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POLÍTICAS PÚBLICAS DE PATRIMÔNIO EM 
 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 

 

 

RESUMO 
 
 

O presente trabalho busca discutir a importância da implementação de uma 
política pública de patrimônio cultural inclusiva para o município de São José dos Campos 
(SP), a partir de uma discussão bibliográfica ligada a diversas áreas do saber como a 
história, patrimônio, geografia e sociologia. Em busca de uma discussão mais atualizada 
sobre política pública de patrimônio e superando a noção tradicional de bem patrimonial 
como um monumento, cuja relevância arquitetônica e histórica é representativa apenas a 
um segmento social hegemônico, na dissertação conceitualiza-se patrimônio cultural 
como reflexo do espaço, da memória e dos diversos discursos sociais. Dessa forma, 
sugere-se que a política pública patrimonial que deve ser estabelecida pelos órgãos 
oficiais para reavivar a memória dos diversos grupos sociais, deve ser inclusiva, 
permitindo o diálogo entre os técnicos e a população e, estabelecendo o elo entre o 
passado e o futuro da sociedade. Assim, política pública é aqui entendida como a 
mediadora dos agentes sociais do espaço urbano. Nesse Trabalho, verifico que o 
município de São José dos Campos possui uma política patrimonial ainda muito centrada 
nos órgãos oficiais e que lhe falta uma cultura política relativa à preservação. 
 
 
Palavras-chaves: Patrimônio Cultural; São José dos Campos (SP); Política Pública de 
Patrimônio Cultural. 



 

POLICY OF CULTURAL HERITAGE IN  
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 

 
 
 

ABSTRACT 
 
 

This piece of work proposes a discussion in relation to the importance of the 
implementation of a comprehensive public policy of cultural heritage for Sao Jose 
dos Campos, from a bibliographic argument linked to many sources of information such as 
History, Heritage, Geography and Sociology. In searching for a modernized discussion 
about public policy of heritage and overcoming the traditional notion that treats patrimony 
as monuments, which architectural and historical relevance is only represented in a 
hegemonic social segment; this work conceptualises cultural patrimony as a reflexion of 
space, memories and social discourses. Therefore, this work suggests that the public 
policy of heritage that needs to be implemented by official agencies in order to restore the 
memories of the many social groups has to be comprehensive; allowing the dialogue 
between specialists and the population, and establishing a tie between the past and future 
of society. In this work, I verify that Sao Jose dos Campos possesses a heritage policy still 
excessively centred on official agencies and that it lacks a cultural policy relative to 
preservation. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Dúvidas suscitadas a partir da observação das políticas públicas de patrimônio 

que, vem sendo aplicadas em São José dos Campos, desde a década de 1980, pelo 

Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Paisagístico e Cultural de 

São José dos Campos - COMPHAC e, pela Diretoria de Patrimônio Histórico da Fundação 

Cultural Cassiano Ricardo – DPH, a partir do ano de 1993, foram a motivaçao maior do 

presente trabalho. 

Funcionária da Diretoria de Patrimônio Histórico1, como historiadora e especialista 

em organização de arquivos do Arquivo Público do Município de São José dos Campos, e 

portanto, como agente nas decisões acerca das políticas públicas patrimoniais, e 

sobretudo, na condição de munícipe e joseense, notei a ausência da população nos 

programas de preservação do patrimônio cultural.  

A importância da participação popular nos programas de preservação do 

patrimônio cultural são de extrema importância para a recuperação das memórias locais e 

na aquisição da cidadania e, em São José dos Campos essa presença se faz necessária. 

Verificando o processo histórico de formação do Município de São José dos dos 

Campos constatei que ela é uma cidade relativamente nova, com pouca tradição 

preservacionista, resultado das políticas que lhe foram impostas. Construída praticamente 

a partir de referênciais externos e formada por uma grande população migrante, são 

poucos os símbolos que remetem ao seu passado ou pelo menos, são poucos os 

símbolos que a Administração Pública identifica como referência a esse passado. São 

José dos Campos é também uma cidade com forte influência dos interesses econômicos 

e imobiliários, o que interfere na prática preservacionista. 

Assim, observei a necessidade de ampliação da compreensão do que é 

patrimônio na e para a cidade de São José; para a população e para a própria 

Administação. Afinal, a preservação do patrimônio cultural só faz sentido, hoje, se for para 

                                            
1 A Diretoria de Patrimônio Histórico está subordinada à Fundação Cultural Cassiano Ricardo e é composta 
pelas seguintes Divisões: Arquivo Público do Município, Museu Municipal e sua Secção Museu de Arte 
Sacra, Museu do Folclore e Patrimônio Histórico. A Diretoria de Patrimônio Histórico é a denominação dada 
à ex-Diretoria de Patrimônio Cultural, criada em 1993. 
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garantir o elo entre o passado e o futuro dos diversos grupos sociais que ocupam o 

espaço das cidades. 

Ao longo dos treze anos como membro da Diretoria de Patrimônio Histórico de 

São José dos Campos, observei as atividades desenvolvidas, os obstáculos enfrentados, 

os avanços e retrocessos dos programas de preservação do patrimônio. Tive acesso às 

leituras sobre a temática e participei, como funcionária da Fundação Cultural Cassiano 

Ricardo, das discussões estabelecidas por técnicos ligados à preservação em diversos 

encontros e congressos. Verifiquei que, questões como o conceito de patrimônio, de 

memória e de política pública não são apropriados como deveriam ser pelo setor 

especializado. 

No entanto, as discussões estabelecidas com os outros técnicos do patrimônio, 

tais como arquitetos, outros historiadores, engenheiros e sociólogos, levavam à 

necessidade de criação de medidas para a preservação dos bens considerados 

patrimônio municipais para a população. Nós, técnicos sugerimos a manutenção dos bens 

e espaços que identificassem a população, a pluralidade cultural do município, a história 

da comunidade. Na concepção técnica, propõe-se recuperar a participação social e criar 

formas de manter preservada a cultura regional. Não se concebe patrimônio cultural a 

partir de referenciais para afirmar valores de uma determinada parcela da população, 

como se fosse a representação de todos os membros da sociedade. 

Questões acerca do que se selecionar, como se selecionar, o poder dos técnicos 

e a própria política que vem sendo desenvolvida pela Diretoria de Patrimônio Histórico, 

pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Paisagístico e 

Cultural  de São José dos Campos - COMPHAC e pela Administração também estão 

sempre presentes.  

O objetivo da presente dissertação portanto, é a de pensar a política pública 

patrimonial e suas ferramentas nesse município, pois, as diretrizes da política de 

patrimônio já estão definidas na forma da lei desde 1984, mas não veem sendo 

implantadas e nem sequer debatidas pela Administração e pela população, de forma mais 

abrangente e participativa. 
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 1  INTRODUÇÃO 

 

A presente dissertação visa conceitualizar patrimônio, memória, participação 

popular e estudar a relevância da formulação e aplicabilidade de uma política pública de 

patrimônio participativa na cidade de São José dos Campos. 

Pergunta-se: qual modelo de política pública que deve ser desenvolvida para 

abranger a população em geral, permitindo o resguardo de seus direitos e de sua 

memória?  

Constatando a lacuna existente em São José dos Campos acerca da importância 

de uma política inclusiva patrimonial entre os técnicos do patrimônio, verificando que os 

discursos sobre a cidade estão ligados a diferentes porta-vozes e que as atividades 

patrimoniais ensejam discursos voltados para uma comunicação entre passado e 

presente - o caminho para a recomposição da história da cidade para a população - 

objetiva-se discutir a preservação do patrimônio cultural a partir de conceitos que 

identifiquem o patrimônio pela coletividade e não apenas pelo Estado, pelo capital ou 

pelos órgãos científicos.  

Propõe-se que a política de preservação deva recompor os atores sociais e para 

tanto deverá contemplar os interesses da população em conjunto com os interesses dos 

especialistas da área. O planejador não deve impor sua cientificidade, deve respeitar “a 

fala desorganizada” 2 da população (ORLANDI, 1998, p. 03-10). 

O patrimônio cultural será conceitualizado de forma ampla, como espaço de 

ressignificação da memória e da história social e não será entendido apenas como um 

monumento cujo estilo arquitetônico é marcante, ou como integrante de um período 

                                            
2 Orlandi (1998) tratando a respeito das falas da cidade aponta para a questão do descompasso existente 
entre a “fala organizada” proveniente da Administração e dos técnicos em relação ao que ela denomina 
“falas desorganizadas”, da população. Orlandi chama a atenção para a distância que é estabelecida entre a 
cientificidade dos técnicos e a população, observando que os discursos são provenientes dos grupos que 
são estabelecidos socialmente. Para que haja comunicação, é preciso que a falas se encontrem, que a “fala 
cientifica” seja colocada próxima à “fala desorganizada” e vice-versa. 
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histórico considerado relevante ao Estado, aos segmentos hegemônicos 3 (GRAMSCI, 

1995) ou simplesmente como sinônimo de antigo.  

Para tanto será fundamental pensar e identificar as diferentes conexões 

estabelecidas entre a cidade e seu passado, entre Memória, História e Futuro, abordando 

a dinâmica do espaço urbano e a responsabilidade do planejador em criar identidades e 

fornecer as ferramentas necessárias para a formação do ser histórico, do indivíduo 

enquanto cidadão. Analisar as políticas de patrimônio cultural, as ferramentas utilizadas 

para a preservação em São José dos Campos e a atuação da população no processo de 

recomposição da memória local, são nossos objetivos. 

A presente dissertação será realizada por meio de discussão bibliográfica ligada a 

diversas áreas do saber como História, Patrimônio, Geografia, Sociologia e Políticas 

Públicas de Patrimônio. 

Procura-se refletir sobre a abordagem utilizada por Certeau (1994) que expõe sua 

recusa em aceitar a linearidade e homogeneidade de nossa sociedade a partir de um 

modelo imposto por setores hegemônicos. O autor se propõe a dar voz aos silenciados e 

anônimos que percorrem as cidades (ibid. p. 57). Certeau observa que a cidade é como 

um sistema vivo onde as relações históricas e sociais aí estabelecidas a caracterizam e a 

fazem avançar, concluindo que a cidade possui uma dinâmica própria, que ao mesmo 

tempo que produz espaços disciplinares, os reinterpreta constantemente. É essa dinâmica 

que permite ao homem se inserir na história como um agente social, produtor de sua 

memória e capaz de alcançar sua cidadania. Não há identidade sem memória e, portanto, 

sem história. 

Magaldi (1992) identificou a cidade como uma produção social. Para Magaldi, é 

nas cidades que todas as manifestações e realizações sociais se materializam. As 

cidades são temporais, são reflexo e refletem os movimentos sociais. Sua apreensão se 

dá de forma diferenciada, de acordo com as forças sociais que nelas incidem: 

                                            
3 Segmento hegemônico será utilizado no sentido de uma parcela social que se reconhece enquanto classe 
e que se utiliza do Estado, não só como força coercitiva, mas como criador de mecanismos sutis, como a 
ideologia para a manutenção e legitimação do seu poder. As denominadas elites, enquanto classes sociais 
civis em ascensão e os intelectuais orgânicos, criados para atender as necessidades do Estado se 
enquadram nesse conceito de classe hegemônica. (GRAMSCI,1995). 
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a cidade deve ser pensada como uma estrutura onde se realizam, em constante 
interação, as relações sociais [...] Ela pressupõe uma participação diferenciada dos 
homens nos processos de produção, distribuição e consumo de bens materiais e 
culturais. Por isso a problemática urbana será melhor desvendada se entendida 
como parte de um contexto mais amplo – como parte um movimento histórico de 
permanente transformação [...] Vista como parte do processo histórico, a cidade 
possui o mesmo caráter de mobilidade que caracteriza as relações sociais, e está 
marcada pelos mesmos conflitos. Sua configuração, resultante das formas 
assumidas pela sociedade, pelas formas históricas de apropriação do espaço e 
pelas inter–relações dos elementos que compõem sua estrutura, está sujeita a uma 
dinâmica que não pode ser dissociada da política (MAGALDI, 1992, p.21). 

A Constituição Federal de 1988, fornece referências a alguns instrumentos de 

planejamento, controle e apropriação do espaço urbano, os quais o município deve lançar 

mão para implantar sua política, tornando alguns obrigatórios, como o Plano Diretor, a 

Legislação de Zoneamento e Uso e Ocupação do Solo Urbano  (BRASIL, 1988) 

Magaldi observou que a Constituição traz em seu artigo 170 a garantia da “função 

social da propriedade” sem violar o princípio da propriedade privada. A Constituição 

amplia o conceito de propriedade privada, colocando-a como direito de todos, inclusive do 

patrimônio. A gestão dos espaços urbanos deve contemplar todos os cidadãos e suas 

memórias. 

a Constituição Brasileira de 1988 traz inscrita em seu artigo 170 a garantia da 
“função social da propriedade” convivendo com o direito – “sagrado”, entre nós – da 
propriedade privada. Segundo Pontes de Miranda, entende-se por função social da 
propriedade “o conjunto de condições que impõe ao direito de propriedade a fim de 
que seu exercício não prejudique o interesse social”. Evidentemente o problema 
permanece de pé – pois a quem cabe decidir sobre em que consiste o “interesse 
social”? Certamente não temos o poder de decidir sobre isto, mas pelo menos 
podemos afirmar nossa certeza de que este seria um termo para ser usado para ser 
usado no plural. E, entre muitas demandas dos múltiplos agentes que produzem a 
cidade, aquela que diz respeito à preservação da memória é tão importante quanto 
qualquer outra: se não está ligada diretamente a “interesses”, incide sobre a 
identidade cultural e social dos habitantes, sobre o controle do seu passado em 
suas relações com o tempo presente, em seus direitos de cidadania (indissociáveis 
da dimensão temporal) que implicam a luta de apropriação e gestão de espaços 
urbanos para todos os cidadãos, na luta pela democracia  (MAGALDI, 1992, p.24). 

A gestão dos espaços urbanos encontra-se fundamentada nos Artigos 182 e 183 

da Constituição, sendo que o Plano Diretor é o instrumento básico dessa política de 

desenvolvimento e de expansão das cidades. A regulamentação desses artigos se deu 

com o Estatuto da Cidade, Lei 10.257, que entrou em vigor no dia 10 de outubro de 2001. 

O Estatuto prevê, em seu Art. 2º, que a política urbana tem por objetivo ordenar o 

pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana mediante 
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diversas diretrizes gerais. Destaca-se no item XII, a proteção, preservação e recuperação 

do meio ambiente natural e construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, 

paisagístico e arqueológico. 

Como Instrumentos de regulação do espaço urbano, o mesmo Estatuto prevê 

para os municípios o Plano Diretor; a legislação relativa ao parcelamento, ao uso e à 

ocupação do solo; a legislação relativa ao zoneamento ambiental; o Plano Plurianual; as 

diretrizes orçamentárias e o orçamento anual; a gestão orçamentária participativa; os 

planos, programas e projetos setoriais e; os planos de desenvolvimento econômico e 

social. Decorrente então dos Planos Diretores, a Legislação de Zoneamento surge para 

controlar as cidades, minimizando o máximo possível os embates e os conflitos do espaço 

urbano. 

A respeito do controle social exercido pelo zoneamento, Chuster (2000) observou 

que, ele não está alijado das questões sociais, infra-estruturais e estruturais das cidades. 

O Zoneamento é um mecanismo do Estado e da classe hegemônica para o controle das 

cidades: 

[O Zoneamento] surge da necessidade de se encontrar soluções para o controle 
econômico e social dos conflitos urbanos. Na sua origem, é instrumento ideológico 
marcadamente funcional, para atender à consecução desses objetivos. Não resulta, 
portanto, de uma elaboração disciplinar autônoma, nem traduz tecnicamente uma 
hipótese arquitetônica ou urbanística correspondente a uma determinada idéia de 
cidade (CHUSTER, 2000). 

A cidade possui diversos atores que devem estar presentes nas decisões do 

Estado. Chuster verificou o poder do Estado e dos segmentos hegemônicos no controle 

do espaço urbano: 

a estrutura territorial do espaço urbano [...] está articulada a outras estruturas que 
não são territoriais, como a social, a cultural a ideológica, a econômica e a política. 
Todas essas estão sujeitas à ação do tempo, ou seja, sujeitas aos diversos 
cenários em movimento, onde assumem em determinados momentos maior ou 
menor importância, influenciam às vezes mais, ora menos, mas cada uma dessas 
estruturas terá contribuído para a construção do espaço urbano. 

O fato do Estado representar a classe dominante, ou seja, a classe de mais alta 
renda, faz com que essas leis sejam por elas e para elas construídas. O Estado 
pode eventualmente assumir, em algumas ocasiões, compromissos sociais, papel 
esse geralmente desempenhado por governos mais progressistas. 

A influência da classe dominante sobre o Estado sequer desaparece mesmo 
quando deseja-se transmitir uma imagem de governo transparente e democrático, 
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ao adotar instrumentos de aconselhamento para a tomada de decisões (CHUSTER, 
2000, p.196). 

Sendo essa idéia de cidade controlada que norteia o Plano Diretor pergunta-se: 

onde está o pedestre de Certeau? Onde está sua voz, o reconhecimento de sua 

existência? Ele foi colocado para fora dessa cidade planejada? Ele terá voz ativa? Onde 

está o Patrimônio cultural e as memórias sociais?  

Nesse sentido, “a luta pela apropriação da cidade visando resguardar seus 

significados culturais que testemunham modos de vida e experiências” (MAGALDI,1992, 

p. 22) passa por diversas questões. A questão principal e norteadora de todas as formas 

de apropriação é a política pública elaborada para a proteção do patrimônio cultural e sua 

incorporação aos planos de desenvolvimento urbano.  Acredita-se que, somente como 

política pública de inclusão social é que o patrimônio cultural poderá ser um instrumento 

regulador da produção do espaço urbano, mantendo os laços de identidades que ligam o 

passado e o presente da população. É necessária a fala da população. Contudo, em São 

José dos Campos, o seu silêncio se faz presente nas políticas patrimoniais. A população 

não tem participação nas decisões do Estado. 

A respeito do silêncio da população, a historiadora Valéria Zanetti observou que 

há um discurso comum aos moradores do município: “São José dos Campos é uma 

cidade sem memória e sem identidade“ (ZANETTI, 2008). Zanetti assinalou ainda que 

esse enunciado é resultado do esforço constante da classe hegemônica joseense em 

construir uma imagem de glória para a cidade.  

Segundo a autora: “o apagamento das marcas de identificação ligadas ao 

passado enfraqueceu a memória e mutilou a identidade. O fato é que não se constrói 

identidades sem memória” (ZANETTI, 2008). 

O silenciamento em São José dos Campos é representativo da memória calada 

em troca da necessidade da formação de um novo discurso: o do “progresso” e da 

industrialização. A Administração, legitimada pela própria população, calou o passado 

sanatorial. A identidade joseense foi remodelada pela industrialização. A identidade 

industrial se sobrepôs à memória da doença.  

Nesse silenciamento, o patrimônio cultural joseense acompanhou o discurso 

hegemônico. Diversos bens foram selecionados a partir da criação do COMPHAC, na 
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década de 1980, de acordo com cada período identificado como importante para o 

“progresso” da cidade. 

Procurando-se alcançar os objetivos propostos neste estudo, a presente 

dissertação estará dividida em três Seções. A primeira será conceitual, trazendo à luz 

discussões acerca do conceito de espaço, memória e patrimônio. Nessa Seção, o espaço 

será entendido como uma produção social e temporal; a memória será compreendida 

como memória social, historicamente construída, selecionada e recomposta 

continuamente por determinados grupos e, o patrimônio será reconhecido como a 

materialização das identidades dos diversos grupos que compõem a sociedade, num 

determinado espaço. 

 A segunda Seção tratará das questões que envolvem as políticas públicas de 

patrimônio cultural em âmbito nacional e internacional. Nessa Seção, será verificado o 

processo histórico do patrimônio e, a política pública de patrimônio será reconhecida 

como mediadora entre os agentes sociais, suas memórias e a cidade. 

A terceira Seção trará uma discussão mais centrada na política pública de 

patrimônio em São José dos Campos. Nela, será analisada a implantação e atuação do 

Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Paisagístico e 

Cultural – COMPHAC e da Diretoria de Patrimônio Histórico – DPH, que é o órgão técnico 

de assessoria do COMPHAC; a relação entre a política de patrimônio e a de planejamento 

e, a participação popular nas decisões relativas à preservação do patrimônio cultural. 
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2  PATRIMÔNIO: ESPAÇO, MEMÓRIA E REPRESENTAÇÃO 

 

2.1 PATRIMÔNIO COMO ESPAÇO: CONSTRUÇÃO SOCIAL E HISTÓRICA 

 

 

Compreender o espaço geográfico como uma produção humana numa 

temporalidade é fundamental para o entendimento do patrimônio cultural, pois o 

patrimônio é a materialização das identidades dos diversos grupos que compõem a 

sociedade, num determinado espaço.4 

O espaço foi tratado por muito tempo como se fosse apenas uma questão relativa 

ao âmbito da Geografia física. Com a evolução das ciências, novas abordagens surgiram, 

ampliaram-se as metodologias empregadas para seu estudo e abriram-se assim novos 

horizontes para seu entendimento.  

Godóy (2004) observou que, a partir da segunda metade do século XX, diversas 

modificações conceituais e metodológicas foram sentidas por essa disciplina, ampliando 

significativamente o estudo da Geografia e incluindo o espaço como seu objeto. A 

natureza deixou de ser a determinação do espaço, possibilitando o alargamento de seu 

estudo, com a entrada em cena da análise das relações humanas. Desde então, o espaço 

passou a ser visto como resultado das ações humanas e, a natureza passou a ser 

entendida como a base física sobre a qual o homem age e constrói seu espaço (ibid., 

2004, p. 30). 

Santos (1996), criticando a geografia tradicional, verificou que ela se interessou 

mais pela forma das coisas do que pela sua formação, deixando de trabalhar com as 

dinâmicas sociais que criam e transformam o espaço, o que acabou impedindo a 

apreensão total da realidade. Para Santos com o advento da História, a Geografia teve 

um ganho qualitativo. A História permitiu ao geógrafo compreender a “segunda natureza” 
                                            
4 A relação entre espaço e sociedade como originária da construção social e histórica, verificar em 
CONGRESSO INTERNACIONAL PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CIDADANIA, 11-16 de agosto de 1991, São 
Paulo,SP. Anais...  São Paulo: SMC/DPH, 1992. 
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do espaço. Para Santos, o espaço é social e a história não é a-espacial, ela permite 

entender a relação entre o espaço, o tempo, a natureza e o homem (ibid.,1996, p.37- 48). 

Santos definiu o espaço como um “conjunto indissociável de sistemas de objetos 

e sistema de ações” (ibid.,1996, p.21). Para o autor, o espaço não se limita somente aos 

objetos geográficos e à natureza, ele abriga o corpo social, econômico, cultural e 

ideológico, que por sua vez é conformado pelo momento histórico em que estão inseridos. 

Santos, considerou o espaço como mais uma instância da sociedade que se relaciona às 

outras duas instâncias, a econômica e a cultural-ideológica. Essa relação foi interpretada 

pelo autor como a essência do espaço.  

Assumindo-se então o conceito de espaço como geográfico, social e histórico, 

Santos, interpretou o espaço como um conjunto de objetos geográfico distribuídos em um 

território somado à sociedade e aos processos históricos, tornando-se uma “segunda 

natureza”. 

O espaço é um fenômeno social e define-se por um conjunto de relações sociais 

(estrutura social) que se realizam através de processos, funções e formas, ao longo de 

um tempo, do tempo histórico, e de um espaço geográfico específico. O espaço está 

presente e tem um certo domínio sobre a vida cotidiana dos indivíduos, condicionando as 

atividades humanas e comandando a prática social em um território e lugar determinados. 

A respeito da territorialização do espaço, Lefebvre (2004), permitiu identificar as 

cidades como o palco das mudanças sociais e ideológicas das sociedades ao longo dos 

tempos. Para Lefebvre, é na cidade que se consolidam as diferentes formas assumidas 

pelo capital ao longo do tempo. 5 

Nesse sentido, também observou a socióloga Ramos (1997): “historicamente, a 

relação dos homens com seu espaço físico assumiu diferentes formas e significados”, 

cujo principal agente foi industrialização (ibid.,1997, p. 53).  

Com o advento da industrialização a função das cidades passou a ser econômica. 

A cidade concentrou a produção, consumo, reprodução, acumulação e seus valores 

passaram a ser o do lucro e da divisão social do trabalho, fundado na divisão de classes; 

                                            
5 O campo também é marcado pelo avanço das atividades humanas, contudo, nosso trabalho estará 
centralizado nos movimentos sociais e históricos da cidade. 
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tendo como pano de fundo a ideologia. O espaço e a ideologia são escalas sociais que 

interagem. Os espaços urbanos foram subdivididos e diferenciados conforme suas 

funções e suas classes sociais e, ainda de acordo com o período histórico que se 

encontravam. 

Orlandi verificou que, é nas cidades que se encontram a riqueza das relações 

sociais, através da identificação dos movimentos coletivos e individuais que acontecem ao 

mesmo tempo. As relações de instabilidade e insegurança são visíveis nas cidades. Nas 

urbis, heterogêneas por sua natureza, há uma busca de padronização dos indivíduos, dos 

processos e dos produtos, em busca de estabilidade: 
a riqueza que se mostra na relação do indivíduo como os outros indivíduos e com 
tudo que constitui a cidade. Heterogeneidade mas padronização, subordinação à 
exigências da comunidade maior na medida em que faz parte de movimentos 
coletivos, mas, ao mesmo tempo, dispersão e, ainda, individualidade. Temos então 
a mobilidade do indivíduo no campo de um grande número de indivíduos diferentes 
concentrados em um mesmo espaço. Instabilidade. Insegurança. O indivíduo é 
membro de grupos bastante divergentes. Tangenciais. Do outro lado, o da 
produção em massa nos encontramos com a padronização de processos e 
produtos. Individualidade e padronização são pólos constantes na caracterização 
da vida da cidade. Dos quais resulta uma enorme mobilidade de desenhos de 
relações, formas de vida, movimentos, iniciativas (ORLANDI, 2004, p.13). 

D’Adesky (1997) assinalou que, ao se estudar o espaço como resultado das 

relações sociais pode-se identificar os diversos elementos que no espaço agem e 

interagem: o território foi reconhecido como o local onde se forma a hierarquia de 

construção e reconstrução do espaço. O espaço não é neutro e, é gerador e reflexo de 

conflitos, pois nem todos os grupos sociais possuem a mesma relação com o espaço, 

valorizando-o de forma diferenciada. O espaço é formado por diversas espacialidades 

menores, criadas e recriadas pelos grupos sociais e formam conceitos distintos de 

identidade. São esses conceitos de identidade que são recuperados, valorizados e 

acessibilizados também de forma diferente pelo patrimônio  (REVISTA DO PATRIMÔNIO, 

1997). 

Segundo Choay (2001), o conceito de patrimônio foi se modificando com o 

avanço das sociedades. O patrimônio assumiu diversas formas e interpretações desde a 

antiguidade até chegar a nossos dias. O autor observou que o nascimento do conceito de 

preservação esteve e continua a estar ligado ao de coleção. Somente com o advento do 

Renascimento é que o conceito de Patrimônio superou o conceito de coleção. O 
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Renascimento incorporou o conceito de história à sociedade e possibilitou a 

transformação do Patrimônio como algo de valor individual passando ao coletivo. 

Para Choay, na antiguidade Clássica não havia preservação no sentido que se 

tem hoje. O sentido de preservação na Antiguidade era o da preservação celebrativa dos 

grandes feitos heróicos. Os monumentos eram erigidos para lembrar os grandes feitos e 

deveriam servir de modelo para a sociedade. Aos deuses também eram erguidos 

monumentos demarcando as épocas de cada Governo (ibid.,p. 31-44). 

No medievo, o conceito era o de conservação. As necessidades econômicas e 

critérios de beleza levaram à conservação de lugares.  

Somente a partir do século XIV é que ocorreram as primeiras mudanças no 

conceito de conservação como preservação. O conceito de monumento histórico foi 

incorporado ao conceito de conservação do belo. O Papa Pio II cria o primeiro arcabouço 

legal relativo aos monumentos (ibid.,p. 44-59). 

Recuperando as idéias de Choay (2001), Cerqueira (2008) observou que, as 

transformações ocorridas no espaço urbano, provenientes do processo produtivo, 

garantiram ao patrimônio nova visão. 

Segundo Cerqueira (2008), a Revolução industrial impingiu ao espaço e à vida 

cotidiana das pessoas grandes renovações. A técnica proporcionou a padronização e a 

produção em série dos materiais construtivos. Houve barateamento da construção, o que 

levou à demolição das construções mais antigas, independentemente de seu valor social, 

para a construção de imóveis que atendessem novas necessidades. A sociedade foi 

impelida a preservar (ibid.,p. 06). 

Embora a Revolução Industrial (século XVIII) tenha dado à sociedade certo 

caráter de mobilidade, as primeiras medidas de preservação do Monumento como 

patrimônio surgiram somente após a Revolução Francesa (século XVIII). Os 

revolucionários não mais identificados com a ideologia anterior buscavam destruir os bens 

que eram identificados ao regime monárquico. A legislação preservacionista surgiu nesse 

momento como um movimento de conservação reacional, mas com um novo ingrediente, 

a preservação da memória (CERQUEIRA, 2008). Choay verificou acerca do movimento 

francês que, nesse momento: 
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romper com o passado não significa abolir sua memória nem destruir seus 
monumentos, mas conservar uma quanto outros, num movimento dialético que de 
forma, simultânea, assume e ultrapassa seu sentido histórico original, integrando-o 
num novo estrato semântico  (CHOAY, 2001, p.113). 

O monumento preservado pela Revolução Francesa assumiu cunho político-

ideológico. Ele deveria ser capaz de identificar o sentimento de Nação. 

Com a segunda guerra mundial (1939-1945), houve uma nova espacialidade. 

Com as necessidades econômicas e sociais, novamente o conceito de patrimônio é 

ampliado. As cidades foram reorganizadas e a tecnologia impôs nova organização social. 

Os espaços tradicionais foram recuperados e refuncionalizados utilizando-se tecnologias 

e materiais mais modernos (HARVEY, 1993, p.70-107). Ao patrimônio foi incorporado o 

conceito de espaço. 6 

O conceito de patrimônio como espaço vem se aprofundado cada vez mais em 

nossa sociedade. Com a globalização, há uma aceleração nos processos de 

transformação, refuncionalização e ressignificação do espaço, o que impõe aos agentes 

sociais, novos mecanismos para a preservação dos seus espaços de memória, de 

reconhecimento e de resistência social frente às mudanças constantes.7 

A respeito do domínio patrimonial, Choay verificou que hoje, 

não se limita mais aos edifícios individuais; ele agora compreende os aglomerados 
de edificações e a malha urbana: aglomerados de casas e bairros, aldeia, cidades 
inteiras e mesmo conjuntos de cidades, como mostra ‘a lista’ do Patrimônio Mundial 
estabelecida pela UNESCO  (CHOAY, 2001, p.12-13).  

Na medida em que o patrimônio é constituído num local, num tempo e com usos e 

funções determinados por certo segmento social, ele é reflexo e retrata o espaço 

geográfico. Para organização do espaço das cidades é, portanto, necessário que as 

políticas públicas levem em conta o arcabouço legal produzido para a proteção dos bens 

e de espaços considerados de valor histórico, arquitetônico e social. As políticas públicas 

de patrimônio devem considerar os diversos grupos que formam a sociedade. 

 
                                            
6 Para ampliar a discussão relativa ao espaço pós-moderno, ver HARVEY, David. Condição Pós-Moderna.  
Rio de Janeiro: Loyola, 1993. 

7 Para ampliar a discussão relativa à Globalização, ver SANTOS, Milton. Território e Sociedade: entrevista 
com Milton Santos. São Paulo: Ed. Fundação Perseu Abramo, 2007. 
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2. 2  PATRIMÔNIO COMO MEMÓRIA: IDENTIDADE SOCIAL E HISTÓRICA 

 

 

O conceito de memória assumido nesta Seção é o de memória como social, 

historicamente construída e selecionada por determinados grupos, através de um 

passado, sendo revivificada continuamente. A memória assim como a identidade e a 

história são constantemente ressignificadas na sociedade.  

A construção desse conceito foi apoiada nos estudos de Halbwachs (1990), Nora 

(1993), Santos (2007) e Hobsbawn (1998), que embora participantes de correntes e áreas 

de saberes diferentes, seus estudos acabam convergindo para o conceito de memória 

que se assumiu.  

Conforme Halbawchs (1990), a memória é entendida sob dois aspectos: uma 

produtora das imagens de um passado, ligada à memória psíquica e neurológica e a 

outra, ligada ao social, à memória de um grupo ou de diversos grupos, a memória 

coletiva. Ambas se relacionam, pois as memórias individuais formam e são formadas pela 

a memória coletiva e vice-versa. Contudo, somente a memória social é que é a 

responsável pelas permanências e pelos movimentos de resistência. 

Assim, o que nos interessa é o conceito de memória como social, pois ao se 

preservar algum bem ou espaço como patrimônio de uma sociedade, o patrimônio deve 

ter significado à memória dos diversos grupos sociais. 

A memória social será entendida como espaço de resistência das várias 

memórias que formam a sociedade. A memória social resiste por identificar os diversos 

grupos sociais com o espaço em que ocupam, é a ferramenta capaz de conservar ou 

apagar as informações e os signos deixados por um determinado grupo em um 

determinado espaço. É ela que informa a identidade de um grupo. 

A memória é fundamental para os grupos sociais, pois é ela que permite às 

sociedades terem uma falsa impressão de estabilidade e de estagnação. Ela é a 

responsável pelos movimentos de resistência diante das constantes mudanças no 

espaço. 
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A memória de um grupo é identificável de acordo com as relações que cada 

indivíduo mantém com o outro, e essas relações podem ser divididas em quatro 

categorias: as relações locais, jurídicas, econômicas e religiosas Halbwachs: 

quando um grupo está inserido numa parte do espaço, ele a transforma à sua 
imagem, ao mesmo tempo em que se sujeita e se adapta às coisas materiais que a 
resistem. Ele se fecha no quadro que construiu. A imagem do meio exterior e das 
relações estáveis que mantém consigo passa ao primeiro plano da idéia que faz de 
si mesmo. Ela penetra todos os elementos de sua consciência, comanda e regula 
sua evolução [...] O lugar recebeu a marca do grupo, e vice-versa (HALBWACHS, 
1990, p.133). 

Nas relações locais, o grupo se identifica a um local quando inserido num espaço 

e transfere a ele sua imagem, seus signos, que acabam sendo armazenadas na memória 

social desse grupo. Os grupos estão ligados ao seu local, através das relações sociais, 

pois estão próximos em um espaço, construindo e reconstruindo esse espaço, dando 

significado e ressignificando esse espaço de acordo com seus referenciais (ibid., p.139). 

Nas relações jurídicas, através das leis, originadas principalmente pelos conceitos 

modernos, todos os indivíduos possuem direitos iguais, ou seja, os grupos não se 

diferenciam tecnicamente perante as leis. As relações jurídicas não parecem estar 

subordinadas à posição dos indivíduos na sociedade, mas sim a um conjunto de regras 

maiores que normatizam a sociedade, visando sua organização (ibid., p.139). 

Nas relações econômicas, os grupos estão subordinados à posição dos 

indivíduos na sociedade, de acordo com sua posição social (ibid., p.139). 

Nas relações religiosas, os grupos são reunidos segundo suas crenças, nos laços 

invisíveis que unem os indivíduos. As relações religiosas se sobrepõem às relações 

locais, pois estabelecem para os grupos regras próprias, regras de solidariedade, de 

conduta e de credo (ibid.,p.139). 

Todas essas relações sociais se dão num espaço determinado e só tem valor 

quando entendidas nesse espaço. A memória social se revela em cada espaço e as 

mediações entre cada grupo se dão também nos mesmos níveis de relações, de 

representação desse mesmo espaço. 
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Entendida dessa forma, a memória social deve levar em conta os diversos grupos 

sociais que formam o espaço geográfico da cidade, ou seja, todas as “tribos”. A memória 

coletiva é formada por diversas memórias sociais. 

Para a história, Nora (1993), observou que há dois tipos de memória, uma 

tradicional e imediata e outra transformada por sua passagem em história. Essa última 

memória surge a partir do desaparecimento da história imediata, o que nos obrigaria a 

acumular signos, testemunhos, imagens e documentos que nos remetem a essa memória 

ocultada pelo tempo.  

Assim, essa memória oficial que foi transformada em história passa a ser o objeto 

do patrimônio, que ao ressignificar os espaços memorialísticos em histórico estabelecem 

os “lugares da memória”. Nesses “lugares” é que são então atribuídos os valores capazes 

de reforçar, inventar ou preservar a identidade de um povo ou de uma nação.  

Para o planejador o “lugar da memória” é o próprio patrimônio cultural, pois ele só 

pode ser entendido como um conjunto de símbolos, de elementos selecionados, de 

vestígios que são apropriados por ele mesmo, como técnico e ressignificados, 

preservando a memória social e histórica de uma sociedade. 

Michel de Certeau verificou que a cidade é um espaço histórico, enquanto espaço 

do pedestre. O pedestre para Certeau é aquele que atualiza as realidades, que rompe 

com a cidade planejada e que interfere na horizontalidade desejada pelos segmentos 

hegemônicos. O pedestre é o “marginal”, o que vive à margem (CERTEAU,1990, p.169-

175). 

A cidade é como um sistema vivo, onde as relações históricas e sociais nela 

estabelecidas a caracterizam e a fazem mudar sempre. A urbis possui uma dinâmica 

própria que ao mesmo tempo que produz espaços disciplinares, os reinterpreta 

constantemente (CERTEAU, 1990). É essa dinâmica que permite ao homem se inserir na 

história como um agente social, capaz de produzir sua memória e alcançar sua cidadania. 

Para Certeau, também não há identidade sem memória e, portanto, sem história  (ibid.,p. 

190-191). 
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Reforçando a idéia de patrimônio como passado selecionado e sociedade em 

movimento é em Hobsbawn (1998, p.22-35), que se encontram as bases conceituais que 

resumem a força das tradições nas e para as sociedades.  

Hobsbawn observou que, todas as sociedades possuem passado e que ele está 

presente em todas as esferas sociais políticas e culturais, contudo ele é ressignificado e 

reavivado de acordo com uma seleção estabelecida pela própria sociedade. O passado 

selecionado se torna formalizado e é transformado em memória, passando a ser 

constantemente trabalhado pela sociedade. 

As marcas do processo histórico das sociedades é que formam a memória social 

para Hobsbawn. As marcas são o resultado das mudanças históricas oriundas de 

modernizações, inovações técnicas ou mesmo sociais ocorridas no espaço e nem sempre 

são sentidas ou aceitas pelo todo social. Essas modificações nem sempre rompem com o 

tradicionalismo dessas sociedades ou com o padrão fixado no passado, mas permitem às 

sociedades se modificarem, mesmo que lentamente. É impossível reconstruir esse 

passado em sua totalidade, o que se realiza é sua ressignificação, na tentativa de 

restaurar velhas tradições através da instalação de signos (ibid., p.22-35).  

Para o patrimônio esses signos são utilizados para a reativação das memórias 

que informam e formam as sociedades, identificando os momentos e grupos que a 

constituíram ou que ainda a constituem. Em São José dos Campos os primeiros 

patrimônios locais foram preservados a partir da década de 1980, através de um 

levantamento de diversos monumentos considerados pelos técnicos municipais como 

significativos para o processo histórico joseense. 

O patrimônio na medida em que reflete o espaço, também é cultural, pois ele 

carrega os símbolos culturais dos diversos grupos sociais que ocupam o espaço urbano. 

Os espaços ou bens patrimoniais são espaços de múltipla significação e como signos são 

ressignificados constantemente8. Para que haja a significação do patrimônio, ele é 

                                            
8 Bakthin (2004) alertou para a significação do símbolo. Para Bakthin “a significação constitui a expressão 
da relação do signo, como realidade isolada, com uma outra realidade, por ela substituível, representável, 
simbolizável. A significação é a função do signo” (ibid, p. 51). A realidade de uma classe social, nem sempre 
homogênea em si é passível de ressignificação em contato com outra classe social, em outro tempo 
histórico, político e econômico. 
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selecionado segundo valores que lhes são dados por técnicos e pelas políticas públicas 

assumidas nas sociedades, ao longo do tempo e num espaço geográfico determinado. 

Para Bhabha devemos pensar a cultura em diversos lugares, ou seja, a cultura é 

resultado do embate social, que por sua vez dá origem a uma diversidade cultural na 

sociedade. A cultura é o resultado de um processo contínuo de embates, que fundam e 

geram diferenças e discriminações, ao mesmo tempo em que estão na base da trama das 

relações de poder e das práticas sociais muito concretas, de institucionalização, de 

dominação e de resistência. Para Bhabha é nos interstícios, nos entre-lugares que a 

cultura se forma (BHABHA,1998). 

Dessa forma, há diversas culturas, cada uma relacionada ao seu espaço social, 

cada uma ligada ao seu “grupo” e em constante movimento de criação e recriação, de 

significação e ressignificação social e simbólica. Para cada “grupo”, cabe seu patrimônio, 

seu símbolo de alteridade e de identificação. 

Chauí (2006) se aproximou do conceito de Bhabha, através do estudo do 

percurso da cultura em diversos momentos e para diversos autores. Para chegar à 

conclusão de que a sociedade é multicultural e histórica, Chauí partiu da noção clássica 

de cultura, chegando aos estudos de Marx e Engels. Chauí observou que o conceito de 

cultura9 como hoje é reconhecida, é recente, pois essa conceitualização só ocorreu 

quando da distinção entre natureza e cultura e quando da entrada em cena dos agentes 

sociais que interagem com o espaço. 

Para os antropólogos, no século XIX, foi a intervenção da técnica e da lei 

sobrepondo à natureza que deu origem à diferenciação entre natureza e a cultura. Para 

essa ciência, a cultura é resultado da organização da sociedade a partir de leis humanas 

e se expressou em três sentidos, a partir do simbólico e da própria organização social. A 

cultura decorreu dos símbolos que atribuíam valor às coisas, aos homens, às relações 

humanas e aos acontecimentos. E também dos símbolos que interpretavam e 

representavam a realidade e que impunham a ordem simbólica da linguagem, do trabalho, 

do espaço, do tempo, do sagrado e do profano. Enfim, cultura decorria da própria 

organização social, das práticas, das ações e instituições sociais. Para os antropólogos, 

                                            
9 O conceito de cultura como multicultural só pode ser assim definido quando os teóricos modernos 
passaram a entender a cultura como reflexo dos agentes sociais do espaço. 
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era o trabalho, ainda, que separava a cultura da natureza, mas principalmente, a origem e 

a existência do Estado é que caracterizava a distinção entre as sociedades (CHOAY, 

2006, p.103-105). 

Para o século XVIII, a cultura era o critério que media o grau de civilização de 

uma sociedade. A cultura era entendida como um conjunto de práticas que permitia 

avaliar e criar uma hierarquia entre as sociedades, de forma evolutiva, segundo um tempo 

linear, encarnando o progresso das sociedades. Esse sentido dado à cultura era 

ideológico e político e somente foi rompido na segunda metade do século XX, quando 

surgiram novas categorias: a comunidade e a sociedade, cujo princípio que os ligava era 

o da identidade (ibid.,p.106).  

O conceito de identidade surgiu primeiro na modernidade em conjunto com a 

formação dos Estados Nacionais e com o capitalismo. Prevendo a anulação das 

diferenças sociais, esse conceito surgiu com a noção de Nação e afirmação do Estado 

Nacional. 

O conceito de Nação surgiu a partir de necessidades políticas. Com o fim do 

Estado Absolutista e com a necessidade de reorganização política e econômica da 

Europa em Estados Nacionais, definidos por um território contínuo, com limites e 

fronteiras delimitadas, com administrações não mais mediadas por sistemas pessoais de 

dominação e com o consentimento de seus cidadãos, surgiu então a necessidade de unir 

simbolicamente a população em torno desse novo território, da nação (CHAUÍ, 2006, 

p.28-55). 

Segundo Anderson (1983), a língua foi a grande responsável pela unificação dos 

povos nessa “comunidade imaginária”. Segundo Hobsbawn (1990), foi o conceito político 

de Nação que surgiu para responder às necessidades de unificação do povo em torno de 

um território delimitado e assegurar a aceitação de um novo poder por parte desse 

mesmo povo.  

Diante da formação dos Estados Nacionais a memória e a identidade foram 

importantes ferramentas para a organização do espaço moderno e seleção de seu 

patrimônio. O Estado se apoiou no conceito de identidade nacional única e homogênea 

para identificar os patrimônios históricos e preservá-los como símbolos da memória social, 

entendida como memória da Nação.  
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Lefebvre (1999), Magaldi (1992), Certeau (1990) e Orlandi (1998) estudando a 

cidade alertaram para a sua não homogeneidade. Observaram que há diversos grupos, 

com memórias, passados e poder políticos diferentes. Essa não homogeneidade deve ser 

levada em conta quando se trabalha as questões das políticas públicas e de patrimônio. 

Lefebvre (1999), examinando o espaço capitalista e sua territorialização nas 

cidades permitiu compreender que o espaço citadino contém as relações sociais e de 

produção, mas, além disso, contém também certas representações dessas relações 

(ibid,p. 29-73). Para Lefebvre, essas representações são reais e abstratas quando: 

a separação das classes é ao mesmo tempo ilusória e muito real. Ilusória, porque 
elas figuram na mesma sociedade, no mesmo “todo” que se sintetiza; além disso, 
há somente uma fonte de riqueza social. Real, porque elas existem socialmente e 
praticamente numa separação, mantida como tal, que vai até o conflito  (LEFEBRE, 
1999, p.35).   

Essas relações correspondem a um conjunto de signos, valores, símbolos e 

códigos de representação dominantes em uma sociedade e que estão relacionados ao 

poder e à conformação do espaço por esse poder. São signos que estão relacionados ao 

poder do capital e do trabalho.  

Magaldi (1992) estudou os movimentos da cidade e observou que elas são 

formadas por diversos atores que atuam de forma diferenciada, dando origem à grupos 

sociais distintos, com forças políticas também distintas. A cidade é um espaço histórico e, 

portanto deve ser pensada a partir de suas formas:  

aos conceitos atuais de identificação da urbis, poderíamos acrescentar que a 
cidade, deve ser pensada como uma estrutura onde se realizam, em constante 
interação, as relações sociais: todas as espécies de atividades e ações humanas 
espacialmente concentradas. Ela pressupõe uma participação diferenciada dos 
homens nos processos de produção, distribuição e consumo de bens materiais e 
culturais. Por isso a problemática urbana será melhor desvendada se entendida 
como parte de um contexto mais amplo – como parte um movimento histórico de 
permanente transformação [...] Vista como parte do processo histórico, a cidade 
possui o mesmo caráter de mobilidade que caracteriza as relações sociais, e está 
marcada pelos mesmos conflitos. Sua configuração, resultante das formas 
assumidas pela sociedade, pelas formas históricas de apropriação do espaço e 
pelas inter–relações dos elementos que compõem sua estrutura, está sujeita a uma 
dinâmica que não pode ser dissociada da política (MAGALDI, 1992, p.21). 

Certeau (1990) expôs sua recusa em aceitar a linearidade e homogeneidade de 

nossa sociedade a partir de um modelo imposto pela classe hegemônica. Certeau 

demonstrou que não há silenciados e sim anônimos que percorrem a cidade. Identificando 
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esse pedestre, o coloca como o “marginal“, aquele que está à margem das decisões dos 

grupos hegemônicos e que ressignifica os espaços significados pelos técnicos e pela 

adminisração (segmentos sociais hegemônicos). 

Orlandi (1998) observou que a cidade se organiza através dos discursos urbanos 

que a permeia, sendo em seus silêncios e nas ausências que se encontram os novos 

significados dessa cidade.  

Lefebvre (1999), Magaldi (1992), Certeau (1990) e Orlandi (1998) apontaram para 

a diversidade social que forma o espaço e apontaram para a necessidade de recompor 

essa diversidade. Como tratar essa cidade, sem excluir os pedestres, as ausências e os 

silêncios?  

Partindo-se de uma política inclusiva, o patrimônio cultural se torna mais uma das 

ferramentas colocadas à disposição para a recomposição da diversidade cultural.  O 

patrimônio é importante para os diversos grupos sociais pensarem e identificarem as 

diferentes conexões estabelecidas entre a cidade e seu passado, entre seu grupo e a 

cidade. 

Cabe às políticas públicas urbanas criar condições para a população nesse 

processo, não desqualificando as diversas vozes ou personagens da urbe. Através da 

compreensão da dinâmica do espaço urbano e de suas responsabilidades, o planejador, 

os técnicos do patrimônio e a Administração são capazes de fornecer subsídios para a 

sociedade recuperar suas identidades e adquirir sua cidadania. 

Segundo Lynch (1997), os indivíduos criam símbolos e os assumem como sua 

imagem. Os planejadores trabalham com essas imagens como representantes de uma 

coletividade. Dentro de uma política tradicional, os técnicos preservarão as imagens dos 

grupos que possuem acesso aos bens e serviços e poderes instituídos. Contudo, em uma 

política inclusiva, onde a população tem acesso às decisões e às seleções do patrimônio, 

seus signos e identidades, estarão preservados. Lynch verificou que: 

como manipuladores do ambiente físico, os urbanistas interessam-se basicamente 
pelo agente externo da interação que produz a imagem ambiental. Ambientes 
diferentes dificultam ou facilitam o processo de criação de imagens [...] Cada 
indivíduo cria e assume sua própria imagem, mas parece existir um consenso 
substancial entre membros do mesmo grupo. Essas imagens de grupo, 
consensuais a um número significativo de observadores, é que interessam aos 
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planejadores urbanos dedicados à criação de um ambiente que venha a ser usado 
por muitas pessoas (LYNCH, 1997, p.08). 

A cidade é produzida por símbolos, possui uma linguagem própria, que a define, a 

diferencia e a organiza. Lynch analisando a imagem das cidades verificou que quando se 

tem uma desorganização na simbologia que permite a legibilidade das cidades, o 

planejador oferece à população apenas uma realidade onde “estarão ausentes a 

experiência completa da conexão e a profundidade total de uma imagem viva” (LYNCH, 

1997, 12). O mesmo acontece com o patrimônio, quando é separado da atuação entre o 

planejador e a população. 

A respeito da apropriação da cidade pelo patrimônio, Barreira explicou que, como 

as transformações na cidade possuem diferentes discursos, fundamentados pelos 

especialistas e geralmente orientados pelo poder instituído, o repensar a história e a 

memória desses espaços pressupõe compreender a lógica da sua apropriação e de seus 

símbolos. Os espaços são objetos de constantes disputas simbólicas: 

repensar a cidade sob a ótica de sua "memória" ou sob o prisma de significados 
atribuídos à noção de patrimônio supõe compreender a lógica das prioridades sobre 
o uso e valorização de espaços efetivados ao longo do tempo. Prioridades que 
aparecem como coletivamente construídas, embora sejam objeto permanente de 
disputas simbólicas que revelam interesses de diferentes atores sociais. O que 
preservar, como mudar ou o que mudar são questões que vêm à tona atualmente 
com mais evidência, alimentando o plano das representações sobre a cidade, que 
orientam diferentes discursos (BARREIRA, 2003, p.02). 

O patrimônio que é o diálogo entre passado e presente é mediado pelas forças 

sociais que formam a sociedade. O patrimônio cultural, selecionado para ser apropriado, 

possui uma forma diferente de evocar o passado e a memória, de acordo com o grupo a 

que pertence e ao seu uso na sociedade contemporânea. Para Barreira: “‘história ou 

memória da cidade’, materializadas no conceito de patrimônio, expressam versões 

diferenciadas ou visões de um imaginário urbano, nem sempre convergentes” 

(BARREIRA, 2003, p.02). 

Nem sempre a noção de patrimônio esteve localizada nos grupos sociais. O 

conceito de bem patrimonial deixou de simbolizar o bem herdado para abarcar o conceito 

de espaço social muito recentemente e acompanhou as mudanças ocorridas com o 

conceito de cultura. O patrimônio deixou de identificar o individual e passou a identificar o 

coletivo, assim como a cultura passou a ser entendida em suas diversas faces. 



 23

Cerqueira relembrou que a ampliação do conceito de patrimônio ocorreu em 

conjunto com à legislação para sua preservação e seguiu as mudanças nas diversas 

sociedades. Somente após a Segunda Guerra Mundial que novas propostas foram 

apresentadas de forma mais sistemática no sentido da preservação do patrimônio 

enquanto marco delimitatório destas mudanças (CERQUEIRA, 2008, p.07). 

As questões que envolvem o patrimônio são antigas, mas sua configuração atual 

é datada dos primeiros encontros do Conselho Internacional da Arquitetura Moderna – 

CIAM. Hoje, com a ampliação desses Encontros, do número de países participantes e 

também da visão diferenciada de espaço, memória e identidade, o patrimônio passou a 

ser entendido como espaço de significação. O espaço patrimonial é capaz de historicizar 

os processos urbanos e identificar os diversos agrupamentos sociais e, é composto pelo 

seu monumento e pelo seu entorno  (ibid.,p.5-21). 

Gonçalves, embora tenha trabalhado com o monumento como restaurador da 

memória, traçou o percurso que liga a questão do nacionalismo, da memória social e do 

patrimônio, datando-o ao século XVIII. 

a própria idéia de um passado ou de uma memória como um dado relevante na 
construção das identidades pessoais e coletivas pode ser pensada como uma 
invenção moderna e que data de fins do século XVIII. [...] A segunda metade do 
século e as primeiras décadas do século XIX foram pródigas naquilo que Hobsbawn 
chamou de "tradições inventadas" (1983: 1-14). Monumentos, relíquias, locais de 
peregrinação cívica, cerimônias, festas, mitologias nacionais, folclore, mártires, 
heróis e heroínas nacionais, soldados mortos em batalhas, um vasto conjunto de 
tradições foi inventado com o objetivo de criar e comunicar identidades nacionais 
(Mosse, 1975; Koselleck, 1979; Augulhon, 1979; Herzfeld, 1982; Hutton, 1981; 
Ozouf, 1976). Nesse contexto, o passado nacional é simbolicamente usado com o 
objetivo de fortalecer a identidade pessoal e coletiva presente. 

No entanto, ou através de uma relação presente e ativa de propriedade, ou através 
de uma relação baseada na memória, o que é importante assinalar é que em 
ambos os casos do ponto de vista nativo, se estabelece uma relação metonímica 
entre proprietário e propriedade, e entre monumentos e passado. A propriedade é 
considerada parte do proprietário, e vice-versa. Os monumentos são considerados 
parte orgânica do passado e, na medida em que os possuímos ou os olhamos, 
estabelecemos, por seu intermédio, uma relação de continuidade com esse 
passado (GONÇALVES, 2008, p.05). 

Patrimônio é memória. O patrimônio remete à noção de herança, ligada à 

propriedade, à posse de bens, materiais ou não, direitos, ações e tudo o mais que 

pertença a uma pessoa. A propriedade é um dos bens universais da cultura, pois todos os 

povos de que se tem notícia conhecem alguma forma de propriedade, seja ela individual 
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ou coletiva. Ela é uma criação social, pois não é suficiente a existência de um objeto em si 

para que ele seja relevante para o grupo social, mas é relevante e necessária a atribuição 

de um valor, que é socialmente construído, e a existência de um conjunto de normas que 

regulam a sua circulação e permanência dentro do grupo, estabelecendo uma rede de 

relações entre pessoas, que acaba por definir um bem como preservável. É a atribuição 

de valor dada a determinados bens, objetos e processos, que produz novos significados 

aos bens, nos diferentes contextos onde ocorre (CANANI, 2005, p.164-165). 

Choay (2001) e Canani (2005) observaram o percurso do patrimônio, da memória 

e da identidade. As autoras identificaram que até chegar ao ato de preservar, as 

sociedades passaram por vários estágios ligados às transformações técnicas e por sua 

vez ligadas às transformações das memórias. 

Embora o conceito de patrimônio tenha mudado ao longo da história é importante 

observar que muitos grupos sociais ainda permanecem sem seu devido reconhecimento, 

pois se não houver uma política pública que garanta ao patrimônio seu status de signo do 

espaço social, de identificação da memória social e de seus grupos, ele ainda 

permanecerá fixado como monumento representativo do histórico e do artístico. 

Canani alertou para o fato de que o termo patrimônio continua em sua essência 

significando herança e passado e a sua preservação quando realizada somente pelo 

Estado passa a identificá-lo com os grupos hegemônicos de cada sociedade. Cabe, 

portanto aos órgãos de patrimônio e aos envolvidos com ela ferramentalizar a população 

para que ela tenha acesso às suas heranças, aos seus patrimônios (CANANI, 2005, p. 

164-167). 

O patrimônio entendido como ferramenta social formadora e informadora da 

memória social está vinculado à idéia de estabilidade, de permanência e de 

reconhecimento de um grupo em um espaço e tempo determinados. O patrimônio é 

resultado das diversas culturas que formam uma sociedade, contudo, quando sacralizado 

pelo poder público, acaba sendo desenraizado de seus grupos. Somente o trinômio: 

participação popular, administração e planejamento podem ressignificar de forma positiva 

o patrimônio cultural garantindo-lhe sua identidade junto a cada grupo que compõe a 

sociedade. 
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Os órgãos oficiais, ao valorizar e ao significar um bem como patrimônio para a 

população deveriam garantir-lhes a apreensão da sua memória social e o direito de 

cidadania. Cabe aos órgãos de patrimônio definir e implantar políticas para a significação 

e ressignificação dos bens materiais ou imateriais relevantes à memória social, garantindo 

o direito de permanência e de identidade dos diversos grupos sociais. Nesse sentido, a 

participação da população e de seus diversos grupos sociais é importante. Canani 

observando a relevância da participação popular colocou que: 
a participação das pessoas envolvidas nos processos de reconhecimento 
patrimonial é de importância fundamental, uma vez que o valor cultural das 
referências é dado não somente pelos técnicos especializados, utilizando critérios 
próprios de seus respectivos ofícios, mas principalmente pelo valor de testemunho 
histórico e de concentração de significados atribuídos pelo grupo social ao bem 
tombado. 
Na investigação dos significados e das representações sociais compartilhadas e no 
reconhecimento dos bens pelos indivíduos como constituindo uma herança cultural 
sua para as futuras gerações, levando em conta as diferentes categorias em que 
um patrimônio é concebido, é que se pode chegar mais perto daquilo que de fato 
seja representativo de um determinado grupo social  (CANANI, 2005,p.171). 

O patrimônio, entendido como formador de identidades se torna a fonte de 

significado e experiência de um povo, com base em atributos culturais. Assim, a 

construção da identidade depende da matéria-prima proveniente da cultura obtida, 

processada e reorganizada de acordo com cada sociedade.  

Contudo, levando-se em conta que as formas de ocupação do espaço são 

afetadas pelas modalidades de produção econômica e sociais que se desenvolvem nesse 

mesmo espaço, observamos que, com o processo de modernização, esses patrimônios, 

que possuem como referencial básico a revivificação de um espaço e de um tempo, que 

confere sentido ao passado de uma sociedade, passam a ser encarados de forma 

diferenciada. Renato Ortiz observou que:  

uma civilização promove um padrão cultural sem com isso implicar a uniformização 
de todos. [...] ela possui uma especificidade, fundando uma nova maneira de “estar 
no mundo”, estabelecendo novos valores e legitimações (ORTIZ, 1998, p.33). 

Para a preservação dos espaços temos então dois personagens: a população que 

os produziu como resultado de sua história, de sua cultura na apropriação desse mesmo 

espaço que ocupa e a administração pública, que na forma da lei, é a responsável pela 

preservação desses espaços de memória e cidadania e que nem sempre os preserva 

sem separá-los dos interesses do capital imobiliário, da política dos segmentos 

hegemônicos. 
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3  PATRIMÔNIO: APREENSÃO DO ESPAÇO E SUAS POLÍTICAS 

 

 

O espaço é uma construção e é constituído de escolhas, resultado de interesses 

econômicos, culturais, sociais e políticos. Essas escolhas são realizadas pelas forças 

sociais e culturais que determinam e são determinantes do espaço. O espaço é 

multicultural e histórico e diversos são os seus atores, como a técnica, o poder do capital, 

os agentes sociais, as políticas públicas, os interesses econômicos e imobiliários.  

No mesmo sentido caminha o patrimônio cultural, que vai além do que é antigo, 

do que é relevante apenas para uma família, do que é “belo” arquitetonicamente ou para 

uma instituição. O patrimônio hoje possui um conceito mais amplo, que abarca sua 

importância histórica, social, memorialística e de alteridade. O patrimônio deixou de ser 

apenas um monumento e passou a ser o reflexo da atuação das forças sociais e 

históricas que atuam no espaço. O patrimônio reflete o processo histórico das sociedades 

e da urbanidade, sendo também multicultural. 

Nesse contexto, as políticas públicas surgem como mediadoras entre os diversos 

atores do espaço e do patrimônio, pois elas são nada mais, nada menos do que a forma 

como o Estado age diante das necessidades, das demandas da sociedade. 

Para Noronha (2008) é conferido às políticas públicas o papel de mediar as 

diferenças sociais, papel este que deveria ser desempenhado com maior propriedade 

desde a promulgação da Constituição de 1988. Nessa Constituição há determinação para 

a participação popular. No tocante à política pública de patrimônio, essa responsabilidade 

mediadora recai sobre as Cartas Patrimoniais e à legislação, que deve também incluir a 

participação popular. 

Noronha apontou que é necessário implantar um Estado democrático de fato, 

onde a participação popular deve ocorrer em conjunto com a administração pública, 

embora tenha que se levar em conta o contexto social onde essa participação acontece. 

Para Noronha, a comunidade deve ter cidadãos atuantes, ou seja, deve ser uma 

comunidade cívica e os locais onde deve ser desenvolvida a cidadania são os municípios, 

através dos Conselhos municipais:  
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nas últimas décadas, a exclusão social tornou-se tema central nos debates sobre 
planejamento e direcionamento das políticas públicas [...] 

Luiz Cesar Ribeiro afirma que a democracia no Brasil é um fato recente, 
entremeado por golpes militares e ditaduras. Além disso, para ele, a sociedade 
brasileira caracteriza-se por uma ‘desigualdade de origem’, não existindo pilares 
para a democratização das oportunidades. Conforme o autor, o surgimento de uma 
sociedade mais justa estaria calcado na seguinte afirmação: 

A sociedade igualitária não é uma sociedade onde todos são idênticos na maneira 
de ser, sem diferenças sociais, mas é uma sociedade na qual as oportunidades são 
distribuídas de maneira democrática. Assim, quando falamos em igualdade, 
falamos em igualdade de direitos (RIBEIRO, 2003, p.15)10  

Na análise de Azevedo (2003, p.38), encontra-se o conceito de políticas públicas, 
que ele define como “tudo que um governo faz e deixa de fazer, com todos os 
impactos de suas ações e de suas omissões”. Segundo o autor há nelas duas 
características gerais: primeiro a busca de um consenso sobre o que se pretende 
fazer e, segundo, a definição de normas e o processamento de conflitos 
(NORONHA, 2008, p.01-02). 

Às políticas públicas de cultura e de ordenação do espaço foram incorporadas a 

noção de memória, visando a recuperação das identidades. É a construção da identidade 

das cidades e dos patrimônios. 

A esse respeito, Barreira refletiu que as cidades na modernidade aparecem como 

sujeito político, formada por atores sociais, que intervém em sua conformação e delas 

também são formados. As cidades são os locais onde a técnica e o capital agem, 

reorganizando espaços:  

discutir as representações alusivas à cidade supõe uma indagação anterior: em que 
sentido é possível pensar em construções discursivas sobre a cidade? Wittgenstein 
(1996), nesse sentido, elabora uma homologia entre cidade e linguagem: ... e 
quantas casas e ruas são necessárias para que uma cidade comece a ser uma 
cidade? Nossa língua pode ser vista como uma cidade antiga: um labirinto de 
pequenas ruas e praças, de casa velhas e novas, e de casas com extensões 
construídas em vários períodos; e tudo isso circundado por uma profusão de áreas 
modernas, com ruas regulares e retas e casas uniformes. [...] O imaginário sobre as 
cidades, evocado em diferentes situações, constitui um rico caminho analítico para 
se pensar o modo como as circunstâncias históricas viabilizam projeções de 
sociabilidade urbana, sendo o passado ou o futuro as fontes de referência por onde 
se constroem o ‘paraíso perdido’ ou a visão da ‘nova sociedade’. 

                                            
10 Noronha (2008) observou que para Ribeiro há algo de paradoxal: como tratar de forma desigual os 
desiguais, se o que se quer acabar é com a desigualdade? Para Ribeiro também é necessário que se 
implante de fato um projeto republicano no Brasil, para que se acabe com o impessoalismo no país e que se 
atenda as necessidades das pessoas a partir da impessoalidade através da lógica do direito. E antes de 
tudo, para este teórico se faz necessário o atendimento das necessidades básicas dos cidadãos para que 
eles de fato exerçam sua cidadania. O básico no Brasil é saúde, educação, moradia, mas cabe também o 
direito de pertencer, dado pelo patrimônio. 
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Contemporaneamente um dos aspectos que vão configurar a perspectiva de cidade 
idealizada, é a possibilidade de assumi-la como projeto de gestão. A cidade emerge 
como ‘sujeito político’ supondo, na concepção de Castells (1996), a vigência de 
atores capazes de intervir e de definir práticas coletivas com base em decisões 
democráticas.  

As cidades aparecem também, no contexto mais recente, como lugar de articulação 
de interesses econômicos e tecnológicos, apresentando uma revalorização de 
espaços internos considerados como fontes de investimentos vindos de vários 
campos da atividade social (BARREIRA, 2003, p. 04-05). 

Os espaços reorganizados criam e recriam identidades. A cidade é poder, diálogo 

e silêncio de seus atores, é disputa e conciliação, é a busca e o apagamento, ela é o 

contraditório, ela é a síntese e a antítese. Nesse sentido, somente as políticas públicas 

são capazes de ordená-la, mas essas políticas devem ser participativas, para não 

desorganizar os símbolos que compõem as cidades e romper a frágil estabilidade do 

mundo contemporâneo. Segundo Naves: 

em nosso país, a promoção da cidadania depende do poder do Estado de 
implementar políticas públicas, assegurando a todos os brasileiros o exercício de 
seus direitos. Compreender o sentido de cidadania significa, assim, entender como 
se relaciona o indivíduo com o setor público. Qual o conceito moderno de atividade 
de interesse público, e como dela participa o governo nas suas múltilas co-relações 
com a sociedade? Como os brasileiros vêem neste momento, a atividade ou o 
interesse públicos? (NAVES, 2005, 563). 

 

 

3.1  POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
 

As cidades são espaços em conflito nem sempre perceptíveis, são espaços de 

materialização dos discursos sociais e onde a memória é constantemente requisitada 

para identificação das várias falas sociais, ressignificadas no patrimônio.11 

As cidades são geridas através de políticas públicas mediadoras entre a prática 

do poder e as estratégias da população e dentre os interesses que norteiam as cidades, 

também se encontram os interesses do capital imobiliário e industrial.  

                                            
11 As discussões estabelecidas acerca das políticas públicas de gestão das cidades e as políticas públicas 
de patrimônio foram subsidiadas pela publicação: CONGRESSO INTERNACIONAL PATRIMÔNIO 
HISTÓRICO E CIDADANIA, 11-16 de agosto de 1991, São Paulo, SP. Anais...  São Paulo: SMC/DPH, 
1992. 
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Os interesses que agem nas cidades são regulamentados por instrumentos de 

planejamento como o Plano Diretor, as Leis de Zoneamento e de patrimônio. Esses 

instrumentos são elaborados pela Administração em conjunto com os técnicos e, de 

acordo com a Constituição Federal de 1988 e com o Estatuto das Cidades, deve ter 

também a participação popular. 

Nas discussões para a gestão urbana encontram-se os interesses mais variados 

e nesse embate entre público e privado é que se encontram os patrimônios culturais.  

Arantes (1984) verificando o interesse acerca da preservação do patrimônio 

cultural salientou que a ‘defesa do passado’ está relacionada com a construção do 

território onde encontram-se interesses e modos de vida distintos, muitas vezes 

contraditórios: 

o interesse pela ‘defesa do passado’ conjuga-se, a meu ver, com a construção do 
ambiente (lugar e território) onde se desenvolvem modos de vida 
diferenciados,muitas vezes contraditórios entre si. Por essa razão, esse processo 
se estrutura em torno de intensa competição e luta política em que grupos sociais 
diferentes disputam, por um lado, espaços e recursos naturais e, por outro (o que é 
indissociável disso), concepções ou modos particulares de se apropriarem 
simbolicamente e economicamente deles  (ARANTES, 1984,09). 

Os patrimônios que cumpriram uma função social no passado como espaços de 

religiosidade, de saber, administrativos ou mesmo de moradia são chamados aos 

espaços modernos para cumprir nova função, o de rememorar um tempo passado e fazer 

o elo entre os vários grupos sociais que formam a sociedade. 

Os bens patrimoniais são preservados não só por suas características culturais, 

mas também são utilizados como ferramentas de gentrificação12, de reforma urbana, de 

atrativo turístico e de especulação imobiliária. Os patrimônios são refuncionalizados e se 

tornam espaço de múltiplas significações. Quando esse processo não ocorre e os bens 

não são selecionados por nenhum grupo social ou não integram nenhuma política urbana, 

acabam sendo destruídos. 

                                            
12 Gentrificação será entendida como resultado de operação urbana cuja finalidade é a requalificação de 
áreas abandonadas ou degradadas e que atraem especuladores imobiliários e a presença dos grupos 
sociais detentores de bens e capitais. 
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Por questões econômicas, muitos espaços são preservados, pois fica mais caro à 

economia reconstruir constantemente a cidade do que apropriar-se dos que já existem e 

devolvê-los ressignificados à população. Nessa operação de ressignificação, nem sempre 

os espaços considerados significativos para uma grande parcela da população são 

selecionados e os espaços patrimoniais servem apenas para a valorização de áreas antes 

degradadas ou longínquas aos grandes centros ou áreas de interesse imobiliário. Em São 

José dos Campos temos o exemplo do Sanatório Vicentina Aranha que, após sua 

preservação e ressignificação como Parque “Vicentina Aranha”, revalorizou áreas nobres 

de São José dos Campos.13 

O apoio à utilização dos patrimônios culturais em função das necessidades 

econômicas, visando preservação, a sua utilização como locais de habitabilidade, de 

comércio e de turismo é previsto nas Cartas Patrimoniais como nas Normas de Quito e o 

Compromisso de Salvador. Ressalta-se que ambas intenções se deram em cidades 

latino-americanas, cuja economia é deficitária. As Cartas patrimoniais não são isentas dos 

interesses sociais e econômicos. 

Segundo Gutierrez (1992) ao observar a valorização econômica do patrimônio 

constatou que a consciência e a ressignificação patrimonial tem crescido sensivelmente 

nos últimos anos, pois o patrimônio é agora mais um elemento de valorização do espaço 

e não somente como um elemento salvaguador do espaço degradado, mas como um 

possibilitador de preservação de um futuro. Para ele o patrimônio a ser selecionado como 

passível de preservação é o patrimônio que a sociedade identifica como testemunho dos 

antigos modos de vida da comunidade, mas que ao mesmo tempo, prestem um serviço 

ao presente (GUTIERREZ,1992, p.126). Essa política de valorização econômica é 

resposta ao empobrecimento das cidades, principalmente das urbes latino - americanas. 

Barreira verificando a necessidade de preservação do patrimônio e sua 

refuncionalização alertou para que:  

recuperar o passado não é, entretanto, repetir o tempo, mas reinventá-lo. Diferente 
dos usos pioneiros, os equipamentos urbanos viram espécie de "museus", 
readquirindo, no entanto, novas funções sociais ou políticas. A própria idéia de 
patrimônio significa a tentativa de "contar" o passado adaptando-o à nova 

                                            
13 A discussão a ser estabelecida acerca desse patrimônio local será realizada na Seção 4.2.2 Invenção do 
Patrimônio em São José dos Campos. Os bairros atingidos pela valorização são: Jardim Esplanada, Jardim 
Apolo e Vila Ema. 
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linguagem do presente. [...] “pensa-se deter a marcha destrutiva da expansão e 
reformulação de equipamentos urbanos. No plano das sociabilidades, objetiva-se 
reaver formas anteriores de comunicação coletiva. As velhas praças, lugarejos e 
sentidos herdados de uma tradição cultural são reativados e se tenta, com isso, 
recompor antigas referências associativas, solapadas por uma modernidade que 
tornou a cidade funcional para o desempenho das atividades produtivas, mas 
bastante problemática para o convívio humano” (BARREIRA, 2003, p.05). 

Contudo, diante dessa forma de preservação se faz necessário o controle das 

intervenções urbanísticas para que o patrimônio não seja danificado, perdido ou mesmo, 

para que não sirva apenas à especulação imobiliária, às políticas habitacionais e à 

espetacularização da cultura.14 

É função das políticas públicas nortear os interesses entre público e privado, entre 

o capital e a preservação do patrimônio. Cabe à administração pública ferramentalizar a 

população, os órgãos técnicos e os diversos outros agentes do espaço (mídia e o próprio 

capital) no sentido de selecionar o que é preservável ou não.  

Não basta somente preservar: preserva-se, mas é necessário saber para quem e 

para quê. O papel da política pública de patrimônio a ser assumido em todos os âmbitos 

da administração é o de definir, legitimar e disponibilizar as respostas à essas  questões: 

o que e para que se preservar. Muito embora esse papel tenha que estar claro para os 

órgãos públicos e para a população, nem sempre se encontra bem definido. 

A relação entre o Estado e a população é uma relação dialética. Todas as ações 

estipuladas e realizadas pela administração produzem uma reação da população e vice-

versa. O mesmo ocorre com o patrimônio cultural, que pode ou não ser valorizado e 

ressignificado. Quando não há uma noção clara do que e para que se preservar muitos 

bens e espaços patrimoniais se perdem e a população passa a ter menos referencial de 

seu passado. 

Estudando as cidades, Orlandi observou que indivíduo e cidade são inseparáveis, 

o que ocorre à cidade, ocorrerá aos indivíduos. 

no território urbano, o corpo dos sujeitos e o corpo da cidade formam um, estando o 
corpo do sujeito atado ao corpo da cidade, de tal modo que o destino de um não 
separa do destino do outro. Em suas inúmeras e variadas dimensões: material, 

                                            
14 Para maiores discussões, ver: GUTIERREZ, Rámon. História, Memória e Comunidade: O Direito ao 
Patrimônio Construído. IN: CONGRESSO INTERNACIONAL PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CIDADANIA, 11-
16 de agosto de 1991, São Paulo,SP. Anais...  São Paulo: SMC/DPH, 1992., p.121-127. 
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cultural, econômica, histórica etc. O corpo social e o corpo urbano formam um só. 
[...] Para nossa época, a cidade é uma realidade que se impõe com toda sua força. 
Nada pode ser pensado sem a cidade como pano de fundo. Todas as 
determinações definem um espaço, um sujeito, uma vida, cruzam-se no espaço da 
cidade (ORLANDI, 2004, p.11). 

É necessário às cidades possuir uma política clara de patrimônio cultural e uma 

cultura política que trate o patrimônio como mais uma ferramenta de garantia da 

cidadania. 

Sem a implantação de uma política inclusiva de patrimônio, são os técnicos ainda 

que selecionam os espaços patrimoniais. Segundo Silva (1992), mesmo com a existência 

dos instrumentos de Planejamento Urbano e ainda com a implantação da nova 

Constituição de 1988, os técnicos são ainda as vozes do patrimônio (ibid., p.17-20). 

A respeito da crítica acerca da tradição ainda vigente em nossa sociedade sobre 

a dicotomia do conceito de cultura, Durham (1984) ressaltou que esta posição é resultado 

do senso comum, tradicional, que ainda conceitualiza a cultura elitista como superior à 

cultura popular:  

a atitude em relação ao próprio pesquisador, normalmente reconhecido como 
pessoa culta ou instruída, costuma ser marcada, de um lado, por um certo respeito 
e admiração pelo conhecimento de que ele é, supostamente, portador; mas de 
outro, há uma certa desconfiança ou mesmo hostilidade, como se a posse desse 
saber tornasse a pessoa incapaz de entender os problemas comuns e importantes 
da vida cotidiana. Permanece, entretanto, uma idéia básica, a de que as pessoas 
se dividem entre ‘as que sabem’ e ‘as que não sabem’, ‘as que têm cultura’ e ‘as 
que não a possuem’. (DURHAM, 1984, p. 25). 

A administração delega aos técnicos o poder de selecionar os bens patrimoniais a 

serem preservados. Os intelectuais esquecendo ou não reconhecendo a população, seus 

anseios e suas identidades, imaginam tabular a cidade, identificar seus patrimônios e 

homogeneizar suas falas. Os técnicos inseridos numa política tradicional, muitas vezes 

deixam de lado os pedestres, aqueles que identificam a cidade a partir de seus olhares.  

O saber muitas vezes desqualifica a população, mas a própria legislação relativa 

ao patrimônio exige a presença dos técnicos. É necessário que haja uma mediação entre 

os saberes técnicos e populares, entre as duas necessidades. Nas próprias 

determinações das Cartas Patrimoniais é exigida a presença de um técnico para 

oficializar o espaço cultural junto a sociedade. Em São José dos Campos, mesmo após a 

entrada dos pedidos de preservação no Conselho Municipal de Preservação do 
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Patrimônio Histórico, Artístico, Paisagístico e Cultural do Município de São José dos 

Campos - COMPHAC é realizado novo estudo técnico para se verificar a possibilidade ou 

não da preservação do espaço ou do bem solicitado. Os anseios populares devem passar 

pelo crivo técnico, mas não deveriam sobrepujar os anseios populares. À administração 

cabe orientar a população em suas escolhas. 

Sobre a necessidade de deselitização da cultura e do patrimônio visando o não 

ocultamento das demandas sociais, Silva (1992) averiguou que técnico e administradores 

públicos ancorados em suas organizações burocráticas, anunciam políticas para esta 

área: 

[Técnicos e administradores] Imaginam às vezes que podem substituir, com seu 
enfoque de “especialistas”, a diversidade de concepções e de experiências que 
permeiam a sociedade. Ao mesmo tempo, outros segmentos sociais que definem 
por critérios variados (étnicos, geográficos, políticos, profissionais, classistas ou 
reivindicatórios) exprimem suas demandas com relação à memória. Reivindicam 
muitas vezes a implementação de políticas públicas, ou desenvolvem 
autonomamente práticas de preservação indicando - mesmo quando não são 
percebidos – novos espaços de historicidade. Por um lado, a presença dos técnicos 
é uma reivindicação constante na maior parte destas situações como uma forma de 
legitimação do próprio esforço de construção e registro de uma “memória popular”. 
Por outro lado, as relações que se estabelecem entre as duas partes são sempre 
pela tensão entre a historicidade buscada nas tradições que conferem identidade a 
esses grupos e a concepção generalizada que atribui aos especialistas a condição 
de exclusividade na competência para falar e executar pelos ‘leigos’. 

Esta tensão é geralmente resolvida pelo caminho mais fácil: a desqualificação de 
concepções, práticas e saberes populares diante da fala autorizada do especialista.  
Em nome da ciência e da razão ou da técnica acaba-se por retirar da maioria a 
possibilidade de um saber-fazer: destroem-se experiências, eliminam-se propostas 
e projetos em construção. As tradições populares são subjugadas a outras tantas 
tradições “inventadas” – como diria Eric Hobsbawn - na perspectiva de ocultar 
conflitos e produzir imagem de uma sociedade harmônica (SILVA, 1992, p.17). 

Certeau (1994) a respeito das modificações constantes das cidades e da 

identidade do pedestre revelou as contradições entre o que é escrito pelos “mapas 

administrativos” e pelos “mapas” dos sujeitos que percorrem a cidade. Para Certeau, os 

técnicos estão distantes da cidade real, enquanto os pedestres estão no movimento 

cotidiano. Nessa perspectiva Certeau observou que os técnicos, muitas vezes, 

desconhecem e levam a desconhecer e apagar as práticas cotidianas, quando se localiza 

apenas sobre seu altar (ibid., p.169-172). 

A autorização da técnica aliada à mídia auxilia constantemente a classe 

hegemônica. A política oficial tradicional legitima os interesses hegemônicos através da 
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elaboração ou implementação de Planos e Leis de organização dos espaços, cria 

inventários dos patrimônios selecionados a partir dessa visão fechada em si mesmo. Mas 

e os pedestres? E o cumprimento das falas populares? São legitimados através do voto, 

da escolha de seus representantes, dos “reais” intérpretes da população juntos aos 

órgãos oficiais. Mas nem tudo é silêncio, nem tudo é negligenciado pela população. Ela 

também se reorganiza e assume seu papel, quando lhe é dada possibilidade e voz. 

Magaldi (1992) alertou para o fato de que a cidade é um processo histórico e tem 

o mesmo caráter de mobilidade da sociedade. E nessa cidade encontram-se várias 

marcas de seu passado que é selecionado e julgado pelo presente:  

[A cidade] guarda em si as cicatrizes de vários momentos diferentes de luta: as 
teimosas marcas de uma memória inscrita nas pedras do calçamento, os 
monumentos aos sucessivos vencedores, os rastros de um passado 
permanentemente se tenta ocultar ou maquiar. É sabido que, ao longo da história, a 
luta pela construção de uma memória social passou pela tentativa de julgar o 
passado, visto sempre como inferior ao presente – e estas tentativas se 
concretizaram fisicamente nos procedimentos de construir e edificar. (MAGALDI, 
1992, p.21). 

De acordo com Moreira (2004), a urbanização contemporânea vem preservando 

materialidades e o espaço urbano que deveria ser o do encontro, da coexistência, da vida 

pública e da qualidade de vida está dando sinais de desparecimento. O projeto de 

homogeneização das cidades continua na contemporaneidade e é esse projeto que 

incentiva os debates que os técnicos do patrimônio estão estabelecendo: o que e para 

que se preservar (ibid., p.64). 

As cidades se modificam cada vez mais com maior velocidade, o capital interfere 

cada vez mais na funcionalização dos espaços e os espaços de memória estão cada vez 

mais recorrentemente buscados para a estabilidade da população, que não reconhece 

mais seus “mapas”. Os vizinhos de hoje, deixam de sê-los no segundo seguinte. Segundo 

Magaldi (1992): “desconsiderar a questão do patrimônio histórico - ambiental urbano é 

exilar o cidadão, alijá-lo de seu próprio meio – fazer da cidade um ambiente hostil e 

estranho à maioria da população” (ibid., p.21). 

Os debates que estão sendo estabelecidos pela área de patrimônio não são 

desvinculados dos interesses do capital. A legislação internacional e as nacionais que 

visam preservar os espaços de memória, não conseguem fazê-los sem a interferência do 

capital e das vozes dos segmentos hegemônicos. 
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Para além dos interesses culturais trazidos pelo patrimônio, há, sim, de se levar 

em conta a necessidade econômica que as cidades possuem em não reconstruírem seu 

espaço constantemente, aplicando o que se denomina de operação urbana e os 

interesses da especulação imobiliária. 

Contudo, somente uma política pública de gestão de espaços aliada à uma 

política de patrimônio inclusiva, permitirá à cidade e seus diversos atores preservarem os 

espaço que os ligam às suas memórias, sem prejuízo da qualidade de vida de seus 

cidadãos e da refuncionalização das cidades. O espaço é múltiplo e está em constante 

movimento, assim como os patrimônios. 

 

 

3. 2  PATRIMÔNIO NACIONAL E SEU LEGADO  

 

 

No caso brasileiro, é na Constituição Federal  de 1988, que há referências 

explícitas a alguns instrumentos de planejamento e controle, portanto, de apropriação do 

espaço urbano de que o Município deve lançar mão para implantar sua política, tornando 

alguns obrigatórios. Esses instrumentos envolvem diretamente os patrimônios culturais, 

como integrantes do espaço: 

a Constituição Brasileira de 1988 traz inscrita em seu artigo 170 a garantia da 
‘função social da propriedade’ convivendo com o direito – ‘sagrado’, entre nós – da 
propriedade privada. Segundo Pontes de Miranda, entende-se por função social da 
propriedade “o conjunto de condições que impõe ao direito de propriedade a fim de 
que seu exercício não prejudique o interesse social”. Evidentemente o problema 
permanece de pé – pois a quem cabe decidir sobre em que consiste o ‘interesse 
social’? Certamente não temos o poder de decidir sobre isto, mas pelo menos 
podemos afirmar nossa certeza de que este seria um termo para ser usado para ser 
usado no plural. E, entre muitas demandas dos múltiplos agentes que produzem a 
cidade, aquela que diz respeito à preservação da memória é tão importante quanto 
qualquer outra: se não está ligada diretamente a ‘interesses’, incide sobre a 
identidade cultural e social dos habitantes, sobre o controle do seu passado em 
suas relações com o tempo presente, em seus direitos de cidadania (indissociáveis 
da dimensão temporal) que implicam a luta de apropriação e gestão de espaços 
urbanos para todos os cidadãos, na luta pela democracia (MAGALDI,1992,p. 24). 

A gestão dos espaços urbanos, referida por Magaldi,encontra-se fundamentada 

nos Artigos 182 e 183 da Constituição, onde o Plano Diretor é o instrumento básico dessa 

política de desenvolvimento e de expansão das cidades. A regulamentação desses 
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artigos se deu com o Estatuto da Cidade, Lei 10.257, que entrou em vigor no dia 10 de 

outubro de 2001. 

O Estatuto prevê em seu Art. 2º que a política urbana tem por objetivo ordenar o 

pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante 

diversas diretrizes gerais, destacando-se no item XII, a proteção, preservação e 

recuperação do meio ambiente natural e construído, do patrimônio cultural, histórico, 

artístico, paisagístico e arqueológico. 

Como instrumentos, o mesmo Estatuto prevê para os municípios o Plano Diretor; 

a legislação relativa ao parcelamento, o uso e a ocupação do solo; a legislação relativa ao 

zoneamento ambiental; o Plano Plurianual; as diretrizes orçamentárias e orçamento 

anual; a gestão orçamentária participativa; os planos, programas e projetos setoriais e, os 

planos de desenvolvimento econômico e social. Decorrente então dos Planos Diretores, a 

Legislação de Zoneamento: 

surge da necessidade de se encontrar soluções para o controle econômico e social 
dos conflitos urbanos. Na sua origem, é instrumento ideológico marcadamente 
funcional, para atender à consecução desses objetivos. Não resulta, portanto, de uma 
elaboração disciplinar autônoma, nem traduz tecnicamente uma hipótese arquitetônica 
ou urbanística correspondente a uma determinada idéia de cidade (CHUSTER, 2000,). 

Sendo essa idéia de cidade controlada que norteia o Plano Diretor e 

consequentemente seus instrumentos e sua aplicabilidade, cabe perguntar: onde está o 

pedestre de Certeau ? Onde está sua voz, o reconhecimento de sua existência? A cidade 

possui diversos atores e esses devem estar presentes nas decisões do Estado. Diante 

então das ferramentas de controle e organização dos espaços urbanos, o patrimônio 

surge como uma nova questão a ser incorporada. 

As origens dos órgãos brasileiros de preservação remontam a década de 1930, 

durante o Governo Vargas. Esse período marcado pela formação de um nacionalismo 

moderno brasileiro foi quem deu as diretrizes para a valorização e preservação dos bens 

considerados patrimônio para a Nação e por conseqüência para os municípios. 

Foi nesse período onde o Estado se apropriou do conceito de memória histórica e 

utilizou como instrumento de poder sobre a memória coletiva e a história construída 

socialmente. Foi essa memória histórica que auxiliou no desenho da Nação tão sonhada. 

Os patrimônios culturais selecionados pelo Estado estabeleciam a ligação entre o 
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passado e o presente e tinham como releitura a construção de um território coeso e 

homogêneo: a Nação brasileira. Neste contexto, que foi criado o Serviço do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional – SPHAN.  

Guedes (2000) chamou atenção para o fato de que Capanema tinha interesse em 

tratar da cultura como uma ferramenta para criar e adaptar o homem brasileiro para o 

mundo moderno: 

para Capanema, a efetivação de uma instituição de defesa dos monumentos 
históricos e artísticos nacionais estava incluída na política global de seu 
Ministério, que também era denominado por ele de “Ministério do Homem”, e 
cujo principal objetivo apontado no trabalho ‘O Novo em “Construção” era 
preparar, compor e afeiçoar o homem do Brasil’ (LISSOVSKY ; MORAES DE 
SÁ, 1986, p. 18 , apud GUEDES, 2000, p.53). 

Em 1936, o escritor Mário de Andrade, assessor de Gustavo Capanema, (ministro 

da Educação e Cultura), redigiu um projeto de lei no qual ele definia o patrimônio como 

“todas as obras de arte pura ou aplicada, popular ou erudita, nacional ou estrangeira, 

pertencentes aos poderes públicos e a organismos sociais e a particulares nacionais, a 

particulares estrangeiros, residentes no Brasil” (GUEDES, 2000, p. 63). Contudo, embora 

visando abranger o caráter multicultural brasileiro, não foi o projeto de Mário de Andrade 

que foi aprovado pelo Estado. A lei aprovada pelo Estado buscou afirmar a Nação 

brasileira, implantando o ideário positivista, do homem brasileiro, homogêneo. O 

patrimônio foi identificado como obra de arte em geral, como produção humana e não 

com um espaço. Nesse período foi destacado o barroco e a arquitetura colonial como 

ícones dos bens patrimoniais que deveriam ser preservados. A mudança entre obra de 

arte e espaço foi ocorrendo lentamente e teve seu ápice na Constituição de 1988. 

Em 1937 é criado então o Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - 

SPHAN que passou a definir patrimônio como: “o conjunto dos bens móveis e imóveis 

existentes no país e cuja conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação 

a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou 

etnográfico, bibliográfico ou artístico” (Decreto-Lei nº 25, de 25 de novembro de 1937). O 

decreto-lei nº 25, ainda determinou que os patrimônios deveriam ser tombados em Livros 

próprios, de onde advém a terminologia tombamento. No final do ano de 1937, já no 

Estado Novo, o instituto jurídico do tombamento é finalmente instaurado no Brasil.  
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Promulgada por Vargas, a norma que estabeleceu o Serviço do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional – SPHAN, apresentou diferenças importantes em relação ao 

texto do anteprojeto de Mário de Andrade. Segundo Serra, Oliveira & Valetim (2008, 01-

03) o texto técnico legal é mais reducionista do que Mário havia proposto. (Anexo A: 

quadro comparativo do anteprojeto de Mário de Andrade e o Decreto-Lei nº 25, de 25 de 

novembro de 1937). 

Observando a formação acadêmica do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional – SPHAN, Santos (1996) anotou que sua origem teve como missão o registro da 

Nação, através da identificação de uma tradição cultural que tivesse duração no tempo. 

Eleito estava então, para o patrimônio edificado, a arquitetura. (REVISTA DO 

PATRIMÔNIO, 1996). 

Santos (1996), informou que para a seleção do patrimônio arquitetônico houve um 

embate entre os grupos intelectuais que atuavam no SPHAN, um modernista e outro, 

neocolonial. Os modernistas tinham como premissa o passado e o futuro e os 

neocoloniais o passado e o presente. Nesse embate, os grupos procuravam identificar as 

categorias de histórico, de passado, de tradição brasileira, de estético, de civilização, de 

nacional e de exemplar, através da seleção do patrimônio brasileiro. Os discursos 

elaborados para a seleção demonstravam os interesses de cada grupo intelectual, que 

embora valorizassem a arquitetura colonial, divergiam quanto aos valores para essa 

seleção. Dos grupos, o que mais se aproximava dos interesses do Estado Novo era o dos 

modernistas. O Estado Novo previa criar uma nova sociedade, um novo homem, fundado 

no trabalho e na técnica, capaz de vivenciar o futuro. As disputas se davam pela direção 

da Academia, em torno do seu caráter técnico. (ibid., p. 77-95). 

Para além das disputas internas havia embates externos com os grupos mineiros 

e nordestinos, entre os estados e municípios. O SPHAN enfrentava as lutas constantes 

dos diversos grupos sociais pelo poder sobre o monopólio da produção e do consumo. 

A cultura brasileira foi eleita pelo SPHAN como manifestação estética e histórica 

da coletividade brasileira tendo como referencial o passado colonial brasileiro e o 

barroco15. Até meados da década de 1970, havia o predomínio de arquitetos na 

                                            
15 Lúcio Costa foi um dos intelectuais forte do SPHAN e era um grande estudioso do barroco, além do grupo 
dos intelectuais mineiros ter grande expressão no Instituto. 
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Academia. Após esse período os antropólogos passam a integrar o grupo de intelectuais 

em maior número. (ibid., p. 77-95). 

De qualquer forma, os intelectuais fundadores da Academia tinham um discurso 

comum, eram autores da valorização estética como maneira de atuação política. Fenelon 

(1992) observou que embora a criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional – SPHAN tenha tido a intenção de “abrasileirar os brasileiros”, ainda que 

teoricamente os modernistas apontavam sempre para o caráter multicultural do espaço 

brasileiro, “no trabalho prático pouco se conseguiu incorporar ou mesmo reconhecer da 

experiência social, dos valores e do conhecimento dos diversos segmentos da população” 

(FENELON, 1992, p. 29).  

Guedes observou que embora os estudos tenham sido amplos, ficaram restritos 

aos técnicos, carecendo de legitimação. Não houve uma política que difundisse o conceito 

de patrimônio junto à população e que a incluísse. 

grande parte dos estudos, contudo, careceu de legitimação social, pois ficaram 
restritos à divulgação entre técnico da instituição ou aos seus departamentos, não 
chegando ao conhecimento do público em geral (GUEDES, 2000, p. 69). 

O autoritarismo do Estado-Novo se mesclou com a rebeldia do movimento 

modernista e permitiu uma fala e uma atuação tecnicista e também autoritária na 

identificação do patrimônio nacional, através dos monumentos ou grandes símbolos da 

nação. O discurso getulista unido ao modernista permitiu a propagação da idéia de 

superioridade da fala acadêmica sobre a fala leiga, da população. Segundo Fenelon : 

nascida nos meandros e contradições do autoritarismo do Estado Novo, esta 
concepção de patrimônio histórico, mesclada de rebeldia modernista, acabou por 
cristalizar os elementos do nacionalismo autoritário com as intenções modernistas, 
na tentativa e com o objetivo de recuperar o passado para alcançar uma definição 
da identidade nacional. Em suas falas e em suas memórias, os intelectuais que 
deram forma e conteúdo à política de preservação do SPHAN sempre se 
consideraram não apenas como portadores de uma grande autonomia em relação 
ao estado, mas também como vanguardas de cunho liberal que propugnavam a 
identificação, a defesa, a restauração e a conservação dos grandes monumentos e 
obras de arte que dariam consistência à chamada cultura brasileira (FENELON, 
1992, p. 29). 

Serra, Valetim e Oliveira (2008), verificando o processo de formação da 

consciência e da legislação preservacionista no Brasil informam que as primeiras 

preocupações apareceram no início do século XX, para deter a evasão de bens e obras 
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de arte para outros países, mas que somente com o advento do modernismo é que a 

política de patrimônio se delineia: 

as preocupações com a preservação do patrimônio cultural apareceram ainda no 
final dos anos 10 do século XX, por conta da evasão de bens e obras de arte para 
outros países. No entanto, é nos anos 20 (década da Semana de 22, das 
discussões modernistas de "projeto de nação") que surgem na esfera política as 
primeiras tentativas de traçar instrumentos legais para preservação, tais como os 
projetos de Luiz Cedro (1923), Augusto Lima (1924) e Jair Lins (1925). 

Mas é com a Revolução de 30, a qual conduz Getúlio Vargas ao poder, que as 
questões referentes à identidade nacional assumem papel de destaque. E é a partir 
de então que se iniciam oficialmente as políticas públicas destinadas a preservação 
do patrimônio histórico e artístico: data de 1933 a primeira norma federal em que o 
governo toma a iniciativa de uma política preservacionista. Trata-se do Decreto nº 
22.928, que elevou a cidade de Ouro Preto à categoria de monumento nacional. 

Em 1934, o governo cria a Inspetoria dos Monumentos Nacionais, ligada 
diretamente ao Museu Histórico Nacional, destinada a impedir que objetos antigos 
representativos para a história nacional deixassem o país, bem como a evitar a 
destruição de obras monumentais nas reformas urbanas   (SERRA, OLIVEIRA ; 
VALETIM, 2008, p. 02). 

Embora a proposta do anteprojeto tenha sido mais amplo, tenha resgatado todas 

as obras produzidas pelos homens, o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

– SPHAN acabou por indicar como preservável apenas os bens materiais, não sendo 

passível de preservação a cultura imaterial (bens intangíveis: saberes e fazeres), que 

passaram a ser mencionadas como passíveis de preservação somente muito 

recentemente. Com o fim da ditadura militar, é promulgada, em 1988, uma nova 

Constituição no país, tratando especificamente da cultura em seus artigos 215 e 216 

(SERRA; OLIVEIRA; VALETIM, 2008, p. 04/ Anexo B). 

O Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – SPHAN foi transformado 

em Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN (1979) e suas 

atribuições alargaram-se. O IPHAN tem por atribuição a identificação e tombamento do 

patrimônio histórico, cultural e artístico nacional, trabalhando também em conjunto com os 

estados e municípios16. A partir da gestão do IPHAN o tombamento dos bens passou a 

ser realizado em qualquer uma das instâncias de poder, e em cada uma delas obedece-

                                            
16 Segundo o site do IPHAN < www.iphan.org.br > foi somente a nomenclatura que foi modificada. O 
Decreto-lei de criação é de 1937. O IPHAN (1979) surgiu num momento de alargamento do conceito de 
patrimônio cultural, de busca da redemocratização e recuperação da cidadania. As questões relacionadas à 
memória e à cultura estavam valorizadas no início da década de 1980 (CERQUEIRA, 2008, p. 69). 
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se à mesma legislação, o que muda é a nomenclatura dada em cada nível. Os bens são 

tombados pela Federação e a preservação é função estadual e municipal.  

Fenelon (1992), verificando a tutela do Estado sobre os patrimônios, comentou 

que, após a implantação das normas para proteção do patrimônio nacional, não se 

passou muito tempo para o Estado determinar os bens como símbolos nacionais, 

homogeneizando a sociedade e retirando-lhe suas contradições, muito embora tenha-se 

preservado e colocado, sob a tutela do Estado bens de relevante valor cultural 

(FENELON,1992, p.29-33). 

A noção de patrimônio foi atualizada e hoje o conceito de patrimônio cultural 

engloba todas as esferas sociais e simboliza ou procura simbolizar a multiplicidade 

cultural das sociedades. O patrimônio é entendido como cultural e como resultado dos 

embates entre diversas forças sociais do espaço, da identidade e da memória social dos 

grupos sociais. 

A respeito do processo histórico do conceito de patrimônio Zamin (2006) verificou 

que o conceito de patrimônio cultural está ligado à identidade e à memória social dos 

grupos sociais que formam espaço: 

patrimônio cultural é uma expressão que muito recentemente foi instituída como 
conceito-chave das ações preservacionistas, tendo passado por variações e, 
mesmo depois de oficialmente estabelecida como um conceito, se encontra em 
constante processo de reavaliação e ampliação. Patrimônio cultural é, portanto, um 
conceito dinâmico, um conceito nômade . 

“Patrimônio. Esta bela e antiga palavra estava, na origem ligada às estruturas 
familiares, econômicas e jurídicas de uma sociedade estável, enraizada no espaço 
e no tempo. Requalificada por diversos adjetivos (genético, natural, histórico, etc.) 
que fizeram dela um conceito ‘nômade’, ela segue hoje uma trajetória diferente e 
retumbante” (CHOAY, 2001, p.11) [...] Um sentido mais profundo do ato de 
preservar, que leve em conta como o ser humano relaciona-se com a passagem do 
tempo, com a sua própria produção cultural, com os ciclos de criação e destruição; 
de como o conhecimento pode ser acumulado e recriado, de como a arte pode ser 
transcendental, envolve uma série de relações que permeiam o conceito [...] Se 
buscarmos traçar uma genealogia do conceito patrimônio cultural, observaremos a 
relação com outras noções e conceitos que, de diferentes formas na sucessão do 
tempo, vincularam-se à sua configuração: monumento, antiguidades, coleção, 
monumento histórico, monumento artístico, patrimônio histórico e artístico, 
identidade cultural, memória coletiva. Cada um deles com uma relevância maior 
dependendo de cada época, sendo que, na atualidade, o patrimônio cultural está 
mais conectado aos conceitos de identidade cultural e memória coletiva.  

A memória não é um traço exclusivo do homo sapiens; o que é exclusivo na nossa 
espécie é a memória simbólica, cuja força nos traços do homo symbolicus gera 
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uma gama de comportamentos para fazer frente ao perigo do esquecimento5. Entre 
esses comportamentos, estão os atos de preservar determinados elementos da 
cultura material produzidas pela espécie. Nas mais variadas formações sociais, 
desde grupos primitivos e autóctones até as sociedades complexas, certos objetos 
ou lugares escapam à lei da utilidade imediata, adquirindo um sentido sagrado. A 
esses objetos e lugares sagrados são atribuídos valores que transcendem os de 
utilidade. 

Ao percorremos, mesmo que de forma fragmentada, o itinerário aqui proposto até 
chegarmos à institucionalização dos atos de preservar, passamos por estágios 
marcados por diferentes práticas sociais de memória. Em linhas gerais, esses 
estágios passaram pela oralidade, pelos monumentos intencionais, pela escrita, até 
chegar à proteção de vestígios materiais, considerados marcas importantes para 
manter e/ou construir memórias coletivas (ZAMIN, 2006, p.13-15). 

Por falta de disseminação da nova vertente de entendimento do patrimônio 

cultural, como socialmente representativo, seja por interesse do capital e dos grupos 

hegemônicos, seja por resquício da política inicial do IPHAN, vários municípios 

preservaram e ainda preservam diversos símbolos oficiais, justificando assim estarem 

preservando a cultura de sua região e de seu povo, auxiliando na manutenção do poder 

nas mãos de poucos e reafirmando a cultura entendida como de elite. 

Resultado da dicotomia propiciada pelo Estado sobre o conceito de cultura 

popular e erudita, o sentido de preservação tradicional ainda é verificado em diversos 

órgãos do patrimônio, municípios e no meio social. A população em geral e os recém-

ingressados na área patrimonial e mesmo do planejamento urbano, baseados no senso 

comum da cultura, consideram patrimônio cultural somente o que é antigo, o que 

representa o poder, o estilo de vida da classe hegemônica e o que é arquitetonicamente 

considerado relevante.17 

Sob o aspecto homogeneizador das políticas públicas de patrimônio, Fenelon 

escreveu: 

o SPHAN passou a ser considerado uma espécie de ‘refrigério da cultura oficial’ 
pela proclamada autonomia que seus dirigente sempre buscaram resguardar. 
Apesar de sempre se pretender técnica e neutra em sua atuação a política de 
preservação, a política de preservação deste órgão constitui talvez o exemplo mais 
fecundo da intervenção governamental na área de cultura, empenhada em construir 
uma memória e uma identidade nacionais. [...] Estavam assim consagrados e 
definidos os elementos simbólicos dignos de preservação e de integrarem este 

                                            
17 Várias são as publicações que demonstram essa tendência, como a publicação CONGRESSO 
INTERNACIONAL PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CIDADANIA, 11-16 de agosto de 1991, São Paulo, SP. 
Anais...  São Paulo: SMC/DPH, 1992 e as Revistas do Patrimônio (IPHAN). 
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patrimônio – as sedes do poder político, religioso, militar, da classe dominante com 
seus feitos e modos de vida. A serviço do poder, a cultura se submete e consagra-
se à ‘função anestésica’ da noção tradicional de patrimônio histórico e de tudo que 
ela procura preservar.  [...] Desprovida assim de memória coletiva que lhe 
permitisse a consciência histórica – pelo efeito desagregador da impossibilidade de 
acumular suas realizações como cultura – a maioria da população continuou sem 
se reconhecer nestes símbolos. Com isso, foi expropriada também sua memória e 
da sua história. [...] A preocupação em consagrar em patrimônio que acentuava 
apenas a presença do Estado, das instituições estabelecidas e classes sociais 
dirigentes, apagou as marcas importantes do cotidiano e da experiência social 
vivenciada por grandes contingentes da população, alijada da reflexão para 
constituir-se em cultura (FENELON, 1992, p. 30). 

Exemplo dessa prática restritiva é verificada pela Divisão de Patrimônio Histórico 

de São Paulo destaca a questão da Nação brasileira como uma criação em busca da 

união nacional, realizada através de símbolos que são criados e reinterpretados 

cotidianamente pela classe hegemônica, mas acrescenta que embora estes símbolos 

tenham sido criados com a finalidade de unir, eles acabam mascarando a multiplicidade 

cultural, econômica, social e política brasileira. O espaço brasileiro é ocupado por forças 

históricas desiguais (PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO/SMC/DPH, 1992). 

Para uma modificação na política pública de patrimônio é relevante lembrar que 

há necessidade de ampliar o conceito de cultura e fornecer equilíbrios simbólicos à 

população, o que demandará uma mudança lenta e difícil nas diretrizes políticas.  

Assim, para se falar em política cultural e de patrimônio cultural, é preciso 

repensar as políticas públicas que foram e são estabelecidas nessa área, dando espaço 

para a população, para um novo entendimento do conceito de cultura, rompendo com 

paradigmas calcificados na sociedade. É necessário ampliar suas possibilidades. 

Preservar não deve ser entendido como conservar tudo o que é antigo ou tudo 

que um indivíduo entende como representativo, mas selecionar o que significa legado 

cultural em conjunto a seus produtores, a população. É propiciar a cidadania cultural e a 

política pública cultural deve atender esses princípios, deve atender toda a sociedade. É 

necessário garantir novo status à política cultural. Segundo as palavras de Botelho: 

não se pode esquecer que a área da cultura tende a ser vista como acessória no 
conjunto das políticas governamentais, qualquer que seja a instância administrativa. 
Quase sempre são os militantes da área cultural (criadores, produtores, gestores, 
etc.) os únicos a defender a idéia de que a cultura perpassa obrigatoriamente todos 
os aspectos da vida da sociedade e de que, sem ela, os planos de desenvolvimento 
sempre serão incompletos e, como alguns defendem, fadados ao insucesso. Isto 
não impede, entretanto, que essa posição seja proclamada por políticos de diversos 
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matizes ideológicos- o que demonstra seu potencial retórico -, servindo igualmente 
a populismos de esquerda e de direita. Porém, na prática, a premissa só vem sendo 
assumida para valer pelo próprio setor cultural, sempre o mais pobre e 
desprestigiado. Percebendo a amplitude dessas responsabilidades, ele as assume 
para si, embora sejam de toda a sociedade. Daí advém um grande paradoxo, que 
se deve procurar evitar: mesmo considerando experiências de políticas culturais 
democráticas, a dimensão antropológica termina também por ficar, em função de 
suas limitações concretas, reduzida ao plano retórico. Assim, a dimensão 
sociológica - por suas características próprias - acaba sendo a sua beneficiária 
mais evidente (BOTELHO, 2001, p.05). 

 

 

3. 3  CARTAS PATRIMONIAIS 

 

 

O Brasil não está isolado na legislação relativa à preservação. Existem leis e 

Cartas de Patrimônio que são seguidas por diversos países. Somente após as duas 

grandes guerras ocorridas na Europa é que as Nações passaram a centrar sua 

preocupação na preservação do patrimônio, com a perda de monumentos, dos signos da 

vida cotidiana, com a destruição de cidades, de obras de arte, com a queima proposital de 

documento e com a migração em massa de grandes grupos populacionais para outros 

países.   

Criada em 1945, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e 

a Cultura - UNESCO, cuja finalidade é a de promover a paz e os direitos humanos com 

base na solidariedade intelectual e moral da humanidade, desenvolve um programa 

internacional de preservação do patrimônio cultural de cada país e de defesa da 

diversidade mundial das culturas. De seus encontros realizados através do Conselho 

Internacional de Monumentos e Sítios - ICOMOS, criado a partir de resolução do 

Congresso Internacional de Arquitetos e Técnicos em Monumentos Históricos, realizado 

em Veneza em 1964, resultam “Recomendações” ou “Cartas” a serem seguidas pelos 

países-membros, sobre os procedimentos para a preservação dos bens materiais e 

imateriais (CERQUEIRA, 2008, p. 07-08).18 

                                            
18 As discussões desta Seção estão baseadas principalmente em: INSTITUTO DO PATRIMÔNIO 
HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL/ CURY, Isabelle (org). Cartas Patrimoniais.  3ª ed., Rio de Janeiro, 
2004 e CERQUEIRA, Letícia Mourão. Patrimônio Cultural, Políticas Urbanas e de Preservação: Os 
casos de Diamantina e Tiradentes - MG. Belo Horizonte: Escola de Arquitetura da UFMG, 2006. 
(Dissertação apresentada ao Curso de Mestrado da Escola de Arquitetura da Universidade de Minas 
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As Cartas Patrimoniais são protocolos que orientam e normatizam as ações de 

gestores do patrimônio em nível internacional e nacional, influenciando também as 

decisões das administrações regional, estadual e municipal. As Cartas tratam da 

preservação de conjuntos culturais firmando sua função como formadora de identidades. 

Segundo Cerqueira, apoiando-se em Araújo, as Cartas Patrimoniais podem ser 

entendidas como: 

textos contendo regras de condutas relativas à proteção do patrimônio não 
governamentais internacionais, como o ICOMOS – Conselho Internacional de 
Monumentos e Sítios, o qual possui representação no Brasil, desde 1978, ou em 
Sessões gerais da Unesco, órgão integrante da ONU, de natureza supranacional e 
do qual o Brasil é um dos membros fundadores. (CERQUEIRA, 2006, p. 08) 

As Cartas marcam o encontro de novas políticas para os diversos países, de 

acordo com os interesses dos agentes do espaço e do tempo histórico que são 

produzidas. Dessa forma, diversas Cartas já foram assinadas e em cada uma tem-se a 

ampliação do conceito de patrimônio, demonstrando sua historicidade e sua 

adaptabilidade ao tempo e aos processos de apropriação do espaço realizado pelos 

homens. Até hoje, são trinta e quatro Cartas produzidas e destacadas pelo IPHAN até 

2004.19 (A listagem das Cartas Patrimoniais estão no Anexo C). 

A primeira Carta produzida nos encontros da Organização das Nações Unidas 

para a Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO foi a Carta de Atenas em 1931. Essa 

Carta foi produzida, segundo Zanim em dois momentos: 

a 1ª no encontro da Sociedade das Nações de 1931; a 2ª na Assembléia do CIAM – 
Congresso Internacional de Arquitetura Moderna, acontecido também em Atenas 
em 1933. O CIAM foi criado em 1928 por um grupo de arquitetos reunidos na Suíça 
para discutir os rumos da arquitetura e decidiram então criar esses congressos 
internacionais (ZAMIN, 2006, p.20). 

A Carta de Atenas é considerada até hoje um marco e um instrumento a ser 

seguido por todos os países que compõem os órgãos do ICOMOS:  

a Carta de Atenas é um extensa declaração internacional, na qual são registrados 
os princípios gerais a serem seguidos, princípios esses que refletem as 

                                                                                                                                                 
Gerais, orientador Prof. Dr. Leonardo Barci Castriota). Disponível em <www.dominiopublico.org.br> acesso 
em 22 mai. 2008. 

19 As Cartas de Patrimônio encontram-se na íntegra em: INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E 
ARTÍSTICO NACIONAL/ CURY, Isabelle (org). Cartas Patrimoniais.  3ª ed., Rio de Janeiro, 2004; < 
www.vitruvius.com.br >. 
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preocupações, daquele momento, com o crescimento desordenado das cidades, 
com as mudanças nas formas de circulação e produção, com as formas de habitar 
e trabalhar e com a crescente ameaça de destruição por que passava o patrimônio 
histórico . São as ameaças trazidas pela aventura da modernidade analisada por 
Berman. 

O advento da era da máquina provocou imensas perturbações no comportamento 
dos homens, em sua distribuição sobre a terra, em seus empreendimentos, 
movimento desenfreado de concentração nas cidades a favor das velocidades 
mecânicas, evolução brutal e univeral sem precedentes na História. O caos entrou 
nas cidades. (IPHAN, 1995, p.31) (ZAMIN, 2006, p. 20-21). 20 

Na reunião ocorrida em Atenas em 1931, participaram somente países europeus 

e as decisões por eles emitidas tratavam apenas a monumentos artísticos e históricos e 

não ao patrimônio cultural como evocado em nossos dias. Segundo Zamin (2006), os 

países que integraram essa primeira reunião se colocaram como guardiães do patrimônio 

mundial. Essa política mundializada foi resultado das forças políticas européias que 

perpassavam os outros países. A Europa era o centro do poder político e econômico.  

A Carta de Atenas recomendou a organização das cidades, sugerindo a 

organização das circulações (ruas e do ar), das habitações, dos bairros (das habitações, 
                                            
20 O que se levanta na Carta de Atenas é seu conteúdo, que demonstra sua íntima ligação com as questões 
do espaço urbano. A Carta de Atenas define para a habitação alguns preceitos que até hoje, norteiam as 
atividades de Planejamento no Brasil: Para as Habitações, ela preceitua: “As construções destinadas à 
habitação são distribuidas pela superfície da cidade em constradição com os requisitos da higiene. O 
primeiro dever do urbanismo é pôr-se de acordo com as necessidades fundamentais dos homens. A saúde 
de cada um depende, em grande parte, de sua submissào às ‘condições naturais’. O sol, que comanda todo 
crescimento, deveria penetrar no interior de cada moradia, para espalhar seus raios, sem os quais a vida se 
estiola. O ar, cuja qualidade é assegurada pela presença da vegetação, deveria ser puro, livre da poeira em 
suspensão e dos gases nocivos. O espaço, enfim, deveria ser distribuído com liberalidade. Não nos 
esqueçamos de que a sensação de espaço é de ordem psicofisiológica e que as estreitezas das ruas e o 
estrangulamento dos pátios criam uma atmosfera tão insalubre para o corpo quanto deprimente para o 
espírito. O 4º Congresso CIAM (Congresso Internacional de Arquitetura Moderna – grifo nosso), realizado 
em Atenas, chegou ao seguinte postulado: o sol, a vegetação, o espaço são as três matérias-primas do 
urbanismo. A adesão a esse postulado permite julgar as coisas existente e apreciar as novas propostas de 
um ponto de vista verdadeiramente humano. [...] Essa distribuição parcial da habitação é sancionada pelo 
uso e por disposições edílicas que se consideram justificadas: o zoneamento. [...] Frequentemente os 
subúrbios nada mais são do que uma aglomeração de barracos onde a infra-estrutura indispensável 
dificilmente é rentável. Casinhas mal construídas, barracos de madeira, galpões onde se misturam bem ou 
mal os materiais mais imprevistos, domínio dos pobres diabos que oscilam nos turbilhões de uma vida sem 
disciplina, eis o subúrbio! Sua feirura e sua tristeza são a vergonha da cidade que ele circunda. Sua miséria, 
que obriga a malbaratar o dinheiro público sem a contraparte de recursos fiscias suficiente, é uma carga 
sufocante para a coletivade. Os subúrbios são a sórdida antecâmara das cidades; enganchados às grande 
vias de acesso por suas ruelas, a circulação aí se torna perigosa; vistos de avião, expõem aos olhos menos 
avisados a desordem e a incoerência de sua distribuição; cortados por ferrovias, eles são, para o viajante 
atraído pela reputação da cidade, uma penosa desilusão! “(IPHAN, CURY, 2004, 28-34) E para os 
logradouros públicos: Ruas e Avenidas: “As vias de circulação devem ser classificadas conforme sua 
natureza e construídas em função dos veículos e de suas velocidades. [...] As ruas devem ser diferenciadas 
de acordo com suas destinações: ruas de residências, ruas de passeio, ruas de trânsito, vias principais“ 
(IPHAN, CURY, 2004, 50-51). Eis neste trecho as desculpas e os motivos para a nova configuração 
dos espaços urbanos e para a perda de patrimônios culturais. 
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dos locais de trabalho), dos subúrbios e do lazer. Os princípios disseminados eram o da 

higiene e do sanitarismo vigente no período. O urbanismo também foi revisto, assim como 

a função da arquitetura. 

Em 1956, em Nova Delhi, é realizada a 9ª Sessão da Conferência Geral da 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO, 

onde foram definidas as recomendações acerca do patrimônio arqueológico. Nela foram 

definidas as formas que as pesquisas arqueológicas deveriam assumir, a forma de 

proteção aos sítios, da formação das coleções e do comércio de antiguidades. 

Em 1962, em Paris, foi elaborada a primeira Carta de Paris que visava 

salvaguardar a beleza e o caráter das paisagens e sítios. Nessa Carta foram previstas as 

ações sobre o espaço, através dos instrumentos do planejamento urbano e rural, através 

de legislação, a aplicação de medidas de salvaguarda e de educação patrimonial. 

Somente mais tarde em 19 de novembro de 1964, é que ocorreu em Paris a 

segunda reunião, na qual foi estabelecida uma nova Carta, onde se nota a evolução do 

conceito de patrimônio: 

trinta anos depois, na 13ª Sessão da Conferência Geral da UNESCO, acontecida 
em Paris a 19 novembro de 1964, é gerado um protocolo de diretrizes intitulado 
Recomendação Sobre Medidas Destinadas a Proibir e Impedir a Exportação, a 
Importação e a Transferência de Propriedades Ilícitas de Bens Culturais. Nele a 
referência a monumentos artísticos e históricos é substituída pela referência a bens 
culturais (ZAMIN, 2006, p. 21). 

Contudo, embora o conceito de bens culturais tenha sido divulgado em 1964, é 

somente em 1968 que nova normatização estabeleceu o sentido desses bens: 

quatro anos depois, na 15ª Sessão da Conferência Geral da UNESCO, ocorrida em 
1968, gerou-se o documento Recomendações Sobre a Conservação dos Bens 
Culturais Ameaçados pela Execução de Obras Públicas ou Privadas, no qual 
aparece novamente, porém ampliada, a definição de bens culturais: 

I. DEFINIÇÃO 

1. Para os efeitos da presente recomendação, a expressão bens culturais se 
aplicará a: 

a) Bens imóveis, como os sítios arqueológicos, históricos ou científicos, edificações 
ou outros elementos de valor histórico, científico, artístico ou arquitetônico, 
religiosos ou seculares, incluindo os conjuntos tradicionais, os bairros históricos das 
zonas urbanas e rurais de civilizações anteriores que possuam valor etnológico. 
Aplicar-se-á tanto aos imóveis do mesmo caráter que constituam ruínas ao nível do 
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solo como aos vestígios arqueológicos ou históricos sob a superfície da terra. A 
expressão bens culturais se estende também ao entorno desses bens. 

b) Bens móveis de importância cultural, incluídos os que existem ou tenham sido 
encontrados dentro dos bens imóveis e os que estão enterrados e possam vir a ser 
descobertos em sítios arqueológicos ou históricos ou em quaisquer outros lugares. 
(IPHAN, 1995, p. 149) (ZAMIN, 2006,  p. 22) 

Essa mesma Carta de Paris definiu a conservação dos bens culturais ameaçados 

por obras públicas e privadas, buscando salvaguardar os patrimônios, evitando suas 

destruições. 

No mesmo ano de 1964, foi assinada a Carta de Veneza, difundindo 

mundialmente o conceito de patrimônio e as suas práticas de preservação.  A partir desse 

momento é que as idéias de conservação foram estendidas também às cidades, embora 

privilegiasse apenas os valores estéticos das construções. A Carta de Veneza é até 

nossos dias utilizada como referência para a restauração dos bens protegidos. Segundo 

Cerqueira (2008):  
esta Carta é de suma importância, pois nela observa-se “não apenas uma 
ampliação do conceito de bem cultural, digno de preservação e conservação, mas 
introdução de uma nova concepção de história: aquela que é construída 
diariamente pelo povo de uma Nação (ARAÚJO et all: 2002, p. 37). A Carta de 
Veneza estabeleceu os princípios que presidem a conservação e o restauro dos 
monumentos e foi a base fundamental do Conselho Internacional de Monumentos e 
Sítios (ICOMOS) (CERQUEIRA, 2008, p. 07-08). 

Em novembro e dezembro de 1967 foi realizada em Quito a reunião sobre 

conservação e utilização de monumentos e sítios de interesse histórico e artístico. Nessa 

Carta, foram estabelecidas as normas para a valorização econômica e proteção dos bens 

e espaços preservados. Nela, os patrimônios foram identificados como culturais e 

passíveis de serem utilizados como pontos turísticos, valorizando economicamente os 

países envolvidos nessa reunião. A Carta de Quito foi voltada às questões particulares do 

então denominado 3º Mundo, que se encontrava com problemas econômicos 

provenientes da baixa industrialização e pouca qualificação técnica da população. O 

patrimônio foi entendido como potencializador econômico. 

Em 1970 foi formalizado o Compromisso de Brasília (BR), que impôs para toda 

Nação brasileira, às três esferas de poder, a responsabilidade sobre a proteção do 

patrimônio, arquitetônico, histórico, paisagístico, bibliográfico, museológico e arquivístico. 
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Novamente no Brasil, em 1971, foi formalizado o Compromisso de Salvador, onde 

novamente foi destacada a questão do turismo e de convênios com Universidades para a 

elaboração de inventários. Nessa Carta os patrimônios culturais do Estado da Bahia 

foram citados e houve a discussão sobre a necessidade de elaboração do calendário 

oficial de datas festivas brasileiras. 

Em 1972, novamente houve uma ampliação no conceito de bens culturais, 

passando a englobar também o patrimônio natural: 

poucos anos depois, em 1972, na 17ª Sessão da Conferência Geral da UNESCO, 
ocasião em que foi produzido o documento Convenção sobre a Salvaguarda do 
Patrimônio Mundial, Cultural e Natural define-se o conceito: 

I. DEFINIÇÕES DO PATRIMÔNIO CULTURAL E NATURAL 

Art. 1 Para fins da presente convenção serão considerados como patrimônio 
cultural: 

- os monumentos: obras arquitetônicas, de escultura ou de pintura monumentais, 
elementos ou estrutura de natureza arqueológica, inscrições, cavernas e grupos de 
elementos que tenham um valor universal excepcional do ponto de vista da história, 
da arte ou da ciência; 

- os conjuntos: grupos de construções isoladas ou reunidas que, em virtude de sua 
arquitetura, unidade ou integração na paisagem, tenham um valor universal 
excepcional do ponto de vista da história, da arte ou da ciência; 

- os lugares: obras do homem ou obras conjugadas do homem e da natureza, bem 
como as áreas que incluam sítios arqueológicos, de valor universal excepcional do 
ponto de vista histórico, estético, etnológico ou antropológico (IPHAN, 1995, p.178) 
(ZAMIN, 2006, p. 22) 

Esse é o conceito utilizado até nossos dias, embora num sentido mais amplo. 

Dentro de uma política de patrimônio cultural, os bens deixaram de serem vistos em sua 

homogeneidade e passaram a serem entendidos em sua multiplicidade, considerando-os 

com o espaço em que ocupam. O ano de 1972 marcou a entrada de novos países nos 

Encontros da UNESCO.  

No mesmo ano de 1972 foi elaborada a Circular do Restauro, que em conjunto à 

Carta de Veneza, é utilizada no Restauro do patrimônio cultural. Em 1974, foi elaborada a 

Resolução de São Domingo, resultado do I Seminário Interamericano sobre as 

experiências de conservação e restauração do patrimônio.  
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A Declaração de Amsterdã, em 1975, foi um novo avanço, pois buscou fazer a 

intersecção entre o planejamento urbano e a preservação, integrando a população como 

um elemento importante para a preservação dos bens. A Constituição de Nairobi, em 

1976, preocupou-se com a integração entre o patrimônio, a sociedade e a vida cotidiana, 

agregando o bem às atividades sociais e econômicas do espaço onde está localizado. 

O Colóquio de Quito, em 1977, tratou em especial do patrimônio paisagístico. Na 

Carta produzida nesse ano, a Carta de Machu Picchu observou-se a presença do 

multiculturalismo no entendimento do patrimônio: 

preservação e Defesa dos Valores Culturais e Patrimônio Histórico-Documental A 
Identidade e o caráter de uma cidade são dados não só por sua estrutura física, 
mas, também, por suas características sociológicas. Por isso, é necessário que não 
só se preserve e conserve o patrimônio histórico monumental, como também que 
se assuma a defesa do patrimônio cultural, conservando os valores que são de 
fundamental importância para afirmar a personalidade comunal ou nacional e/ou 
aqueles que têm um autêntico significado para a cultura em geral (IPHAN, 1995, 
p.275). (ZAMIN, 2006, p.23). 

Na Austrália, em 1980, foi elaborada a Carta de Burra, que procura definir de 

forma mais precisa os conceitos utilizados pelo patrimônio universalmente. É a 

Declaração de Tlaxcala. No ano seguinte, em Florença, a reunião tratou das questões 

relativas ao patrimônio paisagístico. Em Nairóbi, em 1982, nova Declaração foi elaborada, 

onde foram reafirmados os compromissos com as pequenas aglomerações e o bem estar 

dessas comunidades. 

Mais recentemente, em 1985, outra reunião, no México buscou ampliar a 

participação dos países e o aprofundamento do conceito de patrimônio: 

a Declaração do México que faz um apelo à UNESCO para que “prossiga e reforce 
sua ação de aproximação cultural entre os povos e as nações e continue 
desempenhando a nobre tarefa de contribuir para que os homens, ultrapassando 
suas diferenças, realizem o antigo sonho da fraternidade universal.” (IPHAN, 1995, 
p. 319) Nesta declaração fica evidente como a noção de patrimônio cultural seguia 
num crescente processo de ampliação. Há vários pontos considerando as 
diversidades dos grupos, as condições de vida material e social, o espaço das 
minorias, enfim, percebe-se a abertura do conceito, que passa também a dialogar 
com o conceito de identidade cultural, o que se vincula a uma maior penetração da 
antropologia no meio patrimonialista. No oitavo item do documento, que trata sobre 
o respeito às diversidades culturais, a expressão identidade aparece associada ao 
patrimônio cultural: 

Tudo isso reclama políticas culturais que protejam, estimulem e enriqueçam a 
identidade e o patrimônio cultural de cada povo, além de estabelecerem o mais 
absoluto respeito e apreço pela minorias culturais e pelas outras culturas do mundo. 
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A humanidade empobrece quando se ignora ou se destrói a cultura de um grupo 
determinado. (IPHAN, 1995, p. 312; ZAMIN, 2006, p.23) 

Na seqüência vem um item específico sobre o patrimônio cultural que expressa o 
entendimento do conceito naquele momento: 

O patrimônio cultural de um povo compreende as obras de seus artistas, arquitetos, 
músicos, escritores e sábios, assim como as criações anônimas surgidas da alma 
popular e o conjunto de valores que dão sentido à vida. Ou seja, as obras materiais 
e não materiais que expressam a criatividade desse povo: a língua, os ritos, as 
crenças, os lugares e monumentos históricos, a cultura, as obras de arte e os 
arquivos e bibliotecas (IPHAN, 1995, p. 314; ZAMIN, 2006, p.23) 

Em Washington, no ano de 1986, foi elaborada a Carta de Washington que 

determinou que pela diversidade, todas as cidades do mundo são históricas e, que devem 

portanto, ser salvaguardadas através de estudos multidisciplinares. A Carta de Veneza foi 

citada como modelo a ser seguido e a presença da população foi referenciada como 

importante nesse processo de salvaguarda. 

A Carta de Petrópolis, de 1987, discutiu a preservação e revitalização dos centros 

históricos. Essa revitalização foi denominada como requalificação e visa dar nova 

funcionalidade às áreas centrais das cidades. A Carta de Cabo Frio, 1989, versou sobre a 

integração latina para a salvaguarda de seu patrimônio. 

No mesmo ano foi elaborada nova Carta de Paris, na 25a reunião da Conferência 

Geral da UNESCO, onde foram recomendadas diversas ações visando a preservação da 

cultura tradicional e popular. 

A Carta de Lausanne, 1990, tratou da proteção e gestão do patrimônio 

arqueológico, como indispensáveis para o conhecimento da origem das aglomerações e 

cidades. Nela é identificado o Inventário dos Sítios como instrumentos relevantes para a 

identificação dos Sítios arqueológicos e sua preservação. 

De 1995, é datada a Carta de Brasília ou do Cone Sul que tratou da questão da 

autenticidade do patrimônio do Cone Sul, destacando suas diferenças com as dos países 

europeus. 

A declaração de Sofia, elaborada em 09 de outubro de 1996 na Bulgária, tratou 

do patrimônio cultural como multidisciplinar e multicultural e identificou as ameaças 

enfrentadas por ele, tais como as disputas do capitalismo e os interesses econômicos. As 

Cartas produzidas a partir de 1997, a Carta de Mar Del Plata, a Carta de Fortaleza e a 
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Convenção de 2003 trataram do patrimônio imaterial, de sua identificação, preservação e 

conservação. 

Com as Cartas, patrimônio e cidade tiveram e têm possibilidade de interagir. As 

Cartas, quando de sua releitura pela administração, dentro de um contexto democrático, 

poderão ser mais um dos aliados do patrimônio. Entendo-se como democrático, o 

desenvolvimento de políticas públicas voltadas para a interação entre a cidade 

multicultural e sua preservação. 

Embora a década de 1970 tenha sido fundamental para o patrimônio brasileiro, é 

somente com a Constituição Federal de 1988 que, é ampliada a legislação relativa ao 

patrimônio cultural. Na década de 1970 o país se inseriu no Programa da UNESCO, tendo 

como marco os anos de 1970 e 1971, quando realizou os encontros de Governadores em 

Brasília e Salvador. Nesses encontros, o Brasil aderiu à Convenção do Patrimônio 

Mundial, permitindo assim a divulgação e a difusão das políticas de preservação no país 

(CERQUEIRA, 2008, p.69). 

A Constituição de 1988 definiu as competências de promoção, regulamentação e 

fiscalização das práticas de preservação, atribuindo um papel mais significativo para a 

administração municipal e para a participação popular. A participação popular prevista 

pode ocorrer de três modos: na apresentação de projetos de lei que preservem um bem; 

na fiscalização da execução de obras e na proteção do bem, conservando-o. 

Em 2001 o decreto no 3.551, de 04 de agosto de 2000, instituiu o registro de bens 

culturais de caráter imaterial. A preservação é então uma ferramenta importante para a 

revivificação da memória social enquanto representativa do todo social, e para tanto 

devemos levar em conta as diversas falas e silêncios sociais. Assim, “a luta pela 

apropriação da cidade visando resguardar seus significados culturais que testemunham 

modos de vida e experiências” (MAGALDI, 1992, p.22) passa por diversas questões, mas 

a principal e norteadora de todas as formas de apropriação é a política pública a ser 

estabelecida pelos órgãos de preservação. 

No âmbito municipal, é na política pública de preservação e de planejamento 

municipais que encontramos as bases para a proteção do patrimônio histórico e sua 

incorporação aos planos de desenvolvimento urbano. Dependendo então da política 
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implementada, a preservação poderá ser um instrumento regulador da produção do 

espaço urbano, mantendo os laços de identidade do passado e presente da população. 
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4 PATRIMÔNIO CULTURAL EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 

 

 

4. 1  DOS PLANOS DIRETORES AO COMPHAC E AO DPH EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 
 

4.1.1 OS PLANOS DIRETORES, OS ZONEAMENTOS E OS ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS 
 

 

Antes de iniciarmos a presente Seção cabe uma breve retrospectiva histórica 

joseense.  

Em São José dos Campos vê-se ao longo de sua história, primeiro o domínio do 

império colonial português e da Igreja, passando pelo domínio da Câmara Municipal e, 

posteriormente, de um segmento de médicos e sanitaristas (1930-1950), chegando à 

contemporaneidade à condição neo-liberal de cidade tecnológica, empreendedora. Etapas 

estas que, em diversos momentos, promoveu e buscou silenciar as memórias locais. 

São José dos Campos além de pobre conviveu com doenças que também a 

marcaram ao longo de sua história, passando pelas epidemias mais comuns e chegando 

à varíola e à tuberculose, na década de 193021. Temas que foram retomados no município 

a partir de 1930 pelas falas ordenatórias do espaço por meio das correntes urbanísticas 

da higienização e do sanitarismo.22 

Com a elevação de São José dos Campos à categoria de Vila em 1767, surge a 

Câmara Municipal como forma de ordenar o espaço joseense e impor o poder político, de 

uma pretensa classe hegemônica local. Foi a Câmara, controlada pelos interesses 

hegemônicos, que mais tarde que propiciou o desenvolvimento econômico da cidade. A 

                                            
21 A chamada fase sanatorial joseense não possui datação específica, O Jornal Correio Joseense de 12 de 
novembro de 1939, observou que, desde 1884 a cidade já atraia doentes de tuberculose. Contudo, a fase 
mais marcante é de 1930 a 1950. A respeito da fase sanatorial, ver: Jornal Correio Joseense, década de 
1930; LESSA, Simone N. São José dos Campos: O Planejamento e a construção do Pólo regional do 
Vale do Paraíba.  Tese. (Doutorado)  - Departamento de História do Instituto de Flosofia e Ciências 
Humanas da Universidade Estadual de Campinas, 2001 e ZANETTI, Valéria Regina. Cidade e Identidade: 
São José dos Campos, do peito e dos ares. Tese. (Doutorado) - Departamento de História da 
Universidade Católica de São Paulo, PUC, 2008. 

22 Para maiores discussões sobre o processo urbanístico brasileiro, ver: ROLNIK, Raquel. A Cidade e a 
Lei: Legislação, Política Urbana e Territórios na Cidade de São Paulo. Studio Nobel/ Fapesp,1997. 



 55

política hegemônica desenvolvida a partir de 1930 previa para o Município atrair médicos, 

doentes e capitais para o desenvolvimento urbano local e a Câmara foi o principal 

articulador dessa política atrativa. São José “tornou-se uma cidade local, dando início a 

um processo de centralização de investimento, população, equipamentos, etc” (LESSA, 

2001, p.17). 

Com a chegada das ferrovias num momento em que o país se reorganizava e 

novos pólos de poder se formavam, São José começou em 1877 também a se remodelar. 

A fala da modernidade passava a se instalar na jovem cidade provinciana que ainda 

sobrevivia das “graças” rurais.  

Embora São José dos Campos tenha permanecido agrária, as ferrovias foram um 

elemento importante para o novo período que o município passaria: a fase sanatorial 

(1930-1950). 

Papali verificou que São José dos Campos até a segunda metade do século XX 

estava estritamente ligada às atividades rurais. A população de lavradores era constituída 

de pequenos agricultores voltados para a cafeicultura. Havia também outras cultuas na 

região: arroz, cana-de-açúcar, mandioca, milho (PAPALI, 1996). 

Lessa verificou que ao longo de seu traçado, as ferrovias propiciaram o 

crescimento econômico e o surgimento de diversos municípios, pois elas se constituíram 

em uma importante melhoria nos sistemas de transporte do país. As ferrovias foram 

fundamentais para a transformação da São José pobre em cidade-sanatório, organizada e 

disciplinada :  

a chegada da ferrovia São Paulo – Rio de Janeiro, em 01 de agosto de 1876, foi um 
fator de mudança importante que influenciou tanto o sítio urbano de São José dos 
Campos, quanto o posicionamento das lavouras na área rural do entorno da cidade. 
[...] Apesar da importância das atividades rurais para a cidade, seu processo de 
transformações urbanas, que tem início com a chegada da ferrovia, estabeleceu 
uma relação diferenciada entre o campo e a cidade, a partir da requalificação da 
cidade como propícia ao tratamento da tuberculose desde o final do século XIX [...] 
ao término da terceira década do século XIX, o traçado escolhido para os trilhos foi 
adaptado à base da orla das escarpas e balizado aproximadamente pelo nível 
altimétrico de Santana. A estação ferroviária iniciou a formação de uma cidade 
baixa para São José dos Campos, propiciando o estabelecimento de indústrias 
(década de 1920) no bairro rural de Santana, o qual aos poucos transformou-se em 
setor urbano de São José dos Campos. (LESSA, 2001, p. 30-31) 
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São José dos Campos cresceu sem grandes atrativos até que, no início do século 

XX, grande quantidade de portadores de tuberculose passaram a procurar a cidade em 

busca de tratamento e cura. Tratava-se de uma política da doença e que poderia ser a 

solução para parte dos problemas econômicos joseenses. A maioria dos doentes vieram 

de outras localidades e a cidade se preparava para recebê-los. Artigos médicos 

propalavam as virtudes terapêuticas dos ares de São José dos Campos em uma época 

anterior ao desenvolvimento de substâncias realmente eficazes no combate à 

tuberculose. A cidade passou a organizar-se economicamente em função da procura dos 

doentes, sendo elevada à categoria de Estância em 1935, quando já dispunha de um 

complexo de repúblicas, pensões, hotéis, clínicas, sanatórios e revista especializada na 

tuberculose: O Boletim Médico. 

O Anuário Estatístico da Estância Hidromineral e Climatérica de São José dos 

Campos (1939, p. 60-62) para o ano de 1938 informou que 15% da população joseense 

era proveniente de outras localidades e, que no período de 1934 a 1939, o crescimento 

vegetativo do município de São José foi de 35%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 01- População paulista residente no município de São José dos Campos, 
1938. Fonte: Estância Hidromineral e Climatérica de São José dos Campos. 
Anuário Estatístico de 1938. São José dos Campos, 1939, p. 62. 

Lessa (2001) verificou que, no período de 1930 a 1950, a cidade sanatorial 

passou por modificações. Com o advento da Estância Climática de São José dos Campos 

(Decreto n0 7.007/35) e nas intervenções trazidas pela regulamentação das Estâncias 

Climáticas (Decreto 6.501/34), o Município e o Estado passaram a discutir as condutas 
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relativas à organização do espaço e das condutas que deveriam ser mantidas entre a 

doença e os doentes. (ibid., p.22) 

Os ares joseenses foi o forte argumento utilizado pela classe hegemônica para 

fazer o município crescer economicamente. Nunca, na história anterior da cidade, as 

condições climáticas tinham tido tanta repercussão. Conforme a política higienista 

adotada no Brasil no XIX, os doentes tinham que ser retirados dos grandes centros 

urbanos. A localização geográfica de São José tornou-se estratégica: localizava-se entre 

as capitais do Rio e de São Paulo e São José dos Campos tinha meio de transporte 

eficaz. 

De acordo com Raquel Rolnik a legislação sanitária européia inspirou o Código 

Sanitário Estadual de 1894 e suas versões posteriores. A Geografia urbana assumiu as 

ordens sanitárias para definir a divisão espacial das cidades, ocasionando posteriormente 

um espaço de desigualdades: 

diante do alastramento das epidemias, a medicina elaborou a teoria do contágio, 
desenvolvendo a idéia de que a propagação das doenças se dava em função de 
um meio inadequado. Inicialmente se estudou o meio físico – tipos de solo, 
topografia, direção dos ventos, presença de praias, rios, pântanos -, promovendo 
uma classificação de locais mais ou menos propícios para a produção das doenças. 
Segundo a teoria dos fluidos, que dominava o pensamento médico produzido 
essencialmente na França desde o século XVIII, o ar e a água eram considerados 
veículos mórbidos, portadores de emanações fétidas e pútidas, conhecidas como 
miasmas, transmissores das doenças (ROLNIK, 1997, p. 39-40). 

Para a medicina, do início do século XIX, o ar e a água eram considerados veículos 

mórbidos, portadores de emanações fétidas e pútridas, conhecidas como miasmas, 

grandes transmissores das doenças. A sociedade, entendida como um organismo social, 

tinha nos pobres os miasmas urbanos, que deveriam ser extirpados ou separados do 

corpo saudável. A classe hegemônica e muitos moradores joseense encontravam-se 

desprovidos de poder econômico e necessitavam encontrar uma saída para sua situação. 

A política adotada para São José dos Campos integrou a política do Estado de 

reordenação do espaço urbano e passou a receber os doentes23. De acordo com Rolnik : 

                                            
23 A política joseense nem sempre contou com o apoio da população local, conforme verificado em diversas 
discussões estabelecidas no Jornal Correio Joseense ao longo dos anos de 1930 a 1950. Jornal Correio 
Joseense, Coleção completa (acervo digital). Acervo: Arquivo Público do Município de São José dos 
Campos. 
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os  pântanos e todos os lugares que acumulassem detritos, dejetos e matérias em 
decomposição eram considerados fontes produtoras de miasmas. Assim, as teses 
de medicina forneceram um paradigma para orientação e forma de construir 
moradias, constituindo as primeiras regulamentações presentes nos Códigos de 
Posturas (ROLNIK, 1997, P.40). 

Lessa verificou que as cidades se remodelavam para superar a pobreza e a 

doença. São José dos Campos não seguiu outro caminho: 

estas questões não tinham seu começo e fim na cidade de São José dos Campos. 
Os problemas urbanos ligados à pobreza e, principalmente, a doença, faziam parte 
do contexto mundial e nacional no período, de meados do XIX à meados do XX. A 
pobreza e a doença suscitavam questões urbanas e sociais como razões para 
interferir e mudar o espaço da cidade. A busca de ordenamento levou, cada vez 
mais à cidade projetada (LESSA, 2001, p. 34). 

Nesse período sanatorial (1930-1950) verificou-se a aproximação dos 

profissionais da medicina ao poder público municipal. Esta aliança foi tão transformadora 

para a cidade que o brasão oficial do Município imortalizou a importância dos ares da 

cidade de acordo com prescrição médica. O Brasão recebeu a inscrição Aura Terraque 

Generosa. A respeito das transformações pelas quais São José dos Campos passou, 

Zanetti , informou: 

os lemas, quando adaptados aos interesses locais, condensam valores que 
justificam uma ação comum. Pela fraca força dos atributos naturais, os ares 
joseenses vão dando espaço para a doença. A vocação sanatorial viria, portanto, 
atrair e manter uma população mais estável, que não via, na decadente produção 
agrícola, meios de fixar morada e subsistir. Não se discutia, no momento que, com 
a criação da prefeitura sanitária, o município perderia a sua autonomia, passando a 
ser submetida à legislação do Estado. Uma vez decretada a prefeitura sanitária, 
não haveria mais eleições de Câmara e o prefeito, agora nomeado, passaria a ter 
total liberdade para administrar (ZANETTI, 2008, p.84). 

Data do período sanatorial o primeiro zoneamento de São José dos Campos. Os 

Atos no 110 de 18 de abril de 1933 e no 14 de 11 de novembro de 1938, delimitavam as 

zonas industrial, residencial, comercial e sanatorial e definia seu perímetro urbano e rural 

(Fundo Câmara Municipal de São José dos Campos). 

O espaço reservado aos sanatórios ocupava larga extensão territorial e 

contrastava com a área reservada às indústrias, que também possuía uma grande 

delimitação. As menores regiões eram a residencial e comercial, conforme se verificou na 

“Planta da Cidade” de 04 de novembro de 1938: 



 59 

Figura 01 - SOBC 07: Planta da Cidade, 04 nov. 1938, Arquivo 18.3, Fundo Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal de São José dos 
Campos PMSJC – Acervo: Arquivo Público do Município de São José dos Campos. 
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A respeito do capital investido pelos doentes em São José dos Campos Zanetti 

observou: 

a cidade de São José dos Campos era caracterizada por uma pobreza crônica. 
Mesmo com poucos recursos, os forasteiros enfermos contribuíam para a receita 
local, possibilitando incentivos econômicos e relativo incremento na renda da 
cidade. A doença, tragédia particular para muitas famílias, foi também utilizada 
como fator de desenvolvimento, pois lançou, a partir da cidade sanatorial, as bases 
para a industrialização. De acordo com Paula Carnevale Vianna, 

‘o planejamento urbano de 1961, realizado em parceria com a Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo da USP considera que o processo de industrialização 
tenha se iniciado com a fase sanatorial, tendo ambos convivido com funções 
economicamente importantes nas décadas de 1940-50’ (VIANNA, 2004, p. 97; 
ZANETTI, 2008, p. 85). 

Com a vinda dos grandes sanatórios e com a transformação de São José em 

Estância Hidromineral e Climatérica, a cidade acumulou consideráveis somas de dinheiro. 

Esta verba foi utilizada para reformular seu espaço urbano, intensificar na área urbana 

central os serviços de infra-estrutura e se preparar para a vinda de grandes 

empreendimentos tecnológicos. São José, em nome da doença, conseguiu se reorganizar 

e buscar saídas para sua decadência. De acordo com Zanetti :  

a atmosfera capitalista conduzia melhoramentos geograficamente situados nos 
centros das grandes cidades. Água encanada, iluminação elétrica, rede de esgotos, 
sistema de telefonia, ampliação e limpeza das vias de circulação passaram a entrar 
no rol das emergentes polícias públicas. Estavam dadas, porém, as “condições de 
exercício da função enunciativa”. A enunciação era clara: o espaço, agora moderno, 
deveria ser limpo, belo, salubre, dinâmico e eficiente para abrigar a produção da 
modernidade.  

Adotando as tendências do momento, o país modernizava-se. As tecnologias 
utilizadas transformaram com rapidez a paisagem. Novas construções urbanas, 
serviços coletivos e uma organização maior do trânsito anunciavam mudanças no 
espaço. Sem que, contudo, houvesse transformações na organização econômica e 
cultural.  (ZANETTI, 2008, p. 31) 

Santos (1996), verificando o processo histórico joseense, acenou para o fato que 

a cidade sempre foi um laboratório das práticas urbanísticas, que permitiram, à cidade 

com a menor expressão do Vale do Paraíba, a se constituir num grande pólo regional que 

é hoje: 

São José dos Campos sempre foi uma cidade laboratório feita a partir de estímulos 
externos. Foi assim na primeira metade do século XX com a fase sanatorial. A 
cidade era um depósito de balões de ensaio de instituições paulistanas como a 
Santa Casa de Misericórdia. Depois da implantação do CTA (Centro Tecnológico 
Aeroespacial), da Dutra, dos investimentos multinacionais e militares, São José dos 
Campos descaracteriza-se totalmente. É quando se processa a transformação da 
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cidade-sanatório para a cidade-indústria bélica e multinacional, situação acentuada 
gradativamente ao longo da década de 60, acelerada em 70, mantendo o ritmo boa 
parte dos anos 80 (SANTOS, 1996, p.25). 

Para a caracterização da modernização da cidade deve-se considerar ainda 

outros fatores, como a implantação do Centro Técnico Aeroespacial - CTA, na década de 

194024 e, nas década posteriores, das  atividades tanto de pesquisa quanto de produção 

relacionada à tecnologia aeronáutica e aeroespacial.25  

Esses fatores, aliados à política nacional e internacional da década de 1950, fez 

com que São José dos Campos passasse a ser conhecida como a cidade do avião ou a 

capital da tecnologia, alcunha ainda hoje cultuada. 

Na década de 1950, chegou à região de São José dos Campos a rodovia Dutra e, 

nos anos seguintes, as multinacionais, as universidades (ITA, Faculdade de Direito – FVE 

e Faculdade de Odontologia) e, junto o governo militar.26 

Bologna (2000) observou, sob as lentes de Ribeiro que, no período de Getúlio 

Vargas (1930-1950), o planejamento urbano apoiou-se na concepção organicista, onde 

‘o discurso condena a realidade e sustenta a formulação da cidade ideal. O 
embelezamento e a monumentalidade e o controle social sobre o uso do espaço 
orientando a intervenção também são características fundamentais deste período. 
Essas idéias estão inseridas no processo de maior modernização, onde o discurso 
da higiene e da funcionalidade guarda assim muito mais um caráter modernizador e 
afirmador da nacionalidade emergente’ (RIBEIRO, 1994, p. 82; BOLOGNA, 2000, 
p.90). 

                                            
24 O CTA foi instalado num complexo de edifícios projetados por Oscar Niemeyer e hoje é alvo de interesses 
do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN. 

25 Instituto Nacional de Pesquisas Aeroespaciais – INPE, a Empresa Brasileira de Aeronáutica S. A. – 
EMBRAER, a Mectron entre outras empresas ligadas ao setor aeroespacial. 

26 Vale ressaltar que em 1956 foi criado o primeiro Sindicato dos Metalúrgicos do Vale do Paraíba, o que 
demonstra a ampliação do número de operários metalúrgicos na cidade, como destacou MOURA, Pricila 
Roberta de. Santana: Um “bairro-cidade” dentro de São José dos Campos, 2008. (Trabalho de 
Graduação) – Faculdade de História, Universidade do Vale do Paraíba, 2008. Para maiores discussões 
acerca da evolução da cidade de São José dos Campos, ver: Jornal Valeparaibano (1970-2009), A 
Caridade (1916), A Sogra (1933), O Normalista (1947-1948), O Samaritano (1938), O Correio Joseense 
(1920-1951), SIMÕES, Edward. Folha Esportiva. São José dos Campos, 1938, os Almanaques e Álbuns de 
São José dos Campos (1922, 1934 e 1951), PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/ 
SPU. São José em Dados 2008. São José dos Campos, 2008 e, LESSA, Simone N. São José dos 
Campos: O Planejamento e a construção do Pólo regional do Vale do Paraíba.  2001. Tese (doutorado 
Departamento de História) - Instituto de Flosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de 
Campinas, 2001. 
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São José dos Campos, cidade laboratório, se reorganizou, impulsionada e 

apoiada por interesses externos novamente. Bologna assinalou a respeito da interferência 

no cenário municipal da política de Getúlio Vargas e de Juscelino Kubitschek: 

em janeiro de 1955, a Lei 2145/54 passa a favorecer a entrada de capital 
estrangeiro, no País, o que incentivou as indústrias a se transplantarem para o 
Brasil. 

Em 1956 assume o governo o presidente Juscelino Kubitschek (1956-1961), que 
elabora o Plano Nacional de Desenvolvimento, mais conhecido como Plano de 
Metas. 

No Brasil, esta foi a época do nacional desenvolvimento, com a industrialização 
intensiva, concentrada na Região Sudeste, acentuando os desequilíbrios regionais, 
incentivando a migração das demais regiões (principalmente do Nordeste) para os 
centros de maior capacidade geradora de economia. 

Durante esse período, o Estado passou a adotar o planejamento econômico como 
única forma capaz de possibilitar a superação do atraso da economia e da miséria 
da população.  

Alguns países latino americanos, entre os quais o Brasil, passaram a ser descritos 
como sociedades subdesenvolvidas em relação a outras sociedades capitalistas, 
consideradas desenvolvidas e tidas, por sua vez, como modernas. Por isso, cabia 
ao Estado intervir, através da ação planejada, sistemática e contínua, para 
promover a transição do tradicional para o moderno. 

A idéia de que o planejamento era uma atividade socialmente neutra, conjugada à 
sua utilização como instrumento de barganha política e promoção social, colocava o 
Estado como o guardião dos interesses gerais e garantia o sucesso do Plano de 
Metas.  (BOLOGNA, 2000, p.91) 

Segundo a publicação “São José em Dados” (2008), as mudanças sofridas a 

partir de 1950 impuseram a necessidade de nova ordenação do espaço urbano joseense. 

A economia urbana e industrial exigia a elaboração de Planos de ordenação e controle do 

espaço (Planos Diretores Municipais: 1958, 1971, 1994 e 2006), e de leis de Zoneamento 

como as de 1971, 1980, 1990 e 1997. 

A respeito dos Planos Diretores Municipais Bologna (2000) os caracterizou como 

“um conjunto de compromissos dos responsáveis pela gestão municipal, que vão além do 

ordenamento territorial, o qual permite à população cobrar o cumprimento das diretrizes e 

exigências nele contidas” ( ibid., p.01). 

Os Planos Diretores são instrumentos capazes de ordenar o espaço, definindo as 

ações que o município deve tomar ao longo de 10 anos, pelo menos. Os Planos são 

compostos por diagnósticos e prognósticos que, por sua vez, são tarefas realizadas por 
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uma equipe multidisciplinar que conta com a participação popular, desde a Constituição 

de 1988. É através dos Planos Diretores que as intervenções urbanas são realizadas, ou 

pelo menos deveriam ser.  

Anhaia Mello, então diretor do Centro de Pesquisa e Estudos Urbanísticos em 

1958, foi o responsável pela elaboração do primeiro Plano Diretor Integrado - PDDI - do 

Município de São José dos Campos. Somente as Estâncias Hidrominerais que tivessem o 

PDDI receberiam verbas estaduais conforme Decreto Estadual 28.399, de 1957. Esta era 

a forma de controle na aplicação das verbas enviadas e da ordenação dos espaços por 

parte do Estado (ibid., p.01). 

Para a elaboração do primeiro Plano Diretor joseense, no ano de 1958, foi firmado 

um Convênio entre o Governo do Estado, através do Departamento de Obras Sanitárias e 

da Secretaria de Viação, do Centro de Pesquisa e Estudos Urbanísticos e a Prefeitura 

municipal de São José dos Campos (ibid., p.01). 

Pelo convênio firmado, o Centro de Pesquisas assumiu a responsabilidade 

técnica do projeto; o Departamento de Obras Sanitárias a responsabilidade financeira e a 

Prefeitura contratou um técnico, especialmente para sua elaboração. O Plano Diretor 

deveria ser interdisciplinar e contou com duas comissões, uma civil e outra de técnicos 

municipais. Esta comissão técnica, conforme Bologna “foi constituída inicialmente por um 

engenheiro e um advogado da Prefeitura local, pelo médico do Posto de Saúde e pelo 

agrônomo da Casa da Lavoura” (2000, p.58). Mesmo com participação da sociedade civil 

organizada, a população se viu ausente das decisões acerca da apropriação do espaço. 

Bologna (2000) observou que esse primeiro Plano tinha por objetivo desenvolver 

o município, ordenando o espaço urbano que sofria com seu crescimento desordenado e 

com invasão das propriedades rurais por loteamentos. Esse Plano sofreu atrasos 

resultantes de uma visão diferenciada da sua necessidade pela Administração Municipal e 

à ele se seguiram dois outros, reunidos em dois volumes denominados como “Estudos e 

Planos Setoriais”. A esse respeito a Secretaria de Planejamento Urbano assinalou: 

as medidas mais efetivas resultantes do primeiro Plano Diretor de Desenvolvimento 
Integrado do Município – PDDI estavam centradas principalmente na legislação de 
parcelamento do solo que procurou disciplinar a expansão dos loteamentos que 
invadiam a zona rural, no zoneamento de massas procurando segregar as 
atividades industriais poluentes das zonas residenciais e da área de manancial de 
abastecimento, assim como os relacionados ao saneamento básico. Isso resultou 
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em 1963, na inauguração da primeira lagoa de oxidação de tratamento de esgotos 
do país. Com relação ao sistema viário destaca-se o projeto que procurava retirar o 
tráfego de passagem Dutra-Campos do Jordão e Campos do Jordão-Litoral Norte, 
através de uma via projetada ao longo do fundo do vale do Córrego do Vidoca, 
somente concretizada nos anos 90 pelas avenidas Jorge Zarur, Mario Covas e 
Eduardo Cury, vias que integram o projeto do Anel Viário, demonstrando a ação 
positiva do planejamento (PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS 
CAMPOS/SPU, 2008, p.74). 

O Plano foi implementado a partir de 1961, através de uma reforma administrativa 

e da elaboração de um plano geral para o trânsito. Com o primeiro Plano, surgiu a idéia 

de Planejamento regional no município. Diversos estudos e documentos foram produzidos 

nesse período, como o Cadastro Imobiliário, projetos de trânsito, abertura de vias 

públicas, ampliação do serviço de águas e esgoto e planos para a resolução dos 

problemas habitacionais. Realizou-se também um estudo para a desfavelização do 

complexo da “Linha Velha”27 e em seguida foi sugerido pelo poder municipal a realização 

de convênio com as prefeituras vizinhas para a solução conjunta das questões regionais, 

como a questão da distribuição de gêneros alimentícios, das feiras e a necessidade de 

um novo plano viário regional. 

Como resultados da aplicabilidade desse primeiro Plano, Bologna (2000, p.60- 

100) citou a regulamentação da apropriação do espaço por especuladores municipais, 

através da indicação do uso do solo urbano e a remodelação viária. Foram ainda 

realizados estudos demográficos e propostas para a viabiliação de um Convênio regional. 

Bologna (2000, p.65) indicou que talvez esse estudo regional tenha sido a premissa para 

a criação do Consórcio de Desenvolvimento Integrado do Vale do Paraíba - CODIVAP em 

1970, durante o governo Sérgio Sobral de Oliveira. 

A Secretaria de Planejamento da Prefeitura Municipal de São José dos Campos 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/ SPU, 2008) observou que 

esse primeiro Plano Diretor visava remodelar o trânsito da cidade, lançando-o para longe 

do centro e para uma zona de vazio urbano, criando inclusive um anel viário longe do 

centro comercial. Esse projeto não foi implantado, segundo Bologna (2000), por força dos 
                                            
27 As discussões acerca das questões habitacionais e necessidade de desfavelização no município, 
inclusive da Favela da “Linha Velha”, na região central, foram mais concentradas na década de 1980, com o 
surgimento da Empresa Municipal de Habitação – EMHA. Segundo Bologna (2000), o conceito de favela, 
utilizado no período de 1960, era o de “Favela, excrescência social resultado de um processo econômico” 
(Plano Preliminar, 1961, II-3).(2000, 76). Parte da favela da “Linha Velha” foi removida em 1974, dando 
espaço para uma das vias projetadas no Plano Diretor de 1961, a Av. Teotônio Vilela ou Fundo do Vale e o 
restante em 1976. 
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interesses comerciais joseense e tal iniciativa somente foi concretizada quase 41 anos 

após, quando a cidade já havia avançado para essa região.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 02 – Fotografia: Anel Viário, disponível em:< 
www.skyscraperciy.com/showhread.php?p=25287706 > .Acesso em 02 set. 2009. 

Outro aspecto destacado no primeiro Plano é a visão de preservação da memória 

joseense, entendida como a permanência de edifícios com características histórico-

cultural. Bologna registrou da seguinte forma os estudos: 

quanto aos valores Culturais, os estudos sobre a arquitetura da área central 
mostraram que não havia nenhum conjunto de edifícios que merecesse destaque, 
por seu especial significado cultural. Entretanto, no Plano Preliminar está reunido o 
levantamento dos edifícios de maior significação, com suas respectivas 
localizações em planta, cuja preservação é colocada como interessante, como 
forma de manutenção de alguns aspectos típicos e mais expressivos da cultura de 
uma época e que fatalmente desapareceriam completamente, se não houvesse 
medidas visando a sua preservação (BOLOGNA, 2000, p.73). 

No Plano Preliminar foram destacados como “Monumentos Históricos” as 

Fazendas Montes Claros, Ibirarema e Santo Agostinho (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/DOS/CPEU/FAUSP, 1958, p.18), contudo, até o momento, 

esses exemplares não foram preservados por Lei Municipal. Segundo o Valeparaibano de 

23 de outubro de 2006, o único exemplar que ainda encontra-se íntegro é a Fazenda 

Ibirarema. A Montes Claros e Santo Agostinho já desabaram (A matéria encontra-se em 

anexo E). 
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No primeiro Plano foi prevista a criação da Secretaria de Planejamento, a 

princípio com o objetivo de realizar os Planos Diretores Municipais. Somente a partir de 

1960, é que as ideais de Plano Global surgem no cenário nacional ganhando força. Nessa 

década, São José dos Campos novamente passou por reformas provenientes do novo 

Plano Diretor, iniciado em 1969 e implantado em 1971. A Empresa SERTE S.A. foi 

contratada pela Prefeitura Municipal em conjunto com o escritório de Jorge Wilheim para 

elaborar o novo Plano, de 1971. 

São José dos Campos, pós-década de 1960, se viu diante de um grande aumento 

populacional resultado da aceleração da implantação de grandes indústrias em seu 

espaço urbano. A São José industrial defrontou-se com a necessidade de redefinição da 

função de sua área central e da visão que até então tinha de si mesma, a São José 

Sanatorial. O centro da cidade, que anteriormente abrigara residências dos segmentos 

sociais mais abastados, passou a abrigar os menos favorecidos, juntamente com um 

grande número de lojas comerciais, órgãos públicos e espaços de lazer. 

A partir da década de 1970, como resultado de transformações capitalistas e de 

um processo de sucessivas modernizações,  o município passou a contar novamente com 

outros dois importantes instrumentos de planejamento. Foi publicado, em 1971, o Plano 

Diretor de Desenvolvimento Integrado-PDDI (PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ 

DOS CAMPOS, 1971), iniciado em 1969 e a Lei Municipal no 1.606/71 de 13 de setembro 

de 1971 que implantou o Zoneamento para a cidade de São José dos Campos (Lei 

Municipal no 1.606/7, <  http://camarasjc.sp.gov.br >, 2008). O Plano Diretor e a Lei de 

Zoneamento em conjunto a um programa de reorganização da cidade alteraram o 

panorama municipal. 

São José dos Campos, área de abrangência militar, também tinha no poder um 

representante do governo militar, fiéis agentes que defendiam os ideais 

desenvolvimentistas que remodelaram a cidade de forma tão específica que o município 

sente, ainda hoje, a permanência dessa política.28 

                                            
28 São José dos Campos contava na década de 1970 com a administração do Brigadeiro Sérgio Sobral de 
Oliveira, orientado pelos princípios da Escola Superior de Guerra, onde estudou e pelos ideários da política 
militar desenvolvimentista. Sobral influenciou a carreira política de Emanuel Fernandes, ex-prefeito 
municipal (1996- 2004), ex-Secretário de Habitação do Governo do Estado de São Paulo (2005-2006) e 
atual Deputado Federal. Emanuel fez sucessor que se encontra no seu segundo mandato no município, 
Eduardo Pedrosa Cury. Para maiores informações a respeito da ligação entre Sobral e Emanuel ver: 
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o CTA e a indústria Bélica no Vale do Paraíba foram a materialização das 
estratégias traçadas no âmbito das Forças Armadas, um importante agente 
associado deste sistema que se instaurou no Brasil do pó-guerra. Os militares além 
de imbuídos, principalmente na ESG – Escola Superior de Guerra, criada em 1946 
com o apoio norte-americano, por esse viés planejador como condição para que a 
‘ordem’ se estabelecesse, compartilhavam da perspectiva que pressupunham um 
‘planejamento da Segurança Nacional’  (LESSA, 2001, p.149). 

O Plano Diretor e a legislação, decorrentes das iniciativas políticas dos grandes 

generais do período militar brasileiro, marcaram o município de forma assertiva.  Esse 

período fixou o nascimento do apagamento da memória coletiva. A São José dos doentes 

cedeu lugar à São José moderna e industrial, não apenas no plano econômico, conforme 

seu planejamento urbano, mas também nos discursos propagados: 

o desenvolvimento modernista presente nos projetos, no Vale do Paraíba e, mais 
especificamente, em São José dos Campos, nas plantas das fábricas e edifícios, 
nos jardins e em projetos como o CTA, tiveram nesta cidade uma função 
homogeneizadora da paisagem. Encobriu o passado sanatorial e apontava para o 
futuro industrial. Esta tendência à homogeneidade era reforçada pela tendência da 
região – corredor à coalescência física (LESSA, 2001, p. 113). 

O antigo zoneamento sanatorial deu espaço aos bairros residenciais e, os antigos 

prédios que abrigaram doentes foram transformados paulatinamente em construções 

comerciais ou novos edifícios para cumprir, satisfatoriamente, de acordo com a demanda, 

novas funções. Como verificou Cerqueira (2008), o patrimônio tornou-se palco dos 

acontecimentos sociais e culturais locais: 

a transformação do que se queria preservar ocorreu a partir do momento em que se 
passou a considerar os aspectos culturais, sociais e econômicos dos bens, os quais 
são condicionantes de sua criação. Percebe-se desta forma, que eles deixam de 
ser analisados apenas sob os aspectos históricos e formais. Segundo Féres 
(2002:28) “na década de 70, o patrimônio passa a ser encarado como um elemento 
de continuidade do tempo e assume funções e usos sociais. A preservação deixa 
de ser o congelamento de um tempo passado e se torna palco de acontecimentos 
sociais e culturais” (CERQUEIRA, 2008, p. 05). 

Para a execução do segundo Plano Diretor, no período de 1957 a 1964, foi 

realizado um estudo da realidade joseense e do seu crescimento urbano. Nele constatou-

se que São José tinha capacidade de, que sendo conveniente, atrair novas indústrias e, 

consequentemente um novo contingente migratório, de empregos e serviços. Para tanto, 

era necessário reforçar sua rede de educação, cultura e recreação. As indústrias viriam 

                                                                                                                                                 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/ QUEIROZ, Alberto. Com a Palavra, o Prefeito 
– Perfis e depoimentos dos políticos que governaram São José dos Campos na segunda metade do 
século 20.  São José dos Campos, 2008. (2008). 
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para São José se a cidade lhes fornecesse terrenos adequados para sua instalação, 

recursos humanos (mão-de-obra qualificada), melhor qualidade de vida e se os custos do 

solo não fossem encarecidos29.  

Privilegiou-se também a infra-estrutura urbana, no que diz respeito à melhoria no 

abastecimento de água potável para a cidade e tratamento de esgotos.  Para adequar o 

crescimento urbano cogitou-se a possibilidade de ampliação da cidade para a região 

leste.  

Foi criada, em 1970, a Companhia Municipal de Água e Esgotos - COMAE, 

ampliando a responsabilidade dos serviços de água que se encontravam sob as ordens 

do Departamento de Águas e Esgotos da Prefeitura. Os serviços da COMAE foram 

terceirizados em 1976 e encontram-se, hoje, sob a responsabilidade da SABESP (Fundo 

Companhia Municipal de Água e Esgotos – COMAE (1970-1976)). 

Para atrair empresas e setores turísticos foi sancionada, no dia 1 de setembro de 

1970, a lei que terceirizou o serviço de coleta de lixo. Alguns anos depois, também por 

Lei, foi instalada a usina de tratamento de lixo localizada, ainda hoje, no bairro Torrão de 

Ouro. Foi nessa década também a implantação da Refinaria Henrique Lage – REVAP. 

Em 1974 foi fundada uma empresa de capital privado, a Urbanizadora Municipal 

S/A - URBAM, para viabilizar atividades de manutenção da cidade como obras públicas e 

limpeza (BOLOGNA, 2000, p.140). Outra medida prevista foi a contenção da expansão 

horizontal. Essa contenção era associada à política de construção de conjuntos 

habitacionais, restritos aos segmentos sociais de maior renda, que se enquadravam 

dentro dos critérios do Sistema Financeiro da Habitação, como o bairro Cidade Vista 

Verde (BOLOGNA, 2000, 151).  Essa política demonstrou que o poder público embora 

considerasse as necessidades da população de baixa renda, não conseguira avançar 

nessa questão. Embora em sua gestão, o Prefeito Sérgio Sobral tenha defendido projetos 

de desfavelização para as Favelas da “Linha Velha” e da “Nova Esperança” (Banhado), as 

questões relativas à requalificação permaneceram na cidade até o ano de 1976, como no 

caso da “Linha Velha”, e até hoje, como no caso do Banhado. 

                                            
29 A respeito da vinda de indústrias para São José dos Campos, o prefeito Sobral, em várias entrevistas para 
o jornal local, apontava a necessidade de se ter uma cidade limpa, organizada e bonita como atrativo 
econômico. Para maiores discussões ver: Jornal Valeparaibano, década de 1970. 
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Figura 03 – Fotografia: Favela “Nova Esperança” (Banhado), disponível em< 
www.sjc.sp.gov.br > . Acesso em 04 set. 2009. 

A Secretaria de Planejamento Urbano destacou que o zoneamento por ele 

definido pelo Plano de 1970 foi implantado com sucesso destacando, novamente o centro 

urbano como palco das atenções: 

com relação ao segundo Plano Diretor, elaborado em 1969, observa-se que o 
zoneamento foi o instrumento utilizado com sucesso, primeiramente para garantir a 
reserva de grandes espaços para as indústrias e, em segundo plano, para 
disciplinar os demais usos do solo urbano. O adensamento proposto para a região 
da vila Ady-Ana e São Dimas com objetivo de criar um novo centro comercial para 
desafogar o antigo centro foi um aspecto positivo (PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPU, 2008, p.74). 

Esse Plano ainda revisou o Zoneamento municipal. A cidade foi dividida em Zona 

de Atividades Centrais, ligada à prestação de serviços; Zona de predominância comercial, 

Zona de predominância habitacional, Zona industrial, Zona de predominância industrial, já 

habitada, mas direcionada também para implantação de indústrias; Zona de 

predominância recreativa e Zonas Especiais, reservadas aos equipamentos públicos de 

uso coletivo (BOLOGNA, 2000, p. 110-120). 

O Prefeito Sérgio Sobral de Oliveira lançou mão do Código de Edificações, 

estabelecido por um novo Código de Posturas Municipais. Este novo código colocava fim 

ao footing no centro, impunha a coleta de lixo através de sacos plásticos e determinava os 

horários para a entrega de mercadorias no Mercado, medidas para o estabelecimento da 

“limpeza” do centro antigo (BOLOGNA, 2000, p. 144). 
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quanto ao Centro da Cidade e sua malha viária, havia um grande problema de 
circulação relativo ao tráfego de passagem e interferência do mercado municipal. 
Todo o tráfego para a cidade de Campos do Jordão passava pelo Centro da cidade, 
que se encontrava estrangulado pelo grande fluxo de pessoas e carros e pelo 
movimento de caminhões e ambulantes no mercado municipal. [...] 

‘ruas de pedestres, com uso ocasional e veículos para descarga ou para o acesso 
direto às garagens situam-se principalmente no Centro, procurando dar melhores 
condições às atividades comerciais ligadas à circulação de pedestres. O 
comprometimento da atual malha com ruas estreitas, calçadas insuficientes e 
permissão de construção de prédios, é extremamente vulnerável, mas ainda 
possível de gradativa transformação’ (PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ 
DOS CAMPOS,1970, p.38 ; BITTENCOURT, 2007, p.26). 

A cidade continuava crescendo e novas empresas chegavam, o adensamento 

populacional ampliou e novas áreas não ocupadas foram incorporadas rapidamente. O 

município ainda contava com baixa densidade em alguns locais, com a descontinuidade 

da trama urbana e com as regiões entrecortadas pela Rodovia Dutra que, paradoxalmente 

promovia o crescimento da cidade ao mesmo tempo que causava problemas com o 

aumento da circulação de veículos. O Plano continha a necessidade nova readequação 

viária. O Anel Viário cortaria a cidade como um todo, ligando as zonas sul a norte, as 

zonas leste a oeste. Essa proposta foi iniciada na gestão de Ednardo Paula Santos na 

Prefeitura (1976-1979), mas só foi retomada e finalizada pelo poder municipal, pelo 

menos 26 anos depois de proposta no Plano de 1970. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 04 – Fotografia: Via Dutra em São José dos Campos, 02 set. 2009. Acervo pessoal. 

No Plano de 1970, o patrimônio cultural previsto anteriormente a ser preservado 

foi ignorado e delimitou-se apenas à Igreja São Benedito como passível de preservação o 

que mais tarde, na década de 1980, serviu como base para projetos de requalificação da 
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área central da cidade. As atenções permaneciam voltadas às questões do centro urbano 

que deveria ser revitalizado.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 05 – Fotografia: Igreja São Benedito, 02 set. 2009. Acervo: pessoal. 

Muito embora o segundo Plano não tenha feito menção sobre o Plano anterior, 

que já apontava para a questão dos vazios urbanos, foi nesse segundo Plano Diretor que 

os vazios se cristalizaram, dando origem à uma grande especulação imobiliária no 

município. A esse respeito, Bologna (2000, p. 01) verificou que havia uma certa disputa e 

valorização do espaço local por vários segmentos sociais, o que deu origem à 

especulação imobiliária. Essa especulação promoveu entraves para o crescimento urbano 

e foram necessárias medidas legais de controle para o uso e ocupação do solo.  

Os vazios urbanos e a instalação de loteamentos clandestinos também foram alvo 

de discussão de diversos Planos Diretores, contudo, não foram encontradas soluções 

para o problema habitacional que se formava. 

a fixação do perímetro urbano, proveniente do primeiro Plano e as exigências de 
infra-estruturas mínimas, associadas ao zoneamento certamente contribuíram para 
a elevação do custo da terra, característica do modelo de zoneamento americano 
adotado. Os conflitos colocam em campos opostos, proprietários fundiários, 
empresários de diversos ramos de atividades, cada um buscando o seu espaço 
para expansão de suas atividades. A discórdia tem como cerne o custo dos 
terrenos, eis que a elevação dos preços, motivada sobretudo pela procura, 
representa obstáculo à expansão das atividades econômicas. O capital sai em 
busca do lucro, as transformações na paisagem se sucedem e o zoneamento passa 
a ser utilizado como instrumento para obter rendas e lucros imobiliários. 
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Através dos Decretos 1437/71, 1792/74 e 1826/75, a Prefeitura concedeu o alvará 
de construção para 21 loteamentos irregulares, nove deles anteriores à Lei 657/60, 
passando a Prefeitura a exigir infra-estruturas mínimas para a implantação de 
novos loteamentos. 

Portanto, o fato de a Prefeitura não reconhecer as construções existentes em 
loteamentos não dotados de água e luz não impediu que esses fossem ocupados 
por edificações “clandestinas”, demonstrando a dissociação entre a produção da 
cidade real e as diretrizes do Plano. 

Apesar dos esforços visando o ordenamento do crescimento urbano, expressos nos 
instrumentos de ordenamento já referidos, constatou-se, através da foto aérea da 
cidade, do ano de 1973, que a malha urbana continuava a ter uma configuração 
descontínua e bastante extensa (BOLOGNA, 2000, p. 97-98). 

O Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado iniciado em 1969 e entregue ao 

Prefeito Sobral em 1971, é o exemplo de como o poder federal pensava as cidades. 

Acreditava-se que o poder centralizador de gestão organizaria o espaço como um todo. 

Sem qualquer intervenção da população, a administração teria em suas mãos as 

ferramentas para a ordenação de um espaço moderno. O modelo assumido em São José 

foi o central-desenvolvimentista: 

‘a crença de que o desenvolvimento e o crescimento a qualquer custo seriam 
sempre positivos e que a centralização de poderes no Estado, para intervir sobre a 
cidade, trariam as soluções adequadas para resolver os problemas, caracterizam o 
modelo central-desenvolvimentista’ (BONDUKI,1996, p.261; BOLOGNA, 2000, p. 
98). 

Sobre a importância do Plano Diretor de 1971 para a cidade, Chuster (2000), 

verificou que esse Plano foi fundamental para a ordenação urbana joseense, a tal ponto 

que suas consequências são sentidas até hoje: 

Sérgio Sobral de Oliveira, como visionário e afeito às tarefas de planejamento, tinha 
plena convicção de que para estabelecer novas bases de crescimento, sem que 
houvesse comprometimento da qualidade de vida, era imperioso, elaborar, aprovar 
e implementar um novo Plano Diretor para São José. O estudo desse Plano iniciado 
em 1968 constitui-se num período de transição, onde o ano de 1970 pode ser 
caracterizado como ponto de inflexão, porém nunca de ruptura. É a partir desse 
ponto que passamos a contar com uma nova organização físico-espacial, que levou 
a cidade à configuração atual. Sobral conseguiu mediar a relação entre a cidade 
industrial e o urbanismo moderno, introduzindo e induzindo importantes 
transformações em nossa cidade. É a partir do início da década de 1970 que São 
José rompe com o provinciano e se organiza para o futuro. Pode-se dizer que a 
atividade de planejar passa a ser praticada de forma sistemática na administração 
municipal, a partir de sua gestão (CHUSTER apud PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/ QUEIROZ, 2008, p.129). 

Segundo Bologna (2000) diversas legislações foram criadas e implementadas 

após a entrega do Plano Diretor em 1970: 
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. Lei n° 1576, de 15 de setembro de 1970 - Dispõe sobre Loteamentos Urbanos; 

. Lei n° 1575, de 25 de setembro de 1970 - Dispõe sobre multas e sanções para 
todas as obras e edificações que não obedecerem às prescrições do Código de 
Edificações, da Lei de Loteamentos e das legislações sobre uso do solo e 
zoneamento; 

. Lei n° 1578, de 7 de outubro de 1970 - Dispõe sobre o Código de Edificações  do  
Município; 

. Lei n° 1606 e 1617, respectivamente, de 13 de setembro e 21 de outubro de 1971 
- Dispõem sobre o Zoneamento e o Uso do  Solo; 

. Decreto n° 1412, de 27 de setembro de 1971 - Dispõe sobre a descrição dos 
perímetros das Zonas de Uso; 

. Lei n° 1623, de 30 de novembro de 1971 - Lei do Plano Diretor. 

É importante ressaltar que, além destas legislações que fazem parte do PDDI, 
foram aprovadas as legislações referentes ao Código de Posturas Municipais (Lei 
1566 de 01.09.1970), ao Código Tributário Municipal (Lei 1577 de 30.09.1970) e ao 
Plano Trienal de Investimentos 1972-1974 (Lei 1626 de 30.11.1971), todos citados 
na Lei do Plano Diretor como diretrizes a serem seguidas.  

Foram sete os objetivos estabelecidos na Lei do PDDI. 

Os dois primeiros referem-se às diretrizes para a expansão urbana e para o 
adensamento da população na área urbanizada, de modo a proporcionar os 
equipamentos básicos necessários a toda comunidade e à racionalização do uso do 
solo. 

Estrutura viária  

Entretanto, a Lei do Plano, aprovada em 1971, reduz significativamente as 
diretrizes viárias constantes do Caderno Técnico do Plano, conforme relacionado a 
seguir: 

1 - Avenida de ligação norte-sul (Via de acesso) - Fundo de Vale. 

Executada parcialmente com a implantação da Av. Teotônio Vilela. 

2 - Avenida de ligação Leste-Oeste - Estrada Velha Rio São Paulo.  

Executada parcialmente. 

3 - Alargamento, pavimentação e iluminação da Av. São José entre a Rua Cel. 
Madeira e a ponte sobre a EFCB. 

Executada. 

4 - Obrigatoriedade de reserva de faixa para implantação das vias marginas à 
Dutra. 

Executada (BOLOGNA, 2000, p.146). 
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Bologna (2000) observou que “a rígida atuação dos Prefeitos nomeados pelo 

Governo do Estado, associada à fase da ditadura militar, reprimiu os anseios desta classe 

excluída [população], que só veio a ser considerada a partir de 1978, quando o Prefeito é 

eleito pelo voto democrático e implanta o primeiro programa habitacional popular do 

Município” (ibid., p.110).  

O processo de industrialização permitiu à cidade um enorme crescimento 

demográfico em curto espaço de tempo até que, em 1980, uma grave crise assolou o 

município (PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPU, 2008, p.11). 

Esta crise agiu de forma mundial e nacional. Várias pessoas ficaram desempregadas e 

São José se viu obrigada a se remodelar novamente. Empresas foram criadas visando 

cobrir o déficit habitacional e alimentar.  

Objetivando resolver os problemas habitacionais, foi criada a empresa Municipal 

de Habitação – EMHA (Fundo Empresa Municipal de Habitação – EMHA (1974 a 1984)). 

Apoiada nas técnicas provenientes das primeiras formas de urbanização brasileira e, 

conforme Rolnik (1997), resultado das formas de ordenação provenientes do modelo 

higiênico de cidade, a EMHA visava acomodar a população mais desprovida nas áreas de 

vazios urbanos, longe do centro, nas periferias. Novamente nos movimentamos para a 

ordenação do espaço sob os olhares higienistas, na medida em que os pensadores dessa 

corrente foram “os responsáveis pelo desenho da geografia urbana que corresponde às 

hierarquias sociais” (ibid., p.47). 30 

Outra empresa que surgiu com a finalidade de auxiliar na minimização da crise 

econômica e buscou soluções regionais foi a Companhia de Desenvolvimento Rural e 

Abastecimento – CODRAB. A CODRAB visou prioritariamente organizar as feiras-livres e 

o comércio atacadista municipal barateando a alimentação para a população 

desempregada, assim como desenvolver o comércio e a produção de hortifrutigrangeiros 

no município e na região do Vale do Paraíba. A Companhia foi uma empresa que 

                                            
30  A EMHA trabalhava sob o regime de mutirão, com o uso de material reutilizado, sob a fiscalização do 
Conselho Regional de Arquitetura (ATO 30 do CREA) no repasse de projetos e construção das 
denominadas “Plantas Populares” (Fundo Empresa Municipal de Habitação – EMHA (1974-1984). Acervo: 
Arquivo Público do Município. 
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normatizou o trânsito e as áreas de serviços municipais (Fundo Companhia de 

Desenvolvimento Rural e Abastecimento – CODRAB (1971-1984).31 

A década de 1980 foi marcada pela ausência de Plano Diretor, embora a 

administração municipal (1979-1982) tenha alterado significativamente as funções do 

planejamento urbano local, com medidas de reformas administrativas.  A estrutura 

organizacional da cidade se modificou.  Nesse período, foi realizada uma reforma 

administrativa que elevou as Diretorias ao nível de Secretarias e a Assessoria de 

Planejamento foi transformada em Secretaria de Planejamento e Informática (BOLOGNA, 

2000, p.161). 

 A nova Secretaria de Planejamento continuou a exercer seu papel na 

coordenação e acompanhamento dos Planos e Programas da cidade, acompanhando o 

Parcelamento do Solo e o Zoneamento. Contudo, não foi o que ocorreu no final dessa 

mesma década (1980).  A Secretaria de Planejamento perdeu seu status e suas 

atividades passaram a se restringir às questões urbanísticas e aos assuntos ligados à 

preservação do Patrimônio Histórico (BOLOGNA, 2000, p.162). 

Em 1984 foi criado o Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, 

Arquitetônico e Cultural de São José dos Campos – COMPHAC, numa época onde se 

percebe a anulação da relação patrimônio e planejamento (FUNDAÇÃO CULTURAL 

CASSIANO RICARDO/ COMPHAC, < http://www.fccr.org.br/comphac.htm >, 2008). 

A implantação das políticas públicas relativas ao patrimônio é datada de um 

período marcado pela ausência de planejamento urbano em São José dos Campos, 

dessa forma, como se preservar? Na medida em que o patrimônio está vinculado ao 

planejamento, às questões de apropriação do espaço, quais medidas foram e são 

tomadas em busca do equacionamento dessa distância? Como encontrar a legibilidade 

da cidade, diante da distância imposta ao planejamento joseense? Nesse caminho onde o 

planejamento se desvinculou da política de patrimônio, como a cidade pode participar da 

preservação cultural? Qual foi e qual é o sentido da preservação em São José? 

                                            
31 Após a crise da década de 1980, a EMHA e CODRAB foram desativadas e seu acervo encontra-se sob a 
custódia do Arquivo Público do Município. 
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A separação entre patrimônio, planejamento e população comumente encontrada 

nas políticas públicas brasileira indica não a ausência de uma memória, mas a intenção 

de criar espaços míticos para a população, a partir de referenciais de um determinado 

segmento sobrepujando outros, que também ocupam e constroem o mesmo espaço. 

Assim como na criação de mitos sociais que foram construídos historicamente pelos 

governantes para sua legitimação e de seu poder, os patrimônios, desvinculados dos 

anseios populares e do planejamento se tornam patrimônios criados e simbolizados pela 

administração que, amparada por grupos hegemônicos, criam espaços alheios à 

sociedade, ocultando suas lutas. Os patrimônios deixam de serem espaços de resistência 

e de identificação de determinados grupos para serem símbolos de um almejado todo 

social (PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO/SMC/DPH, 1992). 

Lynch (1997) ao analisar a importância da legibilidade, da identidade e da 

simbologia das cidades alertou para a necessidade de organização do espaço, missão 

dos planejadores urbanos. Quando se tem um distanciamento entre o ato de planejar e a 

imagem da cidade, identificável pelos pedestres assinalou que, sem uma imagem clara do 

entorno, a população corre o risco de não ter um desenvolvimento individual qualitativo 

por não possuir referenciais sociais para essa tarefa de identificação com a urbis. Lynch 

observou que: 

a exemplo de qualquer estrutura competente, esta dá ao indivíduo uma 
possibilidade de escolha e um ponto de partida para a aquisição de novas 
informações. Portanto, uma imagem clara do entorno constitui uma base valiosa 
para o desenvolvimento individual. 

Um cenário físico vivo e integrado, capaz de produzir uma imagem bem definida, 
desempenha também um papel social. Pode fornecer a matéria-prima para os 
símbolos e as reminiscências coletivas da comunicação de grupo (LYNCH, 1997, 
p.05). 

Lynch também observou que uma boa imagem ambiental oferece a seu possuidor 

um importante sentimento de segurança emocional, pois essa imagem pode estabelecer 

uma relação harmoniosa entre o indivíduo e a cidade. Uma cidade organizada, que 

contemple o todo social, num ambiente característico e legível não oferece apenas 

segurança, mas também reforça a profundidade e a intensidade da experiência humana.  

uma boa imagem ambiental oferece a seu possuidor um importante sentimento de 
segurança emocional. Ela pode estabelecer uma relação harmoniosa entre ele e o 
mundo à sua volta. Isso é o extremo oposto do medo que decorre da 
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desorientação; significa que o doce sentimento da terra natal é mais forte quando 
não apenas esta é familiar, mas característica. 

Na verdade, um ambiente característico e legível não oferece apenas segurança, 
mas também reforça a profundidade e a intensidade da experiência humana [...] A 
cidade é em si o símbolo poderoso de uma sociedade complexa. Se bem 
organizada em termos visuais, ela também pode ter um forte significado expressivo 
(LYNCH, 1997, p. 05). 

No caso de São José dos Campos a estabilidade trazida pela ordenação do 

espaço estava comprometida na década de 1980 pela política pública desenvolvida no 

município. Cabia apenas ao Planejamento Urbano a urbanização da cidade e o 

compromisso com o patrimônio cultural. Não cabia à Secretaria planejar o espaço urbano 

como um todo. 

É da década de 1980 também a criação da Fundação Cultural Cassiano Ricardo – 

FCCR que, com a mesma intenção de democratizar a cultura, propiciou novo enfoque ao 

que a classe artística queria na época. Anos mais tarde, em 1993, a Fundação ficou 

responsável pela implementação das políticas de patrimônio da cidade. Abrigando a 

Divisão de Patrimônio Histórico acabou, na década de 2000, a reafirmar a separação 

entre patrimônio e planejamento 32. 

Sem Plano Diretor o período de 1980 foi marcado por resolução de problemas 

emergenciais, principalmente no controle do crescimento da cidade de forma desigual e 

no controle da apropriação do solo por loteamentos clandestinos. As questões 

                                            
32 Fundação Cultural Cassiano Ricardo: Criada por autorização legislativa (Lei municipal nº3050/85) e 
registrada por escritura pública, folhas 64 a 66, do Livro nº 269, Cartório de Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas, aos 12 de março de 1986, na presença do Prefeito Municipal e do representante do Ministério 
Público, com sede e foro na cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo. Regendo-se por seu 
Estatuto. Tem como missão estimular, desenvolver e tomar iniciativas de qualquer natureza, fazendo 
acordos, contratos e convênios com terceiros, para atingir os objetivos de formular a política cultural do 
município, orientando, incentivando e patrocinando atividades artísticas, visando um maior acesso da 
população aos bens culturais; publicar livros, revistas, folhetos, jornais e outras publicações destinadas à 
divulgação de atividades ou de contribuições que interessem à vida cultural do município; estimular e 
promover exposições, espetáculos, conferências, debates, feiras, projeções cinematográficas, festejos e 
eventos populares e todas as demais atividades ligadas ao desenvolvimento artístico-cultural do município; 
manter o Arquivo Público do Município de São José dos Campos, responsável pela acumulação, 
conservação, guarda e acessibilidade de conjuntos documentais públicos e privados considerados de valor 
histórico e cultural para o município; responsabilizar-se pela elaboração e execução de políticas 
museológicas do município; manter equipe especializada para prestar assistência técnica ao Conselho 
Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Paisagístico e Cultural na promoção da defesa 
do patrimônio artístico, histórico e cultural do Município, responsabilizando-se pela execução de suas 
decisões no que diz respeito à política de patrimônio arquitetônico e arqueológico. Caracteriza-se por ser 
uma fundação de direito privado, dirigida por um Conselho Deliberativo composto por setenta membros 
entre titulares e suplentes, presidido pelo Presidente da Diretoria Executiva (FCCR, APM, 2006). 
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relacionadas à habitação popular continuaram em pauta na medida em que o Plano de 

1971 não contemplava as necessidades populares na área habitacional. 

Contudo, com a promulgação da Constituição de 1988 o Plano Diretor passou a 

ser obrigatório para todas as cidades com mais de 20.000 habitantes e São José dos 

campos passou a ter a obrigatoriedade de atualizar o seu. Os Planos Diretores exerceram 

papel fundamental no planejamento das cidades, pois, segundo a Constituição é a partir 

deles que os municípios teriam os princípios norteadores para seu desenvolvimento. A 

Constituição do Estado de São Paulo também impôs a obrigatoriedade de elaboração de 

Planos Diretores para todos os municípios paulistas independente do número de 

habitantes de cada cidade (BOLOGNA, 2000, p.166).  

A Lei Orgânica de São José dos Campos previu que o Poder Público Municipal 

deveria organizar sua administração e exercer suas atividades num processo de 

planejamento permanente, de acordo com as peculiaridades locais, levando em conta os 

princípios técnicos de desenvolvimento do município, cumprindo os objetivos e as 

diretrizes, estabelecidas no Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (LEI ORGÂNICA 

DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, < www.camarasjc.sp.gov.br >, 2008). 

Após 1988 abre-se um novo capítulo na história do Plano Diretor para São José e 

a Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente se viu diante de novos desafios 

para a década de 1990. Depois da crise de 1980, a década de 1990 foi marcada por certa 

estabilidade econômica. São José dos Campos voltou a receber novos investimentos 

privados, permitindo a retomada do crescimento (PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 

JOSÉ DOS CAMPOS/ SPU, 2008, 11), que chegou, a partir de 1994, a duplicar. O 

crescimento também foi sentido no setor terciário e no índice de qualidade de vida, com 

quedas nas taxas de mortalidade infantil e alfabetização. São José, por conta de seu 

crescimento, 1991 a 2000, chegou a se classificar entre os 11 municípios paulistas em 

melhor situação (PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/ SPU, 2008, 

p.54). 

No início de 199033, a cidade passou por uma renovação política. O município, já 

estável e renovado, teve que se adequar à exigência da política municipal democrática 

                                            
33 No ano de 1992, assumiu a Prefeitura Municipal a Prefeita e ex-deputada federal pelo PT, Dra. Angela de 
Moraes Guadagnin. 
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que assumiu as rédeas da Administração: a participação popular. Nesse período foi 

realizado novo Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, que visava principalmente 

uma inversão de prioridades. As atividades para sua elaboração inseriram a população 

nas decisões municipais, por meio da criação de Conselhos e de audiências públicas em 

diversos pontos da cidade. 

O Plano Diretor de 1994 foi elaborado em três etapas. A primeira contou com a 

participação dos técnicos da Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente e 

constou de um estudo técnico acerca das questões educacionais municipais. Realizou-se 

uma pesquisa de Instrumentalização para o Plano Diretor relacionada à Educação. Nessa 

mesma etapa foi convocada também a primeira audiência pública para a elaboração do 

diagnóstico do Plano, em 16 de outubro de 1991,”visando coletar sugestões para 

subsidiar sua elaboração. Essa etapa do trabalho serviu para mostrar os principais 

aspectos do desenvolvimento do Município e seus problemas” (BOLOGNA, 2000, p. 163). 

A segunda etapa foi de elaboração do Diagnóstico técnico, em parceria com a 

Universidade Estadual Paulista, Campus de Rio Claro - UNESP/Rio Claro e as outras 

Secretarias e órgãos da Administração Municipal. A terceira e quarta fases, explicou 

Bologna (2000), que também participou das decisões desse Plano como técnica de 

Planejamento: 

deu-se a partir de janeiro de 1993, com a mudança de governo. Nessa fase passou-
se a divulgar o Plano Preliminar aos novos Secretários da Administração e buscou-
se aprofundar a análise quanto à definição dos limites do perímetro urbano e de 
expansão urbana do Município e das Áreas de Proteção Ambiental, bem como a 
proposta de criação de instrumentos que pudessem garantir a implementação do 
Plano com a participação da população, culminando com a proposta de criação do 
Instituto de Planejamento e do Conselho de Desenvolvimento Urbano (CMDU). 

[...] A etapa seguinte constituiu-se no processo de divulgação e discussão do PDDI 
com a sociedade civil, conforme estabelece a Lei Orgânica do Município. Para 
atingir todos os segmentos da sociedade, foram elaborados materiais de divulgação 
diferenciados. O primeiro material foi a Cartilha denominada Receita da Cidade, 
distribuída para toda a rede de ensino de primeiro grau do Município, atingindo a 
quase totalidade dos domicílios, totalizando 100.000 exemplares. O segundo 
material foi o Caderno Síntese do Plano, distribuído para todas as entidades e 
associações de classe, sindicatos, centros de pesquisa, indústrias, sociedades 
amigos de bairro, vereadores, lideranças e todas as Secretarias, órgãos e 
fundações da Administração, totalizando 5.000 exemplares e o Caderno Técnico do 
Plano Diretor já mencionado, totalizando 500 exemplares, contendo o PDDI na 
íntegra, distribuído a todas entidades representativas. 

No período entre 5 de setembro e 8 de novembro foram realizadas 20  reuniões 
com as entidades representativas da sociedade a seguir relacionadas, com o 
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objetivo de divulgar o Plano e receber críticas e sugestões: Sindicato dos 
Trabalhadores; Representantes das Grandes Indústrias; Universidades e Centros 
de Pesquisas e Escolas; Sociedades Amigos de Bairro das Regiões Administrativas 
Centro, Norte, Leste, Sul, Sindicato da Construção Civil; Sindicato da Indústria e 
Comércio,  Comissão Permanente de Zoneamento; Empresa Petrobrás; 
Comunidade Cristã e Associação dos Moradores de Loteamentos  (BOLOGNA, 
2000, p. 164) 34. 

Os seis pilares conceituais do Plano Diretor de 1994, que atendem a nova Lei 

Orgânica Municipal e as diretrizes técnicas, foram  

− promover o incremento, a fixação, a otimização e a utilização dos excedentes 
econômicos públicos e privados no interesse da coletividade e da contínua 
expansão sócio-econômica do município. 

− promover o aprendizado social na gestão e na construção da vida social e 
econômica, assegurando aos moradores o controle sobre a gerência dos 
espaços urbanos e rurais e a justa repartição dos custos e benefícios do 
processo de urbanização.  

− estimular e desenvolver políticas que promovam o acesso do município ao 
mercado de trabalho, 

− garantir a proteção, a preservação e a recuperação do meio ambiente natural e 
edificado, bem como do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e 
arquitetônico,  

− administrar e desenvolver com eficiência, eficácia e justiça social, o território do 
município, bem como as relações ente os agentes privados e os diversos níveis 
governamentais, considerando as diferentes escalas territoriais, 

− organizar a administração pública de forma a garantir um processo de 
planejamento permanente, que atenda às peculiaridades locais e regionais, aos 
princípios técnicos convenientes ao desenvolvimento da comunidade e aos 
objetivos e diretrizes do Plano Diretor.  (PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
JOSÉ DOS CAMPOS, 1994, p.21) 

Também foram determinadas as seguintes diretrizes para o Plano:  

− respeito ao pluralismo de idéias, à liberdade de aprender, ensinar, e divulgar o 
pensamento, a arte e o saber, 

                                            
34 Consta do Prefácio do Plano Diretor a informação de que após as diversas reuniões setoriais entre os 
técnicos da Administração e a população, alguns temas como a Carta das Unidades Territoriais, que indica 
a capacitação do solo para todo o território, e o Macrozoneamento foram aprofundados.  Esse plano 
também resolveu a preocupação que a Administração tinha em relação às áreas verdes e recreativas, 
desde o primeiro Plano. “Observa-se que, desde o primeiro Plano Diretor, há uma preocupação com a 
urbanização dos espaços livres, visando prover a população e a cidade de espaços verdes e de recreação. 
Entretanto, pouco se investiu na reversão deste quadro, à exceção em 1996, com a desapropriação de 
parte da antiga Fazenda da Tecelagem Parahyba e sua incorporação como Parque Municipal da Cidade” 
(BOLOGNA, 2000, 149). O Complexo da Tecelagem Parahyba foi preservado pela Lei Municipal no Lei no 
6493/04, em 5 de janeiro de 2004, como Zona de Preservação e em processo de preservação pelo 
CONDEPHAAT. 
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− reconhecimento do município como parte de sistemas sócio -econômicos e 
geopolíticos maiores, nas buscas de soluções regionais e intermunicipais para 
os problemas que assim exijam, 

− gestão democrática e incentivo à participação popular e dos agentes 
econômicos privados na formulação, implementação e avaliação das políticas 
públicas, 

− diversificação da economia considerando as diferentes escalas territoriais. 
promoção da organização territorial no sentido de criar economias de 
aglomeração tanto do ponto de vista consumidor como do produtor, 

− “desmonopolização” do saber com ampla divulgação de informações por parte 
doa órgãos da administração municipal (acesso ao saber acumulado), 

− reconhecimento do papel do poder público municipal no provimento dos bens e 
serviços essenciais à vida digna, consignados como direitos de todos e 
adequados às características sócio-econômicas da população, 

− abordagem multiprofissional/ interdisciplinar das políticas públicas, com 
integração entre os órgãos de administração municipal e as outras instituições 
públicas, 

− acesso a um lugar social digno, tanto do ponto de vista da moradia como do 
trabalho, que assegure uma vida física e mental sadia, 

− atenuação dos ciclos recessivos da economia através do incremento da receita e 
da adequação dos gastos públicos nos objetivos do desenvolvimento social 
garantindo o acesso aos diferentes segmentos sociais, 

− cumprimento da função social da propriedade, prevalecendo sobre o exercício 
do direito de propriedade individual ou coletivo, 

− proteção, preservação e recuperação da natureza e do meio ambiente 
construído, evitando-se adiamentos de custos ambientais, 

− integração e complementaridade entre o meio urbano e rural, 

− geração de emprego através da fixação de excedentes locais no município e da 
priorização de técnicas que utilizem intensivamente a mão-de-obra local na 
expansão das atividades econômicas, 

− recuperação dos recursos produtivos ociosos no município, inclusive revertendo 
os investimentos do setor especulativo improdutivo para o setor produtivo, 

− descentralização político-administrativa, inclusive do planejamento e da gestão 
financeira, tanto setorial como espacial, 

− reestruturação administrativa e instrumentalização do poder público local, 
visando eficácia social e a eficiência econômica, 

− estruturação da unidade de vizinhança (bairros) como célula de organização 
física, social e econômica de forma a facilitar a vida e a participação da 
comunidade na administração municipal, 



 82

− reconhecimento do processo de planejamento como parte do desenvolvimento 
urbano, tomando como objeto de trabalho a cidade real, com sua história e 
condições ambientais concretas  (PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ 
DOS CAMPOS, 1994, p. 21-22). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 06 - Fotografia da Reunião Setorial de Orçamento Participativo, 1994, Foto: Sônia 
Franieck, Fundo Laboratório Fotográfico da Prefeitura Municipal de São José dos Campos – 
Série: Fotografias – Acervo Arquivo Público do Município de São José dos Campos. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 07 - Fotografia Caravana do Orçamento Participativo, 08/07/1995, Foto: Fernando 
Moura, Fundo Laboratório Fotográfico da Prefeitura Municipal de São José dos Campos – 
Série: Fotografias – Acervo Arquivo Público do Município de São José dos Campos. 

 

Durante esse período, 1992-1996, a política de patrimônio avançou 

positivamente. Para além da criação da Diretoria de Patrimônio Cultural, novas frentes de 
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reconhecimento da pluralidade cultural foram criadas. Houve também o reconhecimento 

legal e institucional do patrimônio cultural nas suas diversas modalidades. 35 

A Diretoria de Patrimônio Cultural, subordinada à Fundação Cultural Cassiano 

Ricardo foi criada em 199336. O Plano Diretor acusou as atividades a serem 

desenvolvidas pela Diretoria como: 

− gestão de documentos e manutenção do arquivo público, visando a organização, 
preservação e acesso à população de interesse do patrimônio documental 
público e privado, 

− política museológica, visando ao resgate e atualização permanentes de 
informações históricos culturais, 

− política de preservação patrimonial, visando a preservação e resgate das 
edificações de interesse histórico cultural (PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
JOSÉ DOS CAMPOS, 1994, p.120). 

O Plano Diretor de 1994 previu especificamente para a área de Patrimônio 

edificado as seguintes medidas: 

− implementação de uma política de preservação e resgate das edificações e 
ambientes de interesse histórico – cultural, com o compromisso efetivo de 
assegurar a apropriação e uso público desses espaços, utilizando e ampliando 
os instrumentos de preservação; de desapropriação; de concessão e permutas, 

− inclusão na legislação do conceito de preservação de uso, visando à 
manutenção e ocupação de edificações de interesses públicos e culturais e, 

− aplicação da lei complementar no 94, de 13 de dezembro que dispõe sobre 
incentivos fiscais à cultura, para o incremento de instrumentos de preservação 
de edificações cujas fachadas sejam de interesse histórico – cultural, bem como 
para edificações que sejam caracterizadas como “preservação de uso 
(PREFEITURA MUNIICPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1994, p. 124). 

Na prática, no ano de 1993 é que foi criado o arcabouço legal complementar à 

preservação do patrimônio material e imaterial municipais, através da Diretoria de 

Patrimônio Cultural e de seus órgãos. O Arquivo Público do Município de São José dos 

Campos – APMSJC visa em especial à proteção do patrimônio documental público e 

privado, inclusive tridimensional e é o responsável pela gestão da administração pública e 

pelo acesso público aos documentos e informações em diversos suportes. Ao 

Departamento de Patrimônio Histórico cabe a responsabilidade pelo assessoramento 
                                            
35 O patrimônio cultural foi preservado nas modalidades: arquivística, museológia e edificada. 
36  Lei Municipal nº 4.455, de 21/10/1993. Acervo: Arquivo Público do Município de São José dos Campos. 
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técnico ao Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Paisagístico, 

Cultural e Ambiental – COMPHAC e pelo cuidado com o patrimônio edificado e 

arqueológico municipais.  

Nos anos de 1993 a 1996, é que o maior número de bens foi preservado e com o 

apoio popular na maioria dos casos, além de seguir o plano elaborado pelo Conselho 

Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Paisagístico e Cultural – COMPHAC, 

visando cumprir com os preceitos da participação popular e romper com a tradição 

imposta pela Administração Pública para São José dos Campos37. 

Nem todos os objetivos propostos foram alcançados, mesmo com a tentativa da 

Administração em atrair a população para a resolução das questões da Cidade, com a 

implantação de Conselhos Populares e com o Orçamento Participativo38. Foram previstos 

pela Administração Municipal e não executados até a presente data, a criação do Instituto 

de Planejamento Urbano e a readequação de diversos bairros, ampliando as atividades 

de lazer e recreação e o oferecimento de bens e serviços.   

Por fim, de 1993 a 1996, pode-se observar a aplicabilidade de um planejamento 

estratégico participativo e que pode ser entendido conforme Tabela 01, a seguir. Aliás, 

como afirma Mariani: “não há planejamento sem participação popular” (MARIANI, 1992, p. 

58). O planejamento sem participação popular é um trabalho de voyerismo como bem 

enfatiza Certeau (1990). 

  

 

AGENDA NEO-LIBERAL - 
EMPREENDORISTA 

AGENDA DEMOCRÁTICA 
– REFORMA URBANA 

                                            
37 Ver tabela dos bens culturais preservados no capítulo relativo ao patrimônio preservado. 

38 Para a política de Patrimônio o Orçamento participativo também foi importante. Num evento de Orçamento 
participativo, a população vizinha à Estação Ferroviária do Limoeiro (Bairro do Limoeiro em São José dos 
Campos) pediu sua preservação, a comunidade de Eugênio de Mello (subdistrito de São José) pediu a 
oficialização da Estação de Luz e Força do Distrito como patrimônio. A preservação foi aceita pela 
Administração e pela população, sem ter o sentido de atentado à propriedade privada. Essa postura pode 
ter sido resultado de dois fatores: São José dos Campos não se encontrava tão refém da Câmara e dos 
interesses de construtores e imobiliárias; e, pela postura da própria administração em valorizar o patrimônio 
em suas diversas modalidades que reprimiu qualquer manifestação contrária aos interesses hegemônicos. 
Os anos de 1992 a1996 são um marco para a política de patrimônio cultural. Anteriormente a esse período 
e em anos seguintes, vários patrimônios foram derrubados, principalmente pelos interesses imobiliários. 
Para maiores discussões, ver capítulo relativo à “Perda do Patrimônio Cultural”. 
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Premissas e valores 
centrais 

Eficiência econômica per 
si; Produtividade urbana; 
População como cliente ou 
consumidora dos bens e 
serviços; Redução do 
papel do Estado, 
Desregulamentação e 
privatização dos serviços 
locais. 

Equidade, inclusão e 
justiça social; 
Democratização das 
relações Estado-
sociedade; Cidadania; 
Fortalecimento do papel 
regulador do Estado, bem 
como de provedor de bem 
estar.  

Orientação das políticas 
urbanas 

Estratégias 
compensatórias, seletivas 
e focalizadas estritamente 
nos segmentos mais 
vulneráveis; Políticas de 
promoção econômica e 
eficiência do território. 

Universalização do acesso 
aos bens coletivos; 
Garantia e ampliação dos 
direitos; Incorporação e 
inclusão dos segmentos 
excluídos; Ampliação do 
repertório das políticas.  

Concepção de 
planejamento urbano 

Planejamento estratégico; 
Perspectiva de gestão em 
detrimento do 
planejamento. 

Politização das políticas de 
planejamento urbano e 
participação cidadã; 
Articulação entre 
planejamento e gestão.  

Instrumentos de gestão 
urbana 

Grandes projetos e 
intervenções urbanas; 
Marketing de cidades; 
Incentivos de atração de 
atividades econômicas; 
Flexibilização de 
instrumentos regulatórios; 
Incorporação de parcerias 
público-privado. 

Instrumentos regulatórios 
ao combate à especulação 
imobiliária; Instrumentos 
redistributivos e de captura 
de mais valia da terra 
urbana; Instrumentos de 
inclusão e regularização 
da cidade informal; 
Instrumentos de 
desenvolvimento urbano; 
Participação cidadã no 
planejamento egestão 
urbana. 

Tabela 02- Agenda Neoliberal X Agenda Democrática – Fonte: CERQUEIRA, 2008, p. 36. 

A importância do Plano Diretor e de outros instrumentos participativos na 

apropriação da cidade encontra-se resumida na fala de Lynch (1997): 

o observador deve ter papel ativo na percepção do mundo e uma participação 
criativa no desenvolvimento de sua imagem. Deve ser capaz de transformar essa 
imagem de modo a ajustá-la a necessidades variáveis. Um ambiente ordenado em 
detalhes precisos e definitivos pode inibir novos modelos de atividade. Uma 
paisagem na qual cada pedra conta uma história pode dificultar a criação de novas 
histórias. Ainda que isso possa não parecer um problema crítico em nosso caos 
urbano atual, mesmo assim indica que o que procuramos não é uma ordem 
definitiva, mas uma ordem aberta, passível de continuidade em seu 
desenvolvimento (LYNCH, 1997, p. 06-07). 
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No ano de 1997, nova mudança política foi sentida em São José dos Campos. Em 

franco desenvolvimento São José dos Campos, procurou nova missão, empreendedora e 

fundamentada numa vocação comercial: 

a posição estratégica em relação às duas maiores regiões metropolitanas do país e 
a proximidade do Porto de São Sebastião e da Serra da Mantiqueira vem 
consolidando São José dos Campos como um centro regional de compras e 
serviços do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Sul de minas Gerais, atendendo uma 
população estimada em mais de 2 milhões de habitantes (PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2008, p. 11). 

Novo Plano Diretor é exigido em 2006 em cumprimento ao Estatuto da Cidade. 

Sua atualização foi fruto do trabalho iniciado em 2003, em parceria com a então 

Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente39, o Instituto de Pesquisa e Planejamento 

Urbano de Curitiba – IPPUC e o Núcleo de Estudos de População da Universidade 

Estadual de Campinas – NEPO/UNICAMP (PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS 

CAMPOS, < www.sjc.sp.gov.br >, p. 10). 

O Plano foi realizado em duas etapas. A primeira, preparatória, foi realizada em 

14 reuniões, onde apenas apresentou-se o diagnóstico do município (caracterização geral 

do município, organização territorial e desenvolvimento econômico, social e urbano-

ambiental). A população, nessa fase, num número aproximado de 150 participantes por 

sessão, pode apresentar suas reclamações e sugestões à administração municipal, 

quanto aos problemas existentes nas suas regiões, como na prestação de serviços 

municipais, aprovação de empreendimentos imobiliários, loteamentos, asfalto e saúde 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, < www.sjc.sp.gov.br > , 2006, 

p. 02). 

A segunda etapa, contrariando os preceitos do Estatuto da Cidade, ocorreu 

somente na Câmara Municipal, o que inviabilizou a presença da população mais distante 

do centro do município e também foi marcada pela apresentação do Plano Diretor, 

elaborado pelos técnicos, sem discussões temáticas e localizadas nas regiões.  

O relatório da Prefeitura municipal informou a esse respeito: 

Relatório-síntese assunto: 1a audiência pública da fase final de apresentação da 
proposta do Plano Diretor De Desenvolvimento Integrado do Município de São José 
dos Campos – PDDI – 2.006, em atendimento ao artigo 16, inciso IV, da Lei 

                                            
39 Hoje: Secretaria de Planejamento Urbano. 
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Orgânica do Município, e ao artigo 43, inciso II, da Lei Federal no 10.257, de 10 de 
julho de 2001 (Estatuto da Cidade). 

Data:11/09/2006 

Local: Câmara Municipal de São José dos Campos. 

[...]a sra Eliana lembra que na primeira fase do Plano Diretor foi apresentado o 
Diagnóstico do Município em 14 reuniões públicas preparatórias, realizadas nas 
diversas regiões do Município. A Secretária informa que, nessa primeira fase, uma 
média de 150 pessoas participaram de cada reunião e foram coletadas 1.409 
sugestões da população. Essas sugestões foram separadas por áreas, 
encaminhadas para as respectivas secretarias e retornaram para a Secretaria de 
Planejamento Urbano, que é a secretaria coordenadora do processo de elaboração 
do Plano Diretor, para elaboração das diretrizes. A sra Eliana informa que o 
Diagnóstico apresentado naquela primeira fase está disponível na página da 
Prefeitura na Internet desde o mês de fevereiro, e as Diretrizes estão 
disponibilizadas desde de 25 de agosto. Informa que serão realizadas, na Câmara 
Municipal, quatro Audiências Públicas para tratar das Diretrizes do Plano Diretor. 
Essas Audiências acontecerão em dias e horários diversos, oferecendo opções 
para que todas as pessoas interessadas tenham a oportunidade de participar. Cita 
as datas e horários das Audiências. Acrescenta que, em paralelo às Audiências, 
vêm sendo realizadas reuniões com os Conselhos das diversas áreas. Fala que à 
exemplo do que aconteceu na fase de apresentação do Diagnóstico, tem sido feita 
uma ampla divulgação das Audiências Públicas. Relata que foram encaminhados 
convites para participação às Sociedades de Amigos de Bairros, aos Vereadores, 
Autoridades e Conselhos. Foram feitos chamados à população através do rádio, da 
TV e de jornais. 

Foram ainda afixados cartazes nos ônibus urbanos e em todos os prédios da 
Prefeitura que atendam a um grande número de pessoas. Eliana comunica a todos 
que a partir daquele momento até o dia 22 de setembro às 16 horas as pessoas 
que desejarem apresentar sugestões, críticas ou propostas podem encaminhá-las. 
Essas contribuições podem ser entregues à mesa durante a Audiência, podem ser 
protocoladas na Secretaria de Planejamento Urbano, no 6o andar do Paço 
Municipal, ou encaminhadas através de e-mails para os endereços indicados no 
site da Prefeitura (PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 
<www.sjc.sp.gov.br>, 2006, p. 02). 

Contudo, embora a Secretaria tivesse advertido que as reuniões tinham horários e 

datas variados, a população ficou descontente com o processo. Questionaram o horário e 

apontaram para a necessidade de expansão dos debates para os bairros da cidade. 

Outras discussões demonstraram o descontentamento com a proposta do Plano 

Diretor, a regionalização das discussões e apontaram para o fato de que muitas propostas 

pareciam integrar os planos plurianuais das Secretarias. As discussões suscitadas mais 

pareciam um debate acerca de problemas pontuais do que propícias à elaboração de um 

Plano Diretor estratégico democrático. De acordo com os participantes, a população 
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serviu apenas para legitimar o processo (PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS 

CAMPOS, <www.sjc.sp.gov.br>, 2006).40 

Cosme Vitor (do Núcleo Estadual do Plano Diretor Participativo) – [...] protesto por 
causa do local e horário das reuniões. A centralização contradiz o Edital da 1a fase, 
na qual 14 bairros foram visitados. Afirma que as pessoas pobres não podem vir, 
pois não têm como pagar 4 reais pelas passagens. Refere-se à emenda 25 da 
Conferência das Cidades, dizendo que nenhuma de suas propostas foi 
contemplada e que está protocolando um pedido de providências dos movimentos 
sociais. [...] se de um lado se faz a repressão das pessoas pobres, de outro se abre 
o Plano Diretor para que as pessoas ricas possam se apossar da Cidade. [...] Diz 
que é preciso fazer a discussão com a população, pois população precisa entender 
o que está sendo discutido e qual é o seu futuro. Critica a apresentação feita do 
Plano Diretor e declara que sente vergonha diante de uma apresentação tão 
simplista, pois estamos discutindo uma cidade pujante como São José dos Campos 
e o seu futuro para daqui a dez anos.  

Robson Viana Marques (advogado morador da Vila Rossi) – [...] Dirigindo-se aos 
presentes, pede que levantem a mão apenas aqueles que não são servidores 
públicos da Prefeitura ou da Câmara, ou que não exerçam cargos de confiança, ou 
que não estejam ali presentes por força de convocação. [...] De qualquer forma, diz, 
é uma pena que se esteja falando para tão poucos representantes do povo. Afirma, 
ainda, que protocolou algumas propostas que não foram contempladas, mas pela 
forma como está sendo conduzido o Plano Diretor ele sabe que não terá eco. 
Afirma que, até aquele momento, nas apresentações técnicas viu uma série de 
promessas, mas sobre o projeto de lei que será votado na Câmara, ele não viu 
nada de concreto. Lamenta que as Audiências Públicas não estejam sendo 
realizadas nos bairros com acesso facilitado à população que é quem vai sofrer as 
conseqüências. Conclui dizendo que o artigo 43 do Estatuto da Cidade está sendo 
violentamente espancado, pois seus incisos dizem que deve ser garantido o debate 
nas audiências e consultas públicas, mas a maioria das pessoas ali presentes são 
pessoas diretamente ligadas à Prefeitura e estão ali fazendo número. 

Professor Batista Gargione (UNIVAP) – [...] considera que se trata muito mais de 
um plano de governo das secretarias e não um Plano Diretor.  [...] Considera que 
existem duas São José dos Campos: uma, onde vivem as pessoas que tem acesso 
a uma boa educação e saúde, e na outra aqueles que estão à margem do caminho, 
para os quais o Plano Diretor apresentado, que é um plano de governo, não serve. 

                                            
40 Na questão relacionada à não participação popular, tratou-se de um retorno ao projeto neoliberal 
empreendedorista, rompido no período de 1992-1996. Essa observação leva em conta que embora o 
retrocesso não seja positivo, não se pode negar que mesmo numa política neoliberal, há a implantação de 
políticas públicas, contudo, nem sempre a população é a prioridade. Conforme a forma de execução das 
atividades prevista nessa política, a população pode ter seus direitos diminuídos, inclusive o acesso ao 
patrimônio. Não basta possuir os instrumentos legais, é necessário disponibilizá-los à população. Cabe à 
administração em um processo democrático de fato e de direito ferramentalizar a população para que ela se 
organize e solicite o que lhe é importante e não decidir por ela. Para maiores detalhes ver: Relatórios 
técnicos e Atas das Reuniões do plano Diretor de 2006 (Legislação e documentos (relatórios e atas) 
relativos ao Plano Diretor do Município de 2006, disponível em <www.sjc.sp.gov.br>, acesso em 04 de nov. 
de 2008); MINISTÉRIO DAS CIDADES. Plano Diretor Participativo. Brasília: CONFEA, 2004; PALLOCCI, 
Antonio et all.Desafios do Governo Local: O modo petista de governar. São Paulo: ed. Perseu Abramo, 
1997. 
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Delma Vidal (Cidadã) – A sra Delma diz que gostaria de lamentar estarmos 
esperando há mais de um ano a possibilidade de discutir o Plano e que agora, 
infelizmente, vamos ser atropelados pelo prazo. Afirma que até agora viu apenas 
algumas diretrizes e gostaria de comentar alguns pontos. [...] Questiona para onde 
vai a nossa Cidade e afirma que ela está, nitidamente, entregue aos especuladores 
imobiliários. [...] A sra Delma continua dizendo que a anti-cidade está crescendo, e 
temos verdadeiros barris de pólvora em nosso Município. [...] No extremo oposto, 
temos a população carente sendo acumulada em bairros com infra-estrutura ruim, 
com enormes dificuldades a vencer, tendo que cruzar a cidade para trabalhar. 

Amélia Naomi (Vereadora) – [...] a bancada do PT fez naquele dia uma 
representação ao Ministério Público questionando as Audiências Públicas porque o 
compromisso da Secretaria, assumido durante as 14 reuniões da primeira fase, era 
de que haveria quatro Audiências Públicas regionais. [...] Afirma, ainda, que, 
infelizmente, não foram incorporadas as sugestões encaminhadas pela população 
na 1a fase, registradas, inclusive, nos relatórios das reuniões que estão disponíveis 
na Internet [...] Exemplifica com o caso do da discussão do Transporte Coletivo e a 
sugestão de um Plano Diretor de Transportes, que agora não apareceu. Considera 
que as diretrizes apresentadas agora para a área fazem apenas uma menção a um 
item que fará ainda parte da discussão da licitação de transportes, que é “estruturar 
a rede de transporte coletivo interligando os diversos modais”. [...] No que tange ao 
tema da Saúde, informa que a Prefeitura mandou para a Câmara o Plano Plurianual 
que foi votado no ano passado, sendo que em junho desse ano foram votadas 
várias alterações. [...] Afirma que lendo agora as diretrizes da Saúde, na página 14, 
pôde observar que 80% delas constam daquela revisão do Plano Plurianual. 

 Wagner Balieiro (Vereador) – [...] comentando o debate sobre a questão da 
participação e a possibilidade de audiências nos bairros. Afirma que, para ele, essa 
necessidade ficou clara [...] Afirma que, na etapa anterior, as discussões nos 
bairros foram boas, e existe uma expectativa da população com relação ao que 
ocorreu naquela fase. Observa que na apresentação que aconteceu até aquele 
momento, o que se viu foram um conjunto de diretrizes, mas não o Plano em si.[...] 
Observa que, se isso não ocorrer, e só acontecerem realmente essas quatro 
Audiência Públicas, a discussão do Plano em si ocorrerá apenas na Câmara, entre 
os vereadores (PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 
<www.sjc.sp.gov.br>, 2006, p.18-31).  

Todas as discussões acima parecem vazias para a área de patrimônio, mas entre 

esses debates, encontra-se a cidade, falada pela população, desnudada nos discursos 

dos segmentos hegemônicos. Nesse espaço urbano também aparece o espaço do 

patrimônio edificado como a cerâmica Weiss que se encontra no caminho da Via Norte, 

em Santana ou o Banhado, área de preservação ambiental que se encontra em risco 

também pela Via Norte e os moradores da Favela “Nova Esperança” ou Banhado que 

tanto produzem cultura em seu espaço, como a tradicional forma de comemorações de 

datas consideradas históricas na comunidade e a tradição da técnica agrícola que 

mantém até hoje e, que possibilita a preservação da vegetação desse local.  
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Figura 08 – Fotografia: Banhado, 02 set. 2009. Acervo: pessoal. 

Não houve uma discussão da cidade como um todo e mais, nem houve um 

debate do que, como e para que preservar. Não há normatização específica para o trajeto 

viário, áreas residenciais, comerciais e industriais. Os vazios urbanos não são tratados. 

As áreas de saúde, educação, meio ambiente e cultura parecem ter elaborado planos de 

trabalho (PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 

<www.sjc.sp.gov.br>, 2006). 

Para a área de cultura e patrimônio, os Relatórios técnicos das Reuniões 

informam as proposta da administração. As propostas, que nem sequer foram discutidas 

pela população como pode-se observar nos debates, divergem das bases conceituais do 

Plano de 1994. A participação popular é claramente diminuída e visa-se criar instrumentos 

que não são pertinentes às atribuições da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, como a 

implantação de escolas41. 

A seguir, apresenta-se o Quadro comparativo da política cultural prevista nos 

Planos Diretores de 1994 e 2006: 

Relatório Técnico - PDDI 1994 Relatório Técnico - PDDI 2006 

Resguardada a conceituação ampla de 
Cultura, suas ramificações e seu papel 
intrinsecamente revisor/transformador do 
processo histórico-social, a Fundação 

I. Aprimorar a política que trata da 
preservação do patrimônio cultural, com 
base nos 110 instrumentos da política 
urbana previstos no Estatuto da Cidade (Lei 

                                            
41 A Fundação Cultural Cassiano Ricardo não possui autorização do Ministério da Educação e Cultura para 
manter Escolas, nesse sentido, verificando-se a documentação produzida pela área de Cursos, quando da 
realização das Tabelas de Temporalidade municipais, observou-se que a entidade apenas fornece 
certificado de participação em cursos ou oficinas. 
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Cassiano Ricardo, gestão 93/94, a partir 
de diagnóstico alicerçado em análises à 
situação social atual - composta de 
profundos contrastes econômicos e 
culturais - aprovou junto ao Conselho 
Deliberativo da entidade três 
eixos-base de ação para uma política 
cultural tão emergente para o momento 
presente quanto ao imprescindível para 
a 
construção de um futuro qualificado: 1) - 
Política de consolidação de programas, 
projetos e atividades aprovados pelo 
Conselho Deliberativo da instituição, 
qualificando espaços culturais já 
existentes, gerando novos espaços, 
interfaciando estes projetos junto à ação 
Cultural Descentralizada, garantindo, 
assim, a otimização do acesso à cultura 
às camadas periféricas. 2) - Política de 
Ação Cultural Descentralizada, 
embasada em práticas e políticas cujo 
plano de trabalho garante o 
processo de ação cultural junto às 
camadas emergentes das regiões e, 
consequentemente, a instalação de 
pólos culturais pertinentes às 
necessidades diagnosticadas, ou seja, a 
criação de Casas de Cultura que, sejam 
edificadas ou readaptadas, condicionam-
se ao querer organizado destas 
comunidades, aos seus perfis culturais, 
bem como à densidade demográfica da 
região. As Casas de Cultura a serem 
edificadas nas regiões, através de ações 
co-participativas, constituem-se num 
marco de profunda transformação 
histórica no município. Estas edificações, 
decididas pela comunidade, co-atuando 
junto a secretarias afins, efetivam o que 
é de direito dos cidadãos, ou seja, a 
apropriação de seus bens culturais. Além 
de serem fator de instalação definitiva do 
espaço congregador de grupos sociais 
em torno do êxtase da criação, fomenta-
se, a partir delas, a real conscientização 
do que significa o "bem público". 3) - 
Política de Patrimônio Cultural, que visa 
o resgate e 
presentificação permanentes da 
produção imaginária e arquitetônica 
como garantia da revisão e 
reapropriação dos valores de cidadania. 
Para tanto, a Diretoria de Patrimônio 
Cultural estrutura-se em três eixos: 3.1 - 

n° 10.257/01); II. Resgatar as edificações e 
ambientes de interesse histórico-cultural, 
buscando assegurar a apropriação e uso 
público desses espaços, utilizando e 
ampliando os instrumentos de preservação, 
de desapropriação, de concessão, e as 
parcerias e permutas; III. Buscar recursos 
através de leis de incentivos fiscais, 
parcerias e patrocínios com instituições 
públicas e privadas para promover, difundir, 
incentivar e recuperar o patrimônio cultural; 
IV. Proporcionar o acesso democrático aos 
bens culturais materiais e imateriais 
(estímulo/criação/informação/difusão), 
através da efetivação de Casas de Cultura 
descentralizadas nas Regiões; V. Fortalecer 
o Arquivo Público do Município; VI. 
Implantar um Museu Municipal; VII. 
Construir o Teatro Municipal; VIII. Implantar 
Espaços Culturais Setoriais para atender as 
diversas Regiões do Município; IX. 
Promover a criação de Corpos Estáveis 
para Orquestra, Coro e Cia de Dança; e, 
X. Criar Escolas de Dança, Música e 
Teatro. 
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Gestão de documentos e manutenção do 
arquivo público, visando à organização, 
preservação e acesso à população de 
interesse do patrimônio documental 
público e privado; 3.2 - Política 
museológica, visando o resgate e 
atualização permanentes de informações 
histórico culturais; 3.3 - Política de 
preservação patrimonial, visando à 
preservação e resgate das edificações e 
ambientes de interesse histórico-cultural, 
efetivando-os para o uso público. 
(PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
JOSÉ DOS CAMPOS, 1995, 258) 

Tabela 03 – Quadro comparativo da política cultural prevista nos Planos Diretores de 1994 e 
2006. 

O novo Plano Diretor é instituído, não tendo sido ainda regulamentado, até o 

início de 2009. A cidade não foi tratada de forma mais ampla, não houve reflexões acerca 

de sua heterogeneidade. São José foi entendida como uma sociedade homogênea e, 

mesmo tendo Audiências Públicas, o Plano foi técnico e não participativo. Prevaleceram 

as propostas da Administração. 

O que cabe ressaltar é que não há propostas de bens ou espaço a serem 

preservados no município e não há sequer menção de ligação das atividades de 

patrimônio com as atividades de planejamento no município. Embora existam as 

intenções, o patrimônio cultural ainda é entendido como um monumento e não como um 

espaço de resistência, identificação e de revivificação da memória coletiva. Há política 

cultural, mas não há ainda uma cultura política inclusiva. 

 

 

4.1.2  O COMPHAC E O DPH EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 

 

 

Segundo Silva (2009), a política de patrimônio histórico tem uma ligação umbilical 

com a formação de Estado-Nação após Revolução Francesa e coube aos técnicos 

selecionar o que simbolizava a Nação. Contudo essa visão se alterou com a abertura para 

a participação popular. Silva esclareceu que embora o conceito de patrimônio histórico 

tenha sido colocado nos dicionários franceses somente no final do século XIX e, que esse 

conceito tenha sido mais difundido na Europa pelos antiquários durante o Renascimento 
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(final sé. XVIII), seu uso é mais antigo. A tradição preservacionista foi resultado das 

necessidades de gerir os bens da Igreja, da Coroa e da nobreza, no período pós-

Revolução Francesa. Para que os símbolos do regime anterior não fossem destruídos 

pelos revolucionários franceses, os Comitês revolucionários passaram para a guarda e 

conservação desses bens à população. A justificativa utilizada foi a de alguns bens 

deveriam ser preservados por seu valor pedagógico e artístico. Os bens preservados 

deveriam representar a identidade da Nação. Para alguns membros dos Comitês 

revolucionários: 

romper com o passado não significa abolir sua memória nem destruir seus 
monumentos, mas conservar tanto uma quanto outros, num movimento dialético 
que, de forma simultânea, assume e ultrapassa seu sentido histórico original, 
integrando-o num novo estrato semântico (SILVA ,2009). 

Surgia a valorização dos bens como patrimônio histórico, artístico e nacional. 

Como prática dos Estados Modernos, coube aos técnicos ou à determinados agentes do 

Estado a responsabilidade por selecionar os bens que deveriam ser preservados em 

nome da Nação. A preservação deveria ocorrer mediante a criação de instrumentos 

jurídicos específicos que delimitariam um conjunto de bens do espaço público como 

representativos das manifestações culturais nacionais: 

é em nome do “povo” que o Estado moderno cria leis e políticas públicas 
específicas para a questão do patrimônio “cultural” o qual ficaria sobre sua tutela. 
Cabe aos intelectuais selecionados pelo Estado atribuir valor ao bem tombado; ao 
publico caberia compreender esse tombamento como símbolo da nacionalidade, 
para tal ele tem que compartilhar do mesmo código (ibid., p. 02). 

Contudo, embora a política de patrimônio cultural tenha sido delineada na 

Revolução francesa, é muito recente a revalorização do patrimônio enquanto símbolo 

consagrado à memória de diversos grupos sociais. As ações preservacionistas que 

integram a necessidade de resguardar o passado da humanidade num mundo em 

constante movimento foi revisto a partir da década de 1970, com a emergência de novos 

atores sociais, com novas práticas coletivas o sentido da preservação foi atualizado (ibid., 

p. 03). 

Frinéia Zamin observando as ações oficiais preservacionistas e a necessidade de 

readaptação das políticas de patrimônio verificou que eles são acontecimentos recentes, 

datado da década de 1930, quando ocorrem as primeiras diretrizes internacionais a 

respeito da normatização das ações preservacionistas. As demandas e motivações para 
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essas ações normativas foram resultado de guerras, de reconfigurações do mapa político, 

de mudanças nas relações internacionais, de processos de descolonização e 

democratização, de novos movimentos sociais buscando identidades, da globalização, de 

transformações aceleradas e dos avanços tecnológicos. Enfim, do mundo moderno: o 

“homem moderno começa a viver sob o impacto constante do novo. É, usando a 

expressão de Berman, a “aventura da modernidade" onde a permanência do passado 

está sob maior ameaça do que a da simples ação do tempo” (ZAMIN, 2006, p.13). 

Fenelon, ao analisar criticamente a atuação dos órgãos preservacionistas 

brasileiros e suas políticas, assinalou que não há somente a necessidade de preservação 

do passado, há também o uso político do patrimônio pelo Estado para sua manutenção: 

no Brasil, a política cultural do Estado tem sido conceituada como conjunto de 
princípios filosóficos, políticos e doutrinários que orientam a ação dos órgãos 
governamentais, marcando sua intervenção nas mais diversas manifestações 
sociais – sempre pautada pelos critérios do mercado e do consumo cultural. No 
tocante às políticas públicas de preservação do patrimônio histórico, seja no âmbito 
federal como no estadual e municipal, estas ações guardam sempre a marca da 
improvisação e da empiria, ou da manipulação e do uso político da cultura 
(FENELON, 1992, p. 29-33). 

As cidades se modificaram e o entendimento da cidade como multicultural está 

sendo apreendido, principalmente após a abertura política brasileira. Diante dessas 

transformações o patrimônio surgiu como responsável pela preservação dos espaços de 

memórias das diversas ”comunidades” sociais que formam as cidades. O patrimônio 

passou a ser entendido e valorizado não só como marca de um passado, mas também 

lhe foi atribuído sentidos e usos múltiplos. Oliveira advertiu que: 

no contexto da modernização das sociedades, surgem inúmeras transformações 
urbanas e sociais que conferem ao patrimônio novos usos e sentidos, requerendo 
do Estado profundas mudanças tanto na prática da gestão urbana quanto na da 
gestão patrimonial, num sentido de buscar a inserção do patrimônio cultural na 
atual dinâmica sócio-espacial. 

No processo de gestão urbana, o interesse da preservação é o de garantir que as 
transformações da cidade ocorram sem o risco de perda das suas características, 
ou seja, a intenção é regular o espaço valorizando o novo, ao mesmo tempo em 
que se garanta o lugar do antigo nas transformações presentes. É uma tentativa de 
propor um padrão de desenvolvimento e ocupação que preserve o patrimônio por 
considerar que o verdadeiro objeto da preservação são os conteúdos e significados 
dos bens culturais para as populações que fazem uso deles. 

Na gestão patrimonial busca-se o entendimento do patrimônio como um objeto de 
uma política pública, no qual há um ‘Estado em ação’, ou seja, um Estado como um 
órgão regulador. Referimo-nos à ação do Estado porque o patrimônio, 
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principalmente quando tombado, é visto como uma coisa pública, que possui seus 
valores culturais como propriedade do povo e que está sob a tutela do Estado, que 
se utiliza das políticas públicas e de instrumentos urbanos para gerir o espaço e o 
patrimônio. 

Ademais, é por meio da gestão patrimonial que as políticas patrimoniais são 
definidas, ou seja, as políticas públicas voltadas para a proteção, valorização e 
preservação do patrimônio cultural são estabelecidas pelos órgãos de preservação, 
dentro dos três âmbitos de atuação: o federal (IPHAN), o estadual (Conselho 
Estadual de Preservação Cultural) e o municipal (Conselho Municipal de 
Preservação Cultural) (OLIVEIRA, 2008, p.01-02). 

A urbanização de São José dos Campos é muito recente. Até a expansão da 

economia industrial, São José dos Campos, assim como o Brasil, era basicamente rural. 

O Município inicia um processo de urbanização somente pós Getúlio Vargas, ampliando 

suas atividades com a entrada em cena da política desenvolvimentista da década de 

1970. A política desenvolvimentista fomentou o processo industrial e a migração da 

população rural para a zona urbana, permitindo o crescimento das cidades, a 

complexização das relações sociais e de trabalho, a conseqüente demanda por moradia e 

a necessidade de criação de uma nova identidade para a população. O Município, por 

esta época, estava sob as normas da administração militar e se via em pleno crescimento 

urbano, normatizado já por um Plano Diretor. 

A partir das observações realizadas acerca do processo histórico local e dos 

Planos Diretores, em especial do primeiro Plano Diretor da cidade (PMSJC, 1971), 

observou-se que, até a década de 1970, a administração propunha a ordenação do 

espaço somente para a obtenção de verbas federais, pois havia legislação federal e 

estadual que impunha essa situação e o patrimônio a ser preservado tinha profundas 

ligações com o planejamento urbano proposto42. 

Basicamente, até 1970, as legislações e os instrumentos de ordenação do espaço 

se restringiam à delimitação de perímetros urbanos, zoneamentos especiais e permitiam a 

aprovação de códigos de posturas específicos para a determinação da funcionalidade de 

cada cidade. Mas, essa situação se viu alterada pela Constituição de 1988, que passou a 

dividir com a população as responsabilidades sobre a sociedade, sobre a ordenação do 

                                            
42 No Plano Diretor de 1970, somente a Igreja São Benedito estava como patrimônio passível de 
preservação, pois as questões ligadas à reestruturação do centro da cidade eram consideradas essenciais 
para a política local. Aliás como se verá na tabela de patrimônios preservado em São José dos Campos, 
verificamos que a grande maioria dos bens patrimoniais encontram-se nessa área e cumprem a função de 
revitalização econômica e turística. 
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espaço urbano, sobre a função social da terra e sobre a preservação do patrimônio 

histórico. Cerqueira (2008) informou que: 

o Estatuto da Cidade, Lei Federal no 10.257/2001, deu um importante passo no 
intuito de aprimorar o envolvimento da comunidade no planejamento urbano ao 
criar a demanda legal da participação e abrir novos mecanismos para sua 
implementação. Assim têm-se hoje mais possibilidades dos próprios cidadãos se 
articularem e conseguirem exercer seus direitos. A participação popular é 
fundamental, principalmente quando a discussão envolve o campo da cultura, já 
que envolve a identidade coletiva. A mudança da política cultural pode provocar 
outras modificações que aos poucos se revelam nas cidades. Desta forma, é 
interessante a abertura das instituições, que trabalhem com estas questões, 
dialogando com a população (CERQUEIRA, 2006, p.38). 

Contudo, para chegarmos num nível razoável de apropriação do espaço e do 

patrimônio pela população é necessária uma mudança comportamental e de valores. A 

história dos órgãos brasileiros de patrimônio tem inteira implicação da interferência do 

poder público, dos técnicos e do capital. Em São José, a coisa não se dá de forma 

diferente, embora o município tenha tido seu crescimento e sua urbanização de forma 

exógena e as constantes migrações, interferem na questão do patrimônio local. 

Desde sua origem, a cidade de São Jose dos Campos vem criando seu espaço e 

seus patrimônios, contudo, é mais especificamente na década de 1980 que esse tema 

torna-se central no município. O Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio 

Histórico, Artístico, Paisagístico e Cultural do Município de São José dos Campos – 

COMPHAC, foi criado por Lei Municipal em 1984, com a reabertura política. O Conselho 

não surgiu por acaso. Sua criação foi impulsionada pela abertura política e pela influência 

da legislação do IPHAN que sugeria aos municípios a criação de seus próprios órgãos 

preservacionistas e que estes seguissem a legislação federal em âmbito municipal. De 

acordo com Oliveira vale ressaltar: 

que as políticas públicas preservacionistas nacionais sempre tiveram um grande 
destaque frente às políticas locais, principalmente no período que vai do Estado 
Novo até meados da década de 1960, no qual se tinha uma política patrimonial 
centralizada na escala federal, regulada principalmente pelo SPHAN (Serviço do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), o órgão nacional responsável pela 
preservação. Somente a partir da década de 1970, com o processo de 
redemocratização do país, iniciou-se a descentralização das políticas patrimoniais e 
a formação de um sistema nacional de preservação com o envolvimento das três 
instâncias de poder, principalmente após o incentivo da criação dos conselhos 
municipais de preservação“ (OLIVEIRA, 2008, p. 02). 
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Dois elementos importantes para a criação do COMPHAC foram: a 

conscientização do ex-Secretário de Planejamento Adalto Paes Manso quanto à 

importância da questão preservacionista e, a presença do arquiteto Antonio Luís Dias de 

Andrade “Janjão”, da extinta Fundação Pró-memória43 que assessorou na criação, na 

implantação e na tomada de decisões preservacionistas no município, no ano de 1984.  

A lei de criação do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, 

Artístico, Paisagístico e Cultural do Município de São José dos Campos - COMPHAC é de 

no 2869/84, de 20 de setembro de 1984 e foi atualizada por várias vezes para a inserção 

de novos membros e nova posição administrativa (FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO 

RICARDO/COMPHAC, <http://www.fccr.org.br/comphac.htm>, 2008). 

Tomando como parâmetro o conceito de patrimônio preconizado pelo IPHAN, 

definido no Decreto-Lei no 25 como: “o conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no 

país e cuja conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos 

memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou 

etnográfico, bibliográfico ou artístico” (LEMOS, 1985, 38-39), o município de São José dos 

Campos, assumiu como missão do Conselho adotar “todas as medidas para a defesa do 

patrimônio histórico, artístico e cultural do município cuja conservação se imponha em 

razão de fatos históricos memoráveis, do seu valor folclórico, artístico, documental ou 

cultural, bem como dos recantos paisagísticos que mereçam ser preservados” 

(FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO/COMPHAC, < www.fccr.org.br/comphac 

>, 2008). 

Embora tenha sido um passo importante do município, o COMPHAC, que foi 

criado legalmente como um órgão consultivo da Secretaria de Planejamento Urbano, 

encontra-se, hoje, sob a responsabilidade da Fundação Cultural Cassiano Ricardo44. Esse 

redirecionamento político demonstrou a desvinculação do planejamento e do patrimônio e 

acabou por legitimar a observação de Oliveira acerca da atuação do Estado na questão 

patrimonial que é a de incorporar a questão cultural às questões urbanas:  

                                            
43 Fundação Pró-Memória: órgão subordinado ao Instituto do Patrimônio Histórico, Paisagístico e 
Arquitetônico Nacional – IPHAN. O arquiteto Antonio Luíz Dias de Andrade integrou e assessorou o 
COMPHAC e o Departamento de Patrimônio Histórico até o ano de 1996, pouco antes de seu falecimento 
num acidente automobilístico. 

44 Lei municipal no 5.864, de 22 de maio de 2001, < www.camarasjc.sp.gov.br >, 2008). 
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no Brasil, como o patrimônio está inserido na área de cultura e não na de 
planejamento, a preservação cotidiana dos bens culturais segue leis diferentes e 
muitas vezes contraditórias, gerando conflitos, na escala local. Por isso, a análise 
não pode focar-se somente na questão urbana. Deve abordar também a análise 
das políticas culturais que fazem a valorização e a preservação do patrimônio 
cultural, mas sem desvinculá-las do contexto mais amplo de atuação do Estado e 
suas atribuições de regulação, principalmente porque o Estado é um dos elementos 
dinâmicos e definidores da problemática cultural, ao mesmo tempo que nele atua 
por meio de sua política governamental (OLIVEIRA, 2008, p.02). 

Outra questão que demonstra o distanciamento entre o planejamento e a 

memória é a de que O COMPHAC nasceu num período onde a Secretaria de 

Planejamento havia ficado alijada do controle da cidade. Nesse período, eram suas 

atribuições o trato com a urbanização e com o patrimônio. Contudo, embora o Conselho 

houvesse se interessado em unir o crescimento da cidade com sua memória, não obteve 

sucesso (BOLOGNA, 2000, p.162).  

Contudo, essa situação de subordinação é no mínimo estranha para uma 

Prefeitura que alega que a constituição do Conselho na área de Planejamento deve-se à 

linha preservacionista adotada em São José, que concilia preservação do patrimônio 

cultural como o crescimento planejado do município.  (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, < http:/www.sjc.sp.gov.br/prefeitura/preservação >, 2001). 

Outro órgão relacionado à política preservacionista, que também sofreu atualizações foi a 

Diretoria de Patrimônio Cultural da Fundação Cultural Cassiano Ricardo. 

Em 1993 foi criada na área da Cultura, na Fundação Cultural Cassiano Ricardo, o 

Departamento de Patrimônio Cultural – DPC45, responsável pela política municipal de 

preservação, conservação e divulgação do patrimônio edificado, arquivístico e 

museológico municipais. A Diretoria foi composta pelas seguintes Divisões: Divisão de 

Patrimônio Histórico – DPH, Arquivo Público do Município de São José dos Campos – 

APMSJC e Museu Municipal – MM. A missão da Divisão de Patrimônio é a de assessorar 

tecnicamente o Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, 

Paisagístico e Cultural do Município de São José dos Campos – COMPHAC. 

O Departamento de Patrimônio Cultural funcionou regularmente até o ano de 

1997, quando a Lei da Fundação Cultural Cassiano Ricardo foi alterada46, destituindo 

                                            
45 Lei Municipal nº 4.455, de 21/10/1993. Acervo: Arquivo Público do Município de São José dos Campos. 

46 Lei Municipal nº 5.280, de 09/11/1998. Acervo: Arquivo Público do Município de São José dos Campos. 
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esse Departamento, transformando-o e integrando-o à Diretoria de Cultura. Embora essa 

alteração tenha se dado na forma da lei, na prática essa vinculação não ocorreu. O antigo 

Departamento de Patrimônio Cultural é hoje, a Diretoria de Patrimônio Histórico, cujas 

funções estabelecidas para o antigo departamento ainda se encontram atuais. A 

nomenclatura foi alterada, demonstrando novo entendimento acerca do conceito de 

patrimônio e das políticas que devem ser elaboradas nessa área, a partir de 1997.  

Desde 1997, foi então implementada nova política alijando a participação da 

população. Os pedidos de preservação passaram a ser produzidos pela Divisão de 

Patrimônio Histórico para depois serem encaminhados ao Conselho Municipal de 

Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Paisagístico e Cultural do Município de 

São José dos Campos. Alguns técnicos foram demitidos e outros pediram demissão. 

Novos membros foram incorporados, assumindo essa política. 47 

O COMPHAC trabalha hoje em conjunto ao Departamento de Patrimônio Histórico 

na Fundação Cultural Cassiano Ricardo. 

 

 

4.2  ENTRE A PRESERVAÇÃO, O SILÊNCIO, A PERDA E A INVENÇÃO DO PATRIMÔNIO 

CULTURAL EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 

 
 

O patrimônio é o diálogo entre passado e presente, mediado pelas forças sociais 

que formam a sociedade. Assim, partindo-se de uma política de preservação inclusiva, 

onde não se desqualifique ou desconsidere as diversas vozes ou personagens da cidade, 

o patrimônio cultural se torna mais uma das ferramentas colocadas à disposição para a 

recomposição da diversidade cultural.  Acredita-se que o patrimônio seja importante para 

os diversos grupos sociais pensarem e identificarem as diferentes conexões 

estabelecidas entre a cidade e seu passado; entre seu grupo e a cidade. 

Nesse sentido, em cumprimento ao arcabouço legal relativo ao patrimônio e a 

necessidade de gerenciamento das cidades, o COMPHAC, ao selecionar o patrimônio, 

                                            
47 A Diretoria de Patrimônio Cultura - DPC foi reestruturada e até hoje, a Divisão não conta com arqueólogo 
e nem com um número suficiente de técnicos para executar suas atividades. 
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deveria também levar em conta a participação popular e não apenas os interesses ligados 

à organização urbana. Afinal, as políticas públicas assumidas pelos governos são as 

grandes responsáveis pelo estabelecimento das diversas configurações das cidades e 

das identidades. 

Ao buscar entender a preservação em São José dos Campos quatro questões 

foram suscitadas nesta Seção: verificou-se o processo histórico da política de patrimônio, 

analisou-se a seleção do patrimônio, pesquisou-se a atuação da população junto ao 

Conselho e à Divisão de Patrimônio Histórico e investigou-se sobre a relação patrimônio e 

planejamento. Para responder a essa problemática, as Atas de Reuniões do Conselho e 

legislação local foram fundamentais. 48 

 

 

4.2.1  PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 

 
 

No capítulo referente ao Plano Diretor observou-se que São José dos Campos 

teve três momentos importantes na configuração da política patrimonial. O primeiro 

momento que vai de 1984 a 1992 é marcado pela implantação do COMPHAC e 

delimitação dos patrimônios a serem preservados. O segundo período, 1993 a 1996, é o 

de ampliação da noção de patrimônio como cultural, de abertura à participação popular e 

implantação da Diretoria de Patrimônio Histórico. A última fase é a que vai de 1997 até 

nossos dias. 

As principais características da política patrimonial do primeiro período (1984 a 

1992) foram o tecnicismo e a tradicionalidade. O tecnicismo foi identificado quando da 

seleção patrimonial e a tradicionalidade quando da valorização dos patrimônios. Esses 

pilares conceituais foi novamente conclamado pelo COMPHAC na terceira fase da política 

de patrimônio. 

                                            
48 As Atas de Reuniões do COMPHAC e a legislação municipal encontram-se disponíveis no Arquivo 
Público do Município e no site do Conselho < http://www.fccr.org.br/comphac.htm >. 
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Analisando as Atas do Conselho49, percebeu-se que os bens preservados foram 

identificados somente pela Secretaria de Planejamento e pelos membros do próprio 

Conselho e a seleção foi realizada mediante um rol dos bens considerados relevantes 

para a cidade. 

Na medida em que São José dos Campos foi basicamente formada por uma 

população migrante, os patrimônios identificados pelo COMPHAC como passíveis de 

preservação foram identificados a partir de um levantamento dos monumentos que 

marcaram o processo histórico local. 

Essa seleção técnica embora tenha levado em consideração os marcos 

tradicionais da cidade, não contou com nenhum instrumento normativo, como um 

Inventário. Muito embora as Atas das primeiras reuniões do COMPHAC informam acerca 

da preocupação com a inserção do patrimônio no planejamento da cidade e da 

necessidade de participação popular para a preservação, os bens foram e ainda são 

preservados a partir de sua valorização como bens arquitetônicos relevantes ou antigos, 

na medida em que o município não conta com um instrumento básico que oriente o 

planejamento conforme os bens identificados como importantes legados da sociedade 

joseense. O Inventário do Patrimônio Histórico e Artístico e Cultural – IPHAC foi iniciado 

por várias vezes, mas nunca foi concluído 50 (Anexo F: Patrimônios preservados). 

Observando-se as Atas do COMPHAC, verificou-se que em sua seleção, os 

técnicos levaram em conta o patrimônio como um monumento51 e não como um espaço 

                                            
49 O acervo em papel datado de 1985 a 2000, encontra-se disponível no Arquivo Público do Município de 
São José dos Campos e o acervo digital encontra-se no sítio da Fundação Cultural Cassiano Ricardo/ 
COMPHAC < http://www.fccr.org.br/comphac.htm >. 

50 O Inventário foi sugestão do arquiteto Antonio Luís Dias de Andrade. 

51 Acredita-se que com a preservação de patrimônios culturais como significativos arquitetonicamente e 
com o distanciamento da população, São José dos Campos preserva monumentos significativos do que o 
Município e os técnicos consideram como fundamentais para explicar o processo histórico municipal. Com a 
ampliação dessa visão é que o Município passará a preservar espaços de memória, espaços significativos 
socialmente, pois o patrimônio cultural deve se espelhar nos grupos sociais. OLIVEIRA (2008, 05) observou 
que: A legitimação social é algo que está amplamente vinculada ao uso, à inserção do bem no cotidiano da 
população e a conformação de sentidos e significações para aquele espaço, alterando as representações a 
respeito dele. Também está vinculada à identificação, no sentido dos processos identitários que surgem 
dessas relações. [...] Muitas vezes o excesso de restrições e controle impostos ao bem torna a população 
avessa à preservação, afastando-a do bem e atrapalhando a criação de novos significados. Outro fato que 
contribui bastante para a não legitimação social é a questão da população se sentir alienada de todo o 
processo de tombamento. Apesar de qualquer cidadão poder solicitar a abertura de um estudo de 
tombamento e o conselho que o delibera possuir representantes da sociedade civil, a maior parte das ações 
e decisões são realizadas pelo Estado, sem a participação e envolvimento da população, que não se insere 
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construído socialmente e os critérios utilizados foram a relevância dos monumentos como 

signos das mudanças econômicas e políticas locais, como representação arquitetônica e 

a possível utilização desses espaços de memória para operações urbanas. Essa situação 

foi proveniente da separação entre a política de planejamento e a política de patrimônio. 

O COMPHAC nasceu num período onde a Secretaria de Planejamento havia 

ficado alijada do controle da cidade. Nesse período, era suas atribuições o trato com a 

urbanização e com o patrimônio. Contudo, embora o Conselho houvesse se interessado 

em unir o crescimento da cidade com sua memória, não obteve sucesso (BOLOGNA, 

2000, p.162). 

A esse respeito de não integração entre o passado e o futuro do município, a 

primeira Ata do COMPHAC52 informou a respeito da necessidade de incluir no 

Zoneamento o conceito de área de preservação. A quarta reunião53 colocou a 

necessidade de criação de um núcleo municipal de preservação com o objetivo de 

fiscalizar as áreas de preservação com o apoio da população. Na décima primeira54 

reunião foi proposta a criação do Setor de Preservação de Santana. Analisando-se a 

legislação subseqüente, verificou-se que as propostas para que o planejamento 

incorporasse o patrimônio não foram efetivadas. Apenas as sugestões pontuais de 

preservação dos bens foram concretizadas. 

Quanto ao tradicionalismo e ao entendimento do patrimônio como monumento, as 

Atas do Conselho e os Decretos de Preservação apontam para a inexistência de proteção 

dos entornos patrimoniais. 

                                                                                                                                                 
à todo o processo (OLIVEIRA, 2008,05); Ver também: ARANTES, Antonio Augusto (org.) Produzindo o 
Passado. São Paulo: Brasiliense, Secretaria de Estado da Cultura, CONDEPHAAT, 1984, 30-34. 
52 1ª reunião do Conselho foi datada de 26 de fevereiro de 1985. FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO 
RICARDO / APM. Fundo COMPHAC Atas de Reuniões (1985- 2000). Acervo: Arquivo Público do Município.  
53 4ª reunião do Conselho foi datada de 27 de maio de 1985. FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO 
RICARDO / APM. Fundo COMPHAC Atas de Reuniões (1985- 2000). Acervo: Arquivo Público do Município. 

54 A 11ª reunião foi datada de 26 de junho de 1986. FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO / APM. 
Fundo COMPHAC Atas de Reuniões (1985- 2000). Acervo: Arquivo Público do Município. 
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Ao analisar os decretos de preservação observou-se que, em São José dos 

Campos, não há tradição de preservação dos entornos55, somente o monumento é 

resguardado e em sua maioria, na categoria de EP-2, ou seja, somente a fachada. Falta 

ainda convencer os proprietários urbanos que a preservação não acarreta prejuízos 

econômicos a esses bens. Apesar de importante medida preservacionista, o município 

apenas realiza uma preservação parcial. O entorno também faz parte do patrimônio e sua 

preservação pode garantir a sua conservação. Verificou-se nas Atas iniciais do 

COMPHAC que, havia uma preocupação com a desapropriação das áreas envoltórias do 

patrimônio, mas as desapropriações não ocorreram por conta de interesses econômicos.  

A Ata do dia 26 de junho de 1985 é significativa. A Ata informou que, mesmo com 

interesse de desapropriação do entorno da Capela São Miguel, no centro da cidade, essa 

tarefa estaria impossibilitada, pois a administração já havia assinado um acordo para a 

vinda do primeiro grande Shopping Center de São José dos Campos, o Shopping Centro.  

Em outras Atas, datadas de 30 de setembro e 28 de outubro de 1987, observou-

se também a força do tradicionalismo local. Nessas Atas foi discutida a preservação do 

Externato São José que, localizado no centro da cidade corria risco de ser demolido. Os 

Conselheiros apontaram pela não preservação, pois esse espaço havia sido 

descaracterizado arquitetonicamente e deixara de ter valor patrimonial. Na Ata de 04 de 

novembro de 1987, o Externato continuou em pauta. Assinalou-se que o Conselho não 

encontrou justificativa para sua preservação. O Externato foi demolido, cedeu lugar a 

outro colégio e a população reclamou da perda. As reclamações apareceram na Ata de 25 

de novembro de 1987, mas não havia mais nada a fazer. 

Essa situação é característica do sentido que foi dado à cidade pela classe 

dirigente, embora tenha sido alterado no período que vai de 1992 a 1996, quando no 

governo municipal assume uma política popular e identifica junto à população os bens a 

                                            
55 Segundo Oliveira (2008), o entorno ou área envoltória “é o perímetro em torno de um bem tombado 
delimitado para propiciar a proteção da sua ambiência por meio do estabelecimento de algumas restrições 
aos bens situados no seu entorno. Assim, toda e qualquer intervenção que venha ser feita dentro desse 
perímetro como novas construções, reformas, demolições, instalações de anúncios, colocação de mobiliário 
urbano, dentre outras, deverá ser previamente aprovado pelo órgão de patrimônio onde o bem está 
tombado. Para delimitação da área envoltória, parte-se do bem tombado, no qual ele será o centro do raio 
para delimitação da área circundante. Esse raio pode sofrer variações conforme as normas de cada órgão 
de preservação. O CONDEPHAAT (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e 
Turístico do Estado de São Paulo), por exemplo, trabalha com um raio fixo de 300m em torno do bem 
tombado, salvo as exceções” (OLIVEIRA, 2008, p. 06). 
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serem preservados. O patrimônio preservado nos anos de 1984 a 1988 foi: Igreja São 

Benedito (1986), Capela Nossa Senhora Aparecida (1988) e o Cine Paratodos (1988). 

 

 

 

 

 

 

Figura 09 – Fotografia: Capela Nossa Senhora Aparecida, 02 set. 2009. Acervo pessoal. 

No segundo período, a política de preservação dos patrimônios identificados 

pelos órgãos técnicos permanece, mas houve uma inovação. Durante reunião de 

Orçamento Participativo a população do Bairro Jardim Limoeiro solicitou à Prefeita a 

preservação da Estação Ferroviária do bairro, para que os munícipes pudessem utilizá-la. 

O mesmo ocorreu com a Estação de Força e Luz do distrito de Eugênio de Mello.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Fotografia: Estação Ferroviária do Jardim Limoeiro, 23 mai. 2009. Acervo 
pessoal.  

Essas iniciativas foram aprovadas e através de convênios os patrimônios foram 

preservados. Além da Estação Limoeiro, as outras três Estações do município56 também 

                                            
56 As Estações preservadas foram: Estação Limoeiro, Eugênio de Mello, Martins Guimarães e Central. As 
Estações foram preservadas e não desapropriadas. Somente na data de 04 de agosto de 2009 é que as 
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integraram o Convênio com a Rede Ferroviária. A ex-Diretoria de Patrimônio Cultural 

passou então a se responsabilizar pela manutenção dos patrimônios preservados. 

Nesse período São José dos Campos também iniciou as atividades de restauro 

da Capela Nossa Senhora Aparecida, Igreja São Benedito, Capela do Largo São Miguel e 

do Antigo Teatro São José, que abriga a Biblioteca Pública Cassiano Ricardo. Os projetos 

tiveram orientação do arquiteto “Janjão” e o restauro do Teatro (Biblioteca) recebeu 

prêmio internacional no Congresso Internacional de Arquitetura ocorrido na Alemanha, em 

1997. 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Fotografia: Biblioteca Pública Cassiano Ricardo, 02 set. 2009. Acervo pessoal. 

 Foram preservados os seguintes patrimônios: Teatro São José (1994 - atual 

Biblioteca Pública Cassiano Ricardo), Mercado Municipal (1994), Paço e Câmara 

Municipal (1994), Capela São Miguel (1994), Fórum (1994), Cadeia de Santana, Empresa 

Luz e Força (1994 - Eugênio de Melo), Sanatório Vicentina Aranha (1996), Estação 

Ferroviária Central (1996), Estação Ferroviária Limoeiro (1996), Estação Ferroviária Eng. 

Martins Guimarães (1996) e Estação Ferroviária Eugênio de Mello (1996). 

 

 

 
                                                                                                                                                 
Estações Limoeiro e Martins Guimarães passaram a integrar o rol dos patrimônios públicos municipais. A 
Secretaria de Planejamento Urbano da União a pedido do vereador Wagner Balieiro, as repassou para a 
cidade. As outras Estações ainda estão sendo negociadas com base me legislação federal. Para maiores 
esclarecimento, ver: Seção Invenção do Patrimônio Cultural em São José dos Campos. 
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Figura 12 – Fotografia: Mercado Municipal, 02 set. 2009. Acervo pessoal. 

 

Com a mudança da gestão municipal em1997,  houve a implantação de uma nova 

política administrativa e de patrimônio. O COMPHAC nos anos de 1997 a 2001 

permaneceu nas mãos da Secretaria de Planejamento. A Diretoria de Patrimônio Cultural 

foi extinta. Em seu lugar foi criada a Diretoria de Patrimônio Histórico, vinculada à 

Diretoria de Cultura da Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Com a perda de seu status, 

a nova Diretoria manteve suas atribuições, mas sua política voltou-se principalmente para 

as questões ambientais. Nesse período houve a predominância de preservação de 

vegetações arbóreas do município.  

Os patrimônios ferroviários preservados em 1995 foram paulatinamente deixados 

de lado, as manutenções não aconteceram e o Convênio com a Rede foi rompido. Nesse 

mesmo período as Estações foram incorporadas à iniciativa privada e ficaram sob a 

responsabilidade da MRS Logística57. Os bens patrimoniais preservados de 1997 à 2000 

foram: Sanatório Vila Samaritana (1998) e diversas espécies arbóreas em todo o 

município. 

No período de 2001 até nossos dias houve nova mudança na política local e no 

Conselho. Em 2001 o COMPHAC foi transferido para a Fundação Cultural. A Diretoria de 

                                            
57 Com a extinção da MRS Logística, o patrimônio ferroviário foi devolvido à União, o que permitiu em 2009 
a transferência das Estações para São José dos Campos. 
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Patrimônio continuou integrando a Diretoria de Cultura a política pública patrimonial 

também foi atualizada. 

No início da gestão, o COMPHAC procurou retomar suas origens, mas 

novamente não obteve sucesso quando procurou aliar o planejamento ao patrimônio. Em 

reunião de 19 de novembro de 2002 do Conselho é que houve indicações para a criação 

de setores de preservação do entorno de todos os patrimônios. Nessa Ata, a questão 

inicial de desapropriação da área envoltória da Capela São Miguel reaparece. A 

desapropriação seria das áreas de particulares que perfazem cerca de 510 m2 

(quinhentos e dez metros quadrados) e visaria ligar a Praça Afonso Pena ao Largo de 

São Miguel, alargando a zona de preservação e proteção de dois patrimônios religiosos: a 

Capela São Miguel e a Igreja São Benedito. Mas as desapropriações, novamente não 

ocorreram. Para a desapropriação o município deveria tomar para si uma imensa área, o 

que envolve grandes somas de capital e interesses econômicos e imobiliários. 58 

A preservação do patrimônio arquitetônico tomou novo fôlego em 2001, mas 

grande parte dos bens patrimoniais que foram preservados são oriundos do período 

sanatorial joseense. Nesse período a preservação foi voltada principalmente para o 

patrimônio privado e a população permaneceu alijada das decisões do COMPHAC. 

Os bens preservados foram: Cine Santana (2002), Capela Santa Cruz (2002 – 

Distrito de Eugênio de Melo), Complexo Tecelagem Parahyba (2004 – incluindo a 

Residência Olivo Gomes, projeto de Rino Levi), Capela Nossa Senhora da Saúde (2004 – 

Capela do Sanatório Antoninho da Rocha Marmo), Instituto das Pequenas Missionárias de 

Maria Imaculada (2004 – Sanatório Maria Imaculada), Residência Genesia Bernadelli 

Tarantino (farmacêutica - 2004), Residência Mário Weiss (ex-proprietário da Cerâmica 

Weiss - 2004), Residência João Batista de Souza Soares (médico joseense - 2004) e a 

Praça João Mendes (2006 – Praça do Sapo). 

 

 

 

                                            
58 Cabe lembrar que é na região central que se encontram pontos comerciais e terrenos de valor comercial. 
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Figura 13 – Fotografia: Instituto das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada, 05 set. 
2009. Acervo pessoal. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 14 – Fotografia: Capela Nossa Senhora da Saúde, 05 set. 2009. Acervo pessoal. 

Quando se analisou a seleção do patrimônio joseense concluiu-se que ela é 

caracterizada pelo tradicionalismo e pelo tecnicismo, que foi brevemente rompido nos 

anos de 1993 a 1996. Após 1996, observou-se um retrocesso na participação popular. De 

acordo com a documentação existente na Divisão de Patrimônio Histórico, não há 

documentos que confirmem a continuidade nos pedidos de preservação e nem a 

identificação de bens significativos, pela população.  
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Zamin, estudando a trajetória da valorização dos patrimônios assinalou que, nas 

políticas tradicionalistas, os patrimônios são preservados sob preceitos de anciedade e 

contemporaniedade e não levam em conta a multiplicidade social. Essa postura clássica 

somente é superada, quando o patrimônio é entendido enquanto espaço de significação/ 

resignificação de uma memória coletiva, construída socialmente e múltipla. Ou seja, 

quando a população se insere nas políticas preservacionistas: 

os valores rememorativos inserem-se num processo evolutivo, cuja gênese é o 
valor monumental intencionado, seguido pelo valor histórico e, a partir deste, o valor 
de ancianidade. [...] 

O valor histórico de um monumento está no fato de representar uma etapa 
determinada, de certo modo individual, na evolução de algum dos campos criativos 
da humanidade. [...] O valor histórico de um monumento será tanto maior quanto 
menores forem as alterações por ele sofridas em seu estado original, que possuiu 
imediatamente após a sua criação.  

O valor de ancianidade tem um caráter mais subjetivo, ligado às impressões 
anímicas frente a elementos que “referem-se ao tempo, ao ciclo de criação e morte 
como experiência intuitiva, porém difusa, comum a todos os homens” (FONSECA, 
2005, p. 68). Sua apreciação não requer a erudição e o conhecimento que 
requerem os valores artístico e histórico. 

[O] processo de reconfiguração do cenário internacional [pós 1945] é acompanhado 
pela renovação nos saberes; nas ciências humanas os estudos etnográficos 
ampliam-se e a antropologia solidifica-se como uma disciplina, ganhando força e 
influência no campo da preservação. As lutas sociais e políticas de independência, 
democratização e respeitos à diversidade dos povos são acompanhadas por lutas 
simbólicas, contexto em que o conceito de patrimônio amplia-se e consolida-se, 
então, como patrimônio cultural, surgindo novos pressupostos valorativos (ZAMIN, 
2006, p. 31-35). 

Quanto à participação popular, a legislação do COMPHAC foi atualizada por 

diversas vezes para a inclusão de novos membros. Mas, verificando essas atualizações 

(FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO/COMPHAC, 

<http://www.fccr.org.br/comphac.htm>, 2008) observou-se que a população não foi 

mencionada de forma mais ampla na legislação. Há somente a indicação de um 

representante da Câmara como representante da sociedade joseense. Não há 

normalização quanto à participação popular, embora não seja negada a sua participação 

nas reuniões.  

Hoje o COMPHAC, segundo a Lei no 5.864 de 22 de maio de 2001 é 

constituído pelos seguintes conselheiros: 

presidente: Diretor Presidente da Fundação Cultural Cassiano Ricardo; 
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II – dois representantes da Diretoria da Fundação Cultural Cassiano Ricardo; 

III – um representante da Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente - SPMA; 

IV – um representante da Secretaria de Obras e Habitação - SOH; 

V – um representante da Câmara Municipal indicado pela Mesa Diretora; 

VI – um representante do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE; 

VII – um representante da Mitra Diocesana; 

VIII – um representante da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de São 
José dos Campos - AEASJC; 

IX – um representante da Universidade do Vale do Paraíba - UNIVAP; 

X – um representante da Associação Comercial e Industrial de São José dos 
Campos - ACI; 

XI - um representante do Escritório Regional de Planejamento do Estado de São 
Paulo - ERPLAN; 

XII – um representante do Instituto de Estudos Valeparaibanos - IEV; 

XIII – um representante da Universidade Paulista - UNIP; 

XIV – um representante da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB (Subseção 
de São José dos Campos); 

XV – um representante do Instituto dos Arquitetos do Brasil - IAB; 

XVI – um representante do Conselho de Ministros Evangélicos. (LEI MUNICIPAL 
no 5.864, < www.camarasjc.sp.gov.br >, 2008). 

As decisões relativas ao Conselho emanam do poder público com o apoio de seu 

órgão técnico, a Divisão de Patrimônio Histórico, criado em 1993. Mas, embora sua 

responsabilidade seja a de preservar a memória social e de interesse coletivo, ela 

encontra-se limitada, pois não há a presença constante de membros da população e nem 

a divulgação mais efetiva das ferramentas que podem ser utilizadas pelo cidadão 

joseense para a preservação de seus bens. A Ata de 25 de novembro de 1987 assinalou 

a necessidade de elaboração de mecanismos de participação e conscientização popular 

acerca do patrimônio, mas o Congresso previsto não ocorreu.  

Quanto às atribuições do Conselho, a legislação determina:  

opinar sobre a preservação da paisagem e formações naturais que caracterizam o 
Município; opinar sobre questões de preservação de bens culturais do Município; 
proceder à identificação dos bens culturais do Município; opinar sobre o 
tombamento de bens móveis e imóveis de valor histórico, ambiental, cultural, 
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arqueológico, etnógrafo, paisagístico, arquivístico e bibliográfico, artístico ou 
arquitetônico, existentes no Município; elaborar normas ordenadoras e 
disciplinadoras da preservação dos bens culturais; opinar sobre projetos de 
conservação, restauração e aproveitamento turístico e cultural dos bens 
preservados; opinar sobre a restauração e conservação de bens móveis e imóveis, 
inclusive se de interesse paisagístico e/ou ecológico, articulando-se nesses casos, 
as ações com os demais órgãos encarregados da preservação destes bens; 
fiscalizar a utilização dos bens tombados a serem preservados e deliberar para 
sanar os desvirtuamentos; sugerir quanto à adequação de uso proposto para os 
bens culturais preservados; elaborar pareceres de apoio técnico e deliberativos 
pertinentes à área de ação; sugerir sobre o desenvolvimento da tecnologia próprias 
voltadas para a preservação de bens culturais e sugerir a concessão de auxílio ou 
subvenções a entidades que objetivem as mesmas finalidades do Conselho, ou 
particulares que conservem e protejam documentos, obras e locais de valor 
histórico, artístico, paisagístico ou cultural59 (FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO 
RICARDO/COMPHAC, < http://www.fccr.org.br/comphac.htm >, 2008). 

Novamente, verificou-se que nas atribuições do COMPHAC, a única menção que 

se faz à particulares é quanto a preservação financeira dos bens considerados como 

patrimônio. Não existe a definição da participação popular nem no tocante à preservação 

e ao apoio à fiscalização dos bens patrimoniais. O interlocutor que deveria ser a 

população não está ausente, mas recebe a seguinte mensagem: estamos preservando 

seus bens. Essa é a fala erudita Há a necessidade de se alterar novamente a legislação 

municipal do Conselho e redimensionar sua política, visando a participação ampla. 

A participação popular está prevista na Declaração de Amsterdã (1975), onde há 

o primeiro indicativo para a intersecção entre o planejamento urbano e a preservação, 

integrando a população como um elemento importante para a preservação dos bens e na 

Constituição de Nairobi (1976)60, que se preocupou com a integração entre o patrimônio e 

a sociedade com a vida cotidiana, agregando o bem às atividades sociais e econômicas 

do espaço onde está localizado. Mas, mais efetivamente, no Brasil é somente com a 

Constituição Federal de 1988 é que é ampliada a legislação relativa ao patrimônio 

cultural. A Constituição de 1988 define as competências de promoção, regulamentação e 

fiscalização das práticas de preservação, atribuindo um papel mais significativo para a 

administração municipal e para a participação popular. 

                                            
59 Quanto à preservação do patrimônio arquivístico, o COMPHAC apenas dá apoio aas atividades do 
Arquivo Público do Município, pois São José dos Campos possui seu Sistema de Arquivos instituído, cuja 
responsabilidade é a implantação da política pública municipal de arquivos e ainda, possui as ferramentas 
arquivísticas de preservação da documentação municipal, as Tabelas de Temporalidade. 

60 Ver: INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL/ CURY, Isabelle (org). 
Cartas Patrimoniais.  3ª ed., Rio de Janeiro, 2004. 
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A participação prevista na Constituição pode ocorrer de três modos: na 

apresentação de projetos de lei que preservem um bem; na fiscalização na execução de 

obras e na proteção do bem, conservando-o. O que ainda não acontece na íntegra em 

relação ao Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, 

Paisagístico e Cultural do Município de São José dos Campos.  

A partir da criação do COMPHAC, vários bens foram considerados relevantes e 

preservados em diversos pontos do município, mas ao se ler as Atas dos trabalhos 

desenvolvidos por esse órgão, que se encontram custodiadas pelo Arquivo Público do 

Município, vêem-se apenas a presença da administração pública e não da população, 

identificando o que lhe era e é importante.  O único momento de participação popular nas 

reuniões do Conselho ocorreu recentemente, quando da indicação de preservação da 

Cerâmica Weiss. Essa reunião ocorreu em quatorze de abril de 2009.61 

Na reunião do COMPHAC, em 14 de abril de 2009, onde se discutiu a 

preservação do Complexo da Cerâmica Weiss62, os dizeres do Secretário do COMPHAC 

                                            
61 Outro momento de participação popular foi em 1995, quando em reunião de Orçamento Participativo foi 
solicitada a preservação da Estação ferroviária do Limoeiro. Esse pedido não realizado em reunião do 
COMPHAC, por esse motivo, assinalei que desde a formação do Conselho, somente na discussão da 
Cerâmica Weiss é que foi vista a participação direta da população. 

62
 A Cerâmica Weiss foi uma das fábricas mais importantes para a cidade de São José dos Campos, mas 

entrou em falência na década de 1980 e sua área foi adquirida em 2009 por uma construtora de São Paulo. 
O pedido de preservação do complexo junto ao COMPHAC foi realizado pela população de Santana, bairro 
onde ela se localiza, pelos líderes dos movimentos populares locais e por familiares dos antigos 
proprietários da Cerâmica. Para além da preservação, o debate acerca desse complexo fabril é mais 
complexo: hoje, ele abriga,em sua vila operária, famílias de ex-funcionários e um dos herdeiros e ex-
proprietários da empresa que com a desapropriação da área ficarão sem residência. O Ministério Público 
também está envolvido no caso. Embora a discussão sobre sua preservação seja antiga e vários foram os 
estudos que demonstram sua importância para a memória local, o COMPHAC não demonstrou interesse, 
pois alegou-se que o patrimônio foi descaracterizado. Somente em reunião no dia 14 de abril de 2009, é 
que o Complexo foi preservado, sob os olhares da população. Dentre os estudos que demonstram a 
importância da Weiss destaca-se o pedido de preservação oficial do Complexo Weiss como Elemento de 
Preservação Dois – EP-2, datado de 24 de setembro de 2004, sob nº 0808/SG/2004 ao COMPHAC, cuja 
resposta foi o arquivamento. Segundo dossiê da Cerâmica Weiss (DPH/2008), a Divisão de Patrimônio 
Histórico encaminhou-se então ao local e constatou que a área encontrava-se degradada e que haviam 
moradores nela. Sendo assim, não haveria motivos para sua preservação, por não se tratar de um exemplar 
arquitetônico relevante. Existem também, alguns trabalhos significativos para a preservação da Weiss: dois 
Trabalhos de Graduação produzidos na Universidade do Vale do Paraíba e uma Dissertação de Mestrado 
produzida na Universidade de Campinas. Dois sites também destacam a importância desse espaço 
(www.museudapessoa.net e http://www.porcelanabrasil.com.br/m-weiss.htm). A Diretoria de Patrimônio 
Histórico produziu, em contradição, outros instrumentos que recordam a importância da Weiss, como o 
Processo de Preservação da Residência da família Mário Weiss (Lei Municipal nº 6.719/04 de 06 de 
dezembro de 2004), a Cartilha relativa à Educação Patrimonial; as exposições: “Cerâmicas”, 
“Industrialização, Operariado e Consumo – São José de 20 a 50”. Há também dois trabalhos produzidos 
com o apoio da Lei de Incentivos Ficais Municipal – LIF, aprovada pela própria Fundação Cultural: 
OLIVEIRA, José Oswaldo et all. Sant’Anna – São José dos Campos – Evolução Histórica e diretrizes 
urbanas, 1999 e SANTOS, Ademir Pereira dos. São José dos Campos – Arquitetura Industrial, 2006. 
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subsidiaram a observação de que para o técnico, a fala social é desorganizada e não é 

passível de inteligibilidade, tornando-se apenas ruído (ORLANDI, 1998, p. 03-10) 

[O secretário do Conselho]63 informa que estão presentes no auditório, vários 
munícipes que estão pleiteando a proteção e preservação da Cerâmica Weiss, 
[...][O secretário do Conselho] informa aos munícipes presentes que podem 
participar da reunião, como ouvintes, sem se manifestar. [O secretário do Conselho] 
sugere que todos primeiro assistam a apresentação da Divisão de Patrimônio 
Histórico (DPH), de forma ordeira, civilizada e pacífica e que em seguida será dada 
a oportunidade, para que uma das pessoas, na condição de representante da 
comissão de preservação da Cerâmica Weiss, faça uso da palavra por três minutos, 
para que possam apresentar o seu ponto de vista, as suas reinvidicações e suas 
sugestões. [O secretário do Conselho] afirma que dessa forma, estaremos 
discutindo e debatendo civilizadamente essas questões e que mesmo que haja 
divergências, essas fiquem apenas no plano das idéias, pois devemos respeitar 
para sermos respeitados e que a rigor, todos que aqui estão, sejam os 
conselheiros, os munícipes e representantes de movimentos sociais, todos temos 
um mesmo objetivo, compatibilizar o crescimento da cidade, para que ocorra da 
forma mais adequada e também preservando a memória e a história da nossa 
cidade, que afinal é de todos nós. [O secretário do Conselho] enfatiza, que 
provavelmente a proposta a ser apresentada pela Divisão de Patrimônio Histórico, 
não agrade a todos, pois ela foi desenvolvida pensando nos vários fatores que 
envolvem a preservação de um bem e de todos os atos e conseqüências que 
advirão dessa, pondera que a proteção legal é o primeiro passo, é apenas o início e 
a parte mais fácil de todo o processo, pois na verdade o uso futuro e a recuperação 
e restauro desse bem, é bem mais complexo e difícil. [...] [O secretário do 
Conselho] relembra que na legislação atual, lei municipal no 3021/85, não há 
definição sobre procedimento e encaminhamento, ou mesmo a proposição de 
terceiros, como é o caso (FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO 
RICARDO/COMPHAC, < www.fccr.org.br/comphac >, 2008). 

O Conselho solicitou a preservação do complexo em sua totalidade, ao contrário 

do previsto pela Divisão do Patrimônio Histórico. Nessa Ata o Secretário do Conselho e 

diretor de Patrimônio Histórico alertou também para a necessidade de atualização da 

legislação municipal de patrimônio.64  

Embora o COMPHAC afirme que a população pode participar de suas decisões, 

não foi isso que foi verificado. No site do Conselho, www.fccr.org.br/comphac, há uma 

seção que informa como a população deve enviar proposta por escrito para preservação 

ao Diretor Presidente desse órgão, a qual será analisada pelo Departamento de 

Patrimônio Histórico e pelos membros do COMPHAC. Não há nenhuma referência sobre 

                                            
63 O nome do Secretário do Conselho foi retirado do trabalho para evitar constrangimentos. 

64 A Cerâmica Weiss ainda não está preservada. A Legislação para sua preservação está tramitando na 
Prefeitura Municipal. 
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a participação popular nas reuniões. O Secretário informou que a legislação vigente não 

acata a propositura de “terceiros”, o que reafirma o afastamento popular.  

Na reunião do dia 14 de abril de 2009, a manifestação da população deveria ser 

rápida, de forma ordeira, civilizada e pacífica: 

[O secretário do Conselho] informa aos munícipes presentes que podem participar 
da reunião, como ouvintes, sem se manifestar. [O secretário do Conselho] sugere 
que todos primeiro assistam a apresentação da Divisão de Patrimônio Histórico 
(DPH), de forma ordeira, civilizada e pacífica e que em seguida será dada a 
oportunidade, para que uma das pessoas, na condição de representante da 
comissão de preservação da Cerâmica Weiss, faça uso da palavra por três minutos, 
para que possam apresentar o seu ponto de vista, as suas reinvidicações e suas 
sugestões. [O secretário do Conselho] afirma que dessa forma, estaremos 
discutindo e debatendo civilizadamente essas questões e que mesmo que haja 
divergências, essas fiquem apenas no plano das idéias, pois devemos respeitar 
para sermos respeitados (FUNDAÇÃO CULURAL CASSIANO 
RICARDO/COMPHAC, < www.fccr.org.br/comphac >, 2008). 

Neste caso verificou-se a superioridade da fala acadêmica sobre a fala da 

população, que por sua vez foi vista como uma fala desorganizada (ORLANDI, 1998, 03-

10). A fala da população também foi entendida como restrita, não abrangendo os 

interesses técnicos de organização da cidade: 

[O secretário do Conselho] enfatiza, que provavelmente a proposta a ser 
apresentada pela Divisão de Patrimônio Histórico, não agrade a todos, pois ela foi 
desenvolvida pensando nos vários fatores que envolvem a preservação de um bem 
e de todos os atos e conseqüências que advirão dessa, pondera que a proteção 
legal é o primeiro passo, é apenas o início e a parte mais fácil de todo o processo, 
pois na verdade o uso futuro e a recuperação e restauro desse bem, é bem mais 
complexo e difícil (FUNDAÇÃO CULURAL CASSIANO RICARDO/COMPHAC, < 
www.fccr.org.br/comphac >, 2008). 

Embora o Conselheiro tenha afirmado que todos os presentes na reunião 

possuíssem um ideal comum que é o de “compatibilizar o crescimento da cidade, para 

que ocorra da forma mais adequada e também preservando a memória e a história da 

nossa cidade” (FUNDAÇÃO CULURAL CASSIANO RICARDO/COMPHAC, < 

www.fccr.org.br/comphac >, 2008), sua própria postura em silenciar os presentes 

demonstrou a negação de sua própria tese. 

Outra questão levantada pelo Conselheiro foi a não inserção na Lei Municipal no 

3.021/85, relativa à valorização e classificação dos níveis de preservação, de 

procedimento e encaminhamento, bem como da proposição de terceiros para níveis de 

preservação de patrimônio (LEI MUNICIPAL 3.021/85,FUNDAÇÃO CULTURAL 
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CASSIANO RICARDO/COMPHAC, < http://www.fccr.org.br/comphac.htm >, 2008).  Assim 

a população deveria acatar o que a Divisão de Patrimônio Histórico propunha. Novamente 

a fala científica se sobrepôs à popular, legitimamente amparada pela legislação. 

Orlandi (1998, p.03-10), a respeito das falas da cidade apontou para a questão do 

descompasso existente entre a “fala organizada” proveniente da Administração e dos 

técnicos em relação ao que a autora denominou “falas desorganizadas”, da população. 

Orlandi chamou a atenção para a distância que é estabelecida entre a cientificidade dos 

técnicos e a população, observando que os discursos são provenientes dos grupos que 

são estabelecidos socialmente. Na comunicação, as falas se encontram. A “fala cientifica” 

é aproximada à “fala desorganizada” e vice-versa. 

Essa situação demonstrou a necessidade de se ampliar e reavaliar a política de 

patrimônio e o contato que se quer estabelecer com a população. Afinal, como afirmou 

Magaldi na luta pela apropriação da cidade, o antagonismo entre a cientificidade e a 

população não deveria acontecer. A política pública a ser estabelecida pelos órgãos 

administrativos para a proteção do patrimônio cultural e sua incorporação aos planos de 

desenvolvimento urbano deveriam permitir maior comunicação entre administração e 

população (MAGALDI, 1992, p.22). Somente dessa forma o patrimônio e os planos de 

desenvolvimento poderão ser instrumentos reguladores da produção do espaço urbano, 

capazes de manter os laços de identidades, do passado e do presente, da população. 

Quanto à relação patrimônio e operação urbana, a tabela de bens preservados 

serviu de apoio para o diagnóstico de que a maioria dos patrimônios se localizam na 

região central, prática originária da necessidade de requalificação do centro urbano. A 

concentração geográfica dos patrimônios na região central evidenciam que houve um 

esforço de preservação dos patrimônios cujas funções foram relevantes para a gestão 

administrativa do município (infra-estrutura e personalidades) e significativos para a 

identificação do processo histórico joseense. 
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 Patrimônio origem Preserva_ 
ção 

Lei  Pedido de 
preservação 

Uso Identida_
de 

Local 

01 ISB 1876 09/06/1986 3143/86 População e 
COMPHAC 

desativada Irmandade 
- católica 

Centro 

02 Paratodos 1941 15/07/1988 3358/88 COMPHAC Centro 
comercial 

Cinema - 
lazer 

Centro 

03 Capela N. 
Senhora da 
Conceição 
Aparecida 

1908 11/08/1988 3366/88 Família 
Cursino 
COMPHAC 

Local de 
exposições 

Católica Centro 

04 Theatro São 
José 

1909 12/05/1994 4567/94 COMPHAC Biblioteca 
Pública 
Cassiano 
Ricardo 

Teatro, 
paço 
municipal 
e 
Biblioteca 

Centro 

05 Capela São 
Miguel 

Séc. 
XIX 

30/06/1994 4592/94 COMPHAC Reunião 
Irmandade 
São Miguel 

Católica Centro 

06 Mercado 
Municipal 

1923 04/07/1994 4595/94 COMPHAC Mercado Comércio Centro 

07 Empresa de 
Luz e Força 
de SJC 

Séc XX 30/06/1994 4593/94 População Biblioteca Infra-
estrutura - 
cultura 

Distrito de 
Eugênio 
de Mello 

08 Paço 
Municipal 

1926 26/10/1994 4632/94 COMPHAC Centro 
Cultural 
Mário 
Covas, 
Centro de 
Informa_ 
ções 
Turísticas e 
Museu do 
Esporte 

Infra-
estrutura 

Centro 

09 Fórum 1936 26/10/1994 4633/94 COMPHAC Coletoria 
Estadual 

Infra-
estrutura 

Centro 

10 Sanatório 
Vicentina 
Aranha 

1924 28/08/1996 4928/96 COMPHAC Parque 
Municipal 

Infra-
estrutura - 
Saúde 

Centro 

11 Estação 
Ferroviária do 
Limoeiro 

1894 19/09/1996 4943/96 População Desativada Infra-
estrutura 

Limoeiro 

12 Estação 
Ferroviária 
Eng. Martins 
Guimarães 

Séc XX 19/09/1996 4943/96 População Desativada Infra-
estrutura 

Martins 
Guimarães

13 Estação 
Ferroviária 
Eugênio de 
Mello 

1898 19/09/1996 4943/96 População Desativada Infra-
estrutura 

Distrito de 
Eugênio 
de Mello 

14 Estação 
Ferroviária 
Central de 
SJC 

1925 19/09/1996 4943/96 População Desativada 
– abriga 
população 
do Bairro 
Nova 
Tatetuba 

Infra-
estrutura 

Santana 
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 Patrimônio origem Preserva_ 
ção 

Lei  Pedido de 
preservação 

Uso Identida_
de 

Local 

15 Sanatório Vila 
Samaritana 

1929 19/02/1998 169/98 DPH Desativada Infra-
estrutura – 
Saúde - 
Comunida
de 
Evangélica

Centro 

16 Capela Santa 
Cruz 

Séc XX 20/05/2002 6092/02 DPH Capela Católica Distrito de 
Eugênio 
de Mello 

17 Cine Santana 1952 12/06/2002 6135/02 DPH Centro 
Cultura - 
Cinema 

Cinema -
lazer 

Santana 

18 Complexo: 
Fazenda 
Santana do 
Rio Abaixo e 
Tecelagem 
Parahyba de 
Cobertores 

------ 05/01/2004 6493/04 DPH Parque da 
Cidade 
Roberto 
Burle Marx, 
complexo 
administrativ
o municipal 
e estadual, 
Coopertêxtil 

Fábrica Santana – 
zona de 
preserva_ 
ção 

19 Genásia B. 
Tarantino 

1928 06/12/2004 6718/04 DPH Comércio e 
serviço 

Residência 
da 
primeira 
farmacêu_
tica de 
SJC 

Centro 

20 Mário Alfredo 
Weiss 

1947 06/12/2004 6719/04 DPH Escola 
particular 

Residência 
dos ex-
proprietári
os da 
Cerâmica 
Weiss 

Centro 

21 João Batista 
de Souza 
Soares 

1945 06/12/2004 6720/04 Família Serviços Residência 
de antigo 
médico 
sanatorial 

Centro 

 
Tabela 04 - Bens Preservados. 

Novamente, concluiu-se que, apesar dos esforços em adotar medidas mais 

atualizadas, a política de patrimônio joseense é ainda pautada por princípios 

tradicionalistas e tecnicistas e que a valorização dos bens patrimoniais estão 

intrinsecamente ligadas aos interesses dos grupos hegemônicos locais. 
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4.2.2  INVENÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 

 

O patrimônio é uma invenção do mundo moderno em busca de seu passado, da 

legibilidade das cidades e da identidade do todo social. O patrimônio é resultado das 

diversas falas sociais urbanas. Entendido como ferramenta social formadora e 

informadora da memória social está vinculado à idéia de estabilidade, de permanência e 

de reconhecimento de um grupo em um espaço e tempo determinados.65  

Como formador de identidades o patrimônio se torna a fonte de significado e 

experiência de um povo, com base em atributos culturais. Assim, a construção da 

identidade depende da matéria prima proveniente da cultura obtida, processada e 

reorganizada de acordo com cada sociedade.  

Diversos patrimônios foram preservados em São José dos Campos e cada um 

cumpre uma função social na urbanização da cidade66. Verficando a aplicabilidade da 

política de patrimônio, são destacados nessa Seção três patrimônios, cada um de um 

período da política patrimonial. Foram estudados a Capela Nossa Senhora Aparecida e o 

Sanatório Vicentina Aranha, como integrantes da política de revitalização de áreas 

degradadas e as Estações Ferroviárias como signos populares.  

Levando-se em conta que as formas de ocupação do espaço são afetadas pelas 

modalidades de produção econômica que se desenvolvem nesse mesmo espaço, 

observou-se que, com o processo de modernização, esses patrimônios, que possuem 

como referencial básico a rememória de um espaço e de um tempo, que confere sentido 

ao passado de uma sociedade, passam a ser encarados também como um bem de valor 

comercial. Tornam-se um bem público que se direcionou politicamente para serem 

capazes de atrair investimentos e valorizar áreas antes desvalorizadas, pela localização 

geográfica e pelo desinteresse para a especulação imobiliária. 
                                            
65 De acordo com Halbwachs (1990) o grupo quando inserido numa parte do espaço, o transforma à sua 
imagem “ao mesmo tempo em que se sujeita e se adapta às coisas materiais que a resistem. Ele se fecha 
no quadro que construiu. A imagem do meio exterior e das relações estáveis que mantém consigo passa ao 
primeiro plano da idéia que faz de si mesmo. Ela penetra em todos os elementos de sua consciência, 
comanda e regula sua evolução [...] O lugar recebeu a marca do grupo, e vice-versa”  (HALBWACHS, 1990, 
133). 

66 Embora o COMPHAC não tenha conseguido legalmente inserir o patrimônio cultural na política de 
planejamento urbano de São José dos Campos, o patrimônio está sendo utilizado pela Administração como 
valorativo econômico. 
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na atualidade, a discussão sobre preservação tem adquirido novas vertentes na 
medida em que o patrimônio cultural transformou-se em um recurso econômico 
para as cidades que os possuem. Assim, a abordagem do patrimônio não se 
restringe somente a perpetuação da memória e da história atrelada aos valores 
culturais de um povo, mas sim aos valores econômicos na medida que o seu valor 
de uso é substituído pelo valor de troca, ou seja, na lógica capitalista ele é 
transformado em mercadoria, de caráter especulativo, e precisa gerar lucro, 
independentemente de seu conteúdo ou significado, servindo às necessidades da 
acumulação por meio das mudanças e (re)adaptações de usos e funções. 

Com as tendências contemporâneas de valorização dos espaços das cidades, 
pautadas nas estratégias do planejamento urbano, tanto por parte do Estado 
quanto dos empreendimentos privados, vemos que o patrimônio das cidades 
ganhou destaque e, ao menos no discurso, passou a ser defendido como um 
importante referencial da história de uma cidade, da memória do lugar e também 
como um importante recurso econômico voltado às atividades da indústria cultural 
(OLIVEIRA, 2008, p.7-8). 

Nesse sentido, o patrimônio joseense não é exceção à regra. Vários patrimônios 

foram preservados visando a requalificação67 do centro histórico de São José dos 

Campos. No projeto de requalificação foram inseridos os seguintes patrimônios: o largo 

da Capela São Miguel, a Igreja São Benedito e a Capela Nossa Senhora, como religiosos, 

a antiga Câmara Municipal, o Mercado Municipal e a Biblioteca Pública Cassiano Ricardo 

e o Sanatório Vicentina Aranha.68  

A questão da necessidade de reordenação e requalificação da área central local 

foi representativa na década de 1980, pois com a chegada dos grandes empreendimentos 

comerciais e shoppings, a população mais abastada se redirecionou para bairros mais 

afastados, tornando o centro decadente. Havia, portanto, a urgência em se pensar 

políticas de atração para essa região.69 

                                            
67 Observo que: a requalificação dos centros antigos das cidades, pode ocasionar sua gentrificação  e novo 
marketing cultural, que por sua vez poderá causar a espetacularização do patrimônio; um perigo para a 
memória. Para maiores discussões ver: CYMBALISTA, Renato (org.) Desafios de La Constrcción 
democrática em Brasil. São Paulo: Instituto Pólis: Fundação Ford, 2008. 
68 O antigo Sanatório Vicentina Aranha foi adquirido pela Prefeitura Municipal e transformado em Parque 
em 2008. Sua função foi a de revalorização de bairros centrais nobres.  
69 A respeito da decadências de espaços, Villaça (1996) observou que “aquilo que se chama de 
"decadência" é o abandono do centro pelas elites. [...] as burguesias abandonaram bastante o centro, tanto 
como local de diversões como de compras” (1996, 02). A necessidade de requalificação tornou-se mais 
evidente nos últimos anos da década de 1990. Foi realizado um programa visando intervenções 
programadas e homogêneas nas fachadas dos centros comerciais. A partir de 1997, houve uma discussão 
de novas formas de ocupação dessas áreas centrais, dando-se ênfase para a ocupação dos vazios 
urbanos, e mais recentemente a questão da preservação do patrimônio histórico se incorporou a esta nova 
política.  
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De todos os bens patrimoniais destacou-se a Capela Nossa Senhora Aparecida, 

como um dos primeiros patrimônios preservados pelo Conselho Municipal de Preservação 

do Patrimônio Histórico, Artístico, Paisagístico e Cultural do Município de São José dos 

Campos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 – Fotografia: Capela Nossa Senhora Aparecida, 02 set. 2009. Acervo pessoal. 

A Capela foi construída por volta de 1908 e é o único exemplar de capela de fazenda 

do centro da cidade, fenômeno iniciado nas fazendas do século XVII, perdurando até 

início do XX, mesmo nas cidades. 70 Localizada na sede da Chácara de propriedade da 

família Cursino, foi levantada no mesmo local onde antes havia uma pequena Capela de 

mesmo nome. Segundo a Certidão no 1.287 do Cartório de Registro de Imóveis, foram oito 

os zeladores que cuidaram dela enquanto era propriedade da família Cursino. Nesta 

Capela eram realizadas festas, rezas de terços, reuniões, catecismo e atividades 

complementares à Igreja Matriz, como curso de 1ª Comunhão. 

Na década de 1980 a Capela Nossa Senhora foi doada à Mitra Diocesana de 

Taubaté, passando a contar com um pároco para celebração de missas e abrigando as 

conferências da Sociedade São Vicente de Paula. Foi também local das reuniões das 

Irmandades da Legião de Maria, dos grupos de catequese e de oração e era o espaço da 

saída da procissão de Domingo de Ramos, que se finalizava na Matriz.  

 
                                            
70 Dados foram obtidos na Diretoria de Patrimônio da Fundação Cultural Cassiano Ricardo e estão 
disponíveis em < http://www.fccr.org.br/comphac.htm >. Acesso em 14 jun. 2008.  
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Figura 16 – Fotografia: Procissão de Nossa Senhora, década de 1950. Acervo: Arquivo 
Público do Município de São José dos Campos. 

Em 11 de Agosto de 1988 a Capela foi preservada em sua totalidade por meio da Lei 

Municipal N.º 3.366/88. Mas foi somente em 27 de Novembro de 1997, que ela passou a 

integrar o rol dos bens públicos municipais. Com a permuta entre a Prefeitura Municipal e 

a Mitra Diocesana, a Capela foi desprovida de seus símbolos sagrados, laicizada e 

tornada um bem público. E de acordo com a interpretação da municipalidade, somente a 

partir do seu status de bem público é que a capela pôde ser restaurada.71  

A Capela Nossa Senhora Aparecida, restaurada e refuncionalizada como Museu de 

Arte Sacra72 em 2007, tornou-se o exemplo da contradição inerente ao espaço e por sua 

vez ao Patrimônio Cultural. As memórias da comunidade tendo como referência aquele 

espaço são múltiplas.  

A população católica compreendeu o espaço como um local religioso e de oração. 

Por sua vez, a Administração a compreende como um espaço laico, museológico, 

turístico. Fruto da revitalização do centro urbano, o local da antiga Capela aloja discursos 

bastante contraditórios. A história da sua preservação evidencia a difícil tarefa de 

                                            
71 O poder público apenas restaurou e conservou a Capela após tê-la transferido para seus domínios. 

72 A técnica utilizada para seu restauro remonta ao arquiteto francês Viollet-Le-Duc, um pioneiro da 
preservação histórica no início do século XIX na França. Esse modelo, que prevê a sacralização do 
passado, onde o prédio deveria ser reconstruído integralmente até atingir fielmente as suas características 
originais, eliminando-se todos os elementos intermediários é antigo e questionável. O restauro da Capela já 
foi criticado pela sua "artificialidade" ou "inautenticidade". A escolha reflete o tradicionalismo joseense. 
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preservação de bens públicos no Brasil. A Capela tem forte representação para os 

moradores de São José dos Campos como espaço sagrado dificilmente será mudada. A 

representação da capela materializou a memória social evidenciando a vontade do 

joseense. A Administração, com vistas a implantar o Museu de Arte Sacra e a criar um 

novo espaço de sociabilização, lançou mão da Educação Patrimonial73.  

No contrapelo dessa intenção, parte significativa dos visitantes do Museu de Arte 

Sacra ainda entende e reconhece o espaço da antiga capela como forte elemento do 

sagrado. Ao realizarmos atividades de observação do público que visita o local 

verificamos que, de cada vinte visitantes74, ao menos cinco entram na Capela para 

conhecer o Museu, o restante busca o espaço para realizar suas rezas. A população, 

resistente, mantém o não reconhecimento da sua laicidade; resposta da memória 

individual que liga o espaço ainda à sua função religiosa. 

Não obstante todos esses embates, a preservação teve aspectos positivos ao tentar 

recuperar o significado histórico-social do patrimônio. De qualquer forma, a Administração 

joseense valorizou e ressignificou a Capela como patrimônio, garantindo a cidadania de 

sua população, por meio da preservação do direito de permanência da identidade dos 

grupos sociais locais, mesmo que contrariando a imaginabilidade de alguns setores da 

população. 

Outro patrimônio que integrou a política de requalificação de áreas foi o Sanatório 

Vicentina Aranha.75 Segundo documentos do Departamento de Patrimônio Histórico 

                                            
73 O projeto “Trilhas do Centro” integra o Projeto de Educação Patrimonial – PEP e ocorre durante o ano 
letivo, atingindo crianças a partir de 06 anos das escolas públicas e particulares de São José dos Campos, 
mas, embora importante do ponto de vista da conscientização da importância da preservação de nossa 
memória, não conta com divulgação na mídia falada e televisiva, o que diminui muito a sua abrangência. 

74 Embora polêmico por seus limites e pela crítica que alguns estudiosos fazem com relação ao demasiado 
envolvimento do pesquisador com seu objeto, o método lógico da observação participante foi utilizado por 
possibilitar captar, de forma ampla, as práticas e representações vivenciadas no espaço que propusemos 
estudar. O número de 20 visitantes, é a média por dia, levantada a partir do Livro de Registro de Visitantes 
da Capela Nossa Senhora Aparecida, 2008. 
75 Para a preservação do Sanatório Vicentina Aranha a Administração contou com o apoio da população 
dos bairros adjacentes. Esse Sanatório, projetado por Ramos de Azevedo, localiza-se em uma área de 
grande valorização imobiliária e na década de 1980, encontrava-se sub-utilizado pela Santa Casa de 
Misericórdia. O espaço era ocupado pelo Instituto Nacional de Seguridade Social e seu uso incomodava a 
população vizinha. Cientes da necessidade de valorização do bairro, da importância desse Sanatório para o 
período da tuberculose local e de seu construtor, os moradores dos bairros Vila Ady- Anna, Jardim 
Esplanada, Vila Ema e Jardim Apolo apoiaram sua preservação pelo COMPHAC e CONDEPHAAT. Houve 
na época (1980) um movimento denominado “Vicentina Aranha é Nosso” que buscava o apoio do restante 
da população joseense para sua preservação. 
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(FUNDACAO CULTURAL CASSIANO RICARDO/DPH, 2008), a sugestão de preservação 

do Complexo é antiga, datada da década de 1980, com forte apelo popular, 

principalmente dos moradores dos bairros vizinhos.   

 

 

 

 

 

 

Figura 17 – Fotografia: Sanatório Vicentina Aranha, 09 mai. 2008 Acervo DPH. 

No período de 1900 a 1965, São José dos Campos começou a receber doentes 

de tuberculose que vinham em busca de cura pelo isolamento dos pacientes e pelo clima, 

como preconizado pelos médicos da época. Essa fase ficou conhecida como Sanatorial. A 

fase Sanatorial foi responsável pelo crescimento e grande modificação urbana em São 

José dos Campos, com o forneceu a infra-estrutura necessária às indústrias que 

chegariam à cidade após a década de 1950. Nessa época, vários edifícios foram 

construídos, como pensões, sanatórios, farmácias e casas de médicos.  

Como resultado da política higienista desse período, a Santa Casa de 

Misericórdia de São Paulo, diante da necessidade de construir um hospital de isolamento 
para o tratamento dos tuberculosos, decidiu pela construção em São José dos Campos. 

Para a construção do primeiro Sanatório em 1914, a Câmara Municipal doou o terreno à 

Santa Casa de Misericórdia. Assim, em 1924, entrou em funcionamento, o Sanatório 

Vicentina Aranha.  

Nos anos de 1924 a 1945, o Vicentina passou por várias reformas e ampliações, 

mas, com o desenvolvimento das pesquisas, novas possibilidades de cura e mudanças no 

tratamento da tuberculose, o Sanatório teve redução em sua demanda, refletindo 

diretamente no seu espaço. Após o encerramento de suas atividades, o Vicentina abrigou 

o Instituto Nacional de Seguridade Social, funcionou como Hospital Geriátrico, abrigando 
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também, uma Associação de Apoio ao Fissurado Labial Palatal, o Centro de Atividades 

para a Terceira Idade, e o Espaço Cultural “Vicentina aranha”. 

Considerado patrimônio para poder conter o avanço da população de seu 

entorno, conforme Ata do COMPHAC, datada de 26 de junho de 1986, foi preservado por 

Lei Municipal n°. 4928/96, como Setor de Preservação. E somente, mais tarde, em 25 de 

julho de 2001, foi assinada a resolução SC nº. 44, tornando o sanatório um bem tombado 

pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico - 

CONDEPHAAT (FUNDAÇAO CULTURAL CASSIANO RICARDO/DPH, 2008). 

Após sua preservação, o Vicentina Aranha passou a integrar a política de 

requalificação de áreas, iniciada na década de 1980. O Sanatório foi importante 

ferramenta para a requalificação e valorização das propriedades particulares dos bairros 

adjacentes, servindo como ferramenta à especulação imobiliária. 

Estando em estado precário de conservação foi adquirido pela Prefeitura 

Municipal em 2008 e transformado no Parque Vicentina Aranha. Infelizmente, enquanto 

esteve nas mãos da Santa Casa de São Paulo, o Sanatório Vicentina Aranha teve 

diversos usos e foi descaracterizado internamente. Quando adquirido pelo poder público 

apresentou sérios problemas, até mesmo estruturais e elétricos. Os prédios do Complexo 

encontram-se bastante deteriorados. 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 – Fotografia: Interna: Pavilhão São José, 09 de maio de 2008. Acervo: DPH. 
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À espera de restauro, as áreas externas foram abertas ao público para 

caminhadas em seu jardim. Com sua aquisição e abertura, a administração possibilitou a 

revalorização de seu entorno. A Prefeitura Municipal informou em seu sítio:  
Patrimônio da população joseense 
Parque Vicentina Aranha fica aberto das 6h às 20h 

O Parque Vicentina Aranha está agora com os portões abertos entre 6h e 20h. A 
abertura do parque para a população joseense aconteceu no último dia 27, às11h. 
O evento foi um dos destaques da programação de 240 anos da cidade e contou 
com bela apresentação da Orquestra Sinfônica de São José dos Campos. 
Excepcionalmente no dia 27, a capela Sagrado Coração de Jesus foi aberta para 
visitação. Por enquanto, apenas a área dos jardins poderá ser percorrida até que os 
prédios sejam restaurados, após elaboração de um plano diretor simplificado de 
ocupação. [...] 

Criação de comissão – Após a compra do complexo foi nomeada uma comissão 
especial, para coordenar os trabalhos de utilização e finalizada do antigo sanatório. 
O relatório da comissão, com base em sugestões apresentadas por meio de 
consulta pública e pela internet, o Parque Vicentina Aranha deve funcionar como 
um centro integrado de cultura, com atividades de recreação, lazer, educação, 
cultura e arte. 

Limpeza – Após a compra, a Prefeitura iniciou a limpeza da área. Foi feita capina, 
roçada e a retirada do entulho. Os jardins passaram por limpeza fitossanitária (uso 
de fungicida e outros produtos em prol da saúde de toda área verde do parque). 

Muro – O muro que cercava o Vicentina Aranha foi substituído por grade vazada e 
a calçada refeita com blocos intertravados com uma faixa de grama baixa em toda 
extensão. Ao todo foram 900 metros lineares de obra. Todo conjunto de prédios foi 
protegido por uma cerca, para que as pessoas possam visualiza-los e garantir o 
isolamento até que sejam reformados e restaurados.  

Iluminação – Em junho, a Prefeitura iniciou a implantação de 127 luminárias em 
cerca de 2.500 metros lineares de passeio no interior do Parque Vicentina Aranha 
(PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, < www.sjc.sp.gov.br >, 
2007).  

 

 

 

 

 

 

Figura 19 – Fotografia: Abertura do Parque Vicentina Aranha, 27 jul. 2007. Acervo: pessoal. 
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O Jornal Bairro a Bairro, ano 01, ed. 0476, trouxe a imagem do Sanatório Vicentina 

Aranha ao lado da imagem do Parque Santos Dumont e de diversos prédios localizados 

na área central da cidade. As imagens veiculam uma idéia de cidade moderna, com alto 

índice de qualidade de vida. O leitor que debruça sobre seu texto confirma essa visão 

ótica, permitida pelas fotografias. O Informativo observou que São José dos Campos é 

uma cidade de grande porte tecnológico, com muitas áreas verdes e uma das vinte e 

cinco melhores cidades para se morar no país, destacando o Vila Ema como um bairro 

charmoso e valorizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 – Jornal Valeparaibano, Jornal Bairro a Bairro, ano 1, ed. 04, de 2007. 

                                            
76 O Jornal Bairro a Bairro é um encarte do Jornal Valeparaibano que circulou em 1997, antes da aquisição 
do Sanatório. 
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Com a transformação do Sanatório em Parque a imagem do passado sanatorial foi 

sobreposta. O espaço que antes era da doença, hoje, é um espaço de lazer de alto valor 

histórico e imobiliário. Por sua grandiosidade e por ter sido tecnicamente avançado, o 

Vicentina pode ser preservado e está aberto à população, como enfatizou a Prefeitura 

Municipal, em seu site, em 04 de novembro de 2008: 

Ficha técnica 
Autor do Projeto - Francisco de Paula Ramos de Azevedo, arquiteto e  Arnaldo Vieira 
de Carvalho, engenheiro civil.  
Ano de Construção: 1918  
Ano da Inauguração: 1924 
  
A participação de Ramos de Azevedo 
O renomado Engenheiro e  Arquiteto Francisco de Paula Ramos de Azevedo (1851 – 
1928) era, na época, chefe da Comissão de Obras da Santa Casa de Misericórdia de 
São Paulo e responsável pela maioria das obras que atestavam a intensa urbanização 
da capital paulista, entre elas, vale citar o edifício do Tesouro Nacional (1886- 1891), o 
Quartel de Polícia, na Luz (1888), o Hospital Militar (1893), a Escola Politécnica(1894), 
o Edifício do Liceu de Artes e Ofícios (1897-1900), o Hospital Psiquiátrico do Juqueri  
(1898), o Teatro Municipal de São Paulo (1903-1911) e a Penitenciária do Estado, no 
Carandiru (1919). Assim sendo, coube naturalmente, ao Escritório Técnico Francisco 
de Paula Ramos de Azevedo & Cia projetar mais esta obra, no caso o Sanatório 
Vicentina Aranha que, devido ao caráter do tratamento e a fatalidade que representava 
o contágio da tuberculose, deveria ficar numa cidade próxima a São Paulo e que 
oferecesse as condições necessárias para sediar tal empreendimento. (...) 

Reconhecido como o mais completo e com o melhor arranjo espacial, expresso na 
estrutura formal e o funcional do conjunto arquitetônico, o Sanatório Vicentina Aranha, 
apontado como um dos maiores da América Latina, configura-se como a obra mais 
importante do período denominada fase sanatorial, e que, além do padrão de serviço 
oferecido, serviu como referência obrigatória para outras edificações, no município, 
com finalidades idênticas.  

O Sanatório Vicentina Aranha está localizado numa parte da cidade que foi 
denominada, a partir de 1932, Zona Sanatorial, hoje, área de uso residencial de alto 
valor imobiliário. Este complexo hospitalar está incrustado em uma área verde de 
consideráveis  proporções, cercado por muros de alvenaria em toda a sua extensão. 
(...) 

Este conjunto arquitetônico é amplamente reconhecido pela comunidade como um dos 
mais importantes da fase sanatorial. Em termos arquitetônicos é uma referência das 
primeiras manifestações da modernidade no Vale do Paraíba, sendo protegido como 
patrimônio histórico estadual pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, 
Arqueológico, Artístico e Turístico - CONDEPHAAT. Fonte: Site do Comphac - 
http://www.fccr.org.br/comphac/vicentina.htm (PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
JOSÉ DOS CAMPOS,< www.sjc.sp.gov.br >, 2008). 

A Administração lançou mão de reportagens e informativos próprios para resignificar 

o espaço do antigo Sanatório. A ideologia do desenvolvimento joseense está sendo 

veiculada pela imprensa local, apagando o passado e reafirmando a vocação tecnológica 
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da cidade, popularizada na cidade. Os valores que são passados estão carregados da 

ideologia modernista que ainda permeia o município. São José é moderna, um ótimo lugar 

para se viver. O município é um lugar aprasível. Não há identificação das diferenças 

sociais, do contraste entre pobreza e riqueza. A cidade é rica e bela. 

Essa postura caminha ao que Bollème observou que o discurso é um “argumento 

político particular, de grupos, categorias ou classes sociais, modelado retoricamente 

sobre o povo e para o povo, adquirindo, conforme seu poder de convencimento, um 

caráter popular” (BOLLÈME, 1988, p.30 apud ZANETTI, 2008, p.11). E à Bakthin (2004, 

p.13- 46) que assinalou que todo corpo físico é capaz de se transformar em signo, 

refletindo e refratando outra realidade. A língua é uma fala, carregada de valores sociais e 

ideológicos. Os signos são móveis e nele é que se desenvolve e que se observam as 

lutas de classe. 

Nesse cenário, as Estações Ferroviárias destoam da política requalificatória para 

se inserir na política participativa. A partir das ferramentas colocadas à disposição da 

população no período 1992-1996, mais especificamente nas discussões estabelecidas 

pelo Orçamento Participativo, a população das áreas envoltórias às estações ferroviárias 

colocaram a questão da necessidade de preservação desses espaços como relevante à 

memória ferroviária, propondo seu uso pela coletividade. Acerca das Estações tem-se as 

seguintes informações de acordo com seus Dossiês que se encontram na Divisão de 

Patrimônio Histórico da Fundação Cultural Cassiano Ricardo. 

A Estação Ferroviária do Limoeiro, localizada à Rua Carlos Marcondes, no Bairro 

do Limoeiro, foi resultado da construção da linha férrea principal por fazendeiros locais e 

que cortava o município em 1869. Essa linha principal teve sua inauguração em 1877 e 

ela é uma das marcas de um forte processo de crescimento e decadência do Vale do 

Paraíba “As cidades da linha se desenvolveram, e as que eram prósperas e ficaram fora 

dela viraram as "Cidades Mortas"...” Em 1889, com a queda do Império, a E.F.D.Pedro II 

cujo trecho pertencia, passou a se chamar E.F.Central do Brasil. Em 1957 a Central foi 

incorporada pela RFFSA. “O trecho entre Mogi e São José dos Campos foi abandonado 

no fim dos anos 80, pois a construção da variante do Parateí, ao norte, foi aos poucos 

provando ser mais eficiente”. Em 31 de outubro de 1998, o transporte de passageiros 

entre o Rio e São Paulo foi desativado, com o fim do então chamado “Trem de Prata”, no 

mesmo ano em que a MRS Logística, empresa que assumiu a concessão das linhas 
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férreas brasileiras. A Estação do Limoeiro corta hoje, um bairro popular e é datada de 

1926. Por sua importância passou a fazer parte do Patrimônio Histórico joseense em 

1996, através da Lei Municipal n.º 4.943/96. 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 – Fotografia: Estação do Limoeiro, 03 jul. 2009. Acervo pessoal. 

A Estação Ferroviária de São José dos Campos, chamada de Estação Central 

teve seu trecho modificado após um grave acidente, assim originalmente a Estação 

inaugurada em 1876, sofreu modificações em seu traçado, que passou a tangenciar a 

cidade, através do Bairro de Santana. Conforme notícia no Jornal O Correio Joseense 

(1925), observou-se que durante o processo de mudança da linha, houve uma grande 

discussão na cidade, a tal ponto que o Sr. Napoleão Monteiro, líder do movimento e editor 

do Jornal O Correio Joseense, utilizou-se de seu prestígio para evitar as obras. Contudo, 

as obras prosseguiram e o novo prédio foi inaugurado na Avenida Sebastião Gualberto, 

em 01 de outubro de 1925, mas não sem protestos. Poucos meses antes a Central tentou 

dar à futura nova estação o nome de Doutor Dutra, engenheiro da ferrovia, o também que 

gerou inúmeros protestos na cidade, conforme reportagem de capa (JORNAL CORREIO 

JOSEENSE, 1925).  

A Estação original, que foi desativada e demolida, tinha as seguintes 

características, segundo dados retirados do Dossiê de Preservação do Departamento de 

Patrimônio Histórico: A linha original vinha de Jacareí, passava pela estação do Limoeiro, 

depois pela Parada Lima, cruzava o Ribeirão do Vidoca, subia a colina na direção 

aproximada da atual Avenida Anchieta, galgando a escarpa e alcançava o altiplano 

aproximadamente na atual confluência da Avenida São João com a Avenida Nove de 

Julho. Nesta área foram construídas a estação, armazéns, terminal de cargas e o 
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escritório da Companhia. A antiga estação, erigida em 1887 e que substituiu a original 

(provavelmente de madeira ou uma estação muito pequena e provisória) situava-se onde 

hoje se encontram a estação de tratamento de águas da Sabesp e o Tênis Clube. O 

acesso a ela era por aquela avenida com renques de palmeiras, a João Guilhermino, que 

segundo se conta, terminava à frente da velha estação. Dali os trilhos seguiam pelas 

encostas do vale do rio Lavapés, obedecendo a melhor declividade e, para retornar à 

várzea, guinavam repentinamente em curva para cruzar o ribeirão, onde, em 1915, 

ocorreu um desastre de grandes proporções e que deu origem ao processo de 

remodelação da linha. 

A nova linha da Estação Central também foi preservada pela Lei Municipal n.º 

4.943/96 em 1996. A Estação Ferroviária Eng. Martins Guimarães que homenageia o 

engenheiro José Francisco Martins Guimarães Filho também sofreu modificações em seu 

leito. A original foi inaugurada em 1921, e tendo sido reconstruída em alvenaria em 1925, 

a 2.500 metros da estação original, devido à abertura da variante de São José dos 

Campos. A Estação Martins Guimarães antiga encontra-se preservada junto às outras 

Estações. 

A Estação de Eugênio de Mello foi inaugurada em 1898 em área doada pela 

família Molina e também sofreu reforma. A original era de madeira, contudo como informa 

o Dossiê relativo às Estações do Departamento de Patrimônio Histórico, em 1925 a 

estação foi reconstruída em alvenaria, por ser junto com a Estrada de Rodagem Rio - São 

Paulo, o único caminho do Distrito de Eugênio de Mello com as cidades próximas. O 

nome da Estação uma homenagem a Eugenio Adriano Pereira de Cunha e Mello, diretor 

da Central de 1889 a 1891. Inativa há muitos anos, não se encontra bem conservada 

junto ao bairro que se formou à sua volta. Até os anos 1990 o seu terminal de containers 

era ainda utilizado pela fábrica da General Motors, próxima à estação. Em conjunto com 

as outras três estações, foi preservada pela lei n.º 4943/96. 

Quanto à Parada Lima, o Dossiê das Ferrovias também informa que a Parada foi 

inaugurada em 1943.  Seu nome é proveniente da família da esposa do dono da fazenda 

onde ela se localizava (local onde fica o Clube Termas do Vale). Ela funcionou até os 

anos de 1960, tendo sido desativada em 1970. Dela nada mais resta, a não ser a linha 

enferrujada que separa três bairros, dois bairros nobres, o Jardim Esplanada II e o Jardim 

das Colinas e um de classe média baixa, o Vale dos Pinheiros. 



 131

Retornando à participação popular. Em especial tomando como referência a 

Estação do Limoeiro, a Correspondência da Prefeita (FUNDAÇÃO CULTURAL 

CASSIANO RICARDO/DPH, 2008) para a realização de Comodato com a Rede 

Ferroviária, se torna um exemplo da política participativa. O Comodato foi realizado 

através de um Convênio que estipulou o uso pelo município das estações desde que 

fossem cuidadas e posteriormente poderiam ser até adquiridas, desde que o município 

possuísse projeto para elas. A aquisição das ferrovias ainda está em debate, mas duas 

delas, a Eugênio de Mello e Limoeiro, já se encontram sob a responsabilidade municipal, 

desde 04 de agosto de 2009. 

Prefeitura Municipal de São José dos Campos  
Ofício no 307/95 -GP 
São José dos Campos, 31 de julho de 1995. 
Prezado Senhor 

A Administração Democrática e Popular da Prefeitura Municipal de São José dos 
Campos, tem como uma de suas metas de Governo a recuperação e a valorização do 
patrimônio cultural do Município. O executivo implantou uma área especializada 
responsável pela implantação do Arquivo Público do Município, pelo Museu Municipal 
e pelo Patrimônio Histórico, que atualmente desenvolve trabalhos de recuperação de 
vários edifícios históricos preservados pelo Conselho de Defesa do Patrimônio 
Histórico, Artístico, Arqueológico e Turístico do estado de São Paulo (Condephaat) e 
pelo Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, Artístico, Paisagístico e Cultural de 
São José dos Campos (Comphac), como os prédios da Câmara, Biblioteca Pública e o 
Mercado Municipal. 

A repercussão deste trabalho junto à comunidade chamou a atenção da população do 
Bairro Limoeiro, onde existe uma antiga Estação da Rede Ferroviária Federal, que 
atualmente encontra-se abandonada. Através de suas lideranças comunitárias, a 
população local solicitou a interferência da Administração Federal junto à essa 
Presidência para que o edifício fosse cedido em comodato ao Município para ser 
recuperado e passar a ser um espaço cultural comunitário, com a instalação de uma 
biblioteca pública. 

Por este motivo a Prefeitura Municipal tem interesse em desenvolver um projeto para a 
ocupação e ocupação da edificação e solicita da Presidência da Rede Ferroviária 
Federal informações sobre a possibilidade de abertura de negociações sobre o 
assunto. [...] 

Angela de Moraes Guadagnin - Prefeita Municipal (FUNDAÇÃO CULTURAL 
CASSIANO RICARDO/DPH, Dossiê relativo às Estações ferroviárias, 2008). 

As Estações em São José dos Campos foram preservadas e continuam sendo 

monitoradas pela população, pois ainda não estão restauradas e se encontram em estado 

extremamente precário. A esse respeito algumas matérias do jornal Valeparaibano 

trataram da questão. 
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As primeiras reportagens são datadas de 11 de agosto de 2005 e mostra o estado 

precário em que as Estações se encontravam, o que gerou manifestação popular: 

Estações históricas sofrem com abandono e falta de preservação 
Construídas entre 1887 e 1925, Martins Guimarães, Eugênio de Melo, Limoeiro e 
Vila Maria eram usadas para escoar produtos para São Paulo e Rio 
São José dos Campos 

Principal canal de escoamento de produtos de São José dos Campos no século 
passado, as quatro estações ferroviárias construídas entre 1887 e 1925 marcaram 
a história da economia da cidade, principalmente da exportação cafeeira. [...] Com a 
inauguração da rodovia Presidente Dutra, na década de 50, as ferrovias foram 
perdendo a importância e sendo desativadas gradativamente. Atualmente, com 
exceção da região central, as estações estão em estado precário de conservação. 
Todos os prédios são "preservados" pelo Comphac (Conselho Municipal de 
Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Paisagistico e Cultural) desde 1996. 
O Departamento de Patrimônio Histórico da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, 
em São José, informou que negocia a compra das estações do Limoeiro e Martins 
Guimarães para realizar obras de restauro. Os prédios pertencem à RFFSA (Rede 
Ferroviária Federal S.A.)  

Outro lado - Responsável pela manutenção dos prédios a RFFSA foi procurada 
pela reportagem por três dias, entre a última sexta-feira e ontem, por telefone e por 
e-mail. Nenhum representante da empresa quis se pronunciar sobre a negociação 
dos prédios e o estado de conservação, e a assessoria de comunicação não 
retornou os contatos. 

Eugênio de Melo – [...] O local é monitorado pelo agente ferroviário José Aparecido 
Bernardo, 41 anos. "Aqui começou com transporte de café, depois aço e tubos de 
ferro e por fim containeres com matéria-prima para indústrias. Acredito que os trens 
vão voltar à plena atividade. O transporte é mais seguro e mais econômico", disse. 
Segundo ele, a estação é visitada por alunos e moradores do bairro. "A estação 
representa o início da história econômica da cidade. O trajeto dos trens e o barulho 
de chegada são marcas que estão eternizadas em quem mora no local", disse. 

Martins Guimarães - A situação da estação Martins Guimarães é ainda mais crítica. 
Cercado pelo mato, o prédio corre risco de desabamento e se tornou alvo de atos 
de vandalismo. Para a professora Jacira Barbosa, a história do Jardim Guimarães 
está sendo esquecida com a destruição da estação. [...] 

Limoeiro – [...] Desativada, a estação está abandonada e se tornou moradia para o 
desempregado Euclides de Moura, 52 anos. 

Vila Maria - Um grupo de famílias da Central de Movimento Popular de São José 
que mora no terminal de desembarque da estação da Vila Maria está catalogando 
documentos para uma mostra sobre os trabalhos da Rede Ferroviária Federal.  

[...] A estação representa o início da história econômica da cidade. O trajeto dos 
trens e o barulho de chegada são marcas que estão eternizadas em quem mora no 
local. Do agente ferroviário José Aparecido Bernardo, que é responsável pela 
estação de Eugênio de Melo 

A gente fica sem luz, sem água, mas não fica no tempo. Tem lampião e a casa aqui 
é muito boa para morar. Eu não mexo na estrutura, mas a gente coloca uma janela 
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e porta para ficar mais protegido. Do desempregado Euclides de Moura, que mora 
na Estação do Limoeiro (JORNAL VALEPARAIBANO, Caderno Seu Bairro, 11 ago. 
2005). 

A segunda reportagem do Valeparaibano da data de 11 de agosto de 2005 

informou que há famílias morando e cuidando da estação Central, na Vila Maria: 

Vila Maria tem famílias em terminal 
São José dos Campos 

As estações da Vila Maria, na região central, e a do distrito do Eugênio de Melo são 
as únicas que ainda mantêm atividades. Na Vila Maria está localizado o principal 
terminal ferroviário e o escritório da liquidada Rede Ferroviária Federal. Atualmente 
a empresa MRS Logística realiza o escoamento de cargas, e o terminal de 
desembarque foi ocupado por 23 famílias. 

Em Eugênio de Melo uma pessoa monitora a antiga estação, que recebe visitas de 
moradores do bairro. [...] Limoeiro, [...] tornou moradia para o desempregado 
Euclides de Moura, 52 anos (JORNAL VALEPARAIBANO, Caderno Seu Bairro, 
11 ago. 2005.)  

A terceira reportagem de 11 de agosto de 2005 alertou para que as famílias que 

moram na estação Central localizaram documentos importantes para a história de São 

José dos Campos. Esses documentos foram abandonados pela Rede ferroviária e pelos 

órgãos de patrimônio do município: 

Moradores preparam exposição 
São José dos Campos 

Pelo menos 23 famílias da Central de Movimento Popular de São José que moram 
no antigo prédio de desembarque da estação ferroviária da Vila Maria estão 
catalogando documentos para realizar mostra sobre os trabalhos da Rede 
Ferroviária Federal na cidade. [...] O local foi desativado na década de 50. A área 
foi ocupada por 23 famílias da Vila Tatetuba no início de 2004. 

Segundo uma das coordenadoras do movimento, Leila Boratt Pereira, 34 anos, a 
estação foi encontrada em completo abandono. "Reformamos o prédio sem mexer 
em sua estrutura, pintamos, arrumamos o telhado e mantivemos todas as 
características do local. E todo o material encontrado foi arquivado para preservar a 
história da estação", disse. [...] 

Segundo o motorista João Modesto Alves Pereira, 62 anos, a história da ferrovia foi 
encontrada no lixo (JORNAL VALEPARAIBANO, Caderno Seu Bairro, 11 ago. 
2005). 

A quarta reportagem informou que a Prefeitura tem interesse nas Estações: 

Prefeitura quer comprar dois prédios 
São José dos Campos 
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O diretor de Patrimônio Histórico da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, em São 
José, Vitor Chuster, diz que a prefeitura vem negociando com a Rede Ferroviária 
Federal desde julho de 2000 a compra das estações do Limoeiro e Martins 
Guimarães. Segundo Chuster, os projetos de restauro, avaliados em cerca de R$ 
140 mil, já estão prontos, aguardando a negociação. [...] acionamos o Ministério 
Público Federal em razão de os prédios se encontrarem em péssimo estado", 
disse. [...]  "Tivemos que ingressar na Justiça no final de 2002 alertando para o 
descaso da ferrovia. Os prédios passaram a oferecer risco a terceiros", diz. 

Neste período, o engenheiro Jorge do Vale Junqueira chegou a assinar documento 
vendendo a estação do Martins Guimarães por R$ 34 mil. A proposta do Limoeiro 
foi de R$ 37 mil. Estávamos dispostos a comprar. A rede tinha um débito de IPTU 
com a prefeitura de R$ 91 mil. Depois da cobrança, eles elevaram o valor dos 
imóveis", disse (JORNAL VALEPARAIBANO, Caderno Seu Bairro, 11 ago. 2005). 

As discussões iniciadas em 1995 como a manutenção e a aquisição das estações 

continuaram em pauta nas matérias do Jornal Valeparaibano datadas de 2008: 

Abandono ameaça estação em São José dos Campos 
Para preservar prédio histórico, oposição deve propor ação pública contra a 
prefeitura por suposta negligência 
São José dos Campos 
Beatriz Rosa 

atualmente, com exceção da estação central, na Vila Maria, as estações Limoeiro, 
na região oeste, Martins Guimarães e a do Eugênio de Melo, na região leste da 
cidade, estão em estado precário de conservação e correm risco de ruir. [...] 

Segundo o líder da oposição na Câmara, Wagner Balieiro (PT), as estações são 
alvo de negociações entre a prefeitura e a extinta RFFSA (Rede Ferroviária Federal 
S/A), há mais de oito anos. ‘Enquanto esse impasse se arrasta, as construções 
históricas correm o risco de desabar.’ Balieiro afirmou que a bancada tem reunido 
documentos que comprovam ser possível a aquisição dos prédios por intermédio do 
IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional). ‘Já conversamos com o 
IPHAN e o que nos foi dito é que a prefeitura precisa pedir uma transferência de 
titularidade das estações, mas desde que ela apresente um projeto de restauro e se 
comprometa a cumpri-lo’, disse Balieiro. [...] 

A estação ferroviária Marins Guimarães, na zona leste, foi a primeira a ser incluída 
no processo do petista em razão da precariedade do prédio. ‘Em 1996, a estação 
estava intacta e em perfeito estado. Mas com essa indefinição nas negociações o 
prédio foi abandonado à ação do tempo e dos vândalos’, afirmou. 

No local, as paredes laterais estão quebradas, os batentes das portas e das janelas 
foram removidos e parte do telhado já desabou. O mato alto cobre parte da fachada 
do prédio. 

A dona-de-casa Paula Cristina dos Santos, 23, cresceu próximo à estação Martins 
Guimarães. Ela sintetiza o sentimento de muitos moradores do bairro que sonham 
em ver o patrimônio recuperado. ‘Era lindo, haviam pés de fruta e uma cerca. De 
repente, os trabalhos na estação pararam e ninguém nunca mais voltou para 
cuidar. Eu tenho saudades daquele tempo.’ 
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Outro lado – Procurado pelo Valeparaibano, a presidente da Fundação Cultural 
Cassiano Ricardo, Antônia Varotto, não retornou as ligações. 

Líder da bancada do governo, Juvenil Silvério (PSDB) se limitou a dizer que o 
governo o governo não investiu na recuperação das estações em razão de 
existirem outras ‘prioridades’. 

Vice-líder, o vereador José Luiz Nunes (DEM) admitiu a possibilidade de retomar as 
negociações com a União. ‘As estações são patrimônio da cidade e não podemos 
correr o risco de perder parte da memória de São José’ (JORNAL 
VALEPARAIBANO, Primeiro Caderno, 28 out. 2008).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 - A dona-de-casa Paula Cristina dos Santos, 23, com os filhos Gabriela Vitória (2) 
e Mateus (8) - Fonte: Jornal Valeparaibano,  28 out. 2008. 

A reportagem do Jornal Valeparaibano de outubro de 2008 apontou novamente 

para o estado precário das Estações: 

MPF investiga abandono de 3 estações 
Beatriz Rosa  
São José dos Campos 

A procuradoria da Republica instaurou inquérito para verificar suposta negligência 
do IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), do DNTT 
(Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes) e da MRS Logística S. 
A. na manutenção de três das quatro estações ferroviárias de São José dos 
Campos. 

O procedimento foi aberto no último dia 15 com base em representação do 
COMPHAC (Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, 
Paisagístico e Cultural) que denunciou o estado precário de manutenção dos 
prédios localizados no centro, Eugênio de Melo e Limoeiro. [...] Outro processo 
contra a União tramita na 2ª vara da Justiça Federal. A ação, também protocolada 
pelo Ministério Público Federal, prevê a adoção de medidas de manutenção e 
preservação da Martins Guimarães. 
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Impasse: Conselheiro Executivo do Comphac e do Departamento de Patrimônio 
Histórico da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, Vítor Chuster, afirmou que a 
representação foi mais uma tentativa de fazer a União zelar pela guarda e 
manutenção dos prédios. 

Reação: Moradores lamentam as péssimas condições em que se encontram as 
estações. No distrito de Eugênio de Melo, a professora aposentada Yeda Venâncio 
de Paiva Fraga e Silva, 60 anos, guarda na memória as lembranças de quando a 
plataforma da estação de Eugênio de Melo pulsava com o desembarque de 
passageiros no terminal. 

‘Me lembro que a estação era linda. Meu pai contava que a casa chegou pré-
moldada da Europa.’ (...) Seu pai Venâncio de Paiva, foi gerente da estação de 
ferro entre os anos de 1940 e 1964. E foi nessa época que Yeda nasceu e passou a 
juventude no local. 

‘O Eugênio de Melo fez parte da rota de viagem de entre as cidades de São Paulo e 
Rio de Janeiro na época áurea do café e a estação simbolizou esse período. É 
importante que os órgãos públicos se esforcem e busquem a conservação desses 
prédios que guardam a história da cidade’ (JORNAL VALEPARAIBANO, Caderno 
Cidades, 31 out. 2008). 

As reportagens do Jornal Valeparaibano, de 2005 e 2008, permitiram várias 

discussões. A primeira questão observada foi que a população acompanhou o desenrolar 

da preservação e manutenção das estações em São José dos Campos, sempre alertando 

para o valor histórico do patrimônio ferroviário para os moradores vizinhos e para a 

história da cidade. 

A segunda observação é de que nem mesmo entre a administração e os 

vereadores há um consenso quanto à importância do patrimônio cultural para o município: 

Procurada pelo Valeparaibano, a presidente da Fundação Cultural Cassiano 
Ricardo, Antônia Varotto, não retornou as ligações. 

Líder da bancada do governo, Juvenil Silvério (PSDB) se limitou a dizer que o 
governo o governo não investiu na recuperação das estações em razão de 
existirem outras ‘prioridades’. 

Vice-líder, o vereador José Luiz Nunes (DEM) admitiu a possibilidade de retomar as 
negociações com a União. ‘As estações são patrimônio da cidade e não podemos 
correr o risco de perder parte da memória de São José’ (JORNAL 
VALEPARAIBANO, Primeiro Caderno, 28 out. 2008).  

Verificou-se também que, para a preservação de um bem, o patrimônio não 

necessita ser adquirido pelo poder público. Existem mecanismos legais para o controle e 

a manutenção dos bens particulares preservados. Em São José dos Campos há 

residências preservadas que não foram incorporadas ao patrimônio público. No caso 

específico das estações a administração local deveria ter dado andamento às 
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negociações com a União sem exigir a transferências de guarda. O Convênio firmado com 

a Rede Ferroviária deveria ter uma cláusula que permitisse ao poder público municipal a 

manutenção das casas ferroviárias, mesmo sem aquisição, pois trata-se de interesse 

público. A solução contratual seria mais breve do que o embate judicial, que vem sendo 

travado desde 2008 (JORNAL VALEPARAIBANO, Caderno Cidades, 31 out. 2008) 

A quarta observação é relativa à manutenção das estações. O uso do patrimônio 

também é um meio para manter a sua preservação. Um exemplo disso ocorreu na 

Estação Central, na Vila Maria. Em 2003-2004 houve um grande processo de 

desfavelização na cidade, quando ocorreu a remoção da Favela do “Tatetuba” ou “Morro 

do Regaço” para uma área no subúrbio joseense. A população, que não aceitou o local 

definido pela Prefeitura municipal para abrigá-los, ficou sem moradia e se hospedou na 

Estação Central, limpando-a e reformando-a: "’Reformamos o prédio sem mexer em sua 

estrutura, pintamos, arrumamos o telhado e mantivemos todas as características do local. 

E todo o material encontrado foi arquivado para preservar a história da estação’, disse” 

(JORNAL VALEPARAIBANO, Caderno Seu Bairro, 11 ago. 2005). De qualquer forma a 

presença da população conservou a estação.  

Somente em reunião datada de 04 de agosto de 2009, a Secretaria de Patrimônio 

da União transferiu a responsabilidade para o município de duas estações, a do Limeiro e 

a Martins Guimarães. Em matéria datada de 06 de agosto de 2009, o Jornal 

Valeparaibano alertou: 

São José dos Campos assume guarda provisória de 2 estações 

Prefeitura deve definir um plano de ação para manutenção dos prédios do Limoeiro 
e Martins Guimarães; limpeza será imediata. 

A Prefeitura de São José dos Campos assumiu a guarda provisória das estações 
ferroviárias Martins Guimarães e Limoeiro. O termo de guarda foi assinado 
anteontem na sede da SPU (Secretaria de Patrimônio da União), em São Paulo. 

A prefeitura confirmou a aquisição dos imóveis e disse que a documentação de 
posse das estações já foi encaminhada à Secretaria de Planejamento. 

Caberá à pasta definir um plano de ação para a manutenção dos prédios 
preservados pelo COMPHAC (Conselho do Patrimônio Histórico, Artístico, 
Paisagístico e Cultural), desde 1996. A prefeitura infirmou ainda que serviços de 
limpeza e manutenção devem ser realizados de forma imediata (JORNAL 
VALEPARAIBANO, Caderno Cidades, 06 ago. 2009). 
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A atuação da população em conjunto à Administração garante a preservação do 

patrimônio enquanto espaço social e de memória.  

 

 

4.2.3 SILÊNCIO DO PATRIMÔNIO CULTURAL EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 

 

 

Castells (2001), estudando a relação globalização e cultura, observou que há três 

formas e origens de construção de identidades, uma legitimadora, que é introduzida pelos 

dominantes para expandir e racionalizar sua dominação em relação aos atores sociais; a 

segunda, de resistência, criada por atores contrários a dominação atual, criando 

resistências com princípios diferentes ou opostos a sociedade e por fim, a de projeto, que 

surge quando os atores, usando a comunicação constroem uma nova identidade para 

redefinir sua situação na sociedade.  

Para o autor, há certa mobilidade entre as identidades, embora cada uma leve a 

resultados distintos. A identidade legitimadora origina a sociedade civil, com organizações 

e instituições; a de resistência forma comunidades com formas de resistência coletiva a 

alguma opressão e as de projeto produzem os sujeitos. Para Castells, as identidades 

dependem do meio em que foram criadas, pois se inserem na sociedade em rede e trás à 

tona novas formas de transformações sociais. 

Em razão do movimento de globalização proveniente do capitalismo, que supõe 

novas lógicas de relação entre o centro e as periferias, há uma nova reorganização 

espacial. Esse novo movimento acaba se materializando em novas configurações dessas 

aglomerações, em uma redefinição de funções e de reconfiguração desse espaço e em 

uma nova cultura (CASTELLS, 2001,  p.01-36). 

Renato Ortiz (1998) acrescentou: “uma civilização promove um padrão cultural 

sem com isso implicar a uniformização de todos. [...] ela possui uma especificidade, 

fundando uma nova maneira de “estar no mundo”, estabelecendo novos valores e 

legitimações” (ibid, p.33). 

Essa possibilidade de adquirir novos valores e reconfigurar espaços só é 

realizada quando a população tem acesso às ferramentas de análise do discurso oficial, 
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transformando a em suas falas. Embora em São José dos campos, tenha se buscado 

uma forma mais atualizada de política patrimonial, somente os técnicos selecionam os 

patrimônios culturais a serem preservados. É certo que as decisões sobre a preservação 

devem passar pela análise técnica, mas não devem ser pautadas somente pelos técnicos. 

Acredita-se que o patrimônio deve atingir todos os grupos sociais. Sobre a necessidade 

da avaliação técnica Oliveira , verificou que o IPHAN determina que seja, 

aberto um estudo de tombamento, no qual um conjunto de técnicos, funcionários do 
órgão de preservação envolvido no caso, realizam pesquisas sobre o bem, para 
identificar quais os valores que se destacam e qual a importância e justificativa para 
se tombar esse bem. Pautado nesse estudo, é que o Conselho vai deliberar sobre o 
tombamento do bem em estudo (OLIVEIRA, 2008, p.04). 

A seleção técnica é legalmente legitimada em São José dos Campos. O 

Regimento Interno do COMPHAC (FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO 

RICARDO/COMPHAC, < http://www.fccr.org.br/comphac.htm ,2008 > (Anexo D) atribui 

aos técnicos todas as ações preservacionistas. A população sequer é mencionada.  

Acompanhando os Dossiês técnicos do DPH e as Atas de Reunião do COMPHAC 

verificou-se que, além do afastamento da população das decisões relativas ao patrimônio, 

como no caso da Fazenda Galo Branco, os próprios órgãos técnicos são afetados, pelos 

interesses dos segmentos hegemônicos e pelas diretrizes da política urbana, como no 

caso da Cadeia, do Grupo Escolar, da Igreja e da Praça de Santana. Observou-se na 

documentação do DPH que, alguns bens patrimoniais foram identificados pela população 

e pelos técnicos como passíveis de preservação, mas não foram discutidos junto ao 

COMPHAC ou a preservação não foi efetivada.  

O Dossiê técnico da Fazenda Galo Branco formado em 1997 (FUNDAÇÃO 

CULTURAL CASSIANO RICARDO, 2008) permitiu identificar a política de afastamento da 

população como a nova tendência adotada, no período de 1997 a 2009, pela Divisão de 

Patrimônio e pela Secretaria de Planejamento. A Fazenda Galo Branco em Eugênio de 

Melo é um importante remanescente da fase cafeeira local e foi considerada relevante 

pela população, mas seu estudo permanece arquivado no DPH, sem a análise do 

COMPHAC.  
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Figura 23 – Fotografia: Fazenda Galo Branco, 02 fev. 2001. Foto: Flavio Pereira. Disponível 
em: < www.valeparaibano.com.br >. Acesso: 02 fev. 2001.  

A documentação do Dossiê “Fazenda Galo Branco” mostrou que, a ONG- 

CEDEPAC solicitou a preservação da fazenda, através de um estudo histórico minucioso, 

mas o processo não teve andamento. No estudo para a preservação identificou-se que a 

Fazenda Galo Branco é uma das fazendas do início do século 1920, produtora de café e 

que deu origem ao atual Distrito de Eugênio de Melo. Após a abertura do processo para 

sua preservação, em 05 de outubro de 1998, houve uma vistoria a pedido do 

Departamento de Patrimônio Histórico no local. Os técnicos do DPH apontaram que, a 

fazenda encontrava-se em estado precário de conservação, que havia a presença de uma 

família na Sede e que a opção pela preservação não era de interesse.  

No ano de 1999, foi publicada no Jornal Folha de S. Paulo (12 de ago. 1999) uma 

matéria sobre a preservação da fazenda, o que gerou discussão do COMPHAC. O DPH 

reabriu o estudo da preservação, mas não apresentou para debate. Na Ata de Reunião do 

COMPHAC de 18 de agosto de 1999, não se encontrou nenhuma referência acerca do 

novo estudo da fazenda. A equipe do DPH não o mencionou, não deixou clara sua 

intenção de preservá-la e não apontou para a necessidade de oficialização do pedido. 

Houve um grande silêncio. Encontrou-se apenas referência à discussão. 

Em 2001, a preservação da Fazenda foi retomada por solicitação da Diretoria de 

Patrimônio Histórico e ao contrário do parecer anterior, a equipe técnica observou que, a 
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fazenda é passível de preservação em sua totalidade (EP1)77. Embora o parecer tenha 

sido favorável, o dossiê foi arquivado e o COMPHAC não tomou ciência da avaliação.  

Outros silêncios também formaram-se ao longo da existência do COMPHAC, 

como a preservação do perímetro que envolve a Cadeia, o Grupo Escolar, a Igreja e a 

Praça central de Santana, como proposto na reunião de 26 de junho de 1986 

(FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO/ APM, 2008). 78 

Há silêncio também na formação do Núcleo Municipal de Preservação, cuja 

missão seria a de auxiliar nas atividades de fiscalização do patrimônio cultural e na vigília 

aos espaços considerados representativos pela população ou pelo Conselho contra a 

ação dos proprietários ou de vândalos. O Núcleo de Preservação foi proposto em reunião 

do COMPHAC de 26 de junho de 1986 (FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO/ 

APM, 2008). O Núcleo poderia ser mais um aliado na luta do patrimônio, vindo a cobrir 

uma falha da legislação que não trata da questão do congelamento do patrimônio e das 

penalidades aos munícipes que destruírem os bens em processo de preservação. Pela 

ausência de fiscalização um exemplar da arquitetura moderna foi derrubado pelo seu 

proprietário, antes mesmo de sua preservação.79 

 

 

 

 

Figura 24 – Fotografia: Residência Sebastião Pontes. Fonte: PENEDO, Alexandre. 
Arquitetura Moderna. São José dos Campos, 1997.  

                                            
77 A lei municipal no 3.021/85, de 27 de setembro de 1985 conceitualiza EP1 como “bens móveis ou imóveis 
que por suas características históricas, artísticas, paisagísticas, culturais, etnográficas, arquitetônicas, 
arqueológicas e documentais devem ser preservadas totalmente sob a orientação do COMPHAC” 
(FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO/COMPHAC, <http://www.fccr.org.br/comphac.htm>, 2008). 

78 Outros espaços também não foram discutidos pela Diretoria de Patrimônio Histórico e pelo COMPHAC, 
como o Cine Teatro Benedito Alves da Silva, que a população acredita já ser preservado e o Centro 
Tecnológico da Aeronáutica - CTA.  
79 Informação retirada da Ata de 14 de abril de 2009. (FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO 
RICARDO/COMPHAC, <http://www.fccr.org.br/comphac.htm>, 2008).  
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O conflito entre o público e o privado também pode ser verificado na tentativa de 

preservação da Igreja Matriz de São Francisco Xavier (FUNDAÇÃO CASSIANO 

RICARDO/ DPH, 2008). Sem apoio da população local o DPH solicitou a preservação da 

Igreja, mas o pároco local a descaracterizou, inviabilizando o processo. Embora tenha 

sofrido intereferências, a Matriz, pode ser preservada, por ser um espaço de religiosidade, 

que deu origem do aglomerado rural de São Francisco Xavier. Neste caso, o silêncio foi 

opção da Diretoria de Patrimônio, pois o pároco, temeroso da interferência civil em seus 

domínios mobilizou a população contra a preservação. O conceito de preservação não foi 

entendido. O silêncio do DPH e a perda de comunicação com a população são resultado 

de uma política autoritária, forma como vem sendo conduzida a política patrimonial desde 

1997, sem a presença dos munícipes. 

São José dos Campos vem se delineando como a cidade dos silêncios, das vozes 

caladas e sufocadas. 

 

 

4.2.4 PERDA DO PATRMÔNIO CULTURAL EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 

 

 

A cidade não pode parar, a modernidade atribuiu seu fluxo contra o tempo e a 

memória, assim na exposição denominada “Patrimônio Perdido – O passado em Ruínas” 

(FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO/DPH, 2004), a Diretoria de Patrimônio 

Histórico da Fundação Cultural Cassiano Ricardo chamou a atenção da população e da 

própria Administração para diversas edificações que poderiam ter sido preservadas e não 

foram, ora pela falta de iniciativa do próprio Conselho Municipal de Preservação ora pela 

Administração Pública ou pela não influência da população. 

Nessa exposição, a equipe da Diretoria mencionou a respeito da memória de São 

José dos Campos e da necessidade da participação popular:  

Todos [...] estão em sintonia com a história, pois ela se dá a partir de homens, dos 
membros da comunidade global. Esta influencia como somos, como são as nossas 
reflexões diante da vida e em nossas ações. Desta forma, definem também como será 
a configuração de nossa região. É um círculo que se auto-alimenta: somos 
influenciados por ela e conseqüentemente geramos novos caminhos a partir desta 
influência. São José dos Campos, uma cidade inicialmente de cunho agrícola, teve 
duas fases marcantes: como "Cidade Estância de Cura" da Tuberculose e uma outra 
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fase, Cidade Industrial. Estas fases marcaram o crescimento populacional do nosso 
município, estreitamente ligado ao movimento migratório. Esta grande massa de 
imigrantes e migrantes definiram as feições da cidade. Entre as características 
principais deste fenômeno, a que nos interessa especificamente, trata-se da memória. 
Os moradores de nossa cidade, em sua maioria, vem de outras regiões trazendo suas 
histórias de vida, que tem como "pano de fundo" espacial as suas cidades de origem. 
Portanto, não sentem esta como sua cidade, pois seus locais de devoção, de 
divertimento, de relação familiar, enfim, sua memória emocional encontra-se na região 
natal. Assim, a cidade sofre muito mais com a falta de referências do que com um 
apego a tradições. Seus membros não conhecem sua história e, conseqüentemente, 
têm pouca relação afetiva com esta. Não se sentem membros dela. 

Num caminho inverso, nascem os filhos dos imigrantes e migrantes (agora moradores 
de São José) tornando-se joséenses. Muitos deles viverão aqui, tendo suas 
referências históricas e emocionais ligadas a esta região. No entanto, o elo da cadeia 
da memória que os liga com o passado longínquo foi quebrado, pois a tradição oral, 
transmitida de pai para filho se referencializa na região natal dos pais. Possibilitar 
alternativas para a reabilitação deste elo é o objetivo principal das exposições 
patrimoniais. [...] Esta exposição tem como foco um caminho contrário a este: o que foi 
perdido. São José dos Campos, como grande parte das cidades que tiveram um 
crescimento vertiginoso, construí-se sob si mesma. Grande parte das edificações que 
aqui existiram foram destruídas, em nome do Progresso, da Civilização, do 
Crescimento da Salubridade Pública, ou mesmo, da ganância imobiliária. Esta 
exposição-denúncia possui dois objetivos: estimular o Reencontro entre os elos 
moradores/história da cidade - conhecer para agir; O outro é a reação diante dos 
escombros - conhecer para defender: ou seja, impedir que o que ainda temos seja 
destruído, seja definitivamente perdido (FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO 
RICARDO/DPH, 2004). 

Embora a proposta do DPH fosse o de alertar para a necessidade de proteção 

aos espaços de memórias local, observou-se que, no texto há uma contradição. Ao 

mesmo tempo que, o DPH visou chamar atenção para a existência da história joseense, 

os técnicos apoiados apenas em dois momentos do processo histórico municipal (fase 

sanatorial e a industrial) afirmaram que, a memória está comprometida em São José, pois 

a cidade foi erigida por migrantes e imigrantes. Essa tendência de identificar a cidade 

como sem memória é o discurso do segmento hegemônico local que se esforça para 

apagar o passado da cidade.  

A respeito desse discurso de ausência de memória e história Zanetti (2008), 

observou que mesmo a cidade sendo erigida por grande fluxo de migrantes, com forte 

tendência à mobilização, São José tem sua memória. A memória da cidade foi 

ideologicamente enfraquecida pela memória industrial, como forma de manutenção do 

poder do segmento hegemônico local. O discurso oficial que se propagou é o de que São 

José dos Campos não tem memória.  
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Mesmo reafirmando o discurso oficial, a exposição proporcionou uma reflexão 

importante sobre a relação entre a política urbana e a política de patrimônio cultural em 

São José dos Campos. Na exposição foram citados diversos bens patrimoniais que 

caracterizaremos em três grupos. O primeiro foi constituído pelos bens que foram 

demolidos antes da instalação do COMPHAC e do DPH. Integram o primeiro grupo os 

seguintes patrimônios: a Mansão dos Baracho (antigo Grupo Escolar Olympio Catão), 

demolido em 1957; a Igreja de Santana, demolida em 1940 e a Ponte de Santana, 

demolida em 1976. No período em que estes bens patrimoniais foram demolidos, havia 

uma tradição de preservação dos símbolos jurídicos e administrativos locais, o que 

poderia ter auxiliado na preservação desses patrimônios. A tradição preservacionista que 

perdurou de 1920 a 1960, foi o da consagração dos patrimônios históricos. (CHOAY, 

2001, p.125-132). 

 

 

 

 

 

Figura 25 – Fotografia: Mansão dos Baracho, década 1920[?]. Acervo: Arquivo Público do 
Município de São José dos Campos.  

 

 

 

 

 

Figura 26 – Fotografia: Ponte de Santana, década 1920. Fonte: Memória Fotográfica: São 
José dos Campos (1916-1952), Prefeitura Municipal de São José dos Campos, 1984, 20. 
Acervo: Arquivo Público do Município de São José dos Campos. 
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O segundo grupo foi formado pelos patrimônios demolidos pela própria 

Administração municipal visando a “modernização” da cidade. Integram esse grupo: o 

Sanatório Ezra, o Hotel dos Viajantes, o Hotel Rio Branco e a Ericsson S. A.. O Sanatório 

Ezra foi apagado da memória local na década de 1970, durante a ditadura militar no Brasil 

e em São José. Em seu lugar foi construído o parque “Santos Dumont”, o que 

simbolicamente representou para a cidade o fim da fase sanatorial e sua entrada no 

mundo tecnológico moderno. O Ezra foi demolido sob ordens da Administração Pública, 

conforme informações da Diretoria de Patrimônio: “Em 1969, foi desapropriado pela 

Prefeitura Municipal de São José dos Campos para a implantação de um Parque 

Municipal. Em 1971, através do Decreto nº 1415/71, foi criado o Parque Santos Dumont. 

Para este fim, o Sanatório foi demolido neste período” (FUNDAÇÃO CULTURAL 

CASSIANO RICARDO/DPH, 2004).  

 

 

 

 

 

Figura 27 – Fotografia: Sanatório Ezra, fachada dos pavilhões feminino e médico-cirurgico, 
s.d.. Fonte: BITTENCOURT, Tânia. Arquitetura Sanatorial. São José dos Campos, 1997. 
[Projeto LIF, Lei complementar no 094/93 do Município de São José dos Campos] 

.O Hotel dos Viajantes foi demolido em 1951 pela administração municipal para 

abertura da ligação entre a Rua Sebastião Hummel e o Banhado. O Hotel Rio Branco foi 

demolido em 1943 para o alargamento e alinhamento da Rua XV de novembro. A 

empresa Ericsson S. A. foi descaracterizada para a construção de um Shopping na 

década de 1980. 
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Figura 28 – Fotografia: Hotel dos Viajantes, 1951. Fonte: SIMÕES, Edward. Almanaque 
São José dos Campos 1951. São José dos Campos, 1951.  

 

 

 

 

 

 

Figura 29 – Fotografia: Ericsson S.A.,1970(?). Fonte: PENEDO, Alexandre. Arquitetura 
Moderna. São José dos Campos, 1997, 145.  

O terceiro grupo compõe os bens demolidos por interesses da especulação 

imobiliária. São José dos Campos se viu diante do embate entre o público e o privado. A 

respeito da dicotomia entre a preservação das modalidades de patrimônio Chauí (1992) 

observou que quando a preservação é aplicada a bens móveis, como objetos de artes e 

documentos, a legislação contribui para sua valorização. Como antiquários seus 

proprietários entendem que suas coleções receberam uma espécie de certificado de 

autenticidade, valor cultural e financeiro. Mas, quando a preservação é aplicada a bens 

móveis, a sociedade ainda entende como um atentado ao direito de propriedade. Os 

proprietários compreendem que com a preservação ou tombado seus imóveis perdem 

valor comercial. Segundo a autora, esse jogo faz parte da tentativa de controle de 

segmentos sociais hegemônicos sobre as cidades, sobre a especulação imobiliária e do 
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lucro como critério de uso do solo urbano. Para Chauí, esta tentativa dos segmentos 

hegemônicos do controle urbano é a principal causa da separação ente as políticas de 

planejamento urbano e as políticas de patrimônio cultural (CHAUÍ, 1992, p. 38).  

Em São José, tal dicotomia também foi sentida. Vários patrimônios foram 

ignorados e derrubados por conta dos interesses imobiliários. São poucas as pessoas que 

entendem o valor da preservação de um imóvel. Acredita-se que preservar não significa 

congelar. Preservar significa permitir a ressignificação desse espaço, privado ou público, 

tornando-o significativo cada vez mais, para a população. O privado torna-se um bem 

público e, preservado, passa a pertencer à todos, cumprindo uma função social. Nesse 

sentido deveria ser fiscalizado e valorizado por toda a sociedade. O planejamento e a 

população devem ainda aprender a respeitar os espaços múltilplos e identificar a 

diferença entre crescimento, que é a todo custo e, desenvolvimento, que é o crescimento 

com qualidade de vida. A preservação, aliada ao desenvolvimento significa qualidade de 

vida e cidadania80.  

Fazem parte do terceiro grupo, os seguintes patrimônios: o Observatório Remo 

Cesaroni, o Cine Planetário, a Residência Dr. Rui Dória, o Sanatório Rui Dória, o 

Sanatório Adhemar de Barros, a Residência Amaury Fernandes e o Hangar da 

Tecelagem Parahyba. O Observatório Remo Cesaroni foi demolido na década de 1970, 

embora tenha sido passado por herança à Prefeitura Municipal. Hoje, essa área abriga 

um edifício residencial de alto padrão. Parte do acervo do Observatório encontra-se sob a 

custódia do Arquivo Público do Município de São Jose dos Campos. O Cine Planetário, 

também de propriedade de Remo Cesaroni, foi demolido no final da década de 1990, para 

abrigar o estacionamento de um supermercado que atende um público selecionado. 

 

 

 

 
                                            
80 Um dos poucos casos significativos da preservação contra a especulação é o caso da Residência 
Genésia Bernadelli Tarantino, no centro de São José dos Campos. A residência foi preservada à pedido da 
família proprietária visando sua proteção contra a especulação e sua permanência no tempo (FUNDAÇÃO 
CULTURAL CASSIANO RICARDO/ COMPHAC, < http://www.fccr.org.br/comphac.htm >, 2008). 
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Figura 30 – Fotografia: Observatório Astronômico Galileu Galilei - Remo Cesaroni, 1960. 
Fonte: Jornal Valeparaibano. Acervo Arquivo Público do Município de São José dos 
Campos. 

A Residência do renomado médico Dr. Rui Dória foi demolida em 1965 para dar 

lugar a um Banco. O Sanatório Rui Dória também foi demolido em 1973, para dar lugar a 

um edifício residencial e comercial. No prédio que foi construído está instalado o Instituto 

de Previdência do Servidor Municipal. 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 – Fotografia: Sanatório Ruy Dória, 1970 (?). Acervo Arquivo Público do Município 
de São José dos Campos. 

O Sanatório Adhemar de Barros, construído pela Liga de Combate à Tuberculose, 

foi demolido em 2008, dando lugar à um empreendimento residencial. A Residência 

Amaury Fernandes (1965), cujo projeto é do arquiteto modernista Luiz Erasmo de 
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Moreira, foi descaracterizada parcialmente a partir da década de 1970, dando hoje lugar a 

um estacionamento. 

 

 

 

 

 

Figura 32 – Fotografia: Residência Amaury Fernandes. Fonte: PENEDO, Alexandre. 
Arquitetura Moderna. São José dos Campos, 1997, 185. [Projeto LIF, Lei complementar no 
094/93 do Município de São José dos Campos]  

O prédio do Hangar da Tecelagem, patrimônio privado, preservado dentro do 

perímetro do Complexo de Tecelagem Parahyba de Cobertores, foi demolido em 2002, 

sob a alegação de ter sido acidental. A ocorrência encontra-se sob análise da justiça por 

processo impetrado pela Diretoria de Patrimônio Histórico. 

O Externato São José (1926) foi demolido sem que o COMPHAC ou a população 

pudessem agir e a Usina do Turvo (1910 (?)), construída no processo de implantação da 

energia elétrica em São José dos Campos, precariamente ainda subsiste. O Externato 

São José foi demolido sem nenhuma providência do COMPHAC. A respeito da sua 

demolição, a Diretoria de Patrimônio no texto relativo à Exposição “Patrimônio Perdido – 

O passado em Ruínas” apontou:  

por fim, em 1987, devido a rumores de que o prédio iria ser preservado 
municipalmente, este foi demolido rapidamente. Embora este fato tenha causado 
comoção na população como um todo, nada foi feito. Atualmente encontra-se no 
local um Estacionamento e o Colégio Sinésio Martins em novo prédio (FUNDAÇÃO 
CULTURAL CASSIANO RICARDO/DPH, 2004). 

O Conselho, em suas Atas datadas de 30 de setembro e 28 de outubro de 1987, 

destacou a não importância do prédio do Colégio por estar descaracterizado 

arquitetonicamente. Atualmente encontra-se no local do Externato o Colégio Synésio 

Martins. A demolição do Externato deixou a população atônita (JORNAL 

VALEPARAIBANO, 1987). Da Usina do Turvo restaram apenas ruínas, embora a 

Companhia Energética de São Paulo tenha também um projeto para recuperação dos 
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espaços que eram no passado utilizados para a geração de energia, como visto no Museu 

da Energia de São Paulo.81 

Para além do patrimônio elencado pela Exposição do Departamento de 

Patrimônio Histórico, a especulação imobiliária atingiu São José dos Campos de forma 

assertiva.  

No ano de 2006 foi determinada pelo COMPHAC a preservação da residência de 

Sebastião Henrique da Cunha Pontes, localizada na Av. Anchieta, 33, Jardim Nova 

América. A residência Sebastião Pontes era datada de 1950 e foi construída a partir da 

concepção do arquiteto modernista Zanine Caldas, ex-proprietário dos móveis Z 

(PENEDO, 1997, p.114). Apesar dessa decisão, a residência foi demolida. Temendo os 

prejuízos financeiros que a preservação poderia causar, os proprietários deram ordem 

para sua derrubada e, em seu lugar, hoje, há a agência do Banco London. Em troca do 

patrimônio moderno da e para a cidade, os proprietários optaram pelo valor de mercado 

do imóvel. O espaço teria sido preservado como símbolo de um período arquitetônico da 

cidade sem qualquer prejuízo econômico, desde que o Banco aceitasse a sua arquitetura 

e propiciasse a valorização do espaço e da memória joseense. A Residência Sebastião 

Pontes foi demolida, sem nenhum comentário da imprensa local. A respeito da demolição 

da Residência e preservação de patrimônios culturais privados o Secretário do COMHAC 

informou em reunião de 14 de abril de 2009: 

[O Secretário do Conselho] lembra que o Conselho não mais tratou da possibilidade 
de proteção a bens de particulares, desde o final de 2004, em razão das 
impropriedades da lei atual, pois o lapso de tempo entre a decisão do plenário do 
Conselho e o eventual protocolo do projeto na Câmara Municipal, enseja a 
possibilidade de demolição do bem, como aconteceu no caso do prédio na Av. 
Anchieta, esquina com a Av. São João, quando a antiga residência do senhor 
Sebastião Henrique da Cunha Pontes, cujo projeto era atribuído ao Arqt. José 
Zanine Caldas, foi demolida em novembro de 2004. Nesse caso o COMPHAC 
aprovou a sua proteção na reunião plenária de 19/10/2004 e infelizmente aconteceu 
a demolição desse prédio em seguida. [O Secretário do Conselho] lembra que essa 
é uma das razões da proposta de 2005 e que corrige essa falha, é por essa razão 
que desde então, até que se tenha uma nova legislação, que corrija essa falha, o 
Conselho e a Divisão de Patrimônio Histórico, tem evitado tratar da preservação de 
bens particulares ou mesmo sinalizar publicamente nesse sentido, pois qualquer 
atitude na busca da proteção de um bem particular, poderá ensejar a sua demolição 
precoce, por parte de seu proprietário. Eng. Vitor relata que a proposta supre até 
mesmo a questão do Conselho ser apenas consultivo nas questões em que solicita 
a proteção de um bem. Eng. Vitor lamenta o fato de que até o presente momento, 

                                            
81 Informação obtida em uma visita técnica da autora Museu da Energia de São Paulo no ano de 2001. 
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ainda não pudemos contar com esse novo instrumento legal, mais detalhado, 
avançado e eficaz, e espera que a Prefeitura possa num futuro muito próximo, fazer 
o seu devido encaminhamento ao poder legislativo (FUNDAÇÃO CULTURAL 
CASSIANO RICARDO/COMPHAC,< http://www.fccr.org.br/comphac.htm >, 2008). 

Outro patrimônio vítima de decisão da própria Divisão de Patrimônio Histórico, 

visando a ampliação do entorno da Igreja São Benedito foi o exemplar de arquitetura 

moderna, de autoria de Rino Levi, conhecido como NASA. A NASA foi um posto de 

gasolina da família Monteiro Becker, também uma agência de automóveis e a sede do 

Banco Nacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33 – Fotografia: NASA. Fonte: PENEDO, Alexandre. Arquitetura Moderna. São José dos 
Campos, 1997, 177. [Projeto LIF, Lei complementar no 094/93 do Município de São José dos 
Campos]  

O problema da demolição do patrimônio causado pela especulação imobiliária é 

uma das questões que limita a ação do COMPHAC e da legislação de proteção ao 

patrimônio joseense. Foi decisão da Diretoria de Patrimônio Histórico não buscar maiores 

conflitos enquanto a legislação não for oficializada e houver maior apoio pela Prefeitura 

Municipal. A legislação atualizada que foi elaborada pelo COMPHAC e aprovada na 

Reunião do Conselho de Preservação do Patrimônio, em 15 de março de 2005, até hoje 

tramita na Prefeitura sob o processo administrativo no 33.161-0/05  (FUNDAÇÃO 

CULTURAL CASSIANO RICARDO/COMPHAC, < http://www.fccr.org.br/comphac.htm >, 

2008). 

Enquanto isso, os patrimônios que foram derrubados jamais comporão o espaço, 

agora modificado pela idéia de modernidade e pela ânsia de crescimento. É certo que a 

cidade não pode parar, não pode ser congelada no tempo, mas as fotografias, imagens 

paralisadas de um tempo, poderão trazê-los de volta pela memória local. A tradição oral 
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também pode se tornar a ferramenta da população para reavivar os espaços perdidos e, 

na lembrança, situar marcos referenciais de toda uma vivência, outrora compartilhada por 

cumplicidades sociais. 
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Ao se trabalhar com a questão do patrimônio cultural em São José dos Campos, 

constatamos a ausência da população nas decisões relativas à política municipal de 

patrimônio cultural. Embora a população se manifeste, verificou-se que nos últimos doze, 

há uma política oficial de distanciamento da população em relação à preservação dos 

bens considerados relevantes para a identidade cultural local. 

Em São José dos Campos a necessidade de preservação marcou positivamente 

sociedade. Seu ápice se deu com a criação do COMPHAC em 1984. Contudo, embora o 

Conselho houvesse se interessado em unir a memória social com o crescimento da 

cidade, não obteve sucesso. O Conselho foi afastado das decisões relacionadas às 

políticas de planejamento urbano do município. Centralizado hoje, na área da cultura, o 

COMPHAC não realizou ainda, uma reflexão importante junto à população e junto à 

própria administração municipal, sobre a relação entre a política urbana e a política de 

patrimônio cultural em São José dos Campos e, limitou-se a preservar monumentos 

considerados relevantes para o processo histórico local. Reafirmando o discurso oficial, 

que procura passar uma imagem de cidade industrial e progressista, o Conselho não 

avançou rumo à uma política mais inclusiva.  

Como resultado dessa política que vem sendo adotada no município, observou-se 

que, a população não se reconhece diante do patrimônio preservado. Quanto ao 

conhecimento sobre o patrimônio cultural e a história local, por meio de uma pesquisa 

realizada no centro da cidade de São José, junto à população, obteve-se o seguinte 

resultado: 79% dos entrevistados declararam não conhecer a história de São José dos 

Campos, 18% declarou conhecer pouco a história municipal e somente 3% declarou 

conhecer bem a história local. No caso da identificação do patrimônio cultural de forma 

espontânea, 93% dos entrevistados os desconheciam, mas ao serem apresentadas 

imagens dos bens: 3% afirmaram não reconhecê-los, 52% reconheceu alguns patrimônios 

e 45% reconheceu a maioria (FERREIRA, GOMES, CARMO, 2006,). 

Embora o município conte com um Projeto denominado “Educação Patrimonial”, 

cuja missão é divulgar o patrimônio preservado, seu alcance ainda é muito restrito, 

atingindo apenas algumas escolas municipais e particulares. Esse Projeto, originado em 
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1997 visa, através de três percursos diferentes pela cidade, levar os alunos e professores 

a perceber, ter contato e conhecer o patrimônio edificado local. Infelizmente, a proposta 

limita-se aos passeios, às cartilhas que são entregues aos alunos e aos concursos de 

desenho e redação que são realizados, que são significativos, mas ainda poucos 

consistentes, no que diz respeito à educação patrimonial. A família e a mídia não foram 

chamados a divulgar os passeios, a realizar os percursos e divulgá-los na forma de filmes, 

embora a Fundação Cultural tenha um estúdio capaz de realizar tal filmagem e dinheiro 

disponível para divulgar as atividades na mídia televisiva. As matérias publicadas em 

jornais apenas dão conta da existência dos passeios e dos concursos. Há necessidade de 

apoio da imprensa e ampliação da divulgação. 

Uma nova iniciativa do DPH no sentido de ampliar o conhecimento dos 

patrimônios culturais e da história da cidade, é o lançamento de um livro que registra por 

meio de fotos, de matérias de jornais e documentos o crescimento urbano municipal. 

Trata-se de um exemplar composto de quatro volumes, que apenas retrata a cidade 

através de fontes oficiais, sem qualquer discussão técnica. A Divisão de Patrimônio 

Histórico pretende com essa publicação, de autoria do Eng. Vítor Chuster, aproximar a 

população do patrimônio utilizando uma linguagem simples. Essa iniciativa será 

complementada por atividades de história oral.  

De uma coisa todos sabemos: há urgência na participação da população nas 

decisões do patrimônio cultural. O patrimônio é essencial para os grupos sociais, mas há 

ausência da população de forma mais direta na preservação. Nota-se também a não 

realização de encontros e divulgação do patrimônio em eventos oficiais. Embora o 

número de bens preservados seja significativo, quase sua totalidade é proveniente do 

patrimônio jurídico, entendido por bens pertencentes às famílias tradicionais ou por terem 

sido considerados importantes, grandiosos e remanescentes da fase pré-industrial ou 

tecnológica, recurso ideológico para definir a missão do município. Constata-se um 

distanciamento da população na preservação e no reconhecimento do patrimônio 

preservado. 

Hoje, os marcos originais foram identificados pelo COMPHAC e o município deve 

ampliar suas atividades de preservação. Existem zonas de proteção e outros espaços 

ainda a serem preservados. Não há necessidade de se preservar somente o passado, o 

presente pode também ser preservado, desde que respeitado o caráter de auteridade do 
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espaço e da população. Nesse sentido o Inventário do Patrimônio Histórcio, Artístico e 

Cultural Municipal – IPHAC, proposto em 1984, pelo Arquiteto Antonio Luís Dias de 

Andrade “Janjão“, é fundamental. O IPHAC permitiria aos técnicos do patrimônio unir o 

planejamento da cidade à sua memória social. O IPHAC é um instrumento de 

reconhecimento da diversidade cultural e deveria ser o ponto de partida para  a aplicação 

das políticas públicas de patrimônio em São José dos Campos. 

A legislação municipal também carece de atualização. A nova legislação deve 

ampliar e definir as formas de participação popular, impor as medidas legais cabíveis no 

caso de vandalismo contra o patrimônio que está em estudo para preservação e criar o 

Núcleo Municipal de Preservação. 

Na medida em que o patrimônio está recorrentemente mobilizado para sustentar 

os projetos de reconstrução de identidades e também para auxiliar na criação de novos 

valores sociais e históricos, o apagamento da memória social joseense por parte dos 

segmentos hegemonicos, pelos instrumentos legais e pela ausência de uma eficiente 

educação patrimonial, tem propiciado a não participação popular e a construção de um 

futuro vocacional alheio à sociedade.  

Partindo-se da premissa de que, se faz necessária a inserção da população no 

corpo de discussões do planejamento urbano e da preservação do patrimônio cultural, o 

que se coloca é que o modelo de política pública que deve ser desenvolvido para 

abranger a população em geral, permitindo o resguardo de seus direitos e de sua 

memória não está devidamente implantado em São José dos Campos. São necessários 

ajustes que contemplem novos mecanismos de divulgação e preservação. 

Somente no site da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, na página do Conselho, 

em Dúvidas Freqüentes, é que a população é informada sobre as ações de preservação: 

qualquer pessoa física ou jurídica pode pedir a preservação de objetos, edificações 
e/ou áreas que julgue relevante ao patrimônio de São José dos Campos. O pedido é 
feito por correspondência endereçada à Presidência do COMPHAC e protocolado na 
FCCR [...] O pedido deverá conter as seguintes informações: nome e endereço do 
interessado; endereço e localização do bem; justificativa do pedido esclarecendo a 
importância da preservação do bem; se possível, o interessado deverá indicar nome e 
endereço do proprietário e fornecer documentação sobre o bem, tais como fotografias, 
desenhos, dados históricos, etc. Os bens móveis e imóveis só serão classificados e 
preservados após aprovação do Poder Legislativo Municipal, encaminhada pelo 
Executivo, por sugestão do COMPHAC. O proprietário do bem a ser preservado será 
notificado pelo COMPHAC no prazo de 24 horas, a contar do momento em que o 
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pedido for protocolado na Câmara. A partir de então, o proprietário ficará impedido de 
alterar as características do bem (FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO 
RICARDO/COMPHAC, < http://www.fccr.org.br/comphac.htm >, 2008). 

Embora disponível no site, essa informação não é amplamente divulgada mesmo 

no espaço interno da Fundação Cultural. Observou-se também que, na informação 

veiculada no site, não referência quanto aos procedimentos e possibilidade de 

participação da popular nas reuniões do COMPHAC, inviabilizando “a luta pela 

apropriação da cidade visando resguardar seus significados culturais que testemunham 

modos de vida e experiências” (MAGALDI, 1992, p. 22). A política pública de do 

patrimônio cultural e sua incorporação aos planos de desenvolvimento urbano deveria 

permitir maior comunicação entre administração e população. Somente dessa forma 

constituem-se os instrumentos reguladores da produção do espaço urbano, 

mantenedores dos laços de identidades, do passado e presente, da população. 

Em São José dos Campos verificou-se a ausência de participação popular 

condição estabelecida pelas políticas administrativas da cidade, contrariando os preceitos 

da Constituição brasileira e as determinações internacionais. As políticas de patrimônio 

cultural comungam com a política neo-liberal de silenciamento da população. O 

patrimônio torna-se “vitrine” e são usadas formas de preservação das memórias e da 

história de uma pretensa elite local. 

O patrimônio joseense sustenta os projetos de reconstrução de identidades e de 

novos valores sociais e históricos, reforçando o apagamento da memória social. 

Instrumentalizados legalmente e sustentados pela ausência de uma eficiente educação 

patrimônial, os interesses hegemônicos, têm propiciado a não participação popular e a 

construção de um futuro alheio à sociedade. 

Quanto à perda dos patrimônios culturais, a Administração pública em 

consonância à política dos setores hegemônicos e aos interesses da especulação 

imobiliária, não se manifestou, colaborando e até mesmo permitindo a demolição de 

diversos símbolos sociais, dos quais hoje tem-se apenas imagens ou objetoa 

tridimensionais que se remetem ao patrimônio perdido. Em tom de lamento, os 

patrimônios culturais perdidos são referenciados em diversos periódicos locais.  

É certo que a sociedade não pode ser cristalizada e que o patrimônio cultural não 

é a solução de todos os problemas sociais, mas a memória social deve ser respeitada 
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pela Administração, através da promoção de uma política de patrimônio inclusiva. O 

passado não pode ser congelado, as mudanças são essenciais. Nem tudo é passível de 

preservação, a cidade muda, mas seus administradores não podem deixar de lado o 

patrimônio, direito da população em se estabilizar e se reconhecer, no espaço em 

mudança. A relação estado - população deve ser estabelecida a partir de referenciais 

populares visando a construção de mecanismos identitários. 

 Somente o trinômio: participação popular, administração e planejamento podem 

ressignificar de forma positiva o patrimônio cultural garantindo-lhe seu significado junto 

aos grupos que formam a sociedade. O capitalismo produz discursos e ocupa espaços 

que, por sua vez, são apropriados pela população, gerando novas falas. O patrimônio 

deve ser o mediador constante desse diálogo. 

O patrimônio continua sendo importante ferramenta para a restituição às cidades 

de seu imaginário e de sua memória, devendo portanto serem preservados, a partir de 

referenciais da população e não somente da administração. É necessário repensar as 

ferramentas, a legislação e a educação patrimonial pública. A população deve também 

ficar alerta quanto aos seus direitos de intervenção nas políticas públicas que são 

desenvolvidas e essa postura crítica somente será possível com a valorização de suas 

memórias coletivas. 

Como legado histórico e de memória da sociedade, o patrimônio cultural deve 

cumprir sua missão social, que somente será realizada através da implantação de uma 

política pública que dê voz aos silenciados da história. As políticas públicas assumidas 

pelos governos são as grandes responsáveis pelo estabelecimento das diversas 

configurações das cidades e das identidades, transvertidas de memórias, que formam a 

sociedade multicultural moderna. Em São José dos Campos há uma política pública 

cultural, o que falta é uma cultura política inclusiva. 
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Anexo A - QUADRO COMPARATIVO: ANTEPROJETO MÁRIO DE ANDRADE X DECRETO - 
LEI Nº 25 DE 25/11/1937 

 

O anteprojeto de Mário de Andrade O decreto-lei nº 25 de 25/11/1937 

Em 1936, por solicitação do ministro da 
Educação e Saúde, Gustavo 
Capanema, Mário de Andrade redige o 
anteprojeto da lei de proteção ao 
patrimônio cultural, no qual propõe a 
criação do SPAN (Serviço do 
Patrimônio Artístico Nacional). No 
documento, pelas definições de Mário:  

"Entende-se por Patrimônio Artístico 
Nacional todas as obras de arte pura 
ou de arte aplicada, popular ou erudita, 
nacional ou estrangeira, pertencentes 
aos poderes públicos, a organismos 
sociais e a particulares nacionais, a 
particulares estrangeiros, residentes no 
Brasil."  

“Entende-se por obra de arte 
patrimonial, pertencente ao Patrimônio 
Artístico Nacional, todas e 
exclusivamente as obras que estiverem 
inscritas, individual ou agrupadamente, 
nos quatro livros de tombamento. 
Essas obras de arte deverão pertencer 
pelo menos a uma das oito categorias 
seguintes: 

1. Arte arqueológica;  
2. Arte ameríndia;  
3. Arte popular;  
4. Arte histórica;  
5. Arte erudita nacional;  
6. Arte erudita estrangeira;  
7. Artes aplicadas nacionais;  
8. Artes aplicadas estrangeiras.” 

Esclarece ainda que: 

Arte é uma palavra geral, que neste 
seu sentido geral significa a habilidade 
com que o engenho humano se utiliza 
da ciência, das coisas e dos fatos. 

No final do ano de 1937, já no Estado 
Novo, o instituto jurídico do 
tombamento é finalmente instaurado no 
Brasil, por meio do decreto-lei de nº 25. 
Promulgada por Vargas, a norma que 
estabelece o Serviço do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) 
apresenta, no entanto, diferenças 
importantes em relação ao texto do 
anteprojeto de Mário de Andrade. 

Apresenta-se: 

"Capítulo I 

Do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional 

Artigo 1º – Constitui o patrimônio 
histórico e artístico nacional o conjunto 
dos bens móveis e imóveis existentes 
no País e cuja conservação seja de 
interesse público, quer por sua 
vinculação a fatos memoráveis da 
história do Brasil, quer por seu 
excepcional valor arqueológico ou 
etnográfico, bibliográfico ou artístico. 

§1º – Os bens a que se refere o 
presente artigo só serão considerados 
parte integrante do patrimônio histórico 
e artístico nacional depois de inscritos 
separada ou agrupadamente num dos 
quatro Livros do Tombo, de que trata o 
Art. 4º desta lei." (grifos nossos) 

"Artigo 4º – O Serviço do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional possuirá 
quatro Livros do Tombo, nos quais 
serão inscritas as obras a que se refere 
o art. 1º desta lei, a saber: 

1º) no Livro do Tombo Arqueológico, 
Etnográfico e Paisagístico, as coisas 
pertencentes às categorias de arte 
arqueológica, etnográfica, ameríndia e 



 

popular, e bem assim as mencionadas 
no §2º do citado art. 1º; 

2º) no Livro do Tombo Histórico, as 
coisas de interesse histórico e as obras 
de arte históricas; 

3º) no Livro do Tombo das Belas-Artes, 
as coisas de arte erudita nacional ou 
estrangeira; 

4º) no Livro do Tombo das Artes 
Aplicadas, as obras que se incluírem na 
categoria das artes aplicadas, nacionais 
ou estrangeiras. 

Como se verifica, o conceito de 
patrimônio utilizado no texto legal é 
mais reducionista que o do anteprojeto: 
fala-se apenas de bens móveis e 
imóveis, descuidando-se dos bens de 
natureza imaterial. Ou seja, para 
solicitar a proteção legal há que se 
referir a coisas, não sendo possível o 
tombamento dos saberes e 
manifestações folclóricas, por exemplo. 

Fonte: SERRA, Simone dos Santos, OLIVEIRA, Bruno Couto de, VALETIM, Luzimar. 
Considerações Sobre a Proteção ao Patrimônio Histórico no Brasil In: 
<http://www.webartigos.com/articles/8574/1/consideracoes-sobre-a-protecao-ao-patrimonio-
historico-no-brasil/pagina1.html> acesso em 14 nov. 2008, 01-03. 

 



 

Anexo B - PATRIMÔNIO IMATERIAL 

Art. 216 - Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e 

imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, 

à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais 

se incluem: 

I – as formas de expressão; 

II – os modos de criar, fazer e viver; 

III – as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 

IV – as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às 

manifestações artístico-culturais; 

V – os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, 

paleontológico, ecológico e científico. 

§1º – O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o 

patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e 

desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação." 

A nova carta constitucional revê o conceito de patrimônio cultural, e o aumenta: trata 

também do bens imateriais, fala nas formas de expressão e nos modos de criar, fazer e 

viver.  

Nesse novo contexto, faz-se necessário regulamentar as novas formas de proteção ao 

patrimônio intangível. Quase dez anos depois, em 1997, em comemoração aos seus 

sessenta anos, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) promove o 

seminário "Patrimônio Imaterial: Estratégias e Formas de Proteção". No evento, é redigida 

a Carta de Fortaleza que, dentre outras recomendações, solicita:  

Que seja criado um grupo de trabalho no Ministério da Cultura, sob a coordenação do 

IPHAN, com a participação de suas entidades vinculadas e de eventuais colaboradores 

externos, com o objetivo de desenvolver os estudos necessários para propor a edição de 



 

instrumento legal, dispondo sobre a criação do instituto jurídico denominado registro, 

voltado especificamente para a preservação dos bens culturais de natureza imaterial;’ 

‘No ano seguinte, é instituído o GTPI, Grupo de Trabalho Patrimônio Imaterial. 

5. O decreto nº 3.551 de 04/08/2000 

A norma que institui o registro de bens culturais de natureza imaterial é finalmente 

promulgada no último ano do século XX: trata-se do decreto federal nº 3.551. Neste 

dispositivo, são criados mais quatro livros destinados a proteção do patrimônio cultural 

brasileiro, para se somarem aos outros quatro de 1937. 

Artigo 1º – Fica instituído o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial que 

constituem patrimônio cultural brasileiro. 

§ 1º Esse resgistro se fará em um dos seguintes livros: 

I – Livro de Registro dos Saberes, onde serão inscritos conhecimentos e modos de fazer 

enraizados no cotidiano das comunidades; 

II – Livro de Registro das Celebrações, onde serão inscritos rituais e festas que marcam a 

vivência coletiva do trabalho, da religiosidade, do entretenimento e de outras práticas da 

vida social; 

III – Livro de Registro das Formas de Expressão, onde serão inscritas manifestações 

literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas; 

IV – Livro de Registro dos Lugares, onde serão inscritos mercados, feiras, santuários, 

praças e demais espaços onde se concentram e reproduzem práticas culturais coletivas." 

(grifo nosso) 

Vale notar que, num dos parágrafos do seu artigo primeiro, o decreto também prevê a 

possibilidade da criação de novos livros de registro se fazer necessária. Tal fato é de 

suma importância, dado o caráter dinâmico dos bens imateriais. 



 

§ 3º Outros livros de registro poderão ser abertos para a inscrição de bens culturais de 

natureza imaterial que constituam patrimônio cultural brasileiro e não se enquadrem nos 

livros definidos no parágrafo primeiro deste artigo. 

 

Fonte: SERRA, Simone dos Santos, OLIVEIRA, Bruno Couto de, VALETIM, Luzimar. 
Considerações Sobre a Proteção ao Patrimônio Histórico no Brasil In: 
<http://www.webartigos.com/articles/8574/1/consideracoes-sobre-a-protecao-ao-patrimonio-
historico-no-brasil/pagina1.html> acesso em 14 nov. 2008, 04. 

 



 

Anexo C - LISTAGEM DAS CARTAS PATRIMONIAIS 

 
1. Carta de Atenas (1931) 

2. Recomendação de Nova Delhi / Arqueologia (1956) 

3. Carta de Veneza (1964) 

4. Recomendação de Paris / Propriedade Ilícita de Bens Culturais (1964) 

5. Normas de Quito (1967) 

6. Recomendação de Paris / Obras Públicas ou Privadas (1968) 

7. Compromisso de Brasília (1970) 

8. Compromisso de Salvador / II Encontro de Governadores (1971) 

9. Carta do Restauro / Ministério da Instrução Pública da Itália (1972) 

10. Declaração de Estocolmo (1972) 

11. Convenção de Paris sobre a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural 

(1972) 

12. Resolução de São Domingos (1974) 

13. Declaração de Amsterdã / Conselho da Europa (1975) 

14. Recomendação de Nairóbi / UNESCO (1976) 

15. Carta de Machu Picchu (1977) 

16. Carta de Machu Picchu / Encontro Internacional de Arquitetos (1977) 

17. Carta de Burra / ICOMOS Austrália (1980) 

18. Carta de Florença / ICOMOS IFLA (1981) 

19. Declaração de Nairóbi / Assembléia Mundial dos Estados (1982) 

20. Declaração de Tlaxcala México / ICOMOS (1982) 

21. Declaração do México (1985) 

22. Carta de Washington (1986) 

23. Carta de Washington / ICOMOS / Cidades históricas (1986) 

24. Carta de Petrópolis / Centros históricos (1987) 

25. Carta de Cabo Frio (1989) 

26. Carta de Cabo Frio / Encontro de Civilizações nas Américas (1989) 

27. Carta do Rio (1992) 

28. Carta de Nara / UNESCO ICCROM ICOMOS / Autenticidade (1994) 

29. Carta de Fortaleza (1997) 

30. Carta da Paraíba em Defesa dos Bens Culturais (1998) 

31. Recomendação de Paris / UNESCO / Patrimônio imaterial (2003) 



 

32. Carta de Bagé ou Carta da Paisagem Cultural (2007) 

33. Carta de Bagé ou Carta da Paisagem Cultural (2007) 

34. Carta da Serra da Bodoquena / Carta das Paisagens Culturais e Geoparques 

(2007) 

 

Fonte: INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL/ CURY, Isabelle 
(org). Cartas Patrimoniais.  3ª ed., Rio de Janeiro, 2004. 



 

Anexo D- REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO 
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, PAISAGÍSTICO E CULTURAL – COMPHAC DE SÃO 
JOSÉ DOS CAMPOS 

 

 Artigo 1º - Ao Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, 

Paisagístico e Cultural - COMPHAC, compete:  

I-     formular diretrizes para a política de valorização dos bens culturais;  

II-      assessorar o Poder Executivo em matérias concernentes à preservação de bens 

culturais;  

III-     opinar sobre a preservação de paisagens e formações naturais que caracterizam 

o Município;  

IV-     opinar sobre questões de preservação de bens culturais do Município;  

V-     proceder à identificação dos bens culturais do Município;  

VI-     opinar sobre o tombamento de bens de valor histórico, ambiental, cultural, 

arqueológico, etnográfico, paisagístico, arquivístico e bibliográfico, artístico ou 

arquitetônico, existentes no Município;  

VII-     elaborar normas ordenadoras e disciplinadoras da preservação dos bens 

culturais;  

VIII-     opinar sobre projetos de conservação, restauração e aproveitamento turístico e 

cultural dos bens preservados;  

IX-     opinar sobre a restauração e conservação de bens, inclusive se de interesse 

paisagístico e /ou ecológico, articulando-se nesses casos, as ações com os demais 

órgãos encarregados da preservação destes bens;  

X-     fiscalizar a utilização dos bens tombados a serem preservados e deliberar para 

sanarmos desvirtuamentos;  

XI-     sugerir quanto à adequação de uso proposto para os bens culturais preservados;  

XII-     elaborar pareceres de apoio técnico e deliberativos pertinentes à sua área de 

ação;  

XIII-     sugerir sobre o desenvolvimento de tecnologias próprias voltadas para a 

preservação de bens culturais;  

XIV-     sugerir a concessão de auxílio ou subvenções a entidade que objetivam as 

mesmas finalidades do Conselho, ou particulares que conservem e protejam 

documentos, obras e locais de valor histórico, artístico, paisagístico ou cultural;  



 

XV-     propor a celebração de convênios ou acordos com entidades públicas ou 

privadas, visando à preservação do patrimônio de que trata este artigo;  

XVI-     divulgar os resultados dos trabalhos realizados pelo Conselho;  

XVII-     adotar outras providências previstas em regulamento.   

 

 
Fonte: < http://www.fccr.org.br/comphac.htm >, 2008. 



 

Anexo E - FAZENDAS: GALO BRANCO, MONTES CLAROS E SANTO AGOSTINHO 
 

23/10/2006 14:48  

Patrimônio Histórico Fazenda Galo Branco sofre ação do tempo  

Jornal Vale Paraibano  

22/10/2006 14:10:32 - Patrimônio Histórico  

Em ruínas, antigo casarão do século 19 tem dormitórios transformados em 
cocheiras e chiqueiros em S. José Beatriz Rosa - São José dos Campos  

Em ruínas, a antiga fazenda de café Galo Branco, no distrito Eugênio de Melo, na zona 

leste de São José dos Campos, desaba junto com parte da história da cidade. O antigo 

casarão do início do século 19, teve seus dormitórios transformados em cocheiras e 

chiqueiros para criação de porcos e cavalos. A fazenda, inicialmente chamada de Santa 

Luzia, foi produtora de café, cana-de-açúcar e banana. Mesmo com pedido de 

preservação do prédio desde 99, o casarão é um exemplo do descaso com a história. 

Especialistas em história e patrimônio afirmam que apesar da pouca expressividade no 

Vale do Paraíba, o cultivo do café em São José deixou marcas que merecem ser 

preservadas (leia texto nesta página). Na fazenda Galo Branco, o caseiro Orlando Arcanjo 

de Brito, mais conhecido como Romário, 34 anos, está sempre a posto para guiar quem 

visita o local. Morador do casarão há cinco meses, Romário é responsável pela 

manutenção do prédio e pela criação dos animais --50 porcos, 36 gados, 23 ovelhas, 5 

cavalos e 2 cães. De longe, já é possível ver que o casarão está quase em ruínas. A 

fachada sem cor teve parte do telhado destruído. Na varanda, parte do telhado é 

escorado por cabos de vassoura. Pelos 14 cômodos do prédio, se faz uma viagem pela 

decadência do ciclo do café.  

CRIAÇÃO - A cozinha virou moradia para uma porca e seus 10 filhotes. As paredes em 

taipa de pilão perderam a cal e plantas floresceram com a água da chuva que escorre 

pelo teto.  

Da sala principal, a lareira é usada pelos porquinhos para pular na lama que se formou no 

piso. Porém, das janelas consumidas pelo cupim, ainda é possível avistar uma natureza 



 

exuberante. Dos cinco cômodos conservados, três viraram depósito de ração para os 

animais. O prédio, que sofreu diversas intervenções ao longo do tempo, marca o início do 

bairro Galo Branco. Pesquisas também apontam que o local possui um sítio arqueológico.  

LUZ - Sem iluminação elétrica e água encanada, velas iluminam as noites do caseiro 

Romário. Á água é retirada de um poço que fica nos fundos do casarão.  

"Quando a lua é cheia e clara nem precisa de luz. É só colocar a cadeira para fora e ouvir 

os passarinhos", disse. Para ele, apesar da decadência, o prédio tem estrutura para 

resistir ao tempo. "O prédio é bem antigo, mas não tem perigo de desmoronar. As 

paredes são fortes e esse lugar é bonito demais para cair", disse.  

RUÍNAS - Na região norte de São José, outras duas fazendas --Montes Claro e Santo 

Agostinho-- não resistiram à ação do tempo e ruíram.  

Neto de fazendeiro de café, o comerciante José Carlos de Melo, 65 anos, relembra com 

tristeza a queda dos casarões. "Vi cair a Monte Claro, a Santo Agostinho e as fazendas 

de meu avô: São João, Fazenda da Jaca e Santa Cruz. Elas vão caindo porque a 

conservação é cara. Era preciso tombar como patrimônio histórico os antigos casarões 

para manter nossa história."  

PRESERVAÇÃO - Já a fazenda Igaçaba, no bairro Vargem Grande, também na região 

norte, manteve seu casarão preservado. Com 12 cômodos, o antigo prédio hoje é morada 

do caseiro Noel Teodoro de Almeida, 53 anos, que mantém a estrutura do local. A 

fazenda, que pertence a uma família de São Paulo, é usada como pastagem para o gado.  

Ronny Santos/VPCláudio CapuchoCláudio CapuchoRonny Santos/VP  

 

Fonte: http://jornal.valeparaibano.com.br/sjc/afazen1.html?=PatrimônioHistórico 

http://www.revistacafeicultura.com.br/index.php?tipo=ler&mat=7673&patrimonio-historico-fazenda-
galo-branco-sofre-acao-do-tempo 
acesso em 02 set. 2009. 
 
Patrimônio ameaçado 
Fazenda Galo Branco, construção do século 19, aguarda há mais de um ano por 
recursos que vão definir seu destino 
Frederico Rebello Nehme 



 

São José dos Campos 
A Fazenda Galo Branco, uma das únicas construídas no século 19 em São José dos 
Campos, está aguardando recursos para definir seu destino. Atualmente está 
praticamente abandonada e sofrendo diversos problemas estruturais. 
Junto à fazenda, há fortes indícios de existir um sítio arqueológico, com túmulos e peças 
de cerâmica de índios que viviam no Vale do Paraíba. 
Mesmo com o pedido para a preservação do prédio da fazenda datado de julho de 99, a 
situação do local e do sítio continua inalterada. 
O projeto foi encaminhado pela ONG Cedepac (Centro de Estudos e Defesa do 
Patrimônio Cultural) para o DPH (Departamento de Preservação do Patrimônio Histórico) 
do município, que o levou para o Comphac (Conselho Municipal de Preservação do 
Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural). 
O conselho é o órgão que indica a necessidade ou não da preservação de prédios e 
locais históricos, com base na lei municipal sobre o assunto. 
Segundo Lauro Farinas, ex-presidente do conselho, que acompanhou o caso na época, 
o projeto foi bem recebido, mas aguarda a liberação de verba para uma análise do 
eventual sítio arqueológico na região. 
"Apesar de estar há um ano e meio tramitando, o atual conselho deve dar continuidade 
ao trabalho. O prazo para se resolver uma questão assim depende muito das 
circunstâncias", diz. 
O vice-prefeito Riugi Kojima, secretário de planejamento, que seria encarregado da 
presidência do conselho, informou por meio da assessoria de imprensa que as decisões 
sobre o patrimônio histórico do município serão tomadas pela Fundação Cassiano 
Ricardo. 
De acordo com informações da Fundação, está em estudo um projeto de lei que 
transfere o conselho para a instituição. 
Segundo o coordenador da ONG, o historiador e arqueólogo Plácido Cali, não houve 
nenhum tipo de retorno do Conselho sobre a proposta. 
O estudo feito pelo Cedepac indica que a fazenda Galo Branco, inicialmente chamada 
de Santa Luzia, foi construída em meados do século 19 e sediou a produção de café, 
cana de açúcar e banana. Sua importância é histórica para o município, por ter dado 
origem ao bairro Galo Branco, no distrito de Eugênio de Melo. 
"Foi por causa da fazenda que a estrada de ferro passou pelo local, trazendo, entre 
outras coisas, o desenvolvimento da região", acredita Cali. 
O prédio sofreu diversas alterações ao longo do tempo. Algumas partes da prédio atual 
foram feitas sem utilizar a taipa de pilão, método de construção original. A proposta da 
ONG é que local seja restaurado e se crie um espaço para visitação. 
Fotos: Flávio Pereira 
 
 
Terreno pode abrigar sítio arqueológico 
São José dos Campos 
O eventual sítio arqueológico situado na Fazenda Galo Branco entrará para um conjunto 
razoável na cidade. Ao todo existem 15, de acordo com o arqueólogo Plácido Cali. 
Ele afirma que já foi feito um grande levantamento de sítios, em 1946, computando nove 
locais, mas diversas referências e informações foram perdidas com o tempo. 
Cali, que representa o Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), 
acompanha prefeituras na recuperação e preservação de sítios arqueológicos, como as 
de Ilha Bela e Peruíbe. 
A Fazenda Galo Branco era inicialmente muito maior. Após sucessivos donos, que a 



 

transformaram em parte no Residencial Galo Branco, o trecho da fazenda está 
atualmente com um proprietário não identificado de São Paulo. 
 
Fonte:  
© 2001 ValeParaibano 

Disponível em < www.valeparaibano.com.br > Acesso 02 set. 2009. 

 
 

 



 

Anexo F - PATRIMÔNIO PRESERVADO - FOLDER (DPH, 2008) 
 

 




