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PATRIMÔNIO INDUSTRIAL DA UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI: REUTILIZAÇÃO 

DA ANTIGA FÁBRICA DA DUREX PARA USO EDUCACIONAL 

 

1. RESUMO 

Essa pesquisa estuda o processo de refuncionalização da antiga Fábrica da Durex, 

situada no bairro do Brooklin, cidade de São Paulo, para implantação do Campus Morumbi 

da Universidade Anhembi Morumbi.  

 

2. INTRODUÇÃO 

O patrimônio industrial pode ser reconhecido, na atualidade, como parte integrante 

da história e da cultura da sociedade, constituindo-se em elemento de identidade daqueles 

lugares onde, com maior ou menor intensidade, os processos industriais, em especial 

daqueles setores da indústria tradicional tem deixado sua marca tanto na configuração das 

paisagens, quanto na configuração social. 

Assim sendo, as fábricas, os espaços de vivência gerados pela produção industrial, 

os edifícios e maquinários, as infraestruturas necessárias à indústria, entre outros, bem 

como os protagonistas do trabalho industrial constituem e representam os vestígios 

materiais e imateriais de nossa civilização industrial (KÜHL, 1998).   Este trabalho visa 

discutir a prática da preservação do patrimônio industrial na sociedade contemporânea, a 

partir da inserção de novos usos e funções em antigos edifícios industriais dentro de uma 

economia capitalista global.  Essa prática contribui para um maior reconhecimento e 

identificação do patrimônio cultural pela sociedade, visto que a utilização desse patrimônio 

proporciona sua incorporação à dinâmica urbana atual estabelecendo novas relações 

sociais, culturais, econômicas e simbólicas.  

 

3. OBJETIVOS 

 Desenvolver a reflexão teórica e conceitual sobre a prática da preservação do 

patrimônio industrial na sociedade contemporânea, a partir da inserção de novos usos 

e funções em um antigo edifício industrial, atualmente pertencente à Universidade 

Anhembi Morumbi e utilizada para fins educacionais. 

 Levantar a história da antiga Fábrica da Durex; 
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 Analisar o projeto de refuncionalização da Fábrica da Durex para implantação do 

Campus Centro da Universidade Anhembi Morumbi, contemplando análise dos projetos 

da arquiteta Deise, Francisco Petracco e Vicente Giffoni; 

 Mapear os usos e os significados que estão sendo incorporados pelas novas relações 

sócio-espaciais, criadas a partir do processo de refuncionalização desses espaços 

industriais; 

 

4. METODOLOGIA 

 Revisão bibliográfica relativa aos temas de patrimônio cultural, patrimônio industrial, 

refuncionalização/requalificação; 

 Pesquisa documental sobre a história das Fábricas Alpargatas, implementação do 

uso educacional pela Universidade Anhembi Morumbi; 

 Pesquisas em jornais e revistas locais que possam fornecer informações sobre a 

Fábrica da Alpargatas; 

 Elaboração de entrevistas abertas e semi-estruturadas com representantes da 

Universidade envolvidos no processo de refuncionalização; 

 Levantamento fotográfico dos prédios do campus Morumbi; 

 

5. DESENVOLVIMENTO RESULTADOS PRELIMINARES 

A mudança da Fábrica Durex, para o interior de São Paulo, proporcionou aos seus 

proprietários a possibilidade de desenvolver um empreendimento imobiliário no antigo 

espaço industrial da Fábrica, situado em um lugar que se tornou extremamente valorizado, 

devido ao polo terciário avançado surgido na região da marginal do rio Pinheiros e Avenida 

Luis Carlos Berrini. A região em estudo localiza-se na zona sul de São Paulo onde residem, 

segundo o IBGE, aproximadamente 645.000 habitantes, muito perto de polos qualificados 

de compras da região tais como Shopping Morumbi e Market Place. A área esta próxima a 

distritos com concentração de domicílios de alta renda, como Itaim Bibi, Santo Amaro, Vila 

Andrade e Morumbi. 

É um local de referência, pela presença do setor empresarial terciário e prestigio 

arquitetônico das edificações voltadas para esse fim. Possui o entorno com ocupação 

diversificada: residencial, comercial, serviços, empresarial e hoteleiro. Apesar de 

embrionária, a ideia de erguer um espaço multifuncional tornou-se mais consistente quando 

os administrados, o arquiteto e o principal executivo das indústrias Durex e da Jitaí 
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empreendimentos, Victor Armele de Freitas, acompanhou atentamente, em 2003, todo o 

desenvolvimento do espaço multifuncional Brascon Century Plaza, no bairro de Itaim em 

São Paulo, local da antiga Fábrica de Chocolate Kopenhagem (ORIODE, 2011). 

Sua estratégia imediata foi arregimentar os prováveis colaboradores e parceiros para 

a empreitada. Convocou primeiramente consultores imobiliários, como a Cooliers 

International, que iniciou  a pesquisa de levantamento das necessidades, carências e 

situação do marcado da região, com foco preponderante direcionado para as áreas 

destinadas a escritórios de alto padrão, respectivas taxas de ocupação e vacância, e a 

partir daí, montar um primeiro programa das atividades (ORIODE, 2011). 

A Universidade Anhembi Morumbi, imediatamente passou a ser um dos maiores 

parceiros investidores interessados, porque já contava com dois cursos da unidade 

funcionando, desde o ano 2000, nos galpões desativados da antiga fábrica, através de 

contratos de locação. Objetivamente, as necessidades começaram a se tornar partes de 

um programa para a realização de um plano de diretrizes projetuais: o grupo Jitái, 

controlador da Durex e o proprietário do terreno, manteriam seus escritórios nesse novo 

espaço criado, além de um novo conjunto destinado para eventos (MARQUES, 2011; 

ORIODE, 2011). 

A principio buscamos entender e analisar o retrospecto da universidade Anhembi 

Morumbi antes mesmo da implantação do seu novo campus na avenida Roque Petroni 

Junior e compreender porque a escolha de determinado local, através de entrevistas com 

pessoas que presenciaram de perto tal transição entre  a  antiga Fábrica para a atual 

universidade. 
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