanas e representações do centro da cidade 
de Campinas/SP: convergências e divergências. Tese de Doutorado em Geografia. 
Universidade Estadual de Campinas – Instituto de Geociências, Campinas, 2012. 

PAES, Maria Tereza Duarte. Introdução e apresentação. In: PAES, Maria Tereza 
Duarte; OLIVEIRA, Melissa Ramos da Silva (Org.). Geografia, turismo e patrimônio cultural. 
São Paulo: Annablume, 2010. pp. 13-32.  

PAES-LUCHIARI, Maria Tereza Duarte. Patrimônio cultural: uso público e privatização do 
espaço urbano. Geografia, Rio Claro, v. 31, n. 1, p.47060 jan./abr. 2006. 

PROTTI, Giselle Guimarães. O Mercado Municipal de Campinas: questões sobre 
revitalização dos Centros Históricos. Dissertação (Mestrado em Urbanismo) - Pontifícia 
Universidade Católica de Campinas, Centro de Ciências Exatas, Ambientais e de 
Tecnologias, Campinas, 2010. 

 

RODRIGUES, Fernanda. A patrimonialização do cotidiano: desafio para as políticas 
públicas. Revista RUA, 2012, n°18, vol.2. Disponível em: 
<http://www.labeurb.unicamp.br/rua/pages/home/capaArtigo.rua?id=138>. 

SANTOS, Milton. Sociedade e espaço: formação espacial como teoria e como método. 
Antípode, n° 1, vol. 9, jan./fev., 1977. Disponível em: 
<http://www.arq.ufsc.br/urbanismoV/artigos/artigos_sm02.pdf>. 

_____________. Espaço e método. São Paulo: Nobel, 1985. 88p. 

_____________. A natureza do espaço. São Paulo: Edusp, 2006. 384 p. 



Objeto Patrimônio: I Fórum de Pesquisas sobre o Patrimônio Cultural Campineiro 
Estação Cultura, 23 de 24 de outubro de 2013, Campinas/SP 

87 

 

TORRES, Deslandi, et al. Novo terminal multimodal de passageiros de Campinas. Campinas: 
EMDEC, 2009. Disponível em: 
<http://www.emdec.com.br/eficiente/repositorio/Trabalhos_ANTP_17/1026.pdf>. 

VILLAÇA, Flávio. Espaço intra-urbano no Brasil. São Paulo: Studio Nobel, Fapesp, 2001.  

 



Objeto Patrimônio: I Fórum de Pesquisas sobre o Patrimônio Cultural Campineiro 
Estação Cultura, 23 de 24 de outubro de 2013, Campinas/SP 

88 

 

Direitos difusos e coletivos e o acesso às fontes da cultura nacional: estudo 
de caso dos tombamentos de imóveis destinados ao ensino público, na 
cidade de Campinas 

Claudiney Albino Xavier 

Bacharel em Direito (Puccamp) e Mestre em Direito (Unimep), no Núcleo de Estudos de Direito e Relações 
Internacionais, na linha de pesquisa de Proteção dos Direitos Fundamentais Coletivos. Delegado de Polícia do 
Estado de São Paulo. 

 

Memórias fazem parte da vida desde os primeiros momentos das manifestações em 

sociedade. As memórias estão ligadas ao cotidiano e também à história de cada 

indivíduo, fazendo com que o patrimônio cultural ganhasse importância para a 

sociedade em que está inserido. 

Nesse contexto, o conceito de patrimônio cultural está ligado ao conjunto de bens que 

são transmitidos para as gerações presentes, uma vez que, o patrimônio cultural 

representa o trabalho, a criatividade, a espiritualidade e as crenças, o cotidiano e o 

extraordinário de gerações anteriores.1 

Este texto apresenta as cinco escolas estaduais de Campinas que foram tombadas pelos 

órgãos competentes, CONDEPHAAT e CONDEPACC, a saber, Colégio Culto à 

Ciência, Escola Estadual Carlos Gomes, Colégio Técnico de Campinas (COTUCA),  

Escola Estadual Francisco Glicério e Escola Estadual Orosimbo Maia, apresentando de 

forma sucinta, as particularidades jurídicas e administrativas,  de forma integrada, 

referentes ao tombamento de tais imóveis. 

Segundo a arquiteta Silvia Ferreira Santos Wolff, “o Colégio Culto à Ciência, escola que 

nasceu como fruto da ação específica de um grupo de políticos e ilustrados, é um 

exemplar precoce de uma arquitetura dedicada à instrução, a escola também foi criada 

especialmente para servir como estabelecimento de ensino, contrariando os costumes 

da época.”2 

Em 1984, surgiu a necessidade de reforma do Colégio. É preciso lembrar que o colégio 

não havia sofrido nenhuma mudança e reforma desde sua inauguração em 1873. 

                                                 
1MACHADO, Paulo Affonso Leme. DIREITO AMBIENTAL BRASILEIRO. 21ª ver. atual. e ampl. São Paulo: 
Malheiros, 2013. p. 1092. 
2WOLFF, Silvia Ferreira Santos. Escolas para a república: Os Primeiros Passos da Arquitetura das Escolas 
Públicas Paulistas. São Paulo: EDUSP, 2010, pp. 91-99. 
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Os pedidos de reforma foram atendidos no mesmo ano, porém a empreiteira que 

realizou as obras mutilou alguns cômodos do imóvel (EM REFORMA, 1985).  

Posteriormente, em 07 de janeiro de 2008, o Fundação para o  Desenvolvimento da 

Educação (FDE) solicitou ao CONDEPACC a restauração do prédio. A reforma do 

Colégio terminou em meados de 2011, mantendo alguns aspectos do bem tombado 

intactos. 

Segundo os professores da Escola Estadual Carlos Gomes (PARMA; MAGALHÃES; 

CANTO; SILVA, 2005, p.4.), a instituição de ensino passou por algumas mudanças de 

cunho político e educacional, sendo chamada de Escola Complementar no período de 

1903 até 1911, quando foi intitulada Escola Normal Primária. Em 1920, a escola foi 

renomeada, vindo a ser conhecida como Escola Normal de Campinas até 1936, ano do 

Centenário do nascimento de Carlos Gomes, quando a escola passou a ter o nome do 

ilustre maestro. 

Entre os dias 13 e 15 de setembro de 2005, alguns fiscais do CONDEPACC realizaram 

visitas na escola. Durante esse período foi descoberto que o prédio escolar foi pintado 

sem autorização por parte do CONDEPACC ou do CONDEPHAAT, conforme 

ilustra o processo de tombamento 003/97, fls. 197. 

Quando questionada sobre a necessidade de autorização para realizar tal intervenção no 

prédio, a então diretora da escola, informou que desconhecia a importância de 

autorização prévia para realizar a pintura, que está prevista no artigo 15 da lei municipal 

5.885, de 17 de dezembro de 1987.  

Diante do ocorrido, o CONDEPACC, por meio de seus fiscais notificou a escola, 

através de sua diretora, porém não foi dada punição seja na esfera administrativa, seja 

na esfera criminal. 

O prédio do COTUCA foi doado por Bento Quirino dos Santos, sendo que a escola se 

instalou em um imóvel que não se comparava com a arquitetura dos prédios da época, 

já que, 

Em 1919, recebe um prédio imponente, edificado por iniciativa particular, 
coerente com as obras do arquiteto e ao qual talvez possam se equiparar as 
escolas técnicas da capital, mas não as demais do interior. Sua estética nada tem a 
ver com a arquitetura pragmática e despojada, por exemplo, da escola de Franca. 
O esquema geral prevê um prédio principal, com grandes salas de aula 
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semelhantes aos prédios educacionais mais comuns. Sua distinção principal é a 
grandiosidade da escala, mais monumental do que Ramos de Azevedo 
costumava empregar nos grupos escolares. Ao fundo, implantaram-se pavilhões 
mais simples e arquitetura mais pragmática, própria para as aulas práticas. 
(WOLF, 2010, p. 314, grifo nosso). 

Em 2011, foi protocolado pela escola o pedido de aprovação para a reforma geral das 

instalações elétricas do prédio custeado pela UNICAMP, sendo aprovada pela 

Coordenadoria Setorial do Patrimônio Cultural do CONDEPACC, uma vez que as 

alterações seriam feitas de forma externa, tendo interferência mínima no prédio. O 

Colegiado se manifestou de forma favorável na sessão ordinária do dia 17 de março 

daquele ano, como aponta a ata nº 395 (SÃO PAULO, 1988, p. 32) 

No mesmo ano, a Universidade de Campinas realizou o protocolo nº 11/10/47162PG 

objetivando ações de aprovação de projeto de ampliação das instalações do Colégio 

Técnico de Campinas, nessa situação o Conselho entendeu que:  

a) demolição dos anexos sem interesse histórico e arquitetônico que se 
encontram deteriorados, recuperando o exemplar importante da arquitetura 
eclética; b) construção de edifício escola modular fornecido pela FDE; c) 
recuperação do edifício principal e do antigo edifício das oficinas, hoje 
laboratórios (SÃO PAULO, 1988, p. 33-34). 

Sobre a alteração do nome do Colégio, que deixou de ser chamado Bento Quirino, a 

professora doutora Vanessa Bavaresco informou que não houve alteração no nome, o 

que aconteceu foi que o Colégio Bento Quirino foi transferido para a Avenida 

Orosimbo Maia, uma vez que o prédio situado na Rua Culto à Ciência era precário.3 

É possível ver que a UNICAMP não considerou os resultados da mudança de nome do 

prédio trouxe para a sociedade campineira, haja vista que os atuais alunos não assimilam 

a importância do colégio para a comunidade, e também, porque há dificuldade em 

entender que o prédio situado na Rua Culto à Ciência é a Escola Bento Quirino, 

fazendo com que a importância do tombamento para a sociedade seja reduzida. 

A Escola Estadual Francisco Glicério foi fundada em 1897 com o nome de Primeiro 

Grupo Escolar: 

O 1º Grupo Escolar, inaugurado em 1897, passou a chamar-se Grupo Escolar 
"Francisco Glicério" em 1917, homenagem ao político campineiro republicano 
morto no Rio de Janeiro em 1916, passando a funcionar como ginásio somente 
em 1971, função que mantém até hoje (CAMPINAS, 1991) 

                                                 
3 O Colégio Bento Quirino passou a ocupar o novo prédio na Av. Orosimbo Maia, “devido à precariedade do 
prédio da Rua Culto à Ciência”, e esse prédio foi cedido para utilização da Unicamp. BAVARESCO, 2013. 
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O processo de tombamento da Escola Estadual Francisco Glicério teve início em 1986, 

quando foi encaminhado ao CONDEPHAAT uma relação de 139 estabelecimentos de 

ensino no Estado de São Paulo que mereciam atenção com relação a sua importância 

histórica e arquitetônica, assim como aconteceu com a Escola Estadual Orosimbo 

Maia, que será abordada a seguir. 

Em 2001, o diretor da escola foi intimado a apresentar na coordenaria setorial do 

patrimônio cultural a autorização para a instalação de outdoor no muro da escola no 

período de 24 horas sob pena do artigo 12, inciso IV, da lei municipal 5887, como 

aponta a página 135 do processo 20026/01. 

Ele compareceu no período solicitado, e, foi elaborado um termo de compromisso 

entre a direção e a Secretaria da Cultura de Campinas, que permitia a instalação de três 

outdoors de 9 metros de comprimento por 3 metros de altura, desde que estes fossem 

instalados de forma a não afetar a visão do prédio tombado. 

Nota-se que a administração da escola parece não entender que o entorno da escola 

também faz parte do tombamento e deve ser mantido e preservado, colocando em 

xeque a forma com que a direção do estabelecimento de ensino aborda a importância 

do tombamento. 

Segundo documento do Instituto de Educação da Universidade de Campinas 

(UNICAMP), a Escola Estadual Orosimbo Maia foi criada com o nome de 4º Grupo 

Escolar de Campinas: 

Criado em 1923, o antigo 4º Grupo Escolar de Campinas inicia suas atividades 
com o nome de Grupo Escolar Modelo. Em 1925, já no atual endereço - 
Avenida Andrade Neves, número 214 ao 260 – passa a ser conhecido como 4º 
Grupo Escolar de Campinas (CAETANO, 2008, p.18.). 

Em 2002, a administração da escola protocolou um pedido de autorização da instalação 

de escada de incêndio, que foi autorizado pelo CONDEPACC através do protocolo nº 

14.012/01, datado em 07 de fevereiro de 2002. 

Diante do apresentado, verifica-se que a postura dos administradores de algumas 

escolas se mostrou diferente do que é previsto no texto legal, uma vez que, raramente 

são punidos como a lei prevê.  

Ademais, é necessário relacionar a educação com a manutenção dos bens tombados e a 

importância da preservação dos mesmos, fazendo com que, especialmente os jovens, 
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possam ter consciência da importância de tais bens, e, em função do conhecimento 

adquirido, se tornem atores de mudança em suas residências e nas relações 

interpessoais. 

Muitos prédios passaram, e ainda passam, por problemas estruturais graves que afetam 

suas atividades e suas características, porém, contrariando as diversas leis que apontam, 

nem sempre o legislador toma providência de forma rápida, assertiva e efetiva, já que 

muitas escolas foram reformadas e/ou restauradas parcialmente e, mesmo assim 

tiveram problemas devido a escassez de verbas públicas destinadas a tal fim. 

Outro ponto verificado in loco foi que os prédios não destacam na forma de placas ou 

de maneira visível informações sobre o tombamento das escolas, fazendo com que os 

docentes e discentes não tenham conhecimento sobre a importância e a influência que 

o imóvel tem na sociedade campineira. A direção das escolas não tem o controle ou 

registro que documente todas as intervenções ocorridas no imóvel ao longo dos anos, 

especialmente após o tombamento dos imóveis. 

Por fim, sugiro que o tombamento das escolas abranja a região em que a mesma está 

instalada, fazendo com que a área envoltória do prédio se torne um elemento promotor 

de proteção à escola, integrando os elementos da paisagem que expõem as 

características da cidade, fazendo com que a comunidade crie laços de proximidade e 

vínculo com o prédio, impedindo que o local seja descaracterizado. 

É necessário também a implementação de um programa de preservação conjunta dos 

imóveis, onde esses Conselhos, a comunidade e os diretores da escola trabalhem 

integrados em prol da conscientização da importância do prédio para a coletividade e 

da participação da mesma. 

 

Referências bibliográficas 

BAVARESCO, Vanessa. Pesquisa – patrimônio cultural – COTUCA. Mensagem recebida 
por <claudineyxavier@yahoo.com.br>. 20 de maio de 2013. 

CAETANO, Bianca Juriollo. Memórias da Escola: O 4º grupo escolar da cidade de 
Campinas.79f. Monografia (Graduação) - Curso de Pedagogia, Universidade de 
Campinas (UNICAMP), Campinas, 2008. Disponível em: 
<http://www.fe.unicamp.br/servicos/centro_memoria/pesquisa/TEXTO_TCC.pdf>
.  Acesso em: 22 de abril de 2013. 79p. 



Objeto Patrimônio: I Fórum de Pesquisas sobre o Patrimônio Cultural Campineiro 
Estação Cultura, 23 de 24 de outubro de 2013, Campinas/SP 

93 

 

CAMPINAS. CONDEPACC. Processo de tombamento da EEPG Francisco Glicério n. 
010/91. Disponível em: 
<http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/benstombados/verBe
m.php?id=36>. Acesso em: 18 de maio de 2013. 

EM REFORMA, escola usa jardim para aula. Correio Popular. Campinas, 12 set. 1985 
(Biblioteca Centro de Memória – UNICAMP – CMUHE033139). 

MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 21ª ver. atual. e ampl. 
São Paulo: Malheiros, 2013. 1280p. 

PARMA, Marivaldo; MAGALHÃES, Juliana Costa de CANTO, Regina Leite do; 
SILVA, Reivan Francisco F. da. Arquitetura, Arte e Patrimônio Escolar: E.E. Carlos 
Gomes. Campinas: UNICAMP, 2005. 58p. 

SÃO PAULO. CONDEPHAAT. Processo 26063/88. Vol. 1.São Paulo, 1988, Fls. 32. 

WOLFF, Silvia Ferreira Santos. Escolas para a república: Os Primeiros Passos da 
Arquitetura das Escolas Públicas Paulistas. São Paulo: EDUSP, 2010, pp. 91-99. 376p. 

 



Objeto Patrimônio: I Fórum de Pesquisas sobre o Patrimônio Cultural Campineiro 
Estação Cultura, 23 de 24 de outubro de 2013, Campinas/SP 

94 
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Urbanismo da Unip.  

 

A preservação da memória é um dos pilares para a construção de uma sociedade de 

conhecimento. Vivemos, neste início do século XXI, uma grande revolução tecnológica 

que impõe intensas alterações sociais, econômicas, políticas, culturais e no espaço 

geográfico. Com relação às cidades são visíveis as profundas transformações que 

sofrem os espaços urbanos. 

Configurando-se como pólo dinâmico do processo de “interiorização do 
desenvolvimento”, o município e a região de Campinas tiveram a sua fisionomia 
econômica radicalmente transformada nas duas últimas décadas. Com a dinâmica 
econômica e demográfica de Campinas e região, houve mudanças significativas 
das características da cidade e da região ao seu entorno, começando nascer aí 
uma metrópole paulista. (CAMPINAS, s/d). 

Campinas, portanto, com aproximadamente um milhão de habitantes, é uma metrópole 

pujante em pleno desenvolvimento e é exatamente neste momento histórico que a 

busca das suas origens e a valorização dos testemunhos edificados no passado, 

essenciais na construção de sua identidade, assume uma importância capital, pois o 

risco da perda deste elo de relacionamento com o passado é grande. Sabemos que esse 

acelerado processo de renovação que ocorrem em cidades como Campinas envolve 

jogos de múltiplos interesses que geram muitos conflitos e a preservação das raízes 

culturais nem sempre é colocada em pauta e quando é colocada em discussão não está 

garantido que lhe é dada a relevância necessária. 

Os levantamentos e estudos necessários sobre os bens culturais edificados de Campinas 

são tarefas de fôlego e provavelmente demandam um corpo técnico muito maior do 

que o atualmente existente para subsidiar as ações do Conselho de Defesa do 

Patrimônio Cultural de Campinas (Condepacc). Por outro lado, Campinas dispõe de 

cursos de Arquitetura e Urbanismo na Pontifícia Universidade Católica de Campinas, 

na Universidade de Campinas e na Universidade Paulista que produzem, através dos 

alunos, pesquisas, levantamentos arquitetônicos e fotográficos relativos ao patrimônio 
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edificado da cidade como tarefas acadêmicas. Este material, resultado em grande parte 

pela disciplina de Técnicas Retrospectivas, trabalha a formação generalista do arquiteto 

urbanista para atuar no ambiente construído de valor cultural.  

Gostaríamos de propor uma ligação estreita entre o poder público e a universidade para 

fortalecer o processo de conhecimento e ação de ambos. A realização de um convênio 

entre os cursos universitários da cidade, em especial as faculdades de arquitetura e 

urbanismo (Universidade Estadual de Campinas, Pontifícia da Universidade Católica de 

Campinas e Universidade Paulista) com o órgão municipal responsável pela preservação 

do patrimônio cultural. A relação poderia ser baseada em algumas diretrizes definidas 

pelo Condepacc e orientadas pelos professores para que trabalhos produzidos por 

estudantes sobre o patrimônio cultural da região fossem disponibilizados ao 

Condepacc. A orientação dos professores poderia ocorrer, por exemplo, como uma 

atividade curricular ou complementar na universidade, onde os alunos interessados em 

aprofundar a pesquisa e levantamento após a conclusão da disciplina seriam orientados 

para adequar o trabalho nos moldes definidos pelo Condepacc. Por outro lado, o 

Condepacc poderia conhecer e entender melhor o vasto patrimônio arquitetônico e 

urbanístico do município. 

Apresentaremos, para ilustrar o nosso ponto de vista, dois exemplos práticos de 

iniciativas independentes onde trabalhos acadêmicos produzidos em cursos 

universitários da cidade auxiliaram processos de estudos de tombamento realizados 

pelo Condepacc. O primeiro exemplo é o Conjunto Conceição, implantado no centro 

histórico do município e o segundo, é a antiga Capela Santa Cruz do Fundão, no bairro 

Ponte Preta. Os dois casos são de imóveis que pertenciam à área envoltória de bens 

tombados, mas não eram tombados, contextualizavam outros bens, mas não eram 

reconhecidos como portadores de interesse histórico para a cidade. Ainda no caso do 

Conjunto Conceição parte dos imóveis que formam o conjunto eram “indicados para 

preservação”, estavam citados pontualmente no Decreto Nº 10.424/1991 que 

regulamente a situação dos imóveis inseridos no perímetro do Centro Histórico da 

cidade de Campinas para preservação total (Condepacc, 2007, p. 141). Recente matéria 

publicada no Jornal Correio Popular discorre sobre a problemática situação dos imóveis 

“indicados para preservação” ao mesmo tempo que divulga uma grande quantidade de 

imóveis a serem estudados. 
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O Conselho de Defesa do Patrimônio Artístico(sic) e Cultural de Campinas 
(Condepacc) está fazendo uma ampla revisão na relação dos imóveis indicados 
para preservação existentes na região central da cidade – que inclui o Centro 
Histórico e o Centro Expandido – para decidir se serão tombados ou liberados. 
Há em torno de 400 imóveis incluídos nesta categoria “indicados para 
preservação”, que tem todas as obrigações de um bem tombado [...] (COSTA, 
2013). 

O Conjunto Conceição é formado por dez edificações adjacentes,1 construídas no início do 

século XX e foi assim denominado pela equipe de estudantes que desenvolveu um 

trabalho na disciplina de Técnicas Retrospectivas,2 no curso de Arquitetura e 

Urbanismo da Unicamp, no ano de 2005. Na época a Profa. Dra. Regina A. Tirello 

solicitou às equipes a escolha de um conjunto arquitetônico na cidade para uma 

“Proposta de Conservação e Restauro de Fachadas de Interesse Histórico e Cultural”. A proposta 

deveria contemplar um breve histórico, contextualizando os edifícios na formação da 

cidade, um levantamento gráfico dos elementos arquitetônicos, uma ficha de 

identificação de cada um dos imóveis, o estado de conservação das fachadas, um mapa 

das patologias existentes, um dossiê fotográfico e por fim, uma proposta de intervenção 

de restauro. 

A equipe do Conjunto Conceição 3 foi se conscientizando, no decorrer da pesquisa, da 

importância destas edificações como patrimônio histórico de inquestionável valor de 

rememoração para a região de Campinas. Após a entrega final do trabalho, dois 

integrantes da equipe, protocolaram (PROTOCOLO, 2005) uma solicitação ao 

Condepacc de Estudo de Tombamento do Conjunto Conceição. 

 

Fig. 1 - Fotomontagem do Conjunto Conceição de autoria da equipe responsável pelo inventário (2005). 

                                                 
1 O Conjunto Conceição refere-se aos edifícios formados pelos números 33, 41, 49, 53, 57, 61 e 63 na Rua 
Conceição e pelos de número 1073, 1077 e 1081 na Rua Barão de Jaguara, implantados na área central da 
cidade de Campinas, SP. 
2 AU814, docente responsável, Profa. Dra. Regina Andrade Tirello. 
3 Equipe responsável pelo levantamento: Andréa Pontes, Bruno Veauvy, Carolina Arcangelleti, Marcella S. 
Deliberador, Renato B. Cassab e Wania L. V. Bertinato. 
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Junto à justificativa da solicitação de estudo de tombamento anexaram o trabalho 

acadêmico, com o seguinte comentário: 

Com a intenção de melhor subsidiar este pedido de estudo de tombamento, 
anexamos um inventário preliminar sobre o “Conjunto Arquitetônico Conceição” 
em questão. Foram realizadas consultas a diversos órgão oficiais para 
levantamento de dados históricos, cadastrais, busca das plantas originais, arquivos 
fotográficos, etc. além de visitas técnicas ao local, prospecções superficiais, 
extensa documentação fotográfica atualizada e levantamento gráfico do conjunto 
das fachadas (CONDEPACC, 2007, p. 73).  

Os documentos anexados foram listados, como segue: 

- Duas pranchas de fotomontagem das fachadas do Conjunto Conceição.  
- Duas pranchas, escala 1:50, com levantamento gráfico das fachadas do 
Conjunto Conceição baseadas em fotomontagem. 
- Duas pranchas com levantamento preliminar mapeando as patologias 
encontradas nas fachadas da Rua Conceição e Barão de Jaguara.  
- Fichas de Identificação Arquitetônica de cada um dos imóveis que compõe o 
conjunto. 
- Um CD contendo arquivo da documentação fotográfica recente dos edifícios e 
entorno e documentação iconográfica levantada, histórico preliminar das ruas e o 
levantamento preliminar dos diferentes materiais constitutivos das fachadas e 
levantamento preliminar das patologias das fachadas (CONDEPACC, 2007, p. 
9). 

 

Fig. 2 - Levantamento gráfico do Conjunto Arquitetônico Conceição autoria da equipe responsável pelo 
inventário (2005). 

 

Fig. 3 – Detalhe do levantamento gráfico do Conjunto Arquitetônico Conceição de autoria da equipe 
responsável pelo inventário e anexado à solicitação de estudo de tombamento (2005). 
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A socióloga Dra. Fabíola Rodrigues, do Núcleo de Pesquisa e Restauro da CSPC, assim 

se manifestou em análise preliminar à solicitação de estudo de tombamento do 

conjunto: 

[...] mostra-se bastante pertinente, visto que os exemplares identificados se 
harmonizam com um projeto urbanístico calcado em ideais modernos, 
fortemente inspirados pelo urbanismo francês, muito em voga entre as camadas 
abastadas da sociedade campineira na transição do século XIX para o século XX. 

Nesse sentido, o conjunto identificado compõe-se bem com o traçado da rua 
Conceição (no encalço do urbanismo embelezado, a rua Formosa), bem como 
outros edifícios do entorno (Catedral, Jockey Club, Palácio dos Azulejos), o que 
reforça a importância da sua preservação como ente de composição na 
constituição de uma paisagem urbana inteligível em seus distintos espaços-
templos (CONDEPACC, 2007, p. 73). 

Atendendo ao Decreto 15.471/2006 a coordenadora da CSPC, Dra Daisy Serra 

Ribeiro, encaminhou o pedido de estudo de tombamento para análise na Secretaria 

Municipal de Urbanismo4 que retornou com o seguinte parecer técnico do arquiteto 

Marcelo A. Juliano da Assessoria Técnica - Semurb: 

[...] A documentação que o embasa foi muito bem coletada e o pedido nos 
parece muito pertinente, diante do estado de preservação em que se encontra 
aquele conjunto. 
Assim, somos favoráveis ao prosseguimento do estudo de tombamento, apenas 
fazendo sugerir que as eventuais áreas envoltórias se limitem aos próprios 
imóveis, posto que inseridos em um contexto onde já existem restrições 
oriundas de outro (sic) imóveis tombados, tais como a Catedral e o Largo do 
Rosário (CONDEPACC, 2007, p. 154). 

O CONDEPACC acolheu o pedido de Estudo de Tombamento e após os trâmites 

legais, decidiu pelo Tombamento acatando inclusive a denominação de Conjunto 

Conceição, conforme atesta a Resolução de Tombamento Nº 73 de 17 de dezembro de 

2008. 

O segundo exemplo, o da antiga Capela Santa Cruz do Fundão,5 é um pedido de 

Estudo de Tombamento fundamentado em pesquisa desenvolvida para uma dissertação 

de mestrado (BERTINATO, 2012) no IFCH da Unicamp.6 Numa reflexão sobre como 

a memória afrodescendente foi valorizada pelo Condepacc em Campinas, estudamos a 

                                                 
4De acordo com o Decreto 15.471/2006 os pedidos de estudo de tombamento devem ser analisados pela 
Secretaria Municipal de Urbanismo (SEMURB), pela Secretaria de Planejamento (SEPLAMA) e Secretaria de 
Assuntos Jurídicos (SMAJ) antes de ser encaminhado para análise do CONDEPACC.  
5Situada na Rua da Abolição nº 1017, bairro Ponte Preta, Campinas, SP. 
6Tratamos anteriormente deste tema no XI Congresso Luso Afro Brasileiro de Ciências Sociais - Diversidades 
e (Des)Igualdades, realizado na Universidade Federal da Bahia (UFBA), 2011.   
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antigaCapela Santa Cruz do Fundão,7 bem pertencente à área envoltória do antigo 

Sanatório Santa Isabel, mas não tombado pelo Condepacc. 

`           

Fig. 4 e 5 – À esquerda, fachada frontal da antiga Capela Santa Cruz do Fundão, situada na Av. Abolição, nº 
1007 (Wania Bertinato,24/05/2011) e; à direita, túmulo do escravo anônimo e goiabeira (Wania Bertinato, 
30/05/2011). 

A pesquisa de mestrado nos mostrou o quanto era relevante como testemunho cultural 

para a região não só a capela, mas também o túmulo de escravo anônimo e a goiabeira, 

situados no mesmo lote da capela. Na expectativa do reconhecimento do valor destes 

bens, em setembro de 2011 solicitamos o Estudo de Tombamento ao Condepacc com 

a seguinte justificativa: 

Acreditamos que a antiga Capela Santa Cruz do Fundão, o Túmulo do Escravo e 
a Goiabeira são bens de interesse cultural importantes para a cidade de Campinas 
por testemunharem a forte presença negra no local, assim como a ocupação 
urbana do bairro Ponte Preta. Desta forma, solicita-se que através da figura do 
Tombamento, o órgão público reconheça o valor simbólico existente, ligado à 
memória das questões da negritude e da formação da cidade, tão essenciais à 
construção da nossa história.  

Na intenção de melhor subsidiar este pedido de estudo de tombamento, 
anexamos o trabalho “Algumas percepções sobre a política de preservação do 
patrimônio cultural em Campinas: A memória afrodescendente na cidade”, 
apresentado, em agosto de 2011, no XI Congresso Luso-Afro-Brasileiro de 
Ciências Sociais que aconteceu em Salvador, BA. Esperamos que a reflexão 
proposta no trabalho contribua de alguma forma com a análise solicitada de 
estudo de tombamento (CONDEPACC, 2011). 

O Condepacc resolveu pela abertura do processo de Estudo de Tombamento 

(CONDEPACC, 2012) da antiga Capela Santa Cruz do Fundão assim como do túmulo 

                                                 
7Atualmente Capela Nossa Senhora da Penha. 
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do escravo anônimo e até a presente data estes bens ainda estão em estudo no 

Condepacc, mas previamente, a sua importância já foi reconhecida com a abertura do 

processo de estudo. 

Nos dois exemplos citados os estudos e levantamentos realizados em cursos 

universitários levaram às solicitações de estudo de tombamento mas isto não precisa ser 

uma regra. Os levantamentos podem ser atualizações de prédios já tombados ou ainda 

levantamentos para subsidiar inventários maiores que busquem conhecer o universo 

cultural da cidade, propiciando que a existência destes bens materiais fique identificada 

e cadastrada contribuindo com a necessária preservação e valorização do patrimônio 

cultural de Campinas. 
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Mesa 4: Os acervos de arquivos históricos como 
subsídio à pesquisa na área de patrimônio cultural 
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A região metropolitana de Campinas e a proteção para “patrimônios 
dispersos”: repensando critérios e instrumentos de preservação 

Grupo de Pesquisa Patrimônio Urbano e Arquitetônico das Cidades Paulistas 
 

Maria Cristina da Silva Schicchi 
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(Universidade Politécnica de Valencia, Espanha). 
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Historiadora (IFCH-Unicamp) 
 

Marcela Aparecida dos Santos 

Graduanda em Arquitetura e Urbanismo (Puccamp) 
 

Roney Matsumura Pessoa 

Graduando em Arquitetura e Urbanismo (Puccamp). 

 

Introdução 

A pesquisa se propõe a constituir um corpo teórico e metodológico que permita 

abordar a questão da preservação do patrimônio cultural e, em especial, o patrimônio 

cultural das cidades médias e pequenas que compõem a Região Metropolitana de 

Campinas. Dada à natureza desse patrimônio, entende-se a necessidade de analisar não 

apenas a sua dimensão urbana e arquitetônica, e sim todos os componentes que 

caracterizam o território metropolitano em que se inserem (históricos, estruturais, 

organizacionais, dinâmicas). A abordagem privilegia a discussão urbanística contida nas 

questões de preservação e pressupõe uma análise e interpretação interescalar dos 

processos como parte da discussão mais ampla sobre os planos, projetos e políticas 

urbanas adotados em nível regional. Neste sentido, toma o patrimônio cultural como 

um dos componentes da paisagem resultante e, portanto, indissociável desta. 

Uma das características marcantes da Região Metropolitana de Campinas (RMC) é que 

ela apresenta dois movimentos opostos de urbanização: o crescimento em extensão a 

partir das áreas centrais dos municípios, configurando diversos pontos de conurbação e, 

ao mesmo tempo, um desdobramento de novas áreas urbanizadas, a partir de 
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sucessivos loteamentos abertos na periferia dos núcleos que a compõem, dando corpo a 

uma urbanização descontínua, caracterizada por condomínios residenciais e industriais 

fechados, uma transformação na forma de vida rural e regionalização das atividades, 

gerando intensos deslocamentos ao longo das rodovias de acesso (CANO et al., 2002). 

Por ter sido o mais importante núcleo do complexo cafeeiro paulista, herdou as bases 

para o dinamismo da agricultura, infraestrutura de transporte e qualidade da rede 

urbana, tendo Campinas desde o início como sede regional. Esse processo foi reforçado 

com a abertura da Via Anhanguera nos anos 1950 e depois com a Rodovia dos 

Bandeirantes, no final dos anos 1970. Baeninger (2002), afirma que a Região 

Metropolitana de Campinas, desde esta década, passou a receber grandes fluxos 

migratórios, já que se tornou um dos principais eixos de expansão no processo de 

desconcentração relativa das atividades industriais.  

Várias políticas governamentais deflagradas em níveis federal, estadual e municipal, 

como o Programa de Metas (1956-1960) e o Proálcool, induziram a interiorização do 

desenvolvimento no estado, principalmente em Campinas e região, com investimentos 

públicos em infraestrutura de transportes, comunicações, ciência e tecnologia, 

responsáveis pelo surgimento de universidades (Unicamp), e grandes centros 

empresariais e industriais, como Replan, CPqD, CTI etc. Com isso a região atraiu a 

implantação de grandes empresas privadas e ampliou a rede de pequenas e médias. 

A RMC está inserida também no principal pólo urbano-industrial brasileiro, tendo 

como epicentro São Paulo, mas se estende por uma grande região interiorana em 

desenvolvimento. Segundo Cano & Brandão (2002), este processo aumentou a 

complexidade nos centros urbanos das cidades paulistas. É uma região que agrega 

municípios com situações desiguais de urbanização e industrialização, que são ao 

mesmo tempo responsáveis por suas singularidades.  

Foram definidos como casos de estudo duas cidades da Região Metropolitana de 

Campinas, Valinhos e Paulínia, municípios com cerca de 100.000 habitantes, dos quais, 

aproximadamente metade não são nativos. A migração de pessoas de outras cidades e 

regiões induziu a uma nova forma de identidade com os centros tradicionais destas 

cidades e até mesmo uma dissolução de suas particularidades. 
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O surgimento de condomínios fechados consolidou uma forma de vida confinada, 

diluindo a formação de comunidades, afastando-as, de certa forma, dos problemas e do 

rumo do desenvolvimento das cidades em que vivem. Essa dissolução das relações, 

entre outros aspectos, vem causando uma mudança de apropriação e uso dos espaços 

públicos, que ora perdem significado diante de novas formas de lazer cada vez mais 

individualizadas como é o caso dos shopping-centers no eixo da Rodovia Dom Pedro I, 

ora ganham novas funções, ao sofrerem um deslocamento em relação aos novos eixos 

de produção e consumo criados, ao longo das vias principais de acesso e no entorno de 

novos equipamentos de grande porte.  

A expansão dos núcleos urbanos e, no limite, os processos de conurbação entre estes, 

assim como os decorrentes da urbanização difusa e descontínua, são os principais 

fenômenos que explicam a intensa troca de informações, energia, capital, trabalho e o 

deslocamento de pessoas, características recentes do território metropolitano.  

Do ponto de vista do urbanismo, ainda que os fenômenos atuem na escala regional, é 

no espaço urbano de cada município que se operam as mudanças de significado.  Se a 

mobilidade de mercadorias e pessoas é um fator estruturador do processo de 

metropolização e responsável pela regionalização das atividades (VILLAÇA, 1998), os 

deslocamentos intra-urbanos são os grandes articuladores de novos pontos de consumo 

e apropriação nos espaços públicos, do fortalecimento de áreas comerciais ao longo dos 

eixos de circulação, gerando, em certos casos, um deslocamento também das 

centralidades. Ou seja, a questão da localização das atividades segue sendo um elemento 

importante a ser analisado, tanto quanto as diversas apropriações do espaço pelos 

habitantes ou por grupos específicos. 

 

 

Identificação e caracterização do patrimônio das cidades de Valinhos e Paulínia 

A cidade de Valinhos foi ocupada por grandes fazendas de café que, de fato, 

pertenciam à cidade de Campinas. A ferrovia chegou a Valinhos em 1872, fazendo com 

que a prática da agricultura se difundisse na região, com o cultivo do figo roxo 

substituindo a cultura do café a partir de 1910. Somente em 1953, Valinhos se 

desmembrou de Campinas. A cidade passou por um processo de expansão periférica, 
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primeiro com a divisão do território em chácaras que funcionavam como segunda 

residência e que mais tarde deram origem à maioria dos bairros existentes, depois, com 

o surgimento de inúmeros condomínios residenciais privados, atraindo moradores de 

outras cidades, devido à sua localização estratégica do ponto de vista regional (próxima 

de São Paulo) e por possuir infraestrutura urbana e índices de qualidade de vida 

elevados. A partir dos antigos caminhos e das novas estradas, Valinhos se conurbou 

com Campinas. Hoje, o fluxo de pessoas com destino à cidade se dá principalmente 

para estudos e trabalho (GUTMANN & SCHICCHI, 2013)1, demandando o 

surgimento de novas áreas de comércio e serviços especializados, bem como de espaços 

públicos e grandes equipamentos urbanos. 

A cidade de Paulínia, por sua vez, teve seu território estruturado a partir da doação de 

sesmarias no final do século XVIII, tendo sua origem na fazenda São Bento, produtora 

de café. Em 1903 é inaugurada uma capela que dá início ao primeiro vilarejo. Ocorre 

intenso processo migratório, basicamente de italianos, para trabalhar nas plantações de 

café e em 1906, o primeiro assentamento é consolidado como vila. A criação do 

município ocorre somente em 1964. Nos anos 1970, com a implantação da Replan 

(Refinaria do Planalto – empresa de petróleo) Paulínia muda sua trajetória, atraindo 

diversas outras indústrias e se consolidando como pólo de redistribuição de derivados 

de petróleo. 

A partir de seu bairro mais antigo, Santa Cecília, a mancha urbana propagou-se de 

forma descontínua. O centro histórico, onde ainda se localizam os edifícios mais 

significativos, coincide com a principal avenida de comércio e ainda convive com 

reminiscências de sua origem rural, quando era apenas um pequeno núcleo em meio a 

antigos caminhos. Devido à forte presença industrial, Paulínia apresenta uma dualidade 

cultural, com valores mais arraigados de comunidade local e costumes introduzidos 

pelos novos moradores, que para lá imigraram com a vinda dos grandes 

empreendimentos habitacionais, comerciais e industriais na região (WASSALL & 

SCHICCHI, 2011). 

 

                                                 
1  Campinas, Americana e Valinhos são as únicas cidades destinos com fluxo pendulares para estudo de mais de 
100 pessoas. Núcleo de Estudos de População (NEPO) da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). 
Acessível em: http://www.nepo.unicamp.br/Acesso em: 07/06/2013. 
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Usina Ester: um caso exemplar 

A maioria dos edifícios urbanos significativos do ponto de vista patrimonial na cidade 

de Paulínia já desapareceu, tanto por uma tentativa de modernização da cidade, a partir 

da chegada de imigrantes, como pela própria fragilidade destas construções, na medida 

em que até a sua emancipação, o centro não tinha sequer uma configuração própria, 

sendo formado a partir da consolidação do movimento de passagem entre seus 

municípios limítrofes. 

A formação do município de Paulínia foi impulsionada pela ferrovia que percorria as 

principais fazendas da região, onde posteriormente se localizaram as principais 

indústrias da cidade. Dentre as quais, podemos destacar a Companhia Rhodia Brasileira 

e a Usina Ester.  

A Usina Ester foi fundada em 2 de março de 1898 e está localizada na antiga Fazenda 

Funil, situada na cidade de Cosmópolis. É uma das mais antigas usinas de açúcar do 

Estado de São Paulo e atualmente fabrica açúcar e etanol. Apesar de não fazer parte do 

território de Paulínia, teve grande importância para a conformação desse município, 

uma vez que, sede da Usina Açucareira Ester, seus donos foram alguns dos principais 

responsáveis pela implantação da Estrada de Ferro Funilense, pela Companhia Carril 

Agrícola Funilense (inaugurada em 1899), que ligava Campinas ao Funil, para 

escoamento da produção agrícola da região. Essas vias definiram inicialmente a 

ocupação, e tornaram-se estradas de acesso aos povoados (posteriormente municípios) 

que nasceram ao redor das estações e chaves ferroviárias, o que constitui um elemento 

importante para a leitura do território e a identificação de elementos referenciais 

culturais (MARCONDES, 2001). 

Ainda em relação à formação do território, a implantação da Usina Ester, assim como 

outras indústrias que ali se instalaram em substituição às antigas fazendas, foi 

responsável pela formação do município de Cosmópolis, onde 80% de seu quadro de 

funcionários é composto por filhos ou parentes de ex-funcionários, ou teve a Usina 

como único emprego durante toda a vida. Desta forma, buscou-se uma nova forma de 

abordagem na identificação do patrimônio da região, que partissem da leitura da 

constituição física e da dinâmica atual das cidades e retrocedessem às bases da formação 

dos territórios,  de forma que pudéssemos aplicá-la a vários âmbitos e que incorporasse 
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a variedade de referências culturais existentes, ou seja, conforme aponta Becerra García, 

o patrimônio “en toda su complejidad de forma diacrónica, y también, en su caso, el paisaje que ha 

generado” (SCHICCHI, VEGA, 2013, p.133). 

 

Fig. 1 - Implantação Usina Ester – antiga Fazenda Funil. Edificações e áreas de interesse remanescentes 
(Esquema elaborado pelo grupo de pesquisa, 2013). Legenda: 1. Vila operária; 2. Igreja São Paulo; 3. Vila 
operária; 5.Armazém; 6. Antiga Ponte Ferroviária; 7. Vila operária; 8. Estábulo e Armazenagem; 9. Ponte de 
Ferro Rio Jaguari (antiga ponte ferroviária); 10. Represa. 

 

 

 

Fig. 2 e 3 - À esquerda, vista da vila operária; à direita, igreja São Paulo (Acervo da pesquisa). 
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Fig. 4 e 5 - À esquerda, vista da vila operária; à direita, vista dos equipamentos da indústria (Acervo da 
pesquisa). 

 

Fig. 6 e 7 - À direita, o armazém; à esquerda, antiga ponte ferroviária (Acervo da pesquisa). 

 

Fig. 8 e 9 - À esquerda, casas no interior da vila operária; à direita, estábulo e armazenagem (Acervo da 
pesquisa). 
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Fig. 10 e 11 - À esquerda, ponte de ferro sobre o Rio Jaguari; à direita, represa (Acervo da pesquisa). 

 

Fig. 12 - Implantação Usina Ester – antiga Fazenda Funil. Edificações e áreas de interesse remanescentes 
(Esquema elaborado pelo grupo de pesquisa). Legenda: 1. Igreja São Paulo; 2. Vila Operária; 3. Clube 
Funilense; 4. Indústria; 5.Casa sede da Fazenda Funil (demolida); 6. Antigo edifício de estocagem de açúcar; 7. 
Chaminé da Usina Ester; 8. Antigo almoxarifado; 9. Armazém; 10.  Escola da Usina. 

Novas abordagens para a preservação e gestão de patrimônios dispersos 

A partir do conhecimento da história da cidade e do urbanismo procurou-se obter os 

elementos de base documental, para então cotejá-los a partir de novos valores 

atribuídos aos bens (aqui entendidos como todo e qualquer espaço público ou 

construção), ao longo do tempo, pela comunidade, e a seguir enquadrá-los em alguma 

figura de preservação. Uma destas figuras, a do patrimônio etnográfico, por exemplo, 

inicialmente utilizado apenas para a classificação de expressões do folclore ou 

manifestações populares, foram retomadas, porém, entendendo-se que tais 

manifestações já não são mais restritas a um território e podem se manifestar ao mesmo 

tempo em vários lugares, dado o poder de comunicação e inclusão de novas práticas.  
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Os patrimônios existentes nas cidades médias e pequenas da RMC, entre outros 

aspectos, evocam a discussão sobre o valor pela diversidade e outros aspectos de 

contemporaneidade, já que não seria plausível o enquadramento dos mesmos nas 

figuras tradicionais de preservação. O problema principal a enfrentar quanto ao método 

de identificação e seleção do patrimônio, partindo de uma abordagem diacrônica, como 

já foi dito, é que ao considerar-se o deslocamento da população em função de 

mudanças no modo de vida, tanto na organização social quanto na produtiva, temos 

que admitir a existência de outras formas de valorização e reconhecimento - que 

resultam de distintos usos do espaço no tempo - que se traduzem em diversos aspectos 

culturais e físico-espaciais, em especial, no valor atribuído à memória coletiva. 

 

Considerações finais  

A pesquisa se iniciou a partir da reflexão sobre os fatores que geraram os 

deslocamentos populacionais (movimentos pendulares) para compreender sua 

influencia sobre as relações de identidade e de atribuição de valor aos patrimônios 

culturais das cidades de Paulínia e Valinhos. 

O dado teórico principal foi a mudança nestes processos nas últimas décadas do século 

XX, no Brasil, com a inversão de fluxos migratórios dos grandes centros para as 

cidades médias, com conseqüências para as pequenas, deixando de ser um fenômeno 

exclusivamente metropolitano. 

Conforme aponta Oliveira (et al., 2011), entende-se que diferentes práticas, atividades, 

ações e trajetórias, detectáveis nos movimentos da população, correspondem a 

múltiplas dimensões da realidade social, nas quais se incluem as relações de 

pertencimento, e se manifestam em distintas dimensões: da esfera de vida pública e 

privada; do ciclo de vida; das novas relações trabalho-casa estabelecidas; das condições 

do habitat; dos processos de apropriação espacial; de segregação sócio-espacial; das 

redes sociais, etc.  

Neste sentido, por um lado, reitera-se a importância de produção de evidências desses 

movimentos a partir de levantamentos e análises empíricas dos territórios e, por outro, 

a limitação do uso de ferramentas e critérios de identificação e atribuição de valor para 

cidades, conjuntos ou edifícios históricos tombados.  
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Elizabeth Maria Alcântara Prado Pazini 

Bacharel em Biblioteconomia e Documentação (Puccamp) 

 

Introdução 

A Biblioteca do Centro de Memória possui uma Hemeroteca com cerca de 75.000 

recortes de jornais e revistas diversos, de interesse especial para a história e o cotidiano 

da cidade de Campinas. Abrange um período que vai de 1920 até os dias atuais, 

divididas em duas grandes coleções: 

 Coleção João Falchi Trinca: o maior bibliófilo da historia de Campinas, doou a 

nossa Biblioteca sua coleção composta de 18.600 artigos de jornais e revistas de 

Campinas e região, a qual retrata o cotidiano da cidade durante mais de 70 anos; 

 Coleção Corrente: com o passar dos anos fomos recebendo mais coleções de 

recortes que no seu conjunto formaram a Hemeroteca Campinas. Assim como, desde 

1986, passamos a colecionar os jornais diários da cidade, nos quais selecionamos as 

matérias de interesse para as pesquisas em andamento, anexando-as ao acervo dessa 

hemeroteca. 

Com o apoio da FAEP e da FAPESP a coleção João Falchi Trinca foi trabalhada física 

e tecnicamente, e como resultado deste trabalho publicamos em 1997 o índice/tesaurus 

“História de Campinas através da Hemeroteca João Falchi Trinca: descritores e afins”, na série 

Instrumentos de Pesquisas do CMU, trazendo indexados de forma ordenada, 

respeitando a linguagem natural, um conjunto de padrões para identificar, armazenar e 

disponibilizar as informações. Nesse sentido foi estabelecida uma relação dos principais 

assuntos tratados nesta coleção, facilitando assim o processo de inserção e consulta. 

Além de indexar os artigos pelos seus assuntos específicos, este sistema classificatório é 

a base para o armazenamento dos artigos trabalhados tecnicamente e a chave de acesso 
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no momento de busca. Cada grupo de assunto (série), subdivide-se em sub-séries, 

classes, sub-classes, grupo, sub-grupo etc, quantas vezes se fizer necessário. A séries são 

as seguintes: 

1. Aspectos urbanos; 

2. Ciências; 

3. Cultura 

4. Economia; 

5. Educação; 

6. História 

7. Literatura; 

8. Personagem; 

9. Política; 

10. Religião; 

11. Transporte 

Com o Know-how adquirido no trabalho com a Hemeroteca João Falchi Trinca, passamos 

a trabalhar a coleção corrente. Partindo do índice já implantado fomos identificando 

novas palavras chaves (assuntos) e as anexando aos grandes temas, abrindo assim o 

leque de pesquisa.  

A busca de uma categorização de assuntos, capaz de abranger todo esse universo 

relativo à história e cotidiano de Campinas, é um trabalho cativante e constante. A 

quantidade de assuntos decorrente da diversidade dos temas exige estudos e validações 

que requerem um tempo considerável. No entanto, hoje, dispomos de um rol de 

termos levantado através de linguagem natural que espelha nosso acervo.  

O objetivo principal dessa categorização foi o de apresentar uma macroestrutura para 

os assuntos recorrentes, usados para designações de elementos encontrados e de 

facilitar a vida dos pesquisadores, no momento de validar uma investigação ou pesquisa. 

Vale lembrar que esse índice/thesauros foi construído em linguagem natural, a partir de 

termos usados pelos próprios pesquisadores e pelos profissionais da área de ciência de 

informação que trabalham nesse acervo. 

Diante do grande volume de artigos e do volume de informações geradas através do 

índice, surgiu a necessidade de se estudar uma maneira fácil e rápida de disseminação 
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dessas informações. Assim desenvolvemos uma base de dados on-line, em MicroIsis, 

visando uma rápida recuperação de dados, permitindo uma pesquisa mais especifica, 

seja ela por autor, titulo e/ou assunto. Atualmente estamos on-line, rodando em escala 

local, com 70.000 artigos. 

 

Digitalização 

Sendo a internet um espaço muito utilizado na disseminação da informação, tanto para 

disponibilizar os serviços tradicionais como para a inclusão das novas formas de busca, 

há cada vez mais por parte dos pesquisadores anseios quanto ao uso dos serviços 

eletrônicos. 

O serviço de referência hoje, porta de entrada para os acervos das bibliotecas, passaram 

a funcionar no ambiente virtual com uma precisão absoluta. Desta forma, fomos 

impelidos a procurar novas ferramentas que dessem ao pesquisador uma maior 

abrangência no momento da busca, não só através de autoria e assunto específico, mas 

a liberação do texto integral, possibilitando a varredura do texto, palavra por palavra, 

resultando na interoperabilidade entre interfaces abertas e protocolos de comunicação 

de dados, onde os usuários poderão realizar suas consultas de forma unificada em uma 

única interface, sem interferência de terceiros, fornecendo também a possibilidade de 

retornar o texto digital em papel. 

A partir da Biblioteca Digital da Unicamp que implementa um serviço on-line de 

armazenamento e obtenção de documentos digitais, promovendo um acesso 

controlado,  mecanismos eficientes de busca e recuperação de documentos e 

downloads, passamos a estabelecer os primeiros contatos para o estudo de parceria, 

onde o objetivo seria a colocação do texto integral dos artigos que compõem o acervo 

da Hemeroteca. 

 Começamos então, por avaliar a transformação da linguagem da base atual MicroIsis 

para ASCII com a finalidade de obter suporte com o protocolo Z39.50. Este protocolo 

era a exigência da Base ACERVUS, transformando a base de MicroIsis numa 

linguagem compatível com o próprio sistema, não havendo necessidade da conversão 

da base de dados como um todo. 

Os objetivos desse trabalho foram:  
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 disponibilização da informação durante 24hs. permitindo acesso em sua 

própria residência ou em lugares onde não poderá obter orientação próxima; 

 agilidade para a obtenção da informação; 

 uso simultâneo do mesmo documento por vários pesquisadores 

 preservação dos originais; 

 fornecimento de cópias digitalizadas de artigo especifico. 

 

Metodologia 

Tomou-se por base a especificidade da biblioteca para podermos ter um ponto de 

partida. Escolhemos para primeira etapa, como projeto piloto, a Série História, pois traz 

em sua formação temática varias fontes que norteam a pesquisa em história de 

Campinas, já que o perfil de nossa biblioteca é história regional. Hoje contamos com 

6500 artigos digitalizados em todos os assuntos estabelecidos. 

A parceria BCMU/SBU para a Biblioteca Digital começou com o levantamento de 

procedimentos necessários para que o trabalho pudesse dar seguimento. Partindo da 

biblioteca on-line hemeroteca, dos artigos trabalhados física e tecnicamente, 

estabelecemos os seguintes procedimentos: 

 Transformar a linguagem MicroIsis para ASCII 

 Digitalizar os textos em PDF 

 Digitalizar as imagens em JPG – 150 DPIs 

 Anexar texto à imagem 

 Inserção do arquivo na base ACERVUS 

No momento da inserção de cada texto digitalizado em PDF na base ACERVUS, segue 

o MFN desenvolvido em MicroIsis que possibilita a pesquisa também pelo registro 

bibliográfico na Biblioteca Digital. 

Dentro da Biblioteca Digital da Unicamp, na Hemeroteca Digital, o usuário poderá 

fazer sua busca por grandes assuntos ou fazer a varredura no texto integral, palavra por 

palavra. 
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Fig. 1 - Página de acesso ao Catálogo da Unicamp. Portal de Acesso a Informação Eletrônica. Hemeroteca 
Digital 

 

Fig. 2 - Página de pesquisa na Hemeroteca Digital. 

 

Hemeroteca presencial versus hemeroteca digital 

Esse trabalho de disponibilização de texto integral na Hemeroteca Digital (6.500 

artigos) é pouco relevante se tomarmos por base a totalidade de nosso acervo 75.000 

artigos trabalhados tecnicamente, salientando que possuímos um acervo estimado de 

12000 artigos para serem implantados na base em MicroIsis. 
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As consultas in-loco continuam sendo feitas através dos índices/thesauros disponíveis, 

Hemeroteca João Falchi Trinca e Hemeroteca Campinas, e também da base de dados CMUHE, 

rodando em âmbito local. 

Ao chegar ao assunto especifico o usuário faz a requisição de consulta e recebe a uma 

ou mais pastas, contendo artigos em ordem cronológica, trabalhados tecnicamente 

dentro das normas técnicas e bibliográficas estabelecidas.  

    

Fig. 3 e 4 – Exemplos de aplicação da Hemeroteca Digital. 

 

Esse formato de pesquisa tem auxiliado um grande número de usuários, os quais na 

grande maioria das vezes solicitam a digitalização do(s) artigos(s) de seu interesse, 

processo feito gratuitamente para alunos de graduação e pós-graduação. Fazemos um 

amplo controle dos assuntos consultados, para que possamos nortear a digitalização de 

temas para a Hemeroteca Digital. 
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Fig. 5 – Estatística de consulta in-loco, por assunto, nos anos de 2010-12. 

Pelo quadro acima podemos constatar que o maior número de consulta foi dentro da 

série Aspectos Urbanos, seguida pela História da Cidade e Cultura. 

Mostraremos, para melhor entendimento, a abrangência do assunto, as sub-séries da 

série Aspectos Urbanos, lembrando que cada um desses itens se subdividem quantas 

vezes forem necessários: 

1.1. Abastecimento 

1.2. Casas Comerciais 

1.3. Defesa Civil 

1.4. Divisões Administrativas 

1.5. Energia 

1.6. Habitação 

1.7. Justiça 

1.8. Lazer 

1.9. Meio Ambiente 

1.10. Processos de Urbanização 

1.11. Promoção Social 

1.12. Saneamento Básico 
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1.13. Saúde 

1.14. Sistema Funerário 

Vale salientar que nos últimos três anos não foi possível inserirmos nenhum novo 

artigo digitalizado na Hemeroteca Digital, enfrentamos diversos problemas de ordem 

técnica e de informática, porém com o apoio da equipe técnica do CMU/SBU 

esperamos disponibilizar até o final do corrente ano 9850 artigos que já estão 

digitalizados.  

O controle de acesso a Hemeroteca Digital é feito pelo SBU/Biblioteca Digital, os 

quais nos apresentam números impressionantes diante do pouco acervo que temos 

disponíveis. 

 

Fig. 5 – Estatística de acesso/consulta e de download na Hemeroteca Digital. 

Conclusão 

Sabemos que a disponibilização do texto integral no ambiente eletrônico representa 

uma economia de tempo e esforço no momento da realização de uma pesquisa, 

portanto pretendemos aos poucos inserindo nossos artigos, texto integral, na rede web 

na Biblioteca Digital da Unicamp, pelo link Hemeroteca Digital, em um trabalho 

metodológico e continuo. Esse trabalho visa disponibilizar esse enorme volume de 

informação de maneira ordenada, com significado de conteúdo e mecanismos de busca 

que ajude o pesquisador a encontrar o que procura com praticidade e rapidez, 
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oferecendo opções de interoperabilidade semântica que se dá através de vocabulário 

controlado. 

Esperamos colocar a disposição dos pesquisadores facilidades que ultrapassem o modo 

tradicional de pesquisa em papel, facilitando sua interação remota entre a biblioteca e 

seus usuários, administrando com facilidade a sobrecarga de informação. 

Não podemos deixar de lembrar que a disponibilização da Hemeroteca Digital estará 

funcionando também como um serviço de marketing para os outros serviços da 

Biblioteca do Centro de Memória e suas bases de dados on-line, sendo o ponto de 

partida para que possamos estudar a possibilidade de transformarmos outras bases em 

bibliotecas múltiplas e interativas. 
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Há dois anos o Centro de Memória – Unicamp, CMU, abraçou a iniciativa de seus 

pesquisadores e especialistas, apoiando pedidos de tombamento de dois monumentos 

históricos da cidade. 

Os casos finalizados e protocolados desde então são: primeiro, o Muro de arrimo 

remanescente do antigo Stadium da Associação Atlética de Campinas (AAC), conhecido 

na época como o “campo da Avenida Júlio de Mesquita”. A AAC foi uma associação 

esportiva de trajetória efêmera, formada por membros da elite da cidade e encampada 

pouco tempo depois da sua fundação, em 1921, pela Associação Atlética Ponte Preta 

(AAPP), tradicional clube da cidade. O segundo diz respeito à Praça de Esportes Horácio 

Antônio da Costa, conhecida popularmente como o “campo do Mogiana”, na realidade, 

o complexo esportivo do extinto Esporte Clube Mogiana, associação esportiva formada 

por ferroviários da referida empresa. 

Os documentos que apoiaram a conformação legal das solicitações enviadas ao Conselho 

de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas (Condepacc) fazem parte dos acervos 

oficiais do Arquivo Público Municipal de Campinas, do Arquivo e Biblioteca da Câmara 

Municipal de Campinas, do Centro de Ciências Letras e Artes de Campinas, do Museu da 

Imagem e do Som de Campinas, do Museu da Cidade de Campinas e dos Arquivos 

Históricos do Centro de Memória – Unicamp. 

Este artigo informa os caminhos percorridos pelos pesquisadores na obtenção de 

informações de órgãos oficiais e de entidades jornalísticas sobre os locais, suas 

atividades e sua importância para a sociedade. Por meio da documentação e da 

                                                 
1 O presente artigo é baseado nas solicitações de tombamento números 11/10/34818 PG, referente ao Muro 
de alvenaria do antigo Stadium da Associação Atlética de Campinas e 12/10/49503 PG, referente ao Estádio do 
Esporte Clube Mogiana. 
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argumentação contida nas justificativas dos pedidos de tombamento, conhecemos suas 

dependências físicas originais, sua história, suas atividades e sua importância social. 

Esse diálogo entre estudiosos e arquivos contribui para a interação entre e as diversas 

fontes documentais históricas existentes no município, apoiando sua preservação e 

vislumbrando novas possibilidades de pesquisas. 

O primeiro caso trata do Muro de alvenaria,  com medidas aproximadas de 65 metros 

de comprimento e altura variável de 90 centímetros na sua parte mais baixa e 5 cinco 

metros em sua parte mais elevada, pertencente ao antigo Stadium da Associação Atlética 

de Campinas, de 1921 até 1927, quando este passou para a propriedade da Ponte Preta. 

Essa praça esportiva foi demolida em 1933, depois de a AAPP ter realizado 75 partidas 

naquele ground. 

Na Área de Arquivos Históricos do CMU, encontram-se fotografias históricas.2 O ano 

de 1927 é o período mais provável da captação das imagens. 

 

Fig. 1 - Vê-se nitidamente o Muro que margeia a Rua Guilherme da Silva. A foto foi tirada a partir da Av. Júlio 
de Mesquita, vendo-se ao fundo a torre da atual Basílica do Carmo e da Catedral de Campinas e uma partida 
de futebol. 

                                                 
2 CMU, Coleção Família Faber. 
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Fig. 2 – Visualizamos o portão de entrada e o referido Muro, tal qual existe nos dias de hoje. 

 

Na Fig. 3 – Visualizamos o bonde da linha Cambuí, trafegando na av. Júlio de Mesquita. 

Alguns trechos selecionados de reportagem do jornal Diário do Povo, veiculada em sua 

edição de 15 de fevereiro de 1927, descrevem com detalhes pitorescos a composição 

das dependências físicas da praça esportiva: 

[...] sociedade esportiva que se ergue soberbamente no largo de Santa Cruz, 
dominando uma área de 20 e tantos mil metros quadrados, a maior parte com 
frente para a linda avenida Augusto Cezar, a aristocrática avenida 'Paulista' de 
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Campinas. As instalações são magníficas: um prédio artístico todo cheio de 
torções, sacadas e patamares. Por dentro, ricas colunas, teto de estuque, ricos 
florões e relevo de gesso. O Salão Nobre deslumbra. A iluminação encoberta é 
de efeito surpreendente. [...] Campos para esporte tem ali de tudo e organizados 
com arte e gosto. Logo na frente do prédio se estende um rinque de patinação, 
todo circundado por um lindo passeio ornado  de  pérgula  e  balaustrada.  Ao  
lado,  um  campo  igual,  com  saibro,  para exercício de peso, atletismo, etc. [...] 
Na frente do parque, fazendo entrada pela avenida Augusto Cezar ergue-se um 
majestoso portão monumental. Majestoso, sim, porque não dizê-lo? Igual, tão 
vistoso assim, nenhum dos ricos clubes do Rio ou de São Paulo o possuem. 
Nenhum! Ao lado desse portal está localizada a piscina de natação de tamanho 
regulamentar para o jogo de polo aquático. [...] Há ainda um campo de tênis 
todo fechado, de acordo com as regras e com instalações para o jogo de 
basquete; um campo de futebol, cuja terraplenagem ficou em mais de 20 contos 
de réis. [...] O terreno é todo murado e em grande parte com muros novos 
seguindo o mesmo estilo do prédio [...]3 

 

Fig. 4 – Planta da fachada da Sede da AAC, acervo do Arquivo Público Municipal de Campinas. 

Ainda na Área de Arquivos Históricos do CMU encontramos processo judicial de 

cobrança de dívida hipotecária de 1926, envolvendo André Masini (autor) e a AAC. 

Nesse documento, o autor informou ter emprestado aos diretores da entidade em 1925, 

a quantia de cem contos de réis. A AAC se obrigou a pagar o débito em quatro parcelas 

semestrais, com juros de 12% ao ano, oferecendo como garantia o prédio de sua sede 

(CMU, TJC, 1º Ofício, 13576). 

O autor pediu o imediato pagamento da dívida, juros e multas e, na falta destes, que se 

iniciasse “o procedimento de penhora no imóvel e bens hypotecados”. Mas, o processo se arrastou 

até 1927, quando, meses depois, em comum acordo das partes, o imóvel passou da 

AAC para a AAPP. 

                                                 
3 Acervo Diário do Povo. 
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Todavia, o mesmo imóvel reaparece em outra execução de hipoteca datada de 1931, 

desta vez tendo como autor João Penido Burnier, então presidente da AAPP. Nessa 

nova ação o autor pediu o pagamento imediato da dívida de duzentos contos de réis ou 

a execução de penhora no agora stadium da AAPP, pois que a mesma associação 

esportiva havia contraído com ele um empréstimo hipotecado do imóvel. Executada a 

hipoteca, acaba a praça esportiva com a criação, em 1933, do empreendimento 

imobiliário Vila Júlio de Mesquita de propriedade de José Penido Burnier, com 47 lotes 

e duas ruas projetadas, que receberam, posteriormente, as denominações de rua Pedro 

de Magalhães e rua Alferes Domingos. 

 

Fig. 5 – Planta geral dos terrenos da A.A.P.P, acervo do Arquivo Público Municipal de Campinas. 
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Também nos esclarece sobre o remanescente do Stadium a citação do historiador 

Sérgio Rossi: 

Com o passar dos anos, todo o quarteirão foi retalhado, vendido em lotes, finas 
residências foram surgindo, restando hoje, como remanescente daquele glorioso 
passado, apenas um pedaço de muro divisório do antigo estádio com a rua 
Guilherme da Silva, adentrando em curva pelas atuais vias Alferes Domingos e 
Pedro Magalhães. (ROSSI, 1989, p. 253. Grifo nosso). 

O segundo caso trata da Praça de Esportes do Esporte Clube Mogiana, fundada por 

ferroviários empregados da Companhia Mogiana, em 7 de junho de 1933. Ressalte-se 

que a Cia Mogiana era a maior empregadora de Campinas e região. 

Poucos dias após sua fundação, a Cia Mogiana cedeu 26 mil metros quadrados de 

terreno localizado no Complexo Ferroviário da Estação Guanabara. Para comparar os 

16 mil metros quadrados do campo do Guarani Futebol Clube – localizado na rua 

Barão Geraldo de Rezende – a primeira era dez mil metros quadrados maior do que 

este, ou seja 62,5% mais ampla. 

Edgar Ariani foi eleito presidente do Esporte Clube Mogiana pela primeira vez em 15 

de junho de 1934 e reeleito sucessivamente até abril de 1951, quando deixou o Clube. 

Ariani foi diretor, vice-presidente e presidente da AAPP, no período mais conturbado 

da história do clube. Elaborou o projeto não executado do Estádio  da AAPP no 

Jardim Chapadão, em terreno ao lado do Castelo D’Água, doado pela empresa Telles & 

Irmãos Lima. O Correio Popular de 14 de agosto de 1930 comenta a qualidade do 

projeto de engenharia, na ocasião do registro da escritura dos terrenos no Jardim 

Chapadão: “Conquanto sua renda tenha de ser hoje em deante empregada nas obras do seu novo 

estádio, cujo projecto de auctoria do sr. Edgar Ariani é um primor”.4 

O projeto arquitetônico do complexo esportivo do Esporte Clube Mogiana foi 

elaborado pelo engenheiro Olavo Soares Caiuby e o projeto executivo de engenharia 

coube ao próprio presidente do clube, o engenheiro Edgar Ariani. Ambos, arquiteto e 

engenheiro, guardavam laços de família. Edgar era casado com Izete Cauby Ariani irmã 

de Olavo. Destaque-se que o projeto executivo não seguiu o anteprojeto arquitetônico. 

A concepção arquitetônica do estádio era arrojada. 

                                                 
4 Acervo Correio Popular. 
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A mais detalhada descrição do projeto consta de matéria publicada em abril de 1940 

pela revista Mogiana, editada pelos irmãos Pedroso:5 

Uma Área de 26 mil metros quadrados 
As instalações do E.C. Mogyana estão feitas sobre uma área de 26 mil metros 
quadrados, contando com excellente campo de futebol, magnificamente gramado 
e com medidas máximas, excellente pista para provas de athletismo, inclusive 
tanques para saltos e campos para arremesso, quadras de bola ao cesto, 
obedecendo aos rigores das medidas internacionais. Volley-ball, ambas dotadas 
de accomodações para o público espectador, magnífico parque infantil. 
Piscina e quadras para prática de tennis 
Não ficou o plano do E.C. Mogyana enfeixado apenas na prática dos esportes 
mais vulgares. Também a natação teve para si voltada o carinho de Edgar Ariani 
que traçou os necessários planos para a construção da piscina. Várias quadras de 
tennis também serão construídas no espaço do terreno limitado entre o campo 
de bola ao cesto e a futura piscina. 
Conforto para os jogadores 
Um dos mais distinguidos propósitos de Edgar Ariani, no seu plano de construção 
do estádio do Mogyana foi precisamente o da obtenção de conforto para os 
jogadores do club. 
Além dos aposentos construídos no segundo plano da archibancada, que 
constam de três andares, obedecendo a todos os rigores do preceito hygienico, 
haverá refeitórios, enfermarias, sala de gynastica e salão de repouso. Também 
para os jogadores casados foram feitos elegantes e confortáveis apartamentos, 
sob a segunda galeria das archibancadas, permitindo-lhes fixar alli sua residencia 
com as famílias, isoladamente. 
Vestiários magníficos 
No primeiro plano da archibancada, no rez do chão, foram installados os 
vestiários para jogadores dos grêmios visitantes. Os jogadores, uma vez 
ingressando nos vestiários, ficarão isentos de contato com o público e mesmo 
com o quadro social, visto que alli só terão ingresso, alem dos futebolistas, os 
massagistas e treinadores. Também para os árbitros dos jogos foram feitos 
vestiários em uma sala independente, comunicando para o mesmo corredor que 
conduz a um sub-terraneo que dá accesso ao gramado. 
Accomodações para delegações de clubes procedentes de a sede do club 
Já se acha bastante adeantada a construção da séde do E. C. Mogyana, erguida 
sobre a entrada principal do estádio, de local onde se divisa bellíssimo panorama 
da cidade. 
Vários salões para leitura, jogos, gymnasio, toilette e “fumoir” estão traçados, 
obedecendo a lindo plano de construcção. Há ainda um vasto salão para danças, 
permittindo que dentro em pouco seja a séde social um ponto de reunião da 
sociedade campineira, em seus dias de festa. 
Um estádio como a capital não tem 
Emfim, o estádio do E.C. Mogyana está construído de forma a ser, depois do 
Pacaembú, o mais completo no gênero em nosso Estado. A própria capital não 
conta em belleza architectonica, e em conforto com estadio semelhante. 
As archibancadas, erguidas em três lances, estão assim divididas: 
Primeiro lance – camarotes para dirigentes da Liga Campineira, da Liga de 
Futebol  
do Estado de São Paulo, dos clubes de Campinas, dos grêmios que visitem 
Campinas nos dias de jogos no estádio do Mogyana, cadeiras numeradas 
preferencialmente para sócios que tomarem assignaturas especiais permanentes. 
Segundo lance – archibancadas para associados do E. C. Mogyana e sócios dos 
grêmios visitantes. 

                                                 
5 Biblioteca do Centro de Memória – Unicamp. 
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Terceiro lance – archibancadas para o publico em geral, coberta com bella 
marquise, lançada em plano magnífico, obedecendo a todos os requisitos da 
engenharia moderna. 
Como se vê, o E.C. Mogyana, mercê do grande carinho e devotamento de seu 
presidente, o esportista EdgarAriani, cujo nome ficará, com esse grande 
melhoramento, gravado para sempre na história do esporte campineiro, contará 
dentro em pouco com o melhor estadio do Estado, exceptuando-se o do 
Pacaembú. 

A pedra fundamental foi lançada de 23 de agosto de 1936. Quatro anos depois eram 

inauguradas as instalações poliesportivas do ECM. Quando de sua inauguração, em 15 

de julho de 1940, a imprensa de Campinas e a da capital consideraram o estádio do 

Esporte Clube Mogiana o mais moderno do interior paulista, suplantado apenas pelo 

Estádio Municipal do Pacaembu, que foi inaugurado poucos meses antes (27 de abril de 

1940). Diferença fundamental entre as duas praças esportivas reside no fato de que o 

Estádio do Mogiana era privado, enquanto o Pacaembu um próprio da municipalidade 

paulistana. O Pacaembu foi concebido pelo Estado Novo para utilização política. O 

interventor era Adhemar de Barros e o prefeito Prestes Maia. 

Foi o primeiro estádio de Campinas a possuir refletores para jogos noturnos, antes 

mesmo do Guarani Futebol Clube e da Associação Atlética Ponte Preta. No sábado, 15 

de junho de 1946, disputou com o Sport Club Corinthians partida inaugural do sistema 

de iluminação artificial com 60 refletores instalado pela General Eletric. As torres de 

1946 permanecem instaladas até os nossos dias, como pode ser comprovado com as 

fotos anexadas. Em 1947, disputou o Primeiro Campeonato Profissional do Interior de 

Futebol, terminando em segundo lugar na classificação final. 

Horácio Antônio da Costa foi o grande benemérito do Esporte Clube Mogiana. 

Assegurou apoio material e financeiro durante seu período na Inspetoria Geral da 

Companhia. Foi o responsável pela cessão da área onde foi construída a praça 

poliesportiva. Como reconhecimento de seu trabalho em prol da instituição, o 

complexo recebeu o seu nome. Na entrada principal do estádio, há um busto 

homenageando o benemérito. Celso Franco de Oliveiro Filho registra na sua obra Fora 

dos Trilhos: A História do EC Mogiana que: “O busto de bronze foi executado pelo escultor 

Otaviano Papais, que teve a auxiliá-lo os Srs. Domingos Nucci e Luiz Brunelli”. 

De Otaviano Papais, também, são as frisas, os balcões em granilite, as divisórias dos 

vestiários, os ladrilhos hidráulicos, os balcões, as pias dos banheiros dos setores sociais 

e os elementos vazados das tribunas, das sociais e das arquibancadas. Tudo em estado 
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razoável de conservação, carecendo principalmente de limpeza. São passados longos 

setenta e dois anos. 

O legado deixado pelos times de futebol de associações de operários e de trabalhadores 

industriais, como é o caso em alguma medida do Esporte Clube Mogiana, o tricolor da 

estrada, reside no fato de terem possibilitado o acesso de setores populares da 

sociedade à prática do futebol e com isso contribuído, para sua popularização, levando-

o a se tornar no esporte mais popular do Brasil. 

As duas solicitações de tombamento ora tratadas são as primeiras de muitas outras que 

os pesquisadores e especialistas do CMU pretendem desenvolver à bem da preservação 

do patrimônio histórico e cultural de Campinas. Pudemos, com esse artigo, demonstrar 

a riqueza presente nos acervos de documentos espalhados pela cidade, sob a guarda de 

entidades públicas, privadas e pela universidade, a Unicamp. Cabe a nós continuarmos 

utilizando e divulgando o acervo e, consequentemente, a nossa história. 
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Os arquivos institucionais e familiares para a História da Cultura Material e 
Imaterial 

Eliane Morelli Abrahão 

Historiadora (PUC- SP). Especialista em Organização de Arquivos (Unicamp). Mestre e Doutoranda em 
História (IFCH Unicamp). Responsável pela Seção de Arquivos Históricos do Centro de Lógica, Epistemologia 
e História da Ciência (CLE-Unicamp). 

 

No Brasil, a preocupação com a diversidade cultural em suas diferentes expressões é 

antiga. Autores como Gilberto Freyre, Alcântara Machado, Sérgio Buarque de Holanda, 

Josué de Castro e Luís da Câmara Cascudo, entre outros, já abordavam questões sobre 

a história da cultura material, alimentação, habitação, da família e da vida privada, temas 

estes que descortinam modos de vida e práticas sociais e culturais da sociedade 

brasileira.  

O meu objetivo é mostrar o quanto as análises em fontes documentais, como por 

exemplo, os Inventários post mortem e cadernos manuscritos de receitas, desvendam 

detalhes do cotidiano da cidade, perpassando por questões como a modernização de 

Campinas, as relações sociais, econômicas e culturais, no período de 1850-1940. 

O interesse pela Cultura Material e pelos objetos do cotidiano surgiu a partir de uma 

pesquisa mais ampla sobre a História da Alimentação em São Paulo. O professor 

Hector Hernán Bruit criou e coordenou no Centro de Memória – Unicamp (CMU).1 

Meus estudos perpassam pela sociabilidade e comensalidade, valendo-me dos 

componentes da cultura material, especificamente, o mobiliário, artefatos e utensílios 

ligados diretamente à alimentação. Foram analisados 120 Inventários post mortem (por 

amostragem) e 8 cadernos manuscritos de receitas. 

Essa análise, essencialmente histórica, sobre os fragmentos da vida cotidiana, 

possibilitou apreender as mudanças ocorridas nos hábitos da sociedade e nos interiores 

domésticos – adoção de louças e mobília requintadas nos ambientes de convívio social; 

verificar as permanências ou as alterações nos usos e costumes das camadas sociais; 

como eram as relações pessoais no espaço privado, a sociabilidade praticada nos 

jantares e bailes oferecidos à sociedade; reconstituir o modo de vida privado e os 

                                                 
1 O resultado desta pesquisa originou o livro organizado por Fernando Antonio Abrahão. Delícias das sinhás. 
História e receitas culinárias da segunda metade do século XIX e início do XX. Prefácio de Leila Mezan Algranti. 
Campinas: CMU-Publicações, Arte Escrita Editora, 2007. (Adaptação das receitas: Fernando Kassab). 
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fenômenos de transformação urbana e rural, ocorridos no município de Campinas no 

século XIX. 

Analisar uma sociedade, as relações entre os homens, personagens ativos da História, 

com os objetos que compõem o seu cotidiano, é apreender as significações 

incorporadas a eles, muitas vezes imperceptíveis, mas carregadas de significantes. “Os 

artefatos devem ser arguidos, no tempo e espaço, enquanto criação de grupos sociais nos quais homens e 

mulheres, de diferentes etnias, estão inseridos” (MARTINEZ, 2006, p.47.). 

Como definiu o historiador Ulpiano T. Bezerra de Menezes (2005) em uma de suas 

palestras, “Os objetos são produto e vetor de relações sociais e trazem presentes na sua própria 

materialidade traços mais ou menos explícitos que permitem que compreendamos aspectos sociais, 

culturais e econômicos da sociedade.” 

Desde a década de 1860, os empreendimentos urbanos gerados graças à cafeicultura 

transformaram significativamente Campinas, que se converteu em uma das principais 

cidades da Província do Estado de São Paulo. A modernização da urbe se espelhava 

nos modelos europeus, principalmente franceses, quer seja nas formas de morar, com 

construções que atendiam ao discurso higienista, quer no culto à saúde e à beleza, e até 

mesmo na valorização da cultura, indicativos da edificação de uma cidade civilizada e 

moderna.  

Essa valorização de modelos de comportamentos adotados nas cortes europeias 

aportou em solo brasileiro, com a chegada da Corte Portuguesa, em um momento no 

qual a alimentação ganhava destaque e se afirmava como importante diferenciador 

social. Assim, saber se comportar em público e à mesa seriam artifícios uteis para a elite 

cafeicultora expressar seu poderio cultural e social. Cômodos dedicados especialmente 

às refeições, revelaram a importância que os momentos de sociabilidade tinham para a 

demarcação do homem polido e bem-educado indo do gestual ao aspecto material, 

representado pelos utensílios e a estética das refeições.2 

Essas novas formas de distinção foram o meio que as elites encontraram para continuar 

mantendo seu destaque social, pois o seu domínio do savoir vivre, ostentado desde o 

refinamento material, com casas bem aparelhadas e decoradas, até corporal, por meio 

                                                 
2 LIMA,1995. Os comportamentos à mesa desde a pré-história até os dias atuais, em especial a partir dos 
múltiplos significados dos rituais em torno do jantar foi analisado por VISSER, 1998; HALL, 2003; ELIAS, 1994. 
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de modos elegantes de receber convidados, reforçavam o seu pertencimento social. Nas 

palavras de Amaral Lapa, “A sociedade senhorial, ao contrário da burguesa, agarra-se ainda a 

uma significância valorativa de gestos, comportamentos, pertences, apresentação e aparência que lhe 

conferem certa identidade.” (LAPA, 2008, p. 106). Mas esse segmento intermediário da 

sociedade (a burguesia) se espelha e copia os modos de vida dessa aristocracia cafeeira.3 

Cada vez mais, a elite cafeicultora paulista se espelhava na aristocracia e burguesia da 

Europa, tecnologicamente desenvolvida, processo este denominado por Gilberto 

Freyre como reeuropeização do país, o qual considerou ter ocorrido não só pela 

assimilação, mas também pela imitação (ABRAHÃO, 2010). 

Os comerciantes atentos à potencialidade do mercado consumidor de Campinas 

ofereciam à população desde pregos, tecidos finos, porcelana inglesa, mobília austríaca 

e pianos até máquinas de beneficiamento, de costura e equipamentos de uso dos 

dentistas. Para o preparo das refeições as famílias, contavam com a oferta variada de 

produtos importados. Entre os comestíveis podemos mencionar: bacalhau, salame, 

queijo e manteiga do reino, amêndoas, nozes, passas, figos em lata, biscoitos, macarrão, 

especiarias diversas, champignons, vinagre francês e azeite fino. E para beber, vinho do 

Porto, conhaque, licores e chá de “Hamburgo”.4  

                                                 
3 A adoção de hábitos e costumes burgueses pela aristocracia agrária, antes mesmo da formação de uma 
burguesia nacional, se deu através do incipiente processo de industrialização pelo qual passou a cidade de 
Campinas na década de 1850. Portanto, burguesia aqui não deve ser entendida enquanto classe social – 
burguesia, proletariado –, mas sim como segmentos sociais, estilos de vida. Sendo que o aburguesamento seria 
um estado de sociedade onde a nobreza procurava seguir padrões europeus de comportamento (LAPA, 2008, 
p.103). 
4 Arquivos Históricos-CMU. Inventários do Fundo Tribunal de Justiça da Comarca de Campinas (FTJC), 
3.Ofício, 1877, Cx. 454, Proc. 7304; FTJC 4.Ofício, 1891, Cx. 280, Proc. 5285; FTJC 3.Ofício, 1892, Cx. 
506, Proc. 7653; FTJC 4.Ofício, 1892, Cx. 285, Proc. 5325; FTJC 2.Ofício, 1895, Cx. 266, Proc. 5679; FTJC 
1.Ofício, 1899, Cx. 430, Proc. 6472; FTJC 2.Ofício, 1905, Cx. 282, Proc. 5790; FTJC 4.Ofício, 1910, Cx. 
402, Proc. 6682; FTJC 1.Ofício, 1925, Cx. 750, Proc. 1105. 
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Fig. 1 - No armazém de Manoel Troncoso os consumidores poderiam adquirir manteigas da marca Aviação e 
Mococa, especiarias, ovos de Páscoa, torrone, chás preto e verde, até chocolates Behroing, Nogal e Lacta. 
(FTJC, 1.Of., 1935, Cx.894, Proc.14220) 

Nas salas de estar e de jantar eram expostos os móveis mais luxuosos e elegantes. 

Afinal, nestes cômodos os convidados eram recepcionados para um café ou para um 

jantar formal. Mobília como os canapés, cadeiras de palhinha, mesas de centros com 

pés torneados, espelhos de cristal, relógios de parede, lustres de cristal, mesas elásticas, 

aparadores e cristaleiras as quais exibiam a louça inglesa, a prataria e os cristais, 
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expressavam o êxito econômico e o refinamento de seu proprietário, transformando-se 

em um cartão de visitas dos seus moradores perante as visitas. 

 

Fig. 2 - Mesa elástica, denominação dada às mesas de jantar que possuíam uma repartição na qual poderia ser 
encaixadas partes de madeira sobressalentes, deixando-a maior. Séc. XIX. (Acervo Rizzardo Ulson). 

 

Fig. 3 - Cristaleira usada para guardar os cristais, porcelanas e baixela. Em alguns casos, servia como aparador. 
(Cristaleira. Séc. XIX. Acervo Ana Maria Nogueira de Camargo). 
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Fig. 4 - Relógio de parede com caixa de madeira presente nas salas de estar e de jantar dos sobrados. (Relógio 
inglês de 1855. Acervo Ana Maria Nogueira de Camargo).  

Os dados dos inventários analisados indicaram que a casa campineira foi se 

transformando conforme a cidade foi vivenciando seu crescimento econômico. Os 

estratos intermediários da sociedade seguiam os mesmos padrões comportamentais das 

elites porque desejavam fazer parte dela, frequentar seus salões. A maneira utilizada 

pelos comerciantes, médicos e pequenos empresários foi o acúmulo de capital. Esse 

poder econômico permitia a eles mobiliarem luxuosamente seus lares e ao valerem-se 

dos mesmos símbolos da aristocracia esperavam ser reconhecidos e aceitos pela elite. 

A mudança, no entanto, não se restringia às elites e nem atingiam todos os segmentos 

da sociedade. Pessoas de condição econômica intermediária ou inferior partilhavam 

dessas mudanças nas formas de morar, como a separação de gêneros e a divisão dos 

papéis sociais. Independentemente a que posição social pertença, o papel patriarcal, por 

exemplo, é preservado em alguns cômodos da casa. 

Para além da casa, surgiram novos espaços públicos dedicados ao exercício da 

sociabilidade, evidenciando um novo desenho urbano. Os clubes, cafés e livrarias 

localizavam-se nas ruas centrais e alteraram paulatinamente os costumes da época, visto 

que as pessoas passaram a frequentar as casas de chá e os cafés. Para a imprensa local, 

esses novos sítios disponíveis à população eram motivo de destaque.5 Em 12 de 

                                                 
5 No momento em que a elite cafeeira transferiu-se para a cidade o desenho da urbe alterou-se 
gradativamente. Eles construíram suas casas nas ruas centrais, pontos estes onde também se encontravam os 
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fevereiro de 1871, José Metraillet inaugurava o Café de La Renaissance, um ambiente 

público destinado aos senhores e senhoras “campineiros.”6 

Concomitante ao Patrimônio Material é fundamental a preservação de nosso 

Patrimônio Imaterial. A alimentação é parte de um complexo sistema simbólico e de 

representações que constroem significados sociais, religiosos, políticos entre outros.  

Pensando o exemplo de países como o México e a França, entre outros, que procuram 

guardar sua memória gustativa (a alimentação integrou a lista de Patrimônio Imaterial 

da Humanidade, coordenada pela UNESCO), é capital refletirmos sobre os 

documentos que tratam desta temática para a cidade de Campinas. 

A partir dos oito cadernos manuscritos de receitas de autoria das senhoras Custódia 

Leopoldina de Oliveira, Anna Henriqueta de Albuquerque Pinheiro e Bárbara do 

Amaral Camargo, sob a guarda dos Arquivos Históricos do Centro de Memória da 

Unicamp, pode-se compreender o papel social das mulheres, as questões ligadas à 

educação feminina e a circulação de um saber culinário perpetuado pela escrita e 

oralidade entre gerações. Os escritos culinários destas senhoras abarcam um 

período grande de suas vidas. Estudar essa escritura feminina possibilita trazer à tona 

detalhes do cotidiano doméstico das jovens senhoras antes e depois de constituírem sua 

própria família. A leitura de seus receituários culinários, sobreviventes do constante 

manuseio, do fogo e da gordura, pode significar a liberdade de escolha das famílias, o 

retrato desse cotidiano imbricado de articulações simbólicas e repleto de lembranças de 

ensinamentos que foram sendo transmitidos através de gerações. 

É possível apreender as inovações incorporadas ao cotidiano alimentar pelas donas de 

casa. Por exemplo, com a industrialização e a transformação dos espaços da casa, deu-

se uma nova configuração espacial, ou seja, a nova cozinha higiênica (interna), equipada 

com o que havia de mais moderno em termos de utensílios domésticos, tornaram o 

preparo dos alimentos mais rápidos. Além do aumento na oferta de produtos 

industrializados, ocorreu a incorporação gradativa pelas famílias dos eletrodomésticos. 

                                                                                                                                               
estabelecimentos como os clubes, livrarias e cafés. O matadouro, mercado púbico, cadeia e vilas operárias 
(finais do XIX início do XX) foram transferidos para o entorno da cidade, evidenciando nesta nova configuração 
da cidade as distinções sociais. ABRAHÃO, 2010. 
6 A questão sobre o comportamento feminino nos espaços públicos e privados em Campinas foi abordada por 
viajantes e memorialistas. por exemplo, o viajante Alfredo d’Escragnole Taunay relatou que as moças em 
Campinas participavam dos jantares e conversavam afavelmente com os convidados, diferentemente do que 
ocorria na capital da Província. PINHO, [19--]. p. 92; GAZETA, 1871, p.3. 
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Dos fogões a gás aos refrigeradores, chegando aos modernos aparelhos tais como 

batedeira, panela de pressão e processadores, entre outros, facilitando as atividades 

culinárias (ABRAHÃO, 2010; SILVA, 2008. p.114-115; SEVCENKO, 1998). 

Outra inovação foi a adoção de ingredientes industrializados. Essa incorporação alterou 

tanto o tempo de preparo dos alimentos como, provavelmente o seu sabor. Desde as 

primeiras décadas do século XX, com a instalação de indústrias alimentícias no Brasil 

novos produtos estavam à disposição das donas de casa, como por exemplo, comidas 

enlatadas, biscoitos, queijo tipo catupiry, sorvetes e o leite moça entre outros.   

O saber culinário baseado na experiência, no saber fazer empírico da cozinheira, que 

dirigia a operação da cozinha, foi substituído por um saber tecnológico, no qual as 

senhoras se não tinham pleno domínio das técnicas, se tornariam as responsáveis por 

orientar e ensinar as cozinheiras a manusearem os novos aparelhos presentes na 

cozinha moderna (GIARD, 2000. p. 274; SILVA, 2008, p.160). 

Como bem observou Lilian de Lacerda, podemos encontrar nas receitas registradas nos 

cadernos manuscritos lembranças de lugares, de hábitos familiares e práticas sociais, de 

cheiros e sabores “[...] cujos retratos permitem reconstituir o ontem, o antes de ontem e o antes de 

antes de ontem” (LACERDA, 2003. p. 27). 

Esse conjunto documental, documentos cartoriais e privados, preservados no Centro 

de Memória da Unicamp, aliado a remanescentes ainda sob a guarda de descendentes 

das famílias que fizeram a história desta cidade, permitem não apenas reconstituir esse 

passado histórico, mas preservar os saberes de uma época, como um bem cultural. 

Meu intuito foi mostrar e sensibilizar os agentes de cultura e a população em geral para 

a importância de se constituir um Museu na cidade, nos moldes do Museu da Casa 

Brasileira e do Museu Paulista, para que os futuros visitantes conheçam as 

transformações pelas quais a casa passou ao longo do tempo, tanto interna quanto 

externamente. Mudanças estas reveladoras do cotidiano familiar e da sociedade. No 

entanto, é fundamental que esse Museu não seja um mero depositário de objetos, e, 

para isso, os profissionais devem embasar pesquisas em fontes documentais, tais como 

inventários, cadernos manuscritos de receitas, correspondência, jornais, enfim cotejar 

diferentes documentos na reconstituição dos espaços da casa. 
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