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A FÁBRICA 
 

 

 

 

 

 

Ao percorrer a cidade de Campinas, podemos notar a presença de diversas fábricas. 

Encontramos desde antigas chaminés, que demarcam locais onde um dia existiram 

fábricas, até enormes plantas industriais equipadas com tecnologia de ponta. Essas 

fábricas são muito mais do que locais para transformação de matéria-prima, ou mesmo 

de peças, em produtos destinados ao consumo. Além de maquinários, essas estruturas 

abrigam saberes, práticas sociais e culturais. Sendo assim, os diversos elementos de 

uma fábrica, como a localização, as paredes, coberturas, a disposição dos maquinários 

e dos escritórios, enfim, os diversos elementos de uma fábrica podem iluminar nossa 

compreensão sobre a história da técnica, das relações de trabalho, do desenvolvimento 

urbano... Com esse olhar, fica fácil compreender por que existem fábricas em nosso 

patrimônio cultural tombado.  
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FÁBRICAS e o  

CONDEPACC 
 

 

 

 

 

 

Dentre os bens reconhecidos como patrimônio cultural pelo Conselho de Defesa do 

Patrimônio Cultural de Campinas (CONDEPACC), órgão responsável pela tutela do 

patrimônio cultural do Município, há quase uma dezena de fábricas. Este 

reconhecimento acontece pelo tombamento, o instrumento jurídico que determina a 

preservação de bens entendidos como portadores de valores culturais. As indústrias 

estão presentes no conjunto de bens preservados desde os primeiros anos de atuação 

do órgão. Dois anos após a criação do CONDEPACC pela Lei Municipal nº 5.885, de 
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17 de dezembro de 1987, foram encaminhadas ao órgão solicitações para a proteção 

de duas fábricas, a Lidgerwood Manufacturing Ltda, que produzia implementos 

agrícolas e a antiga Fábrica de Tecidos Elásticos Godoy & Valbert S/A. Ambas as 

solicitações foram acatadas pelo conselho, que determinou a abertura de seus 

Processos de Tombamento. Em seguida, foram realizados estudos sobre esses bens, 

assim como discussões sobre a pertinência de 

sua preservação. Finalmente, o conselho 

deliberou pelo tombamento das duas fábricas, a 

primeira tombada em 1990 e a segunda, em 

2015. 

Em Campinas, a maior parte dos tombamentos 

de fábricas ocorreu por volta de 2010. Em 2009, 

foi tombada a Fábrica de Chapéus Cury. No ano 

seguinte, as edificações remanescentes da 

antiga Companhia Mac Hardy, o conjunto de 

bens imóveis remanescentes da S/A Indústria de 

Seda Nacional (atual Colégio Dom Barreto), bem 

como sua chaminé passaram a ser tutelados pelo 

órgão. Em 2012, foi tombado o Curtume 

Cantúsio. 

 

Figura 1. Chaminé remanescente da S/A 

Indústrias de Seda Nacional.  
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Essas fábricas foram construídas entre o final do século XIX e a primeira metade do 

século XX e registram o desenvolvimento da industrialização na cidade. Em um 

primeiro momento, o surgimento de fábricas em Campinas se deu em função do 

capital acumulado pela vasta produção cafeeira e pela chegada da ferrovia em 1872. 

Posteriormente, incentivos públicos, como a isenção de impostos municipais para o 

funcionamento da fábrica durante dez anos, colocada pela Resolução nº 606 da 

Câmara Municipal de Campinas, de 21 de dezembro de 1920, lançam uma nova 

etapa de industrialização (Processo nº01/89, Folha 1). 

Além do impacto no setor econômico, as fábricas tiveram – e ainda têm – papel 

fundamental na estruturação urbana do município. Olhando para a Campinas de hoje, 

podemos identificar diversos elementos como trechos do sistema viário, vilas operárias, 

Figura 2. Curtume Cantúsio. Figura 3. S/A Indústria de Seda Nacional. 
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obras de infraestrutura e muitos outros elementos que surgiram em função de algumas 

indústrias, que, muitas vezes, nem existem mais. 

É interessante observar que, além da proteção das próprias fábricas, há um Processo 

de Tombamento ainda em curso que se volta para artigos produzidos nesses locais. 

Em 2015, foi aberto o Processo de Tombamento de coretos da cidade, dentre os quais 

está o coreto fabricado pela Lidgerwood Manufacturing Ltda localizado na Praça Correia 

de Lemos e também o Coreto fabricado pela Companhia Mac Hardy localizado na Praça 

Carlos Gomes. 

As fábricas estão inseridas em uma categoria específica do patrimônio cultural, o 

patrimônio industrial. Esse patrimônio se refere aos testemunhos de processos de 

produção industrial, abrangendo desde maquinários e documentos textuais até grande 

complexos e paisagens. Os sistemas associados à produção industrial, como 

infraestruturas energéticas ou de transporte, também estão incluídos nessa categoria. 

Assim, bens tratados nos volumes FERROVIAS e REDES DE ABASTECIMENTO 

dessa coleção, também podem ser considerados patrimônio industrial.  
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Três FÁBRICAS 
 

 

 

 

 

 

Para mostrar um pouco fábricas tombadas em Campinas, esta publicação apresenta 

três exemplares: a Lidgerwood Manufacturing Ltda, que produzia máquinas voltadas ao 

beneficiamento de café e, posteriormente, se tornou sede do Museu da Cidade; a antiga 

Fábrica de Tecidos Elásticos Godoy & Valbert S/A, onde, atualmente, funciona a Igreja 

do Nazareno Central de Campinas e, finalmente, a Fábrica de Chapéus Cury, que ainda 

hoje mantém a produção de chapéus. Essas diferentes possibilidades de usos mostram 

que uma fábrica preservada como patrimônio não se resume a uma chaminé ou um 

galpão em estado de abandono, em ruínas. Essas estruturas guardam um grande 

potencial que deve ser apropriado por nós, tendo sempre em vista a importância de seu 

valor cultural.  
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Figura 5. Fábrica de Chapéus Cury. 

Figura 4. Antiga Lidgerwood Manufacturing Ltda. 

Figura 6. Antiga Fábrica de Tecidos Elásticos Godoy & Valbert S/A. 
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O Processo de Tombamento de cada uma dessas fábricas é integrado por pareceres 

técnicos, cópias de materiais relativos ao bem, como reportagens de jornal, trechos de 

livros, mapas, plantas e fotografias, incluindo, ainda, documentos relacionados à 

tramitação do processo. Também constam dos processos requerimentos, plantas e 

fotografias referentes a propostas de intervenção ocorridas após a Resolução de 

Tombamento. Dessa forma, todos os restauros e reformas em bens tombados são 

registrados. É importante saber que grande parte dos processos de tombamento 

está disponível para consulta pública na página Patrimônio Histórico e Cultural, 

da Secretaria de Cultura da Prefeitura Municipal de Campinas, constituindo uma 

rica fonte de pesquisa e conhecimento. 

Os processos de tombamento pesquisados para a elaboração desta publicação foram:  

  

Processo nº 03/89, referente à antiga  

Lidgerwood Manufacturing Ltda. 
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Processo nº 01/89, referente à antiga Fábrica de 

Tecidos Elásticos Godoy & Valbert S/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processo nº 03/94, referente à Fábrica de 

Chapéus Cury 
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Lidgerwood  

Manufacturing Ltda. 
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Antiga Lidgerwood Manufacturing Ltda 

Avenida Andrade Neves, no. 1 
Processo de Tombamento nº 03/89 

Resolução de Tombamento nº 004 de 27 de novembro de 1990 

 

Figura 7. Localização da Antiga Lidgerwood Manufacturing Ltda.  
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A partir da estação rodoviária, que leva o nome de um importante arquiteto campineiro, 

Ramos de Azevedo, seguindo em direção ao centro da cidade podemos contemplar 

diversos patrimônios industriais. Desde o início desse caminho, que segue junto à R. 

Luiz Donizetti Rovaris, podemos ver a torre da estação, que funciona como um grande 

marco espacial. Também há uma série de galpões e estruturas que apoiavam as 

atividades ferroviárias que ocorriam nesse grande pátio, alguns deles tratados no 

volume FERROVIAS desta coleção. Em meio aos prédios que compõem o horizonte 

do Centro, uma antiga chaminé de tijolinho à vista se destaca na paisagem. O corpo da 

estação e sua gare também são importantes marcos, assim como o acesso do antigo 

túnel de pedestres que liga o Centro à Vila Industrial. Logo antes de chegar na área de 

comércio central, nos deparamos com mais um edifício industrial. Em grandes letras 

pretas com sombreado branco lemos o nome da fábrica que um dia funcionou no local: 

LIDGERWOOD Mfg. Co. Ltd. Vamos conhecer mais sobre ele? 

A formação dessa paisagem industrial, não é obra do acaso. Assim como a Lidgerwood, 

outras fábricas se estabeleceram nas proximidades do importante entroncamento 

representado pelo pátio central de Campinas. Essa localização era estratégica para 

receber de matéria-prima e escoar a produção, que, no caso da Lidgerwood, consistia 

em maquinário agrícola, principalmente para máquinas de descaroçar e limpar café. 

O edifício situado na R. Andrade Neves não foi a primeira sede da empresa americana 

Lidgerwood em Campinas. Antes de sua construção, ela funcionava em um depósito 

localizado na antiga R. do Rosário (atual Av. Francisco Glicério). Com a expansão do 
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mercado consumidor e a fabricação de novas máquina voltadas ao beneficiamento do 

café, o antigo edifício não comportava mais as atividades da empresa, estimulando a 

mudança de local. 

Conforme aponta um trabalho realizado, em 1991, pelo Arquiteto Antônio Carlos 

Rodrigues Lorette para a disciplina “A arquitetura do Café” da FAU/USP, ministrada 

pelo Prof. Dr. Carlos Lemos, que integra o Processo de Tombamento da fábrica, 

Em 1884 é adquirido o terreno no Largo da Estação, à Av Andrade Neves, 
dando-se início à construção da fábrica de fundição e depósito. (...) O prédio foi 
construído no ano de 1885, e em 1886 já estava em funcionamento além do 
depósito, a fundição de ferro e bronze e as oficinas para construções mecânicas 
(Almanach, 1886, s/p). A solução espacial segue o modelo das indústrias norte 
americanas após meados do século XIX, soluções essas, adaptadas dos antigos 
modelos ingleses (Processo nº 03/89, folhas 52 e 54). 

A fábrica possuía um “corpo principal”, dividido em três pisos. No porão ficavam a 

fundição e as oficinas, que se estendiam para um galpão externo, adjacente ao corpo 

principal. No pavimento térreo estavam o escritório e o “show-room” para exposição de 

máquinas e peças. O sótão do edifício era, provavelmente, utilizado como depósito. 

(Lorette, 1991 apud Processo nº 03/89, folha 55). Analisando as fachadas do edifício, 

podemos ver como as qualidades decorativas do tijolo foram muito bem aproveitadas. 

O uso de saliências e tijolos na diagonal enriquece as superfícies e os arcos. Nas 

bandeiras, aqueles caixilhos situados na parte superior das aberturas, há peças de ferro 

fundido com águias, referência ao brasão dos Estados Unidos, e ramos de café e 

algodão, lembrando as principais culturas que usavam o maquinário da Lidgerwood. 
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Figura 8. Fachadas do edifício. 
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Em 1988, esse importante exemplar da arquitetura fabril campineira teve seu Processo 

de Tombamento aberto ad referendum. Esse mecanismo é utilizado em situações 

excepcionais, sobretudo quando um bem está em situação de risco. Nesses casos, 

conforme o Decreto Municipal nº 9585, de 11 de agosto de 1988, “o Presidente do 

Conselho poderá abrir processo de tombamento, para todos os efeitos legais, ‘ad 

referendum’ do Colegiado”, ou seja, sujeito à aceitação posterior dos integrantes do 

Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas (CONDEPACC), apesar de, 

normalmente, o processo de tombamento ser aberto somente após a aceitação do 

Colegiado. Após a realização de estudos e discussões sobre a preservação da 

Lidgerwood, seu tombamento foi aprovado pelo Conselho em 1990. 

Depois do tombamento e a cessão de uso do imóvel pela FEPASA (proprietária na 

época) à Prefeitura Municipal de Campinas, a antiga fábrica passou a abrigar o Museu 

da Cidade. No documento “Um projeto para o Museu da Cidade”, que consta no 

processo de tombamento (Processo nº 03/89, folhas 321-330), são apresentadas as 

propostas para a instituição, que buscava romper com a ideia de museu tradicional e, 

ao invés de reunir coleções próprias, ser um espaço articulador das diferentes coleções 

que a cidade possui. Buscava-se “um museu que discutindo Campinas, discuta a 

cidadania do campineiro.” (Processo nº 03/89, folhas 321-330). 

Além do projeto mencionado acima, o processo de tombamento apresenta mais 

propostas para o Museu da Cidade. Uma delas, referente à construção de um auditório 

no edifício, identificado na planta a seguir. 
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Figura 9. Anteprojeto realizado pelas arquitetas da Coordenadoria do Patrimônio Cultural Sandra Giraldi e 
Ana Villanueva. 

 
Quer saber  

mais?  
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Antiga Fábrica de  

Tecidos Elásticos 

Godoy & Valbert S/A 
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Antiga Fábrica de Tecidos Elásticos Godoy & Valbert S/A 

Rua José Paulino, 1829 
Processo de Tombamento nº 01/89 

Resolução de Tombamento nº 138 de 22 de outubro de 2015 

 

Figura 10. Localização da Antiga Fábrica de Tecidos Elásticos Godoy & Valbert S/A. 

  



25 
 

Quando pensamos em uma fábrica que é protegida como patrimônio cultural, 

geralmente, vem à mente um edifício desativado, um museu ou, ainda, um centro 

cultural. A Igreja do Nazareno Central de Campinas, que funciona no edifício da antiga 

Fábrica de Tecidos Elásticos Godoy & Valbert S/A, mostra que antigas estruturas 

industriais podem ter os mais diversos usos, inclusive relacionados ao cotidiano dos 

habitantes da cidade. O grande número de pessoas que frequenta esse edifício 

semanalmente, cria uma relação de identidade com o espaço, isto é, as pessoas 

passam a se reconhecer nesse local. Dessa forma, o patrimônio se mantém como algo 

vivo; um elemento que, ao mesmo tempo que se transforma em função das 

necessidades da sociedade do presente, permite a manutenção de um vínculo com o 

passado. A manutenção desse delicado equilíbrio entre as demandas do presente e a 

conexão com o passado é fundamental para que, ao olharem para a cidade, as pessoas 

possam ler a história do local e se sentir parte integrante dela, ou seja, tenham direito 

à memória. 

A Fábrica de Tecidos Elásticos Godoy & Valbert S/A se destinava à produção de artigos 

de tecidos elásticos, mais especificamente elásticos para botinas e sapatos, “que até 

então eram importados da Inglaterra a peso de ouro”, aponta Relatório da Conselheira 

Maria Odete Pregnolatto que consta no Processo de Tombamento (Processo 01/89, 

folha 25).  
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Figura 11. Fachada da Fábrica de Elásticos. 

A memória guardada na antiga Fábrica de Tecidos Elásticos vai além das atividades 

que eram desenvolvidas no próprio edifício. A fábrica foi fundada em um momento de 

reaquecimento da industrialização da cidade após as devastadoras epidemias de febre 

amarela e de varíola, que causaram um grande esvaziamento na cidade. Para retomar 

o crescimento industrial, a Prefeitura concedeu isenção de impostos por um período de 

dez anos a partir de 1921. Nesse mesmo ano, Silvino de Godoy e Guilherme Roberto 

Valbert fundam a fábrica de tecidos elásticos. Ainda conforme o relatório mencionado 

acima, “tratava-se de uma precursora do gênero em toda a América Latina, trazendo 

grande desenvolvimento social e econômico para Campinas.” (Pregnolatto, s.d. apud 

Processo 01/89, folha 25). Segundo a Conselheira, o papel histórico dessa empresa no 

desenvolvimento socioeconômico regional é incontestável, permitindo “um progresso 

considerável em todos os âmbitos”. A mesma conselheira aponta ainda o importante 

papel da Fábrica de Tecidos Elásticos no Parque Industrial Brasileiro, devido às 

exportações e às arrecadações proporcionadas aos cofres públicos” (Pregnolatto, s.d. 

apud Processo 01/89, folha 25). 
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Além de testemunho desse “episódio que marcou uma nova era na vida das indústrias 

de Campinas” (Pregnolatto, s.d apud Processo 01/89, folha 25), a fábrica é um marco 

do momento formação do bairro onde está inserida e de suas conexões com o tecido 

urbano da região central, que já estava consolidado naquele momento. Conforme o 

trecho do parecer da Coordenadoria do Patrimônio Cultural sobre a área envoltória da 

fábrica, anexado ao Processo de Tombamento em 18 de junho de 2003, 

(...) a formação deste bairro [Vila Itapura] está relacionada à instalação de 
indústrias, facilitada por isenções da Prefeitura no início do século XX. 
As principais indústrias estruturadoras do bairro, são: a fábrica de tecidos 
Elásticos Godoy e Valbert e a fábrica de chapéus Cury, merecendo o mesmo 
tratamento de preservação. (...)  
Outras pequenas indústrias irão surgir no começo do século, em função destas 
duas já citadas, e até de prestação de serviços para as mesmas. Atualmente 
temos um exemplo da fábrica de tecidos Santa Ângela que funciona como 
produção de fios em frente à fábrica de chapéus, na rua Barão Geraldo de 
Rezende no 175, tendo em sua platibanda a data de 1922. 
Outro aspecto importante de ressaltar na área envoltória é o surgimento de duas 
ruas José Paulino e Francisco Glicério como eixos principais de ligação do 
Centro com o “Boulevard Barão de Itapura” (que leva aos Bairros Bonfim, 
Guanabara e Vila Industrial) (Processo 01/89, folha 13). 

Dessa forma, o bairro que hoje em dia é tão marcado pelos equipamentos de saúde, 

comércio diversificado e torres residenciais, teve caráter industrial na sua origem. 

Outro elemento urbano relacionado a esse contexto é mencionado diversas vezes ao 

longo do Processo de Tombamento: o “Canal do Saneamento do Ribeirão Anhumas”, 

construído por volta de 1918 (Processo 01/89, folha 17) e as três pontes construídas 

sobre ele em 1928 (Processo 01/89, folha 18). Você sabe onde fica esse canal? 
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Figura 12. Ponte de tijolos na avenida Orosimbo Maia. 

No meio da Av. Orosimbo Maia o canal atravessa uma região que passou por grandes 

modificações no início do século XX e muitas dessas obras se mantém até os dias de 

hoje. Se olharmos com atenção, veremos as pontes de tijolo à vista que ainda estão lá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para garantir que a preservação desse importante patrimônio seja feita de maneira 

adequada, mantendo as características que conferem a ele significado cultural, 

qualquer modificação no imóvel deve passar pela apreciação do CONDEPACC e fica 

registradas no Processo de Tombamento. 
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Figura 13. Projeto de Intervenção realizado pelas arquitetas Regina Camargo e Rosanne Mantovani em 
maio de 1990. 

 

 
 

Quer saber  

mais?  
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Fábrica de Chapéus Cury  

Rua Barão Geraldo de Resende, nº142 
Processo de Tombamento nº 03/94 

Resolução de Tombamento nº 82 de 21 de janeiro de 2009 

  

Figura 14. Localização da Fábrica de Chapéus Cury.  
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Um polo industrial de ponta como Campinas, que utiliza recursos sofisticados, em 

constante processo de inovação, a história da industrialização parece algo muito 

distante, presente apenas em documentos e fotografias antigas e livros de história. Em 

alguns casos, restam apenas registros documentais das atividades industriais do 

passado. Em outros, ainda há uma chaminé ou alguma demarcação do sistema viário 

ou ferroviário que permite a leitura dessa história no próprio local em que ela ocorreu. 

Algumas fábricas, mesmo depois de desativadas, tiveram seus edifícios mantidos. 

Uma, em especial, está em funcionamento há quase um século, a Fábrica de Chapéus 

Cury, que continua operando no mesmo local desde sua criação, na década de 1920.  

Entre as décadas de 1920 e 1940, a diminuição da produção cafeeira no Estado de São 

Paulo levo, ao direcionamento do capital acumulado com o café para um “mercado 

urbano de trabalho e consumo constituído basicamente pelos setores industrial e 

mercantil-imobiliário”, conforme coloca a Conselheira Fabíola Rodrigues no Relatório 

apresentado ao CONDEPACC em 2008 (Processo 03/94, folha 83). Nesse contexto, a 

indústria do interior do Estado cresceu mais do que a da Grande São Paulo e Campinas, 

na década de 1930, se torna a região mais industrializada do interior. No mesmo 

documento, Rodrigues ainda aponta que 

A Fábrica de Chapéus Cury, posta em funcionamento em 1923, é um 
testemunho importante desse processo de industrialização ainda sob bases 
substitutivas de importações, porém evocativo de um ambicioso projeto 
nacional-desenvolvimentista colocado em curso poucos anos depois, por 
Getúlio Vargas, acentuadamente durante o Estado Novo (Processo 03/94, folha 
83). 
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Figura 15. Cronologia da Fábrica de Chapéus Cury. 

Em quase cem anos de funcionamento, a Fábrica de Chapéus Cury sofreu diversas 

modificações. Ela continua produzindo chapéus, mas não exatamente como na época 

de sua fundação. Nesse intervalo de tempo, transformações nas tecnologias de 

fabricação, modificação nas leis trabalhistas e nas regulamentações de segurança do 

trabalho, bem como as demandas do mercado que passaram por momentos de 

crescimento e redução levaram a mudanças. A planilha “Cronologia da Edificação”, que 

consta no Processo de tombamento (Processo 03/94, folhas 84-85), elenca registros 

de ampliação de edifícios da fábrica e construção de novas estruturas, com as 

respectivas datas e construtores, cobrindo o período da construção inicial, em 1923, até 

1938. Assim, é possível conhecer o grande número de modificações pelas quais a 

fábrica passou em sua história. 
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A grande quantidade de transformações é uma característica do patrimônio industrial. 

Em função das atividades produtivas, as fábricas passam constantemente por 

processos de manutenção e aprimoramento, eles fazem parte de sua dinâmica. Dessa 

forma, a preservação de uma fábrica em funcionamento é uma questão muito delicada. 

Na solicitação de abertura do processo de tombamento da Chapéus Cury, o 

Conselheiro Francisco Cesar Palma de Araujo aponta que a fábrica encontra-se, viva, 

produzindo e que “o grande desafio do presente tombamento se situa justamente em 

conciliar a preservação com a continuidade, modernização e expansão da empresa” 

(Processo 03/94, folha 5). 

A maneira como os bens tombados são preservados varia caso a caso. São os 

elementos específicos que dão sentido patrimonial aos bens que devem reger as ações 

preservacionistas. Sendo assim, as perguntas “por que preservar a Fábrica de Chapéus 

Cury?” e “quais valores podem ser atribuídos a ela?” foram fundamentais na definição 

de seu tombamento. As respostas para essas perguntas foram formuladas a partir 

pesquisas e de longos diálogos nas reuniões do Conselho, considerando questões 

históricas, urbanísticas, arquitetônicas e socioculturais. Tais diálogos estão transcritos 

nas atas das reuniões do CONDEPACC, que estão disponíveis no Processo de 

Tombamento e na página da Prefeitura. Por fim, o tombamento foi aprovado por se 

tratar de “bem de importância histórica e social por contextualizar o processo de 

industrialização urbana que tornou seus produtos um marco de referência para o 

município de Campinas”, tendo sua chaminé e parte de suas fachadas protegidas, 

conforme consta na Resolução de Tombamento nº 82 de 21 de janeiro de 2009. 
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Figura 16. Ata da reunião do CONDEPACC de 23 de novembro de 2000. 

 
 

Quer saber  

mais?  
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