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Estudos sobre o patrimônio histórico-arquitetônico do Grande ABC 

 
Resumo 
 

Este artigo parcial tem por objetivo disseminar pesquisa em andamento relacionada à 

construção de uma base de dados digital sobre o patrimônio histórico-arquitetônico do 

Grande ABC. Trata-se de trabalho no âmbito da pesquisa “Estudos sobre o patrimônio 

histórico-arquitetônico do Grande ABC”, sob responsabilidade dos Professores Pedro Murilo 

Gonçalves de Freitas e Marcelo Teixeira, e do qual participam alunos do 7º semestre do 

Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade do Grande ABC. Tal grupo foi criado 

com o intuito de identificar, analisar e catalogar o patrimônio dos municípios da região e 

auxiliar o fomento de critérios técnicos para o estudo e ensino de sua formação urbana e de 

sua arquitetura histórica. Por meio da descrição de premissas conceituais e metodológicas 

iniciais, tem-se o objetivo de constituir uma base de dados digital que auxilie o 

reconhecimento espacial da diversidade cultural presente no ABC, relacionada em grande 

parte – mas não exclusivamente – à vinda de imigrantes, a maioria italianos, durante o final 

do século XIX e início do século XX. 

 

Palavras chave: Patrimônio histórico-arquitetônico. Grande ABC. História da Arquitetura. 

Projeto de Intervenção na Arquitetura Existente. Documentação do Patrimônio Arquitetônico. 

 
Introdução 

 
Nos últimos anos, a preservação da arquitetura tem sido integrante de um amplo 

movimento de transformação conceitual das formas de produção nas cidades. Sob a idéia 

de “patrimônio histórico-arquitetônico” agrupam-se amplos campos de pesquisa científica e 

saberes interessados nas formas de compreender, tratar e preservar a arquitetura histórica, 

no âmbito da identidade coletiva e dos valores memoriais compartilhados por uma mesma 

comunidade. 

No entanto, segundo Françoise Choay (2001, p. 11), os valores associados à palavra 

“patrimônio” têm remetido nas cidades somente a uma acumulação de objetos que se 

congregam, apenas, por seu passado “espacialmente comum”. Essa lógica posiciona uma 

dificuldade: a gama essencialmente variável de bens culturais associados a espaços 

metropolitanos de constante mutação, que, em consequência, tem indicado uma constante 

crise nos instrumentos técnicos ou metodológicas de preservação com reflexos inerentes ao 



ensino da história e das formas urbanas à comunidade, aos arquitetos e a demais 

especialistas. 

É já há tempos que o patrimônio histórico-arquitetônico do Grande ABC encaixa-se 

nesse modelo. Enquanto resultado de um palimpsesto de ações dos poderes públicos 

municipais – por vezes sem muita coerência preservacionista imediata –, trata-se de um 

conjunto patrimonial sem uma identidade precisa. Difundido, muitas vezes, pelas chamadas 

“listas turísticas” ou “de telefone”, os bens culturais do ABC Paulista são mais uma 

“curiosidade histórica” que elemento de identidade coletiva, integrador de uma específica 

população. Ao mesmo tempo, seja do ponto de vista teórico como prático, são o resultado 

de um agrupamento de objetos, estabelecido por amparos protetivos às várias ameaças 

existentes a exemplares considerados significativos à memória regional, mas associados 

sem muita clareza em relação à compreensão da formação urbana da região. 

Orientado por essas premissas, esse trabalho visa difundir a constituição de uma 

base de dados digital que auxilie o reconhecimento espacial da diversidade cultural presente 

no ABC1, relacionada em grande parte – mas não exclusivamente – à vinda de imigrantes, a 

maioria italianos, durante o final do século XIX e início do século XX. 

 

Metodologia  
 

A metodologia de trabalho prevê duas fases fundamentais, conforme a seguir. 

A primeira, em andamento, se constitui na coleta de dados nos órgãos de 

preservação e em arquivos referentes ao patrimônio tombado ou em processo de 

tombamento nos municípios para constituir um corpo de informações arquitetônicas, 

materiais, ambientais, históricas e tipológicas a serem analisadas.  

A segunda fase, prevista, é determinada pela elaboração de uma base de dados 

digital em um sistema CAD-GIS que oriente a verificação e consistência dos dados obtidos 

espacialmente e fisicamente. Cumpre duas abordagens: uma de caráter de difusão e 

valorização do patrimônio existente para a constituição de um site utilizando plataformas de 

suporte oferecidas pela mantenedora da Instituição de Ensino e o outra, mais técnica, de 

suporte à tutela dos bens classificados, caracterizando um banco preliminar de dados 

arquitetônicos (plantas, cortes, fachadas, intervenções, entre outros dados) sobre as 

edificações tombadas ou de interesse na região do Grande ABC.  

 
                                                
1 Trabalho no âmbito do grupo de pesquisa “Estudos sobre o patrimônio histórico-arquitetônico do 
Grande ABC”, sob responsabilidade dos Professores Pedro Murilo Gonçalves de Freitas e Marcelo 
Teixeira, do qual participam os alunos Cristiane Janaina Afonso, Paola Capitanio Molto e William 
Ribeiro Neves, do 7º semestre do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade do Grande 
ABC. 



Desenvolvimento 

 

Por uma relação mais próxima dos alunos-bolsistas com o município de São 

Bernardo do Campo, deu-se preferência preliminar a este local, que será expandido aos 

demais municípios no decorrer da pesquisa. Até o momento foram consultados bancos de 

dados de órgãos municipais e estaduais (COMPAHC-SBC e Condephaat), além de visitas 

realizadas pelos pesquisadores ao Serviço de Patrimônio Histórico de São Bernardo do 

Campo e aos próprios locais de interesse para obtenção de dados preliminares. 
Com as informações coletadas, foi feito um pré-inventário do patrimônio tombado no 

município, a partir de um processo de fichamento cadastral, onde se encontram informações 

sobre a descrição, data de tombamento, período de construção, órgão responsável pelo 

tombamento, proprietário atual e localização. Ao total, verificou-se a existência de 21 bens 

tombados pelo COMPAHC-SBC e 1 bem tombado pelo Condephaat (a Calçada do Lorena). 

 
Resultados Preliminares 

 
Como um trabalho em andamento, há ainda poucos resultados. Atualmente está 

sendo realizado o mapeamento desses bens e o desenvolvimento de uma plataforma de 

controle dos dados coletados. No entanto, espera-se que, a partir deste trabalho, haja a 

possibilidade da identificação e, futuramente, solicitação de tombamento de outros bens que 

fazem parte da história da região para que seus valores culturais sejam reconhecidos 

oficialmente e sua proteção legal seja garantida, evitando assim que os mesmos sejam 

perdidos. Além disso, há a expectativa de que este trabalho ajude a conscientizar a 

população regional sobre a importância da preservação da memória no espaço urbano. 
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