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Resumo 

Que entendimentos sobre integridade podem levar ao tombamento de núcleos fabris de 
formas tão distintas: ora como “chaminés simbólicas”, ora como “conjuntos indissociáveis”? 
Essa distinção sugere que os núcleos fabris, um modelo de assentamento promovido por 
industriais, têm sido reconhecidos como patrimônio cultural à luz de distintos entendimentos 
de sua integridade. A dissertação apresentada aqui se propõe a discutir essa questão a partir 
de uma interpretação a respeito de como se dá o entendimento de integridade presente nos 
processos de tombamento do Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da Vila Operária, Fábrica 
de Tecidos de Marzagão e Vila Elisa, em 2004; e das Chaminés das Fábricas Arthur e Aurora, 
da Casa da Administração e do Cruzeiro, em 2012. O primeiro tombamento foi realizado na 
localidade de Marzagão, atual Distrito de Carvalho de Brito, em Sabará-MG, onde foi 
construído o núcleo fabril por iniciativa da Companhia Fiação e Tecidos de Minas Gerais. O 
segundo caso de tombamento foi realizado no município de Paulista-PE, onde fora construído 
o núcleo fabril da Companhia de Tecidos Paulista. A investigação foi norteada pelo objetivo 
de compreender os entendimentos de integridade em ambos os casos de tombamento. Para 
tanto, recorreu-se às noções de integridade, no campo da Conservação do Patrimônio 
Cultural, e de núcleos fabril, no campo da História Urbana. A investigação foi realizada com a 
adoção de procedimentos metodológicos presentes em ambos os campos mencionados,  
havendo-se constituído em um excelente exercício de diálogo entre disciplinas, cujo resultado 
pode ser visto neste trabalho, o qual está estruturado em cinco capítulos. O primeiro deles  
apresenta a noção de integridade e o entendimento adotado. O segundo apresenta a noção de 
núcleo fabril e os atributos que caracterizam sua integridade. Nos terceiro e quarto capítulos 
são apresentadas as trajetórias dos núcleos fabris construídos em Marzagão e Paulista, 
respectivamente, seguidas da identificação de seus atributos; e por fim, os entendimentos de 
sua integridade presentes nos dois processos de tombamento. No quinto e último capítulo, 
são apresentados os resultados da abordagem comparativa entre os entendimentos de 
integridade presentes nos dois casos de tombamentos, assim como expõem-se as 
considerações finais. Como resultado, identifica-se que os entendimentos de integridade 
presentes nos dois casos de tombamentos foram bastante distintos e estiveram relacionados 
ao papel do saber urbanístico na instrução dos tombamentos, à interpretação do aspecto de 
intacto dos bens e à valorização de atributos visuais remanescentes.  
 

Palavras chave: conservação; integridade; tombamento; núcleo fabril.  
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Abstract 

What understandings of integrity can lead the recognition of company towns as official historical heritage sites 
in distinct forms: either as "symbolic chimneys", sometimes as "inseparable sets"?  This distinction suggests that 
the company towns, a settlement model promoted by industrialists, have been recognized as cultural heritage 
from different understandings of their integrity. This dissertation aims to discuss this issue from an 
interpretation of the understandings considered in the recognition of Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da 
Vila Operária, Fábrica de Tecidos de Marzagão e Vila Elisa, in 2004, and of Chaminés das Fábricas Arthur e 
Aurora, da Casa da Administração e do Cruzeiro, in 2012, both as official historical heritage sites. The first 
case was held in the town of Marzagão, current District of Carvalho de Brito in Sabará, Minas Gerais, which 
was built on the initiative of the company town of Companhia Fiação e Tecidos de Minas Gerais. The second 
case of recognition was held in the municipality of Paulista, Pernambuco, where was built the company town of 
the Companhia de Tecidos Paulista. The research was guided by the goal of comprehend de understandings of 
integrity in both cases. Therefore, we resorted to notions of integrity, in the field of Cultural Heritage 
Conservation, and of company towns in the field of Urban History. The research was conducted with the 
adoption of methodological procedures present in both fields mentioned, having made an excellent exercise for 
dialogue between disciplines, whose results are presented in this narrative structured in five chapters.  The first 
chapter introduces the notion of integrity and understanding adopted. The second chapter introduces the notion 
of company town and same attributes that characterize its integrity. In third and fourth chapters are presented 
trajectories of company towns built in Marzagão and Paulista, respectively, followed by the identification of 
its attributes, and finally, the understandings of integrity present in both cases of recognition as official 
historical heritage sites. In the fifth and final chapter, through a comparative approach seeks to broaden the 
understanding of the perceptions of integrity present in the two cases analyzed. As a result, it is identified that 
the understandings of integrity present in two cases were quite distinct and were related to the role of 
knowledge in Urban History, the interpretation of intact aspect of sites and the appreciation of visual 
attributes remaining. 

Keywords: conservation; integrity; official heritage sites; company town.  
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INTRODUÇÃO  

As inovações observadas no comércio, nas técnicas utilizadas na tecelagem e na fabricação de 

máquinas, ocorridas no final do século XVIII, graças à produção de energia, conduziram a 

transformações sociais e econômicas rápidas e profundas. É nesse contexto, que a Revolução 

Industrial tem sido enquadrada como uma das passagens fundamentais da história da 

humanidade.   

Inicialmente desenvolvida na Europa e em seguida disseminada em outros países, a Revolução 

Industrial repercutiu na construção de diversos equipamentos e estruturas associados às 

atividades produtivas industriais, como fábricas, habitações para operários, canais fluviais, 

pontes, diques, aquedutos, estradas, estações ferroviárias e viadutos, bem como toda uma 

espécie de máquinas e ferramentas; no desenvolvimento dos meios de comunicação e 

transporte; na produção de energia. As estruturas implantadas para atender às necessidades 

da atividade industrial podem ser associadas a uma diversidade de sítios, estruturas, 

complexos, cidades e paisagens ao redor do mundo.  

Entre essas estruturas, destacam-se os núcleos fabris, objeto central de análise deste trabalho, 

entendidos como um modelo1 de implantação da indústria relativo à atitude patronal de 

promover moradias para abrigar os operários nas proximidades de fábricas ou complexos 

fabris, somados à construção de outros equipamentos de assistência, com objetivo de atrair, 

fixar e controlar a mão de obra empregada na indústria.  

Alguns autores (BLAY, 1985; CORREIA, 1998, 1997, 2011; GIROLETTI, 2002; LOPES, 1988; 

RYKWERT, 2004; STEIN, 1979), ao abordarem a temática mais abrangente da emergência da 

grande indústria, partindo de diferentes perspectivas, apontaram para a prática da construção 

desses núcleos como uma resposta dada por empreendedores, tais como os industriais, às 

representações das cidades e da “nova” classe dos pobres urbanos, solidária à ideia do meio 

como formador do homem.   

A trajetória desses núcleos foi marcada por sua emergência, nas décadas finais do século 

XVIII, passando por uma fase de difusão ao longo do século XIX, chegando à recorrência do 

                                                        
1 Neste trabalho, entendem-se os modelos nos termos postos por Salgueiro (2002, p.31), como “uma referência 
exemplar oriunda de um conjunto de teorias, de debates e de enunciados, onde as regras que o compõem seriam 
constantemente colocadas à prova pelas circunstâncias de sua execução.”. Esta definição, além de destacar o 
caráter de exemplaridade dos modelos, também aponta outra característica fundamental à sua compreensão, de  
que “todo modelo pressupõe uma dinâmica da invenção ou adaptação sobre a reprodução. A apropriação, sendo 
uma resposta conjuntural e parcial, faz com que os resultados não sejam os mesmos, de um caso ao outro”. 
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desmonte de alguns exemplares, principalmente nas décadas finais do século XX. 

Paralelamente, o final desse século também foi marcado pela emergência de um maior 

interesse quanto à salvaguarda dos remanescentes da indústria como bens patrimoniais 

associados a valores culturais.  

Uma leitura sobre algumas das iniciativas voltadas à salvaguarda de remanescentes do 

processo de industrialização, em alguns países, apontou para diferentes propostas de 

reconhecimento de núcleos fabris, vilas operárias e cidades de companhia, ora, contemplando 

edificações isoladas presentes nesses assentamentos, ora, reconhecendo como bens 

patrimoniais territórios inteiros associados às atividades industriais. Que entendimentos 

sobre a condição de completude dos remanescentes do processo da industrialização podem 

levar a propostas de salvaguarda tão distintas?  

No campo da Conservação do Patrimônio Cultural, a reflexão quanto ao estado de 

completude, inteireza dos bens, é realizada por meio da noção de integridade. Essa noção tem 

sido adotada neste campo como um importante critério nos processos de avaliação para a 

identificação de bens como patrimônio cultural, assim como para a gestão da conservação dos 

bens já reconhecidos.   

Ao longo de décadas, diferentes definições têm sido apresentadas para a noção de integridade, 

apontando para seu entendimento como uma condição associada à habilidade de bens, como 

sítios, ruínas, cidades históricas e paisagens culturais, para transmitir os significados, valores 

como patrimônio cultural. Essa habilidade tendo sido associada ao estado de completude dos 

bens, considerando-se tanto seus atributos materiais quanto imateriais.  

Em relação à conservação de remanescentes industriais como bens culturais, algumas 

iniciativas pontuais puderam ser identificadas em países como Portugal, Inglaterra, França e 

Estados Unidos, iniciadas ainda no século XIX. O interesse despertado quanto aos 

remanescentes do processo de industrialização estiveram vinculados, inicialmente, ao seu 

estudo e registro e podem ser encontrados na literatura sob o termo “arqueologia industrial”. 

Em alguns desses países, os registros e as ações pioneiras quanto ao reconhecimento do 

patrimônio industrial foram associadas a edificações isoladas representativas do processo de 

industrialização, como, por exemplo, os moinhos ou aquelas ligadas à arquitetura do ferro. O 

reconhecimento como patrimônio de alguns núcleos fabris só foi realizado posteriormente.  
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Em Portugal, o termo “arqueologia industrial” foi utilizado pioneiramente no artigo 

denominado “Arqueologia Industrial Portuguesa: os moinhos”, escrito por Francisco de Souza 

Viterbo. Diante da constatação da destruição de moinhos movidos a força hidráulica ou eólica 

utilizados na indústria caseira portuguesa para substituição pelas maquinas a vapor, Viterbo 

(1896), em uma reflexão saudosista, destacou a necessidade da realização de estudos 

arqueológicos que contemplassem os vestígios da industrialização. De acordo com suas 

palavras:  

É com profunda saudade que vejo desapparecer pouco a pouco os vestígios de nossa 
actividade, da nossa industria caseira. A machina vae triturando tudo no seu 
movimento vertiginoso, sem que mão piedosa se lembre de apanhar esses restos, 
humildes mas gloriosos, depositando-os depois em sitio, onde possam ser 
cuidadosamente estudados e onde a curiosidade lhes preste o merecido culto. Existe 
a archeologia da arte, porque não há de existir a archeologia da industria. 
(VITERBO, 1896).     

Na Inglaterra, os estudos pioneiros com título de arqueologia industrial podem ser 

identificados no trabalho de Michael Rix, nas aulas do Workers’ Educational Association, na 

Universidade de Birmingham. Nesses estudos, Rix chamou atenção para as transformações no 

principal distrito de ferro e aço naquele país. Em seu artigo intitulado Industrial Archeology, o 

autor utilizou o termo “arqueologia industrial”, destacando a relevância dos remanescentes da 

industrialização, como monumentos, assim como, a necessidade de preservá-los, também com 

a finalidade de serem estudados no futuro. Essas declarações teriam estimulado iniciativas 

pioneiras, como a do Council for British Archaeology (CBA) para a criação de um comitê dedicado 

à arqueologia industrial no ano de 1959 (PALMER; NEAVERSON, 2001).  

Essas primeiras menções e ações referentes a uma “arqueologia industrial” nesses países 

podem ser interpretadas como manifestações pontuais, que não desencadearam uma postura 

mais efetiva quanto à preservação dos remanescentes industriais. O debate mais abrangente e 

fundamentado com uma maior repercussão, inclusive em meio ao grande público, só ocorreu a 

partir da metade do século XX, principalmente em países que tiveram alguns dos vestígios de 

suas atividades industriais demolidos.  

No início da década de 1960, na Inglaterra, um maior interesse foi suscitado frente à 

demolição de dois grandes exemplares ligados às atividades industriais naquele país. O 

primeiro deles, anterior a qualquer iniciativa formal quanto à conservação de estruturas 

industriais, foi a demolição do arco projetado por Philip Hardwick como uma entrada triunfal 

para a Euston Station (Estação Euston), no ano de 1962, causando grande comoção na 
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população londrina e repercutindo, um ano mais tarde, no estabelecimento da pesquisa 

Industrial Monuments Survey, desenvolvida juntamente ao CBA.  O outro caso, ocorrido no 

mesmo ano, referiu-se à destruição da Bolsa de Carvão (Coal Exchange), dando lugar à 

construção de uma avenida. Esse edifício, um exemplar da arquitetura do ferro da época, 

representada principalmente em sua cúpula, foi demolido mesmo após tentativas de preservar 

ao menos esta parte da edificação (KÜHL, 2008).   

 A conservação dos remanescentes industriais naquele país também foi marcada por outras 

iniciativas, como a pesquisa iniciada no ano de 1963, encabeçada pelo CBA em associação com 

o Ministry of Public Buildings and Works (Ministério de Edificações e Obras Públicas), com o 

título de National Record of Industrial Monuments (Registro Nacional dos Monumentos 

Industriais). A partir de 1965, a Royal Commission on the Historical Monuments of England também 

passou a incluir em seu inventário o levantamento de moinhos de água. Além dessas 

iniciativas, diversos encontros anuais sistemáticos organizados em torno do tema da 

arqueologia industrial levaram à constituição de uma associação dedicada a incentivar 

melhores padrões de registro, pesquisa, conservação e divulgação, assim como de assistência e 

suporte a grupos de pesquisa envolvidos na preservação de monumentos industriais   

Association for Industrial Archeology (AIA) (PALMER; NEAVERSON, 2001, p. 2). Atualmente, 

essa associação tem concentrado seus estudos a partir de uma divisão dos remanescentes 

industriais em categorias, como arquitetura industrial, extração mineral, herança baseada no 

turismo, tecnologia de energia e transporte, entre outros.   

Diante dessas iniciativas de conservação dos remanescentes industriais na Inglaterra, cabe 

destacar alguns casos em que as ações se voltaram para núcleos fabris emblemáticos, 

fundados naquele país. O conjunto de edificações e jardins que compunham o núcleo fabril de 

Port Sunlight, fundado por volta de 1875, foi reconhecido como patrimônio inglês pela 

inscrição na lista do English Heritage.  Da mesma forma, algumas das edificações do antigo 

núcleo de Bournville, construído nas proximidades de Birmingham, também foram inscritas 

nesta lista por volta da década de 1990. Em ambos os casos, o conjunto de edificações e jardins 

foram considerados como patrimônio nacional, atribuindo-se interesse especial a sua história 

e arquitetura.  

Nos mapas dessas localidades em que é apresentada a identificação dos elementos a serem 

preservados, é possível visualizar que os objetos correspondem ao conjunto de edificações e 
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de alguns jardins que compunham os núcleos fabris, não apresentando a delimitação de uma 

área, ou sítio correspondente ao assentamento como um todo (Imagens 1 e 2).  

Imagem  1- Mapa com conjunto de edificações 
listadas pelo English Heritage, em Port Sunlight.

  
No mapa, os triângulos azuis correspondem aos 
conjuntos de edifícios listados. A área em verde 

corresponde aos jardins. Disponível em: < 
http://list.english-

heritage.org.uk/results.aspx?index=151>. Acesso 
em: 17 abr. 2013. 

 Imagem  2- Mapa com conjunto de edificações listadas pelo English 
Heritage, em Bournville. 

 
No mapa, os triângulos azuis correspondem aos conjuntos de edifícios 
listados.  Disponível em: < http://list.english-
heritage.org.uk/results.aspx?index=151>. Acesso em: 17 abr. 2013. 

 

Na França, assim como na Inglaterra, as ações pela conservação dos bens industriais passaram 

a ser mais amplamente discutidas a partir da demolição de um exemplar da arquitetura 

industrial. A demolição do Halles Centrales2 (Mercado Central), localizado em Paris, um 

importante exemplar da arquitetura do ferro, suscitou reflexões quanto à conservação desses 

remanescentes um período logo após sua destruição. 

As repercussões dessa demolição têm sido associadas a ações posteriores quanto à 

conservação de outros exemplares do processo industrial naquele país. Por exemplo, a 

transformação do complexo industrial Le Creusot, naquele mesmo ano, em uma área de 

conservação. Neste caso, partindo do conceito de “ecomuseu”, que estava sendo fortemente 

desenvolvido na França, na década de 70, houve a compreensão de que o acervo museológico 

que deveria ser levado em conta correspondia à amplitude de um território, considerando o 

patrimônio material e imaterial dando ênfase à paisagem, aos sítios, aos objetos, bem como às 

práticas relacionadas às comunidades locais (BARBUY, 1995).  

                                                        
2 O Halles Centrales foi construído em Paris, a partir de um concurso de arquitetura, pelo engenheiro-arquiteto Victor Baltard 
por volta da década de 40 do século XIX. O mercado era composto por 12 pavilhões (quatro pavilhões maiores e oito menores, 
interligados entre si por passagens cobertas), com cobertura e fechamentos laterais em vidro e colunas estruturais em ferro 
fundido. O mercado pode ser considerado um modelo na difusão de novas possibilidades construtivas com a utilização de 
ferro em grande escala; seu partido arquitetônico também foi considerado um modelo por ter sido difundido por outros 
países da Europa e do mundo, como para o Brasil (MURILHA; SALGADO apud KÜKL, 1998).  
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Nesse país, o Inventaire Générale (Inventário Geral), estabelecido no ano de 1964 para criar um 

registro dos bens culturais franceses, passou a incluir, entre os bens inventariados, sítios 

industriais, com a fundação de um grupo de estudos sobre o patrimônio industrial. O grupo 

denominado Cellule du Patrimoine Industriel (Célula do Patrimônio Industrial) desenvolveu 

estudos voltados para os edifícios associados às atividades industriais ou relacionadas à 

história da tecnologia. A partir do ano de 1993, o grupo expandiu seu campo de estudo 

passando a considerar o patrimônio científico e técnico, incluindo, por exemplo, 

observatórios astronômicos e o patrimônio ferroviário e médico     até o ano de 1995, quando 

encerrou suas atividades (PALMER, NEAVERSON, 2001).   

Apesar do encerramento das atividades desse grupo, os estudos acerca do patrimônio 

industrial francês continuaram. No ano de 2011, o Inventário Geral do Patrimônio Cultural da 

França divulgou os resultados de uma pesquisa apresentando um inventário dos vestígios da 

industrialização no país distribuídos em 22 regiões. Esse inventário também contemplou 

alguns temas específicos, como os remanescentes ligados à produção de cerâmica, às minas e à 

metalurgia na Borgonha, às cervejarias e aos conjuntos de habitações nas cidades mineiras, em 

Nord-Pas-de-Calais, à metalurgia na Lorena e às minas de potássio e a indústria têxtil na 

Alsacia3.  

Em Portugal, mesmo diante do pioneirismo apontado pelo uso do termo “arqueologia 

industrial”, ainda no século XIX, de acordo com Mendes (1995), foi apenas após a destruição 

do Palácio de Cristal do Porto, em 1951, que passaram a ser sublinhadas a relevância e as 

potencialidades do patrimônio industrial português.  

Contribuindo para a salvaguarda dos remanescentes industriais portugueses, foi fundada, no 

ano de 1997, a Associação Portuguesa para o Patrimônio Industrial (APPI). A Associação 

elaborou uma lista na qual foram indicados, aproximadamente, 160 bens como patrimônio 

industrial. Entre os tipos de bens inscritos, destacam-se armazéns, pontes, moinhos de água e 

de vento, conjuntos de minas, conjuntos de fábricas, elevador, aquedutos, vilas, escola 

industrial, mercado, ferrovias, complexos mineiros e engenhos de açúcar4. Nesse  

levantamento, não foi possível identificar o reconhecimento de exemplares de núcleos fabris 

como parte integrante desse patrimônio.  

                                                        
3 Informações sobre o patrimônio industrial da França estão disponíveis em: < 
http://www.inventaire.culture.gouv.fr/ >.  Acesso em: 14 jan. 2013.  
4 A lista do Patrimônio Industrial Português elaborada pela APPI está disponível em:< 
http://www.museudaindustriatextil.org/appi/patrimonio-nacional.php > .  
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Diferentemente do que ocorreu em muitos países europeus, que iniciaram seus estudos em 

meio a situações de perda de edificações relacionadas aos processos industriais e com a 

mobilização de parte da população organizada, Palmer e Neaverson (2001) indicaram que, nos 

Estados Unidos, os primeiros inventários acerca dos monumentos, incluindo aqueles 

referentes à indústria, foram realizados com apoio governamental. Por exemplo, o 

estabelecimento do Historic American Buildings Survey (HABS), na década de 1930, que realizou 

uma pesquisa pioneira acerca das indústrias têxteis em New England, entre os anos de 1967 e 

1968. A pesquisa teve continuidade passando a ser desenvolvida pelo Historic American 

Engineering Record (HAER), criado pelo National Park Register, órgão dedicado à conservação do 

patrimônio cultural nos Estados Unidos. Após esta mudança, os registros passaram a ser mais 

concentrados em relação aos sítios ou objetos, (tais como pontes, navios, obras em aço) ou 

mesmo em sistemas maiores (como ferrovias, canais, redes de transmissão e geração de 

energia e estradas).  

A conservação dos remanescentes industriais nesse país também buscou destacar o papel  

relevante da indústria metalúrgica para seu desenvolvimento econômico.  Nesse sentido, 

foram elaborados alguns projetos específicos, como o Industrial Heritage Project, realizado na 

Pennsylvania, para comemorar a contribuição das indústrias de aço, ferro, carvão e transporte, 

para o crescimento do país.  

Alguns sítios industriais também foram reconhecidos como patrimônio nacional por meio de 

sua classificação como National Historic Landmark5, como a fábrica de Ferro Saugus, em 

Massachusetts, e o forno Hopewell, na Pensilvânia.  Entre os sítios classificados, destacam-se 

alguns núcleos fabris emblemáticos construídos, por volta do século XIX, como o antigo 

núcleo fabril de Pullman, em Illinois, Chicago, que foi reconhecido como patrimônio em  1970.  

Em sua declaração de significância, entre outras observações, foi indicado que a localidade 

havia sido reconhecida como uma cidade modelo industrial totalmente planejada e 

representativa de uma solução pioneira para as condições insalubres e de superlotação em que 

a população operária vivia por volta do século XIX, nas cidades industriais. Paralelamente a 

esta classificação, algumas ações para a recuperação de edificações específicas, como o hotel, a 

fábrica, o mercado, têm sido desenvolvidas por duas instituições: a Historic Pullman Foundation e 

a Illinois Historic Preservation Agency (IHPA), desde a década de 1970. 

                                                        
5 Os National Historic Landmarks são considerados os lugares históricos significativos para os Estados Unidos por 
possuírem um valor excepcional ou qualidade para representar o patrimônio dessa nação.    
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Assim como o núcleo fabril de Pullman, o antigo núcleo fabril de Lowell, construído nas 

proximidades do rio Charles, em Massachusetts, foi classificado como National Historical Park6, 

em 1978. O reconhecimento deste núcleo também contemplou o conjunto construído,  

apresentando como justificativa o reconhecimento de sua contribuição para a revolução 

industrial nos EUA. Nesta justificativa, também foi destacado que tanto as fábricas têxteis 

quanto as edificações representavam o pioneirismo na construção de cidades industriais 

planejadas na história norte-americana.  

No final da década de 1970, a conservação dos remanescentes da industrialização passou a ser 

discutida no âmbito internacional da conservação do patrimônio cultural. Em 1978, foi 

fundado o International Committee for Conservation of the Industrial Heritage   TICCIH (Comitê 

Internacional para a Conservação do Patrimônio Industrial), organização cujos  principais 

objetivos apresentados foram a preservação, conservação, investigação, documentação, 

pesquisa e interpretação dos vestígios industriais, com a participação de mais de quarenta 

países-membros7. Essa organização tem tido papel relevante na conservação do patrimônio 

industrial junto à Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO), atuando como um de seus órgãos consultivos para auxílio nos estudos acerca dos 

remanescentes industriais.   

No ano de 2003, o TICCIH promoveu um encontro entre especialistas na conservação do 

patrimônio industrial. Como resultado, foi elaborado um relevante documento, a Carta de 

Nizgny Tagil, cujas contribuições compilam décadas de discussão sobre o tema. Além de 

indicações acerca dos valores associados a este tipo de bem      a importância da realização de 

inventários, da proteção legal, da educação e formação     esse documento apresentou uma 

definição para patrimônio industrial que abrange diversos ramos e tipos de bens. Para os 

especialistas reunidos no encontro, o patrimônio industrial deveria ser definido como: “[...] os 

vestígios da cultura industrial que possuem valor histórico, tecnológico, social, arquitetônico 

ou científico.”. Quanto a esses vestígios, os especialistas indicam a abrangência dos elementos 

que fizeram parte do processo industrial e que poderiam ser considerados como patrimônio 

industrial. Entre esses vestígios, foram identificados espaços que poderiam ser associados à 

noção de núcleos fabris, como os “locais de habitação, de culto ou de educação”:    

                                                        
6 Informações sobre os National Park disponíveis em: < http://www.nps.gov/lowe/index.htm>.  
7  Os países com representações no TICCIH são: Argentina, Austrália, Áustria, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, 
China, Croácia, República Checa, Dinamarca, Egito, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, 
Índia, Irlanda, Itália, Japão, Látvia, México, Marrocos, Holanda, Noruega, Peru, Polônia, Portugal, Romênia, 
Rússia, Eslovênia, África do Sul, Espanha, Suécia, Suíça, Taiwan, Turquia, Reino Unido, Uruguai, EUA. As 
informações sobre estas representações no TICCIH estão disponíveis em: <http://www.ticcih.org/countries.php>.  
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[...] edifícios e maquinaria, oficinas, fábricas, minas e locais de tratamento e de 
refinação, entrepostos e armazéns, centros de produção, transmissão e utilização de 
energia, meios de transporte e todas as suas estruturas e infra-estruturas, assim 
como os locais onde se desenvolveram atividades sociais relacionadas com a 
indústria, tais como habitações, locais de culto ou de educação. (TICCIH, 2003).  

Nos anos anteriores que precederam esse encontro, o presidente do TICCIH, Louis Bergeron, 

destacou a relevância das villages ouvriers (vilas operárias) como elementos do patrimônio 

industrial. O autor ressaltou a importância desses assentamentos como testemunhos de um 

modo de vida, de um tipo de relação social presente em fases, formas ou locais de onde 

ocorreu o processo de industrialização. Por outro lado, também apontou algumas questões em 

aberto, que necessitariam de maiores reflexões, como uma própria definição para o termo 

“vilas operárias”, assim como a definição de alguns critérios de seleção para os sítios 

(BERGERON, 2001). 

Oito anos após a elaboração da Carta de Nizgny Tagil, o TICCIH, em conjunto com o 

Conselho Internacional de Monumentos e Sítios (ICOMOS)8, elaborou outro documento com 

a formulação de princípios para a conservação do patrimônio industrial. Nesse novo 

documento, foi apresentada uma compreensão mais abrangente dos remanescentes do 

processo de industrialização. Além da relevância dos vestígios materiais associados à 

atividade industrial, chamou-se a atenção para a dimensão intangível desse patrimônio, 

levando em conta as práticas, memórias e vida dos trabalhadores e de suas comunidades.   

Nesse documento, foi apresentada outra definição sobre o que seria o patrimônio industrial, 

um pouco diferente daquela apresentada em 2003. A nova definição para este patrimônio já 

não mais estava vinculada a uma atribuição de valores histórico, tecnológico, social, 

arquitetônico ou científico, sendo entendidos como os vestígios ligados ao processo de 

produção industrial. Nos termos do documento:   

O patrimônio industrial consiste em estruturas, sítios, complexos, áreas e paisagens, 
assim como, maquinário, objetos ou documentos que fornecem evidências de 
processos industriais passados ou que ainda estejam em andamento, de produção, 
extração de matéria-prima, sua transformação em bens e infraestruturas de energia e 
transporte associadas9. (ICOMOS, 2011, tradução nossa).  

                                                        
8 O Conselho Internacional de Monumentos e Sítios (ICOMOS) é uma organização não governamental 
internacional dedicada a promover a aplicação de teoria, metodologia e técnicas científicas para a conservação 
do patrimônio arquitetônico e arqueológico. O seu trabalho baseia-se nos princípios consagrados na Carta 
Internacional para a Conservação e Restauração de Monumentos e Sítios (Carta de Veneza) 1964. Informações 
sobre esta organização em:<http://www.icomos.org/en/about-icomos/mission-and-vision/mission-and-vision>.  
9 Do original: “The industrial heritage consists of sites, structures, complexes, areas and landscapes as well  as 
the related machinery, objects or documents that provide evidence of past or ongoing industrial processes of 
production, the extraction of raw materials, their transformation into goods, and the related energy and 

transport  infrastructures.” (ICOMOS, 2011).   
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A conservação do patrimônio industrial ganhou maior representação no âmbito internacional 

da conservação patrimonial com a inscrição de alguns exemplares na Lista do Patrimônio 

Cultural de Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (UNESCO). Em um levantamento realizado pela Associação Portuguesa para o 

Patrimônio Industrial (APPI), foram identificados 44 bens que poderiam ser classificados 

como representantes do patrimônio industrial. Entre esses bens, contemplou-se uma 

diversidade de tipos, como complexos siderúrgicos, minas, estradas de ferro, canais, oficinas, 

fábricas, engenhos, pontes, salinas, moinhos, núcleos fabris e estações de comunicação 

(Tabela 1).  

Tabela 1- Patrimônio industrial na Lista do Patrimônio da Humanidade – UNESCO. 
ESTADOS ANO BEM CULTURAL MATERIAL TOMBADO 

Alemanha 1992 Minas de Rammelsberg e Cidade Histórica de Goslar 

1994 Complexo Siderúrgico de Völklingen 

1996 Bauhaus e seus sítios em Weimar e Dessau 

2001 Complexo Industrial da Mina de Carvão de Zollverein em Essen 
Áustria 

 
1997 Paisagem Cultural de Hallstatt-Dachstein, Salzkammergut 
1998 Linha do Caminho de Ferro de Semmering 

Bélgica 
 1998 

Quatro Ascensores do Canal du Centre e respectivo Sítio, La Louvière e Le Roeulx 
(Hainault) 

2005 Complexo Museológico, Oficinas e Casa de Plantin-Moretus 
Bolívia 1987 Cidade Mineira de Potosi 

Brasil 
1980 Cidade Histórica de Ouro Preto 
2001 Centro Histórico da Cidade de Goiás 

Chile 
2005 Fábricas de Nitrato do Chile de Humberstone e Santa Laura 
2006 Cidade mineira de Sewell 

Cuba 1988 Trinidad e Vale dos Engenhos 

Eslováquia 1993 Cidade Histórica de Banská Štiavnica e os Monumentos Técnicos da sua Vizinhança  
Espanha 

 
1997 Las Medulas 
2006 Ponte suspensa de Vizcaya 

Finlândia 1996 Fábrica de Madeira e de Cartão de Verla 

França  

1982 Salinas Reais de Arc-et-Senans 
1996 Canal do Midi 
2005 Le Havre, a cidade reconstruída por Auguste Perret 

Índia 1999 Caminho-de-Ferro Himalaio de Darjeeling 

Itália 1995 Complexo têxtil e operário de Crespi d'Adda (Bergamo) 
México 1988  Cidade Histórica de Guanajuato e Minas Adjacentes 

1993 Centro Histórico de Zacatecas 
2006 Paisagem de Agave e Antigas Instalações Industriais de Tequila 

Noruega 1980 Cidade Mineira de Røros 
Países 

Baixos 
1997 Rede de Moinhos de Kinderdijk-Elshout 
1998 Ir. D. F. Woudagemaal (Estação Elevatória a Vapor D. F. Wouda) 

 
Polonia 

1978 Minas de Sal de Wieliczka 
2006 Salão do Centenário em Wroclaw 

Portugal 1996 Centro Histórico do Porto 
2001 Região Vitivinícola do Alto Douro 

Reino 
Unido da 

Grã-
Bretanha e 
Irlanda do 

Norte 

1986 Garganta de Ironbridge 
2000  Paisagem Industrial de Blaenavon 
2001  Fábricas Têxteis do Vale de Derwent 
2001  New Lanark 
2001 Saltaire 
2004 Cidade Mercantil Marítima de Liverpool 
2006 Paisagem Mineira da Cornualha e de Devon Ocidental 

Suécia 1993 Fábrica Metalúrgica de Engelsberg 
2001 Área Mineira da Grande Montanha de Cobre de Falun 
2004 Estação de Rádio de Varberg 
2005 Arco Geodésico de Struve 

 Lista disponível em:< http://www.museudaindustriatextil.org/appi/patrimonio-humanidade.php >. Acesso em: 23 
jan. 2013.  
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Entre os bens industriais elencados na tabela acima, destacam-se algumas inscrições cujos 

elementos contemplados se reportam às configurações dos núcleos fabris fundados por 

ocasião da implantação da atividade industrial; são eles: a Fábrica Metalúrgica de Engelsberg 

(Suécia), o Complexo Têxtil e Operário de Crespi d'Adda (Itália), a Paisagem Industrial de 

Blaenavon (Reino Unido), New Lanark e Saltaire (Reino Unido) e a cidade Mineira de Sewell 

(Chile). Nesses casos, o Valor Universal Excepcional, fundamental para o reconhecimento de 

bens como patrimônio mundial foi associado à forma de implantação da indústria, que 

ocorreu, principalmente, entre os séculos XVIII e XX.  

Mesmo recorrendo a termos distintos, como “cidades de companhia”, “complexos 

industriais”, ou ,ainda, “cidades mineiras”, as justificativas para a inscrição destes exemplares 

se remeteram à condição de integridade dos bens, ao estado de completude que os sítios  

apresentavam por ainda preservarem intactos os diversos elementos que compõem esse 

modelo de implantação da indústria. A partir das imagens que apresentam as delimitações das 

áreas de cada bem inscrito, é possível identificar que diversos elementos que caracterizam os 

antigos núcleos são contemplados (Imagens 3 a 6). 

Imagem  3-Mapa com polígono de delimitação da área de 
inscrição na Lista do Patrimônio Mundial das fábricas de 

ferro de Engelsberg, Suécia.   

 
Disponível em:< 

http://whc.unesco.org/en/list/556/multiple=1&unique_nu
mber=655> . Acesso em:19 abr. 2013.  

Imagem  4- Mapa com a delimitação da área de inscrição na Lista do 
Patrimônio Mundial do Complexo Têxtil e Operário de Crespi d'Adda, Itália. 
    

 
Disponível em:< 
http://whc.unesco.org/en/list/730/multiple=1&unique_number=862>. Acesso 
em: 10 abr. 2013.  
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Imagem  5- Mapa com polígono de delimitação da área de inscrição na Lista do 
Patrimônio Mundial da cidade mineira de Sewell, Chile. 

 
A área em verde corresponde ao polígono de proteção da UNESCO. A área em 

amarelo corresponde a buffer zone. Disponível em: 
<http://whc.unesco.org/en/list/1214/multiple=1&unique_number=1391>. Acesso em: 

10 abr. 2013. 

Imagem  6- Mapa com polígono de delimitação da área 
de inscrição na Lista do Patrimônio Mundial da 
paisagem industrial de Blaenavon, Grã-Bretanha. 

 
O polígono de delimitação da área corresponde à linha 
contínua na cor vermelha. Disponível em:<  
http://whc.unesco.org/en/list/984/multiple=1&unique_
number=1148>. Acesso em: 19 abr. 2013. 

A inscrição na Lista do Patrimônio Mundial do sítio de Saltaire, por exemplo, apontou para o 

reconhecimento dos núcleos fabris como um modelo de implantação da indústria, assim como 

destacou a relevância dos diversos elementos que caracterizam esses núcleos para a 

interpretação de sua condição de integridade. Sua inscrição foi associada aos critérios (ii) e 

(iv), entre os dez critérios definidos no Guia Operacional desta organização para a inscrição 

de bens na Lista10. Segundo a interpretação apresentada para o critério (ii), este sítio 

representava um exemplo excepcional e bem preservado de uma cidade industrial da metade 

do século XIX, cujo layout exerceu grande influência no desenvolvimento do movimento das 

cidades jardim. Na apresentação do critério (iv), foi destacado que o layout e a arquitetura de 

Saltaire refletem, de forma admirável, o paternalismo filantrópico da metade do século XIX, 

assim como o relevante papel da indústria têxtil no desenvolvimento econômico e social 

(UNESCO, 2001, p.47).    

Na avaliação da condição de integridade deste sítio para a sua inscrição foi destacado que:  

A integridade de Saltaire como uma vila industrial modelo é total: não houve 
mudanças quanto ao seu layout e aparência desde o início dos trabalhos no ano de 
1850. A vila é disposta em um padrão em grelha, de modo à possibilitar a máxima 
utilização do solo: as ruas foram organizadas em uma orientação norte-sul, as da 
segunda fase na orientação leste-oeste. Quase todos os edifícios públicos e 
comunitários foram construídos ao longo da Victoria Road, que leva à fábrica11.   

                                                        
10 Indicar que o Guia Operacional foi escrito pela UNESCO para orientar os países na implementação da 
Convenção do Patrimônio Mundial. Neste documento, cuja última versão foi apresentada em 2012, são descritos 
dez critérios para a identificação do patrimônio cultural, além das condições de autenticidade e integridade. 
11 Do original:  “The integrity of Saltaire as a model industrial village is total: there have been no changes to its 
layout and appearance since work began in the 1850s. The village is laid out on a gridiron pattern, so as to make 
the maximum possible use of the land: the streets were organized on a north-south orientation, those in the 
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Esta breve revisão sobre como tem-se dado a conservação do patrimônio industrial em alguns 

países aponta para um início solidário a preocupações referentes à salvaguarda de edifícios 

isolados. No entanto, os documentos e as pesquisas realizadas sobre os remanescentes 

industriais demonstram uma ampliação na compreensão daquilo que é considerado como um 

bem industrial, no decorrer dos anos. Nesta ampliação, são incluídas novas categorias, como 

sítios, conjuntos e paisagens. É neste contexto de ampliação que estão inseridos os “núcleos 

fabris”, “cidades de companhia”, e “vilas operárias”, como bens a serem conservados. 

Entretanto, segundo as indicações de Bergeron, a conservação desses bens ainda apresenta 

algumas questões em aberto.  

No Brasil, pode-se considerar como marco inicial da conservação do patrimônio da 

industrialização o tombamento das ruínas da Fábrica de Ferro Patriótica, localizadas no 

Distrito de São Julião, em Ouro Preto, MG. Esse tombamento, realizado pelo Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), em 1938     um ano após a instituição 

deste órgão nacional de preservação patrimonial     interpretou as ruínas dessa antiga fábrica 

como testemunho histórico da indústria siderúrgica no país12.  

Um levantamento realizado acerca dos casos de tombamento, considerando este um dos 

instrumentos de conservação patrimonial mais utilizados no país, indicou que, no âmbito do 

IPHAN e das instituições estaduais responsáveis pela salvaguarda do patrimônio histórico e 

artístico nacional, grande parte dos tombamentos nas áreas onde houve a implantação de 

núcleos fabris incidiu sobre edificações isoladas. São poucos os casos de tombamento que 

apontaram para um reconhecimento das características arquitetônicas e urbanas dos núcleos 

fabris.  

No levantamento apresentado por Eloisa Dezen-Kempter (2011) dos bens tombados pelo 

IPHAN que poderiam ser interpretados como patrimônio industrial, apresentado na Tabela 2, 

é possível identificar uma maior recorrência das edificações isoladas, por exemplo, sobrados, 

capelas, fábricas e estações ferroviárias.  

 

 

                                                                                                                                                                             
second phase running east-west. Almost all the public and community buildings were constructed along 
Victoria Road, leading to the mill.”. Disponível em:< http://whc.unesco.org/en/list/1028/>.  
12 As informações sobre este tombamento apresentadas nesta pesquisa foram referenciadas no site do Arquivo do 
IPHAN- Noronha Santos, disponível no endereço eletrônico: <http://www.iphan.gov.br/ans/inicial.htm>. Acesso 
em 15 jun. 2012.  
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Tabela 2- Patrimônio industrial tombado pelo IPHAN. 
ESTADOS ANO BEM CULTURAL MATERIAL TOMBADO 
Amazonas 1985 Reservatório de Mocó 

1987 Mercado Municipal 

1987 Porto de Manaus: conjunto arquitetônico 
Bahia 1942 Engenho Lagoa: sobrado e capela 

1943 Engenho Embiara: sobrado 

1943 Engenho Matoim: sobrado e fábrica de açúcar 

1943 Engenho Vitória: sobrado, capela, crucifixo, senzala e banheiro 

1944 Engenho Freguesia: sobrado, fábrica de açúcar e Capela de Nossa Senhora da Piedade 

1944 Engenho São Miguel e Almas: casa e capela 
Maranhão 1981 Sítio do Físico: ruínas 

1987 Fábrica Santa Amélia: prédio 

1998 Engenho Central São Pedro: casa 
Minas Gerais 1938 Fábrica de Ferro Patriótica: ruínas 

1989 Complexo ferroviário de São João del Rei 

2003 Cataguases: conjunto histórico, arquitetônico e paisagístico 

Pará 1977 Ver-o-Peso: conjunto arquitetônico e paisagístico 

Paraíba 1984 Fábrica de Vinho Tito Silva 

Pernambuco 1962 Engenho Poço Comprido: casa-grande e capela 

Paraná 1985 Engenho do Mate 
Rio de Janeiro 1938 Jardim Botânico 

1954 Trecho ferroviário Mauá-Fragoso 

1967 Palácio de Cristal e Praça da Confluência 
1982 Complexos ou unidades fabris:  1. Companhia Petropolitana de Tecidos, Fábrica, Vila Operária e 

Praça Dr. J. Soares M. Filho com o respectivo coreto e a Igreja Matriz da Cascatinha; 2. Conjunto 
Arquitetônico remanescente da antiga Fábrica Cometa, situada no Meio da Serra;  3. Fábrica São 
Pedro de Alcântara, na Rua Washington Luís;  4. Vila Operária da extinta Fábrica Cometa, situada 
na Rua Padre Feijó, números 107 a 163. * 

1985 Avenida Modelo: conjunto de habitação coletiva 

1998 Base aérea de Santa Cruz: hangar de zepelins 

2008 Estação Dom Pedro II, também denominada Central do Brasil 

Rio G. do Norte 1964 Engenho do Cunhau: ruínas da capela 

Rondônia 2008 Pátio Ferroviário da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, Bens Móveis e Integrados 
Rio Grande do Sul 1983 Cais do Porto: pórtico central e armazéns 

Santa Catarina 1998 Ponte Hercílio Luz 
São Paulo 1963 Engenho dos Erasmos: ruínas 

1964 Real Fábrica de Ferro São João do Ipanema: remanescentes 

1985 Casarão do Chá 

1996 Estação da Luz 

2002 Vila Ferroviária de Paranapiacaba 

2004 Conjunto de edificações da Companhia Paulista de Estrada de Ferro 

2004 Estação Ferroviária de Mayrink  
Fonte: DEZEN-KEMPTER (2011, p.135). 

* Complementação na tabela realizada pela autora desta dissertação, com base em levantamento no acervo do IPHAN. Ano:  2013.  

Nesse levantamento, podem ser destacados apenas dois tombamentos em que são 

contemplados mais atributos referentes à constituição de um núcleo fabril. O primeiro deles, 

realizado como um anexo ao tombamento da Avenida Koeler13, em Petrópolis-RJ, referente à 

Companhia Petropolitana de Tecidos, que leva em conta: Fábrica, Vila Operária e Praça Dr. J. 

Soares M. Filho, com o respectivo coreto e a Igreja Matriz da Cascatinha. O segundo caso é 

referente ao tombamento da Vila Ferroviária de Paranapiacaba, em Santo André-SP. Essa vila 

                                                        
13 O tombamento da Avenida Koeler foi realizado pelo IPHAN, no ano de 1964, sendo inscrito no livro do tombo 
Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico (nº Processo:0662-T-62). Informações disponíveis em: < 
http://www.iphan.gov.br/ans/inicial.htm> .  
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operária, que se constituiu como núcleo urbano, foi planejada, construída e mantida pela 

empresa São Paulo Railway Co. Ltda., entre 1860 até 1946. Segundo Santos e Minami (2002), 

ela caracterizava-se como um “modelo de vila operária que nasceu e sempre viveu em função 

de uma única atividade e onde imperou uma relação de paternalismo entre os trabalhadores e 

a empresa.”.  

Assim como no levantamento realizado acerca dos tombamentos efetuados pelo IPHAN, 

outro levantamento sobre os tombamentos realizados no âmbito das instituições estaduais de 

conservação patrimonial também apresenta a prevalência da incidência da salvaguarda de 

edificações isoladas. A análise da Tabela 3, elaborada a partir de um levantamento dos 

tombamentos em localidades onde foram construídos núcleos fabris, aponta para o fato de 

que grande parte deles contemplou edificações como fábricas, casas dos proprietários das 

indústrias e até mesmo as chaminés das fábricas isoladamente.  

Por outro lado, cabe destacar algumas iniciativas em que alguns núcleos foram  reconhecidos, 

como, por exemplo: os tombamentos do Conjunto Arquitetônico e Paisagístico de Biribiri (em 

1998) e do Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da Vila Elisa, Vila Operária e Antiga Fábrica 

de Tecidos de Marzagão (em 2004), ambos no Estado de Minas Gerais; a Vila Maria Zélia (em 

1992), em São Paulo; e o Complexo Rheingantz (em 2012), no Rio Grande do Sul.  
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Tabela 3- Tombamentos estaduais em áreas de núcleos fabris. 
ESTADOS ANO BEM TOMBADO 

Bahia 2002 Antiga Fábrica Fratelli  Vita                               
Minas Gerais 1998 Conjunto Arquitetônico e Paisagístico de Biribiri: fábrica e núcleo fabril 

2004 Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da Vila Elisa, Vila Operária e Antiga Fábrica de Tecidos de 
Marzagão: fábrica e núcleo fabril 

Mato Grosso 2008 Fábrica de Pólvora                                                

Paraíba 2010 Rio Tinto: fábrica e núcleo fabril  

Pernambuco 2010 Casa-Grande e Jardim do Coronel: residência do proprietário 

1994 Conjunto Fabril da Tacaruna: Fábrica e anexos  

2012 Chaminés das Fábricas Arthur e Aurora, a Casa da Administração e o Cruzeiro 

Rio de Janeiro 1990 Sede do Bangu Atlético Clube Antigo Cassino da vila operária da Fábrica de Tecidos Bangu: sede do 
clube esportivo da antiga companhia 

1979 Antiga Fábrica de Gás 
1985 Conjunto Fabril da Companhia Têxtil Brasil-Industrial: Edifício Central, Usina de Força, 

edificações complementares, Casa do Diretor e Capela Nossa Senhora da Conceição  
1987 Fundição Progresso: fábrica 

1998 Conjuntos Industriais - Fábrica Werner 
Fábrica de Companhia de Tecidos Aurora D’Olne Fábrica Santa Helena: fábricas                                           

2004 Antiga Companhia Fiação de Tecidos Santa Rosa, atual Fábrica Santa Rosa, e o prédio do escritório                 

2004 Antiga Fábrica de Rendas e Bordados (incluindo as Vilas Operárias : Vila Ana Jannuzzi ): fábrica e 
núcleo fabril                       

2004 Antiga Fábrica Progresso de Valença                           

2008 Chaminés da Fábrica de Ladrilhos Cerâmica Miracema                                                                               

2008 Chaminé da Usina Santa Rosa                                           

1998 Castelinho da Fábrica D. Isabel  

Rio Grande do Norte  1992 Antiga residência de Jovino Barreto:  residência do proprietário 

Rio Grande do Sul  2012 Complexo Rheingantz: fábrica e núcleo fabril 

Santa Catarina  2002 Conjunto arquitetônico que integra o complexo fabril das Indústrias Hering: fábrica e núcleo fabril 

São Paulo 1974 Real Fábrica de Ferro de São João de Ipanema            

1992 Vila Maria Zélia: vila operária 

2008 Antiga Fábrica Santa Adélia 

2007 Indústrias Têxteis São Martinho: fábrica e núcleo fabril 

1983 Edifício da Fábrica de Tecidos São Luís                       

2007 Cervejaria Paulista  

1992 Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo  

1987 Indústrias Têxteis São Martinho: fábrica e núcleo fabril 

Observações:  

a) O levantamento foi realizado a partir de informações disponibilizadas na rede mundial de computadores pelas Secretarias,  
     instituições e fundações responsáveis pela conservação do patrimônio cultural em cada Estado.   
b) O levantamento não considerou os núcleos fabris implantados por usinas, engenhos, empresas de mineração, charqueadas, faze ndas e                       
     companhias ferroviárias.  
c) A lista contemplou apenas os Estados em que foram identificados tombamentos em áreas de núcleos fabris e companhias industriais. 
d) Não foi possível identificar, na rede mundial de computadores, informações referentes aos bens tombados pelos Estados  Rondônia,     
     Acre, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Maranhão e Sergipe.  

Essas diferentes propostas de tombamentos apresentadas nas tabelas acima, realizados em 

áreas de construção de núcleos fabris, contribuem para questionamentos referentes aos 

possíveis fatores que concorreram para a construção deste quadro de tombamentos dos 

remanescentes industriais no país. Que percepções de núcleos fabris concorreram para o não 

reconhecimento dos diferentes atributos que os compõem? E o que pode ter levado ao 

reconhecimento de núcleos fabris como conjuntos, em alguns casos, e o não reconhecimento 

destes, em outros?  

Neste trabalho, compartilha-se da ideia de que as diferentes propostas de reconhecimento dos 

remanescentes industriais, em especial dos núcleos fabris, estão relacionadas aos diferentes 
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entendimentos sobre sua condição de integridade por parte dos profissionais que participam 

das instruções dos tombamentos realizados.  

 

Objetivos e método  

Diante do questionamento geral apresentado e seguindo a hipótese quanto às diferentes 

percepções da integridade, o principal objetivo delineado para este trabalho foi compreender 

as relações entre os entendimentos de integridade presentes nas instruções de tombamentos 

realizados em áreas de núcleos fabris e as diferentes propostas de tombamentos.  

Para responder a esse questionamento, adotou-se, como método, a comparação entre os casos. 

Segundo José Barros (2007), a comparação é uma forma específica de propor e pensar 

questões. Apesar de indicar a atitude de comparar como um gesto espontâneo, uma prática 

que o homem exercita em suas atividades mais corriqueiras, o autor indicou que, para falar de 

um método comparativo, é preciso ultrapassar o nível da intuição para alcançar o nível da 

observação e análise mais profundo e sistematizado, para o qual “o que se observa”, “como se 

observa” e “como tratar os dados analisados” tornam-se questões relevantes.  

A questão sobre o que se observa conduz o pesquisador à definição de um recorte espaço- 

temporal, imprimindo uma necessidade de atravessar duas ou mais realidades 

sócioeconômicas, políticas ou culturais distintas. Paralelamente, a segunda questão aponta 

para o tratamento sistematizado das fontes, dos dados e dos processos investigados.  

Da confluência dessas duas questões, surge a terceira, que reporta ao tratamento dos 

resultados observados. Esta última traz implicações relacionadas aos procedimentos 

metodológicos utilizados, assim como faz emergir alguns cuidados necessários para não cair 

em algumas “armadilhas”, como os anacronismos; as analogias enganadoras; as generalizações 

indevidas, por exemplo, aquelas provenientes de aparências similares que apresentam alguns 

processos, e não remetem às suas motivações mais profundas; induções mal -caminhadas, etc.    

Outro aspecto da abordagem comparativa, de acordo com Barros (2007, p. 5) é a possibilidade 

de “iluminar um objeto ou situação a partir de outro”, este “outro” podendo ser algo mais 

conhecido, de modo que a prática comparativa dispõe-se a fazer analogias, identificar 

semelhanças e diferenças entre as realidades, a perceber variações de um mesmo modelo. 

Assim como também apresenta a possibilidade do que chamou de uma “iluminação 

recíproca”, dada a confrontar dois objetos ou realidades ainda não conhecidas, de modo que 
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os traços fundamentais de um pusessem em relevo os aspectos do outro, dando a perceber as 

ausências de elementos em um e outro.   

Algumas especificidades da metodologia comparativa também foram enunciadas por Barros 

(2007), como o esforço teórico de sistematização realizado pelo especialista em Sociologia da 

História Charles Tilly. Seus estudos resultaram na elaboração de uma tipologia de 

perspectivas comparatistas, sintetizadas em universalização, globalização, individualização e 

diferenciação.   

Ainda seguindo a interpretação de Barros (2007), os dois primeiros tipos teriam como 

objetivo a busca por uma “singularidade”, diferindo um do outro em relação ao método 

empregado. O tipo de abordagem “individualizadora” parte de uma atenção a realidades 

histórico-sociais singularizadas, a fim de identificar as semelhanças, propriedades comuns, 

entre todos os casos examinados para, em seguida, identificar as singularidades de cada caso.  

O tipo de abordagem “diferenciadora” similar à perspectiva anterior em seus objetos 

particularizantes recorre a outro caminho metodológico. Neste tipo, submetem-se os diversos 

casos que estão sendo examinados a um conjunto de variáveis (que podem ser traços ou 

questionamentos escolhidos para efetuar a comparação), a fim de tirar conclusões sobre cada 

caso examinado. Para a análise de cada caso, é estabelecido um conjunto de variáveis, ou seja, 

um mesmo conjunto de indagações, a partir do qual se verificam os pontos diferenciadores 

entre os grupos.  

Por outro lado, a abordagem comparativa “universalizadora” intenciona encontrar os 

elementos comuns a todos os casos examinados, postulando-se uma unicidade nos processos 

históricos. Por fim,  a abordagem comparativa “globalizadora” visa examinar diversos casos, 

de modo a incluí-los em um sistema geral que os abranja e lhes dê sentido (BARROS, 2007).    

No trabalho aqui apresentado, buscou-se a abordagem comparativa diferenciadora com a 

definição de um conjunto de questões que são analisadas nos dois casos de tombamentos, 

considerando o referencial teórico adotado sobre a integridade de bens culturais.   

O recorte definido para a pesquisa consistiu em dois casos para estudo: o primeiro, referente 

ao tombamento estadual do Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da Vila Operária, Fábrica 

de Tecidos de Marzagão e Vila Elisa, realizado no distrito de Carvalho de Brito, no município 

de Sabará, Minas Gerais, em 2004; o segundo caso consistiu em outro tombamento estadual 
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das Chaminés das Fábricas Arthur e Aurora, da Casa da Administração e do Cruzeiro, 

realizado no município de Paulista, em Pernambuco, em 2012.  

Cabe destacar que a escolha desses estudos de caso foi baseada em critérios previamente 

definidos. O primeiro deles, quanto à seleção de remanescentes de núcleos fabris que 

estivessem sob a proteção do instrumento de preservação do tombamento. A escolha dos 

casos tombados pareceu adequada aos objetivos deste trabalho, uma vez que esse 

instrumento representa uma das medidas de preservação mais utilizadas no país, além de 

constarem do processo de análise do bem registrado em documentos.  

Seguindo as explicações de Fonseca (2009, p. 182) os processos de tombamentos podem ser 

vistos como “verdadeiros dossiês”, constituídos não apenas dos documentos oficiais (pedido 

de tombamento, notificação ao proprietário, pareceres, atas do Conselho Consultivo, 

eventuais impugnações e contra razões, etc.), como também de todo material que diz respeito 

ao processo (recortes de jornais, cartas, fotos, plantas, desenhos, informações de livros e 

folhetos, etc.). Por meio desse conjunto de documentos, é possível identificar ideias, 

justificativas e os resultados das análises sobre os bens.  

Outro critério para a seleção dos casos foi referente a sua exemplaridade como extremos em 

relação à questão estudada. Frente a esse critério, pareceu adequada a escolha de uma 

proposta de tombamento para elementos muito específicos, como as chaminés, e o outro caso, 

em que foi proposto o tombamento de um conjunto. Além desses critérios, a disponibilidade 

de consulta às fontes documentais acerca dos casos foi considerada um fator relevante.  

Definido o recorte dos estudos de caso, foi procedida uma abordagem individual a cada um 

deles. Para a sua realização, recorreu-se À adoção de um referencial teórico e metodológico a 

partir dos campos da Conservação do Patrimônio Cultural e da História Urbana; consistindo-

se, desta forma, um diálogo entre esses campos.  

Do campo da Conservação do Patrimônio Cultural adotou-se como referencial teórico a noção 

de integridade. A aplicação deste referencial foi realizada em duas etapas do tratamento 

individual dos casos: a primeira, relativa à leitura dos atributos funcionais, estruturais e 

visuais presentes nos núcleos de Sabará e de Paulista, na época de suas construções, bem 

como na época em que foram realizadas as análises para os tombamentos; a segunda etapa foi 

relativa à sua aplicação na interpretação dos dossiês constituídos ao longo dos processos de 

tombamentos.  
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Para a aplicação desse referencial teórico da integridade em cada caso de estudo, também 

foram adotados procedimentos metodológicos elaborados e utilizados em estudos anteriores, 

que contemplaram análises sobre a integridade de bens. Nesse trabalho, os procedimentos 

apresentados na Metodologia de Identificação e Autenticação do Patrimônio Cultural 

(CABRAL, et al., 2008) tiveram papel relevante. Nessa metodologia, a integridade foi indicada 

como um aspecto relevante para a identificação de bens culturais, devendo sua avaliação ser 

realizada a partir da definição de um marco temporal que possibilite comparação  entre os 

elementos componentes do bem em dois momentos: um no passado e o outro contemporâneo 

à avaliação. O momento no passado do bem que servirá de referência para a avaliação deve ser 

definido com base na disponibilidade de uma documentação (dossiê, inventário, fotos, etc.) 

consistente.  

No trabalho aqui apresentado, foi adotada a realização dessa caracterização dos elementos do 

bem a partir de fontes documentais, em ambos os momentos do marco temporal, uma vez que 

o recorte definido para os estudos de caso encontra-se no passado.  

No campo da História Urbana, buscou-se referência à noção de núcleo fabril, assim como 

alguns procedimentos metodológicos referentes à pesquisa e trato com as fontes 

documentais, matéria prima das análises realizadas.  

Ao discorrer sobre o ofício do historiador, Le Goff (2003) destacou que um dos pontos que 

confirmam a cientificidade da História está relacionado à crítica ao documento. 

Tradicionalmente, essa crítica seria marcada por dois movimentos, um interno e o outro 

externo. A crítica interna, ou de autenticidade, consistindo em buscar interpretar o 

significado dos documentos, avaliar a competência de seu autor, determinar a sua sinceridade, 

medir a exatidão do documento e controlá-la por meio de outros testemunhos. A crítica 

externa, ou de credibilidade, por outro lado, visa encontrar o original e determinar se o 

documento é verdadeiro ou falso.  

Para esse autor, apesar de necessários, esses dois movimentos não seriam suficientes. A crítica 

deveria se estender à identificação das condições de produção do documento, devendo ser 

minuciosamente estudadas. Quanto às condições de produção, foram destacadas, por 

exemplo, as estruturas de poder de uma sociedade, o poder sobre a memória futura, o poder 

de perpetuação que deve ser reconhecido e desmontado pelo historiador. De acordo com as 

palavras do autor, “todo o documento é um monumento que deve ser desestruturado, 
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desmontado. O historiador não deve ser apenas capaz de discernir o que é ‘falso’, avaliar a 

credibilidade do documento, mas também saber desmistificá-lo.” (LE GOFF, 2003, p. 110). 

A atitude de desmistificação do documento está relacionada à interpretação dos textos. 

Segundo Palmer (1989, p.24), a tarefa de interpretar consiste em tornar algo pouco familiar, 

distante, em algo real, próximo, inteligível. Este processo de interpretação pode ocorrer por 

meio de três ações relevantes para a interpretação e independentes entre si, que dizem 

respeito às atitudes de: “dizer”, como o ato de exprimir em voz alta, recitar; “explicar”, como 

uma explicação racional, a clarificação de algo; e “traduzir”, como traduzir de uma língua 

estrangeira.   

Para a compreensão dos entendimentos de integridade presentes nos processos de 

tombamentos, foi relevante a orientação “explicativa” da interpretação. Ainda de acordo com 

Palmer (1989), essa clarificação, ou explicação racional de algo para a compreensão do sentido 

do texto deve dar-se mediante a explanação de um fator externo, ao qual o texto está 

relacionado. Em outras palavras, para a compreensão do sentido do texto, é preciso levar em 

conta que este sentido existe em relação a um horizonte de outros significados já aceites.  

Expostos os principais referenciais teóricos e metodológicos basilares esse trabalho, segue-se 

uma descrição dos procedimentos realizados na pesquisa para alcançar o objetivo proposto.  

Em uma primeira etapa, foi realizada uma revisão bibliográfica acerca do universo temático da 

pesquisa, incluindo algumas das produções literárias (artigos, periódicos e livros) referentes à 

conservação de áreas industriais no Brasil e em outros países, assim como às noções de 

integridade e de núcleo fabril nos campos da Conservação Patrimonial e da História Urbana, 

respectivamente. Nessa fase, o trabalho consistiu em uma análise crítica sobre os estudos 

realizados, visando identificar os pontos de vista convergentes e divergentes sobre o tema.  

Em uma segunda etapa, foi realizado um levantamento documental acerca dos dois casos de 

estudo. Um dos focos do levantamento foi relativo às fontes primárias, ou seja, os processos 

de tombamento, imagens, mapas, plantas, descrições, jornais, etc.; o outro foco foi direcionado 

às fontes secundárias, relativas ao histórico de implantação dos núcleos fabris em cada um 

dos casos de estudo. Para o levantamento dessas fontes primárias e secundárias, foram 

percorridos alguns acervos, destacados a seguir:   

No Estado de Pernambuco: 
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 Arquivo e biblioteca da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco 

(FUNDARPE);   

 Acervo de fotografias de José Benigno do Amaral (em Paulista); 

 Acervo da Secretaria de Turismo, Cultura, Desportos e Juventude da Prefeitura de 

Paulista; 

 Acervo de Roberto Carneiro da Cunha;  

 Acervo da Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente da Prefeitura de Paulista; 

 Bibliotecas da Universidade Federal de Pernambuco; 

 Biblioteca Central Blanche Knopf – Fundação Joaquim Nabuco;  

 Acervo em microfilme da Coordenação-Geral de Estudos da História Brasileira 

Rodrigo Melo Franco de Andrade (CEHIBRA)    Fundação Joaquim Nabuco. 

No Estado de Minas Gerais:  

 Acervo da Gerência de Documentação e Informação (GDI) do Instituto de Instituto 

Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais;  

 Acervo Público Mineiro;  

 Biblioteca da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG);  

 Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa.   

Cabe destacar que, nesta etapa da pesquisa, também foram realizadas entrevistas com alguns 

dos profissionais envolvidos na elaboração dos pareceres e análises técnicas dos processos de 

tombamentos. Para a realização dessas entrevistas, que tiveram um caráter complementar, 

recorreu-se à técnica das entrevistas semiestruturadas. A escolha dessa técnica e modalidade 

pareceu mais adequada pelas vantagens indicadas por Minayo (2010), em que o pesquisador 

pode utilizar um roteiro de apoio claro na sequência das questões proporcionando maior 

segurança de que suas hipóteses e pressupostos serão cobertos na conversa com o 

entrevistado.  Além disso, no roteiro são definidas questões fechadas e abertas, que permitem 

ao entrevistado a possibilidade de discorrer sobre o tema em questão sem se prender à 

indagação formulada inicialmente pelo pesquisador. 

Em uma terceira etapa, foi realizada a aplicação do referencial teórico e metodológico para 

análise dos estudos de caso. Após a reunião das fontes, foi procedida a organização do 

material coletado, análise e interpretação do arcabouço documental, visando identificar os 

atributos que foram relevantes para a constituição da integridade dos núcleos fabris; se esses 
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atributos estavam presentes nos sítios à época das análises para os tombamentos; e 

interpretar que entendimentos sobre a integridade dos núcleos permearam as instruções para 

os tombamentos.  

Na quarta etapa, foi realizada a comparação entre os resultados das análises individuais dos 

casos, considerando-se o referencial metodológico da abordagem comparativa. E, por fim, foi 

realizada a construção da narrativa estruturada em cinco capítulos. 

Estrutura da dissertação 

O primeiro capítulo da narrativa é dedicado a uma reflexão acerca da noção de integridade.   A 

finalidade dessa reflexão é de apresentar um entendimento orientador na interpretação da 

condição de integridade nos dois processos de tombamento analisados nesta pesquisa. Para 

tanto, apresenta-se, inicialmente, uma revisão sobre as distintas definições que têm sido 

dadas a esta noção por especialistas e instituições dedicados à conservação patrimonial em 

diferentes países e épocas. Em seguida, apresenta-se o entendimento adotado para o 

desenvolvimento deste trabalho.  

O segundo capítulo trata da condição de integridade em núcleos fabris. Inicialmente, é 

realizada uma revisão acerca da trajetória de alguns núcleos fabris, levando em conta desde 

sua fase de emergência, passando por uma fase de difusão, chegando ao processo de desmonte 

em alguns casos. Em seguida, é apresentada uma identificação dos atributos funcionais, 

estruturais e visuais característicos desses núcleos.   

Os terceiro e quarto capítulos apresentam os resultados da leitura sobre os entendimentos de 

integridade presentes nos processos de tombamentos do Conjunto Arquitetônico e 

Paisagístico da Vila Operária, Fábrica de Tecidos de Marzagão e Vila Elisa e das Chaminés 

das Fábricas Arthur e Aurora, da Casa da Administração e do Cruzeiro. Esses capítulos 

iniciam-se com uma exposição da trajetória dos núcleos fabris construídos no distrito de 

Carvalho de Brito, Sabará-MG e no município de Paulista-PE. Em seguida, identifica-se a 

condição de integridade dos núcleos à época de seus tombamentos, à luz dos atributos 

estruturais, funcionais e visuais. Por fim, apresenta-se o entendimento sobre a integridade dos 

núcleos presentes nos processos de tombamento.   
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No quinto e último capítulo, apresenta-se o fechamento da dissertação, evidenciando os 

resultados da abordagem comparativa entre as formas de compreensão da integridade nos 

dois casos de tombamentos estudados, bem como as considerações finais do trabalho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



|37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1|  

A noção de integridade no campo da conservação 
patrimonial 
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A palavra “integridade” tem origem no latim integritate e significa “qualidade de íntegro, 

inteireza”. As principais acepções relacionadas ao termo são quanto ao estado de inteireza de 

partes, assim como quanto a uma inteireza moral, implicando imparcialidade, retidão 

(FERREIRA, 1999). 

No âmbito da Conservação do Patrimônio Cultural, esse estado de inteireza, de completude, 

tem sido adotado por diferentes instituições como um critério relevante tanto para a 

identificação de bens, quanto para a gestão de sua conservação. Instituições e especialistas 

atuantes nesse campo têm apresentado diferentes compreensões quanto ao que seria a 

integridade de bens patrimoniais.   

Neste capítulo, é apresentada uma revisão contemplando algumas dessas diferentes 

compreensões, assim como é apresentado o entendimento adotado neste trabalho, essencial 

para a orientação acerca da leitura sobre a integridade de núcleos fabris.  

1.1| A noção de integridade no campo da conservação patrimonial: algumas                               

argumentações  

Desde a década de 1950, a noção de integridade tem sido adotada como uma condição de 

qualificação nos processos de avaliação dos sítios, edificações, estruturas e objetos quanto a 

sua relevância para a história norte-americana a fim de serem inscritos no American National 

Register of Historiec Places (Registro Nacional Americano de Lugares Históricos) (STOVEL, 

2007, p.23).  

No ano de 1995, o National Park Service, agência responsável pelas avaliações para inscrição no 

Registro Americano, lançou um guia com orientações sobre como os critérios para a avaliação 

dos lugares históricos deveriam ser aplicados   How to Apply the National Register: Criteria for 

Evaluation. Nesse documento, a noção de integridade foi indicada como um dos critérios a 

serem avaliados, sendo definida como “a habilidade de um bem para transmitir sua 

significância”14. Também foi explicitado que essa habilidade estaria vinculada à manutenção, 

retenção de sete aspectos não excludentes entre si, que poderiam ser identificados no bem de 

maneira simultânea:     

                                                        
14 Do original: “Integrity is the ability of a property to convey its significance”(NATIONAL PARK SERVICE, 
1995).   
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 a localização (location), referente ao lugar onde o bem foi construído ou onde o evento 

histórico ocorreu;  

 o projeto (design), ou seja, a combinação de elementos, como forma, plano, espaço, 

estrutura e estilo, resultantes de decisões realizadas durante a fase de concepção e 

planejamento do bem. Nesse caso, destacou-se que alterações significativas também 

deveriam ser consideradas;   

 o cenário (setting), o ambiente físico onde o bem se encontra, considerando suas 

características topográficas, a vegetação, os artefatos produzidos pelo homem e 

relações entre edificações e espaços livres;  

 os materiais (materials), elementos físicos que foram combinados ou depositados ao 

longo de determinado período seguindo um padrão específico, que configuram o bem 

histórico; 

 a confecção (workmanship), a evidência física dos traços de uma determinada cultura ou 

pessoa ao longo de algum tempo determinado da história; 

 o sentimento (feeling), a expressão de um sentido estético, ou histórico de um bem em 

um dado período da história. Ele resultaria da presença de atributos físicos que, vistos 

de forma conjunta, transmitiriam a característica histórica do bem; 

 as associações (association), as relações entre um importante evento histórico, ou a 

pessoa e o bem. 

Para o National Park Service, a avaliação da integridade deve ser baseada na compreensão dos 

atributos físicos essenciais que caracterizam os bens e na maneira como eles se relacionam 

com sua significância como um bem histórico nacional.  

Naquele mesmo ano, a Parks Canada Agency (Agência de Parques do Canadá), agência 

responsável pela preservação do patrimônio natural e cultural canadense, apresentou a 

definição de “integridade comemorativa”. Essa outra definição foi elaborada no contexto desse 

país face da necessidade quanto ao monitoramento do estado de conservação dos sítios 

históricos já reconhecidos como bens históricos canadenses. Diante da criação de novas 

políticas para conservação dos seus sítios, a condição de integridade foi definida no Parks 

Canada Guiding Principles and Operational Policies (Guia de Princípios e Políticas Operacionais)  

como “o estado de saúde ou completude de um sítio histórico”.  
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Para essa instituição, a “saúde” ou “completude” dos bens seria atingida quando: os recursos 

diretamente relacionados às razões para sua designação como um sítio histórico não 

apresentassem prejuízos ou estivessem sob alguma ameaça; as razões para sua designação 

estivessem sendo efetivamente transmitidas ao público; e os valores patrimoniais do sítio 

sendo respeitados em todas as decisões e ações que o afetassem. Neste caso, pode-se 

interpretar que o entendimento do estado de completude dos sítios estava bastante vinculado 

a uma questão de comunicação dos significados do bem no âmbito da gestão de sua 

conservação, com menor ênfase em seus aspectos materiais.   

Ao analisar as principais repercussões da aplicação dessa definição, Bennet (1995) apontou  

diversas características potencialmente interessantes para aqueles interessados no 

monitoramento dos bens, como, por exemplo: o foco no sítio histórico, mais do que em suas 

organização, funções ou atividades específicas; a admissão de operações já existentes no sítio, 

que fossem consideradas incompatíveis com sua integridade; a proporção de uma estrutura 

que considera a significância nacional, assim como outros “níveis” de significados.  

No contexto internacional da conservação patrimonial, cabe destacar que a noção de 

integridade, reportando à ideia de completude, inteireza, também estava presente no texto da 

Carta de Veneza (ICOMOS, 1964), documento cujas definições permanecem relevantes até os 

dias atuais. Segundo a indicação de Jokilehto (1999, p.298), apesar de não apresentar uma 

definição explícita para o termo, o artigo 8º da Carta se reportava a essa ideia,  ao definir que 

os elementos de escultura, pintura ou decoração que são parte integrante de monumentos não 

lhes poderiam ser retirados, a não ser que essa fosse a única medida capaz de assegurar sua 

preservação15.   

No final da década de 1970, a noção ganhou maior destaque no âmbito da conservação do 

patrimônio cultural mundial, ao ser considerada como um dos critérios de avaliação para 

inscrição de bens naturais na Lista do Patrimônio Natural e Cultural, pela Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO)16. Apesar de não 

apresentar uma definição explícita para o termo, o texto Operational Guidelines for the 

Implementation of the World Heritage Convention (Diretrizes Operacionais para Implementação da 

                                                        
15 Do original: “Article 8. Items of sculpture, painting or decoration which form an integral part of a monument 
may only be removed from it if this is the sole means of ensuring their preservation” (ICOMOS, 1964).   
16 De acordo com a Convenção do Patrimônio Natural e Cultural, de 1972, podem ser considerados como 
Patrimônio Cultural os monumentos, grupos de edificações e sítios, que expressem um Valor Universal 
Excepcional, assim como, podem ser considerados como Patrimônio Natural os monumentos naturais 
constituídos por formações físicas e biológicas ou por grupos de tais formações, que expressem o Valor 
Universal Excepcional (UNESCO, 1972).  



|41 

Convenção do Patrimônio) (UNESCO, 1977) definiu que a condição de integridade nos sítios 

naturais estava relacionada às dimensões necessárias desses sítios para conter todos, ou 

grande parte dos elementos do ecossistema para expressar seu Valor Universal Excepcional.  

Ao longo da década de 1990, passou-se a discutir a pertinência de se avaliar a condição de 

integridade como um critério para a inscrição dos bens culturais na Lista do Patrimônio 

Mundial. Essa questão esteve presente nas discussões dos diversos encontros de especialistas 

sobre a conservação do patrimônio cultural, destacando-se o “Encontro sobre avaliação dos 

princípios e critérios gerais para a inscrição de sítios naturais como Patrimônio Mundial”, 

realizado no ano de 1996, no Parc la Vanoise, França (UNESCO, 1996); o “Encontro sobre 

Estratégia Global para o Patrimônio Cultural e Natural”, realizado em Amsterdã, Holanda 

(UNESCO, 1998); e o “Seminário sobre Desenvolvimento e Integridade em Cidades 

Históricas”, realizado em Nara, Japão (UNESCO, 1999).  

Nesse último encontro, em que o debate foi direcionado para a questão da condição de 

integridade das cidades históricas, os especialistas reconheceram que, juntos, diversos 

aspectos característicos das cidades seriam relevantes na composição de sua integridade. 

Entre os atributos que compõem as cidades, foram destacados:  

 as atividades, funções, usos e aspectos espirituais ou intangíveis, especialmente as 

relações entre esses últimos e a variedade de elementos físicos que compõem as 

cidades, como edificações, espaços, ruas, cursos d’água, jardins e vegetação;  

 a fusão de seus componentes para a coerência da área histórica com o seu entorno, 

desde as características mais simples aos maiores monumentos;  

 sua constituição por uma série de camadas históricas, dificilmente constituindo-se 

com um “todo” arquitetônico unificado; 

 a variação nas atribuições dos significados, de geração para geração, e de cultura para 

cultura; 

 a necessidade do inter-relacionamento entre o desenvolvimento sócio econômico e o 

bem-estar das comunidades envolvidas com a conservação das características 

(UNESCO, 1999). 

Ainda em 1970, em um âmbito diferente de discussão, Miriam Clavir (1994) ao abordar a 

conservação preventiva de objetos etnográficos em museus norte-americanos discutiu, a 

noção de “integridade conceitual” apresentada no Código de Ética canadense. Esse Código 
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destacou a relevância da integridade, estabelecendo que todas as ações dos conservadores 

deveriam ser guiadas em respeito à integridade dos bens, levando em conta seu aspecto 

conceitual, além dos aspectos físicos, históricos e estéticos. Ao destacar a relevância da 

dinâmica presente nos contextos físico e social do qual os bens faziam parte, a autora 

explicou que a inclusão desse aspecto conceitual buscou considerar características não 

materiais dos bens na constituição de sua integridade, como, por exemplo, a religiosa ou as 

intenções de um artista na concepção de uma obra.  

A partir do ano de 2005, a versão do texto das Diretrizes Operacionais para Implementação 

da Convenção do Patrimônio Mundial acatou a necessidade da avaliação da condição de 

integridade para a inscrição dos bens culturais. Essa mudança veio acompanhada de uma 

primeira definição para o termo, que se encontra vigente para a instituição até os dias atuais. 

Nesse documento, a integridade passou a ser definida como “a medida do caráter completo e 

intacto do patrimônio natural e/ou cultural e de seus atributos”17 (UNESCO, 2005, p.22). 

Também ficou estabelecido que a análise da condição de integridade de um bem requeria 

avaliar em que medida ele: 

a) Possui todos os elementos necessários para exprimir o seu valor universal      
excepcional;  

b) Tem uma dimensão suficiente para permitir a representação completa das 
características e processos que transmitem a significância desse bem;  

c) Sofreu efeitos adversos decorrentes do desenvolvimento e/ou negligência 
(UNESCO, 2005, p.22)18.  

Além dessa definição mais abrangente, o texto ainda fez considerações sobre algumas 

características relevantes para o estado de integridade em relação aos bens naturais e 

culturais. Quanto aos bens naturais, considerou-se que os processos físicos biológicos e as 

características da paisagem deveriam estar relativamente intactos. No entanto, o documento 

também admitiu que nenhuma área poderia ser totalmente intacta,  devendo-se considerar os 

processos dinâmicos presentes em áreas naturais, assim como a ocorrência de atividades 

humanas desenvolvidas por algumas sociedades tradicionais.  

No caso dos bens culturais, ficou definido que o tecido físico do bem e/ou suas características 

significativas deveriam estar em boas condições e que uma proporção significante de 

elementos necessários para expressar a totalidade dos valores expressados pelo bem deveriam 

                                                        
17 Do original: Parag. 88.  “Integrity is a measure of the wholeness and intactness of the natural and/or cultural 
heritage and its attributes.” (UNESCO, 2005, p. 22).  
18 Do original: Parag. 88. “a) includes all elements  necessary to express its outstanding universal value; b) is of 
adequate size to ensure the complete representation of the features and processes which convey the property’s 
significance; c) suffers from adverse effects of development and/or neglect.” (UNESCO, 2005, p. 22). 
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ser inclusos. Também foi considerado que as relações e funções presentes, por exemplo, nas 

paisagens culturais e cidades também deveriam ser mantidas (UNESCO, 2005, p. 22).  

Após a publicação dessa versão do texto das Diretrizes Operacionais, Jokilehto (2006, 2007) 

fez considerações relevantes acerca da avaliação das condições de integridade em relação aos 

bens culturais. Com base na definição apresentada pelas Diretrizes Operacionais, o autor 

acrescentou que a condição de integridade dos bens culturais seria conformada por 

atributos19 presentes em suas dimensões visuais, estruturais e funcionais, caracterizando 

“subdimensões” de análise dessa condição. 

Em relação ao que denominou dimensão sociofuncional da integridade (socio-funcional 

integrity), o autor apontou para a relevância das funções e processos nos quais o 

desenvolvimento do sítio tivesse sido baseado, tanto para a manutenção dos aspectos formais 

da arquitetura das edificações, quanto para o inter-relacionamento dos elementos das 

estruturas que configuram um sítio. No primeiro caso, destacou que, devido à estreita relação 

entre a concepção de uma obra de arquitetura e um esquema formal, haveria a necessidade do 

estabelecimento de limites nas transformações que indicassem a modificação dos usos já 

existentes (JOKILEHTO, 2007).  

Quanto ao segundo caso, cabe destacar, por exemplo, que o autor já havia tecido 

considerações sobre a contribuição dos atributos presentes na dimensão funcional da 

integridade para a identificação de assentamentos industriais ou militares. No relatório 

elaborado para o “Encontro sobre Desenvolvimento e Integridade em Cidades Históricas” 

(UNESCO, 1999, p.13) foi destacado que esses atributos poderiam auxiliar na percepção do 

relacionamento entre os diversos elementos componentes do sistema que caracterizam essas 

áreas. Por outro lado, também foi advertida a necessidade de reconhecer que tais sistemas 

raramente sobreviveram em sua forma completa, implicando em sua condição de integridade. 

Por essa razão, a condição de integridade dificilmente deveria ser tomada como um critério 

para a inscrição desses sítios.   

Em relação à dimensão estrutural da integridade (structural integrity), foi afirmado que ela seria 

conformada pelos elementos físicos que registram as funções e processos ocorridos em um 

sítio ao longo do tempo. Esses elementos foram entendidos como testemunhos das soluções 

                                                        
19  Neste trabalho, entende-se a palavra atributo como uma característica que pode ser qualitativa ou quantitativa 
referente a um objeto ou bem patrimonial.    
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adotadas pela sociedade e da continuidade na construção de estruturas, dando sentido ao 

todo espaço-ambiental de uma área;.  

Para a dimensão visual da integridade de bens culturais (visual integrity), foram ressaltadas as 

características visualmente relevantes para a condição histórica do bem, considerando-se o 

contexto no qual ele esteja envolvido.  Para esse autor, a identificação dos atributos presentes 

nessa dimensão deveria considerar tanto as características arquitetônicas presentes, quanto 

os traços da passagem do tempo sobre a superfície de edifícios e estruturas (JOKILEHTO, 

2007).  

Entende-se que a compreensão de integridade formulada por Jokilehto (2006, 2007) é 

bastante abrangente, pois norteia uma leitura que permite contemplar os atributos a partir de 

diferentes dimensões de análise. Por outro lado, a caracterização de cada dimensão não 

contempla maiores especificações quanto ao que seriam os atributos presentes nessas 

dimensões.   

No ano de 2007, Herb Stovel também apresentou uma reflexão sobre a definição da condição 

de integridade apresentada na versão das Diretrizes Operacionais de 2005 (UNESCO). Para 

Stovel, a definição apresentada nesse documento suscitava dificuldades quanto à sua 

operacionalização como um critério para a inscrição de bens na Lista do Patrimônio Mundial.  

A dificuldade estaria na falta de clareza da definição quanto ao que de fato constituiria a 

condição de integridade, dando margem a interpretações distintas. Após uma análise, o autor 

indicou que a definição apresentada continha duas ideias principais. Uma delas, reportando-

se ao aspecto de “completude”, estaria presente nos questionamentos quanto à existência de 

todos os elementos necessários para transmitir a significância do sítio e a existência das 

dimensões do sítio, capaz de manter todos os atributos e processos necessários para 

transmitir esta significância. De maneira geral, essa ideia estaria relacionada à habilidade do 

bem para “transmitir sua significância”. Nesse caso, para o autor, a definição se assemelhava 

às questões contidas na definição de autenticidade, apresentadas no mesmo documento, como 

a habilidade de certos atributos de expressar ou transmitir verdadeiramente sua significância. 

A outra ideia contida na definição de integridade seria relativa ao aspecto de “intacto”. Nesse 

caso, foi indicado que se tratava de um foco diferente da primeira ideia, levando o 

questionamento para o “tecido físico do bem e/ou de seus atributos”, que deveriam estar em 
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“boas condições” ao passo que os impactos dos processos de deterioração deveriam estar 

controlados.   

Como conclusão, o autor identificou que a preocupação presente nas verificações, tanto em 

relação à condição de integridade quanto à de autenticidade, independentemente do termo 

adotado, estava relacionada à habilidade do bem para transmitir seus significados culturais. 

Outra preocupação identificada, esta especificamente relacionada à integridade, foi quanto à 

habilidade dos gestores de assegurar a significância dos bens patrimoniais. Diante dessa 

conclusão, apresentou, como sugestão, a substituição da avaliação dos critérios de 

autenticidade e integridade, pela avaliação de seis sub conceitos (completo, intacto, 

genuinidade material, genuinidade da forma e organização espacial, continuidade da função e 

continuidade do assentamento); em relação a quatro tipologias patrimoniais como sítios 

arqueológicos, cidades históricas, monumentos e conjuntos arquitetônicos e paisagens 

culturais.   

A partir dessa revisão sobre algumas das argumentações acerca do que seria a integridade de 

bens culturais elaboradas por instituições e especialistas no âmbito da conservação 

patrimonial, foi possível inferir que se trata de uma noção cuja definição e aplicação ainda 

suscitam muitas reflexões. De maneira geral, percebe-se que ela tem sido apontada como um 

critério bastante relevante, tanto para a avaliação dos bens naturais e/ou culturais no ato de 

seu reconhecimento como patrimônio cultural, quanto para a gestão da conservação dos bens 

já reconhecidos.  

As diferentes definições apresentadas apontaram para o entendimento da noção de 

integridade como uma condição associada à habilidade dos bens para transmitir os 

significados, valores como patrimônio cultural. Essa habilidade tendo sido associada ao 

estado de completude dos bens em relação aos seus atributos físicos, materiais. Ademais, 

também foi possível identificar que, desde a década de 1990, passou-se a considerar a 

relevância de aspectos não materiais, como usos, funções e sentimentos associados aos bens 

na constituição da condição de integridade de bens culturais, como sítios, ruínas, cidades 

históricas e paisagens culturais, levando-se em conta os distintos contextos.  

1.2| O entendimento adotado  

Para a realização do trabalho aqui desenvolvido, admitiu-se que a noção de integridade no 

campo da conservação ainda apresenta um caráter inconcluso quanto a sua definição. No 
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entanto, mesmo diante de certa variedade de compreensões quanto ao seu significado por 

parte de instituições e especialistas, buscou-se a adoção de um único entendimento para 

atingir ao objetivo específico delineado.    

Em face das diferentes definições revisadas anteriormente, buscou-se acatar alguns aspectos 

gerais que caracterizassem a condição de integridade. Para tanto, foram seguidos dois 

critérios norteadores, adaptados ao bem cultural objeto de estudo central deste trabalho     os 

núcleos fabris: o primeiro deles, de que a aplicação da noção de integridade estaria 

relacionada à fase de identificação do bem; o segundo, de que o objeto central de reflexão 

deste trabalho, cuja integridade seria analisada é entendido como um sítio com características 

arquitetônicas e urbanas.  

Apresentadas essas considerações, entende-se que a condição de integridade em relação aos 

bens culturais caracteriza-se pelo estado de completude do bem e pelo estado de intacto, em 

relação aos atributos que caracterizam os bens, associados à expressão dos significados 

considerados relevantes para o seu reconhecimento como patrimônio cultural. No caso dos 

bens culturais, admite-se que os atributos que compõem sua integridade estão presentes em 

suas dimensões funcional, estrutural e visual. Em outras palavras, entende-se que devem ser 

considerados os atributos funcionais, os atributos estruturais e os atributos visuais 

característicos dos bens.  

No entanto, após essa revisão, também foi possível identificar que a definição desses atributos 

ainda apresenta um caráter abstrato. Por essa razão, para a realização da análise da  

integridade apresentada neste trabalho, buscou-se maiores elucidações sobre especificidades 

desses atributos em estudos já realizados. Nesse sentido, as definições sobre  “estrutura ativa” 

e “estrutura física”, apresentadas na Metodologia para a Identificação e Autenticação do 

Patrimônio Cultural, desenvolvida pelo Centro de Estudos Avançados da Conservação 

Integrada (CECI) (CABRAL et al, 2008, p.9 ) foram basilares para o entendimento e a 

especificação dos atributos estruturais, funcionais e visuais aqui adotadas.  

Apresentadas essas considerações, entende-se que a análise dos atributos funcionais dos bens 

culturais deve levar em conta os elementos equivalentes à “estrutura ativa” presente no sítio. 

Ou seja, considerando a definição sobre essa “estrutura ativa” apresentada na Metodologia 

desenvolvida pelo CECI, pode-se entender que os atributos funcionais dos bens culturais 

correspondem às atividades que ocorrem nos espaços construídos e nos espaços livres, por 
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exemplo, algumas festividades. Nesse caso, devem ainda ser consideradas as transformações, 

como a desativação de edificações ou mesmo a mudança de usos em um dado sítio.   

Para a análise dos atributos estruturais dos bens, deve-se buscar identificar os elementos que 

registraram as funções e processos ocorridos em um sítio ao longo do tempo. A partir da 

definição sobre “estrutura física” apresentada na Metodologia do CECI, pode-se entender que 

os atributos estruturais correspondem às características geofísica, hidrográfica e vegetal, além 

da malha urbana dos sítios, com seus traçados, suas linhas de força de ocupação, suas 

orientações dominantes e sua geometria, formatos das quadras e lotes, a tipologia construtiva 

e a relação entre cheios e vazios, espaços públicos lineares e não lineares.  

Quanto à análise dos atributos visuais, deve-se buscar identificar as relações visuais 

existentes entre os elementos que conformam os sítios e as relações conformadas entre o sítio 

e outras áreas adjacentes a ele. Quanto a estes atributos, cabe ainda destacar que  devem ser 

considerados alguns traços da passagem do tempo.   

A partir da adoção deste referencial teórico sobre o que constitui a integridade em relação aos 

bens culturais no campo da conservação patrimonial, foi empreendida uma identificação 

sobre os atributos funcionais, estruturais e visuais presentes em núcleos fabris. Os resultados 

desta identificação serão apresentados no capítulo seguinte.    
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Capítulo 2| 

Núcleos fabris e sua condição de integridade:  

atributos funcionais, estruturais e visuais 
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À luz do entendimento adotado sobre o que constitui a condição de integridade em bens 

culturais, este capítulo apresenta uma identificação de atributos funcionais, estruturais e 

visuais entendidos como relevantes para a integridade de núcleos fabris. Para tanto, 

primeiramente, é exposta uma descrição da trajetória desses assentamentos criados por 

companhias industriais, dando ênfase aos casos empreendidos entre as décadas finais do 

século XIX até meados do século XX. Em seguida, está exposta a identificação dos atributos 

presentes em núcleos fabris, levando-se em conta desde sua emergência até a época 

caracterizada por um processo de desmonte. Por fim, é apresentada uma síntese do 

entendimento adotado, norteador para a interpretação da condição de integridade presente 

nos processos de tombamentos realizados nos núcleos fabris construídos em Marzagão, 

localizado em Sabará- MG e em Paulista –PE.  

2.1| Núcleos fabris: uma trajetória de emergência, difusão e desmonte 

O processo da Revolução Industrial     em que a indústria manufatureira, com o trabalho nos 

domicílios integrado à atividade agrícola, foi substituída pelo trabalho nas fábricas, 

transformando grande parte dos camponeses e artesãos em proletários assalariados, e ocasião 

em que surgiram novas técnicas utilizadas na tecelagem e na fabricação de máquinas para 

produção de energia     foi iniciado na Inglaterra, por volta do século XIX. Posteriormente, 

essas transformações no processo produtivo foram difundidas entre outros países europeus, 

como Alemanha, Áustria, França, Suécia, Dinamarca, entre outros (CALABI, 2012, p. 13). 

É importante destacar que tais transformações na indústria ocorreram ao longo de séculos, 

em diversos países, e costumam ser periodizadas em fases relacionadas, principalmente, às 

mudanças na tecnologia aplicada à força motriz do maquinário. Na Inglaterra, por exemplo, a 

primeira fase de sua Revolução Industrial tem sido identificada entre as décadas finais do 

século XVII e a década de 1760. Este período foi marcado pela substituição das manufaturas, 

pelas fábricas com máquinas movidas à energia hidráulica. A segunda fase dessa Revolução 

teria sido iniciada por volta da década de 1760, com a implantação das máquinas movidas a 

vapor, substituindo o sistema anterior. De acordo com Hardman e Leonardi (1991, p.25) até a 

década de 1870, a Inglaterra já teria finalizado sua segunda fase.  

No entanto, as mudanças ocorridas ao longo de todo o processo da implantação da grande 

Indústria não foram notadas apenas na tecnologia. Alguns acontecimentos, sobretudo em 

suas primeiras fases de implantação, podem ser destacados devido às transformações que 
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causaram no ambiente das cidades. Por exemplo, o aumento da população devido à 

diminuição da mortalidade no século XVIII; a redistribuição dos habitantes no território em 

consequência do aumento demográfico e das transformações da produção, com a migração de 

antigos camponeses – agora operários – para a proximidade dos estabelecimentos industriais; 

o desenvolvimento dos meios de comunicação com a construção de estradas, canais 

navegáveis, estradas de ferro, navios a vapor (BENEVOLO, 2001, p.551). 

Ao analisar essas transformações urbanas ocorridas em alguns países europeus Calabi (2012, 

p. 14) destacou que elas ocorreram de formas articuladas e diferentes, com efeitos de 

desequilíbrio e de aceleração diferenciados entre as regiões atingidas pelo fenômeno. Para a 

autora, de maneira geral, nesse período houve um aumento no progresso e no bem-estar da 

população. No entanto, naquelas cidades em que as mudanças ocorreram de forma mais 

rápida, percebeu-se uma situação inversa com a degradação das condições de vida, 

principalmente, relativas à superlotação das moradias, às condições higiênico-sanitárias de 

alguns bairros, ao aumento geral do trânsito, à qualidade do ar e da água. Somadas a essas  

condições, a concentração dos operários nas áreas urbanas degradadas passou a ser vista 

como uma possibilidade de deflagração de um processo de revolução social em que as cidades 

seriam elementos catalisadores.    

Hall (2009), ao abordar especificamente as condições das habitações destinadas aos operários 

de grandes cidades como Londres, Paris, Berlim e Nova Iorque, constituídas, em grande parte, 

de uma população em condições de extrema pobreza, apontou a existência do que denominou 

de “cidade encortiçada do século XIX”. O termo remetia-se aos cortiços, tipo de edificação 

comum nessas cidades caracterizados como “pestilentos viveiros humanos”, lugares onde 

“dezenas de milhares de pessoas se amontoam em meio aos horrores que nos trazem à mente o 

que ouvimos sobre a travessia do Atlântico por navio negreiro”.  Entre as características mais 

marcantes desse tipo de edificação estavam suas pequenas dimensões, a superlotação 

(comportando entre sete e nove pessoas por cômodo) e a ausência de serviços de saneamento, 

entradas de luz e ventilação naturais (Imagens 7 e 8).  
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Imagem  7- Gravura ilustrando os bairros pobres em 
Londres, sob viadutos ferroviários. 

 
Fonte: BENEVOLO, 2001, p. 560. Autor: Gustave 

Doré, 1982. 

Imagem  8- Rua Collingwood, em 
Londres, Inglaterra. 

 
Moradores dos cortiços situados 
na rua Collingwood, 1900. Fonte: 
HALL, 2009, p.19. 

Londres, mais do que qualquer outra cidade britânica, foi o palco onde se representou a maior 

parte desse drama até a exaustão. Esta situação deveu-se, principalmente, à extensão de seu 

problema habitacional frente ao grande contingente populacional, que no início de 1890 era 

de 5,6 milhões de habitantes (frente, por exemplo, aos 4,1 milhões de habitantes de Paris e 1,6 

milhões de Berlim). Na época, Londres era considerada a maior cidade do mundo. No entanto, 

a realidade desta “cidade encortiçada” também fez parte da construção de outras grandes 

cidades na Europa e America do Norte, apresentando soluções que se assemelhavam aos 

cortiços ingleses, como as Mietskaserne, em Berlim. Em Paris, na mesma época, 14% da 

população viveu em moradias superlotadas (HALL, 2009, p.34).  

A associação das condições encontradas tanto na cidade de Berlim quanto em Paris dão uma 

melhor noção das condições que também eram vivenciadas nessas cidades:   

Berlim, onde a população estava crescendo à uma velocidade quase igual à norte-
americana – quase dobrando em vinte anos, de 1.9 milhão em 1890 para 3,7 milhões 
em 1910     era, como Paris, uma cidade extraordinariamente compacta e, portanto, 
populacionalmente saturada; seu crescimento foi acomodado em “casernas de 
aluguel” de cinco pavimentos, abarrotadas de gente e dispostas em torno de quintais 
de quando muito 15 pés de largura, ou seja, o mínimo necessário para a entrada de 
um equipamento contra incêndio. (HALL, 2009, p.35).  

Nova Iorque também enfrentou o problema da superlotação das habitações e da construção 

de cortiços, por exemplo, com a construção dos Dumbbells. Segundo a Comissão para Prédios 

de Habitação Coletiva20, foi estimado que perto de três em cada cinco habitantes da cidade 

moravam em conjuntos habitacionais construídos em tão brutal densidade na cidade que em 

média quatro quintos do solo estavam cobertos de edifícios (HALL, 2009, p. 36).   

                                                        
20 A Comissão para Prédios de Habitação Coletiva, que funcionou entre os anos de 1894 a 1900, realizava estudos 
sobre os habitantes de Nova Iorque. 
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Oriunda das más características ambientais e fundamentada na crença do meio como 

formador da moral dos indivíduos, difundiu-se, entre uma parcela da população composta por 

pessoas letradas como engenheiros, médicos, intelectuais, administradores públicos e 

proprietários, uma imagem bastante pejorativa tanto das cidades quanto de seus habitantes 

mais pobres. A imagem desses indivíduos que prevaleceu naquela época foi de seres doentios, 

sujos, irracionais, imorais, limitados mentalmente, preguiçosos e imprevidentes. Por outro 

lado, essa mesma crença propiciou a ideia de que a regeneração moral do trabalhador nas 

cidades poderia estar vinculada a uma reforma de ordem sanitária e moral da moradia e do 

ambiente em que estes viviam (CORREIA, 1998).  

Ao longo do século XIX, essas representações suscitaram diferentes respostas provenientes 

tanto de reformadores sociais, que elaboraram modelos alternativos de cidades, como as ideais 

de Orbiston e Harmony formuladas por Robert Owen, o Falanstério de Charles Fourier  e a 

Incária de Etiene Cabet (CHOAY, 1979; BENEVOLO, 2006), quanto de alguns industriais, 

que passaram a construir moradias para seus operários preocupados com questões referentes 

à produtividade de seus empreendimentos (RYKWERT, 2004).  

Diversos autores que se debruçaram sobre questões relacionadas às cidades industriais do 

século XIX, como Calabi (2012), Correia (1998), Lopes (1988) e Rykwert (2004), de maneira 

geral, indicaram que a emergência da grande indústria foi acompanhada, principalmente a 

partir do século XIX, de um modelo de implantação caracterizado por um amplo esforço de 

reorganização do trabalho, que incluiu a ação patronal de controle sobre as circunstâncias 

que envolviam o cotidiano dos operários.  

Esse modelo, que tomou forma na imobilização da força de trabalho por meio da promoção de 

moradias nas proximidades das unidades de produção (fábricas ou complexos fabris), 

associadas à construção de outros equipamentos de assistência que eram, em grande parte, de 

propriedade dos industriais, tem sido denominado de diferentes maneiras.  Segundo Correia 

(2001), nas referências internacionais, surgiram termos como “company town”, “industrial village”, 

“cité ouvrièree”, “cottage system”. Já nas referências nacionais, outros termos foram utilizados, 

como vilas operárias, bairro proletário, núcleo urbano, núcleo industrial, núcleo residencial, 

núcleo fabril, cidade operária, cidade-companhia, cidade-empresa, entre outros.  

Essas diferentes denominações, em parte, buscaram traduzir algumas diferenças quanto aos 

exemplares construídos, como suas dimensões, localização e autonomia em relação a outras 

cidades. Por outro lado, também foram utilizadas pelos diferentes autores para explicar o 
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mesmo tipo de empreendimento. Diante dessa diversidade de termos, neste trabalho é  

adotada a definição de núcleo fabril apresentada por Correia (1998, p.11) designando a 

experiência da promoção de moradias e equipamentos de assistência para os operários de uma 

única indústria, nas proximidades de sua unidade de produção como um “equipamento de 

arregimentação, fixação e controle do trabalhador, em cuja organização a segurança da 

propriedade e da produtividade foram questões centrais.” Cabe ainda destacar que os núcleos 

fabris tinham como uma das características fundamentais o seu isolamento de outros 

assentamentos, em muitos casos sendo construídos em áreas rurais.  

Caso emblemático quanto aos núcleos fabris foi a experiência de implantação de New Lanark 

(Escócia) somada às ações do industrial Robert Owen após tornar-se um dos proprietários de 

uma fábrica de tecidos já existente na localidade, no ano de 1798. Nesse núcleo foram 

construídos, além da fábrica em si, moradias para os operários na forma de casernas, escola 

para os filhos dos operários, um instituto para formação do caráter, loja, além da residência do 

próprio industrial (Imagem 9). De acordo com Choay (1979, p.61) os esforços de Owen ao 

tomar a frente da fábrica existente recaíram sobre alguns pontos específicos, como a redução 

das horas de trabalho, para uma jornada de dez horas por dia; o melhoramento do habitat, 

com a concepção de uma “cidade-modelo” em um espaço verde; e na prática da escolaridade 

obrigatória.   

Imagem  9- Desenho de New Lanark, Escócia. 

 
Gravura do núcleo em 1818. Disponível em: < 

http://www.undiscoveredscotland.co.uk/lanark/newlanark/history1.html.> Acesso em: 23 jun. 2011. 

Após as reformas empreendidas pelo industrial, New Lanark passou a lugar de peregrinação 

de muitos reformadores sociais e estadistas. Para Rykwert (2004, p.77), as transformações 

fizeram desse exemplar de núcleo fabril um “empreendimento filantrópico de grande sucesso 

comercial”. Além desse caráter, o autor indicou que a experiência nesta localidade foi 

precursora das ideias reformistas deste industrial, sendo, em seguida, desenvolvidas e 

http://whatafy.com/storage/2012/02/2012/02/26/the-industrial-village-new-lanark-in-scotland/New-Lanark.j
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aplicadas em outros dois empreendimentos de Owen: Orbiston (Escócia) e Harmony 

(Estados Unidos).    

Cabe mencionar que alguns autores concordam quanto ao caráter de reforma social das ações 

empreendidas por Owen em New Lanark, indicando que as transformações quanto à melhoria 

nas condições de vida dos operários seriam, em parte, atitudes de benevolência (BENEVOLO, 

2006; CHOAY, 1979; RYKWERT, 2004). Por outro lado, outros estudiosos sobre o tema, 

como Correia (1998) e Calabi (2012), compartilham da ideia de que essas iniciativas teriam 

sido fortemente motivadas por sua relação com o aumento da produtividade industrial.   

Outras experiências pioneiras e emblemáticas de núcleos fabris podem ser identificadas na 

Grã-Bretanha, essas, sem especulações quanto ao seu caráter de reforma social. Destacam-se a 

construção do núcleo de Akroyden, em Copley, Inglaterra, entre os anos de 1849 e 1853, como 

um conjunto de casas para os operários vinculadas a um moinho, por iniciativa do fabricante 

de lã Edward Akroyd. Nesse núcleo, foram construídas biblioteca e escola, além das 

habitações para os operários. Outro caso emblemático por sua repercussão como um lugar de 

peregrinação foi o núcleo de Saltaire, fundado no ano de 1851, pelo industrial Sir Titus Salt, em 

Bradford; o núcleo de Port Sunlight, construído vinte cinco anos mais tarde, pelo empresário 

William H. Lever, nas margens do rio Mersey, nas proximidades de Liverpool; e Bournville, 

nos arredores de Birmingham (RYKWERT, 2004, p.115).   

A respeito da implantação de núcleos fabris na Alemanha, Rykwert (2004, p.123) destacou 

que, por volta da década de 1860, época em que a produção de aço se tornou um fator 

importante na indústria desse país, a companhia industrial Krupp passou a construir alguns 

exemplares de núcleos em pequena escala, ao redor da cidade de Essen. A fim de atrair e 

conservar o seu grande contingente de operários e de solucionar o problema do 

superpovoamento e da insalubridade, na época foi iniciada a construção de moradias mínimas 

destinadas aos funcionários da administração. Logo em seguida, a companhia passou a 

fornecer, gradualmente, abrigos mais elaborados e diversificados, como casas geminadas 

unifamiliares e prédios de apartamentos com jardins. Além das habitações também foram 

construídas escolas, bibliotecas, igreja, lavatórios públicos e teatros.  

Na França, podem ser destacados alguns núcleos fabris, como os que foram construídos em  

Mulhouse, em 1797, em Marquette e  Val-des-Bois. Na América do Norte, nos Estados Unidos, 

também houve casos de implantação de núcleos fabris. No entanto, de acordo com Rykwert 

(2004, p.116), naquele país os casos foram experiências relativamente raras. A fundação do 



|55 

núcleo de Lowell, nas primeiras décadas do século XIX, nas proximidades do rio Charles, em 

Massachusetts, foi motivada pela carência de trabalhadores na região em número suficiente 

para o funcionamento da fábrica (Imagem 10). Esse exemplar pode ser considerado um caso 

emblemático, pois teve um caráter modelar para outras tecelagens construídas no país.  

Imagem  10- Mapa pictórico da Companhia Merrimack, Lowell, Massachusetts, Estados Unidos. 

 
Disponível em: <  http://www.library.csi.cuny.edu/dept/americanstudies/lavender/lowell.html. >. 

Acesso em: 23 mai. 2012. 

Outro exemplo norte-americano foi a fundação do núcleo de Pullman, por iniciativa do 

industrial George Pullman, com base no plano do arquiteto Solon Beman (Imagem 11). Nesse 

núcleo foram construídos outros equipamentos, além das habitações, como escola, biblioteca, 

igreja, teatro, centro esportivo e hotel.   

Imagem  11 - Vista aérea do núcleo fabril de Pullman, Illinois, Estados Unidos 

 
Imagem de parte do núcleo em 1883. Disponível em: http://www.pullman-museum.org/cgi-

bin/pvm/newMainRecordDisplayXML.pl?recordid=10651 >. Acesso em: 10 jan. 2013. 

De acordo com Correia (2006, p. 15), no Brasil, a promoção de moradias pelos patrões para 

seus empregados, fossem eles escravos ou homens livres, remonta à implantação dos engenhos 

de açúcar em fazendas e empresas de mineração, desde o século XVI. A partir das décadas 

finais do século XIX, a emergência da grande indústria impulsionou a construção de vilas 

operárias e núcleos fabris junto a fábricas, usinas de açúcar, madeireiras, empresas de geração 

de energia e frigoríficos, entre outras.  
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Embora não apresentasse a mesma magnitude dos problemas enfrentados pelas metrópoles da 

Europa ou América do Norte, a implantação da grande Indústria no país também foi 

permeada por dificuldades. Assim como nesses continentes, as primeiras décadas de sua 

implantação21 foram marcadas pela construção das fábricas em áreas rurais, motivadas, 

principalmente, pela necessidade da proximidade de fontes de energia e pela representação 

negativa das cidades entre uma parcela da população composta de pessoas letradas.    

Além das dificuldades para a contratação dos futuros operários devido ao afastamento das 

fábricas de centros já consolidados, em seu estudo sobre a implantação da indústria têxtil, um 

dos ramos pioneiros no país, em meados do século XIX, Stein (1979) destacou outras 

questões, como: a indisponibilidade de capital inicial, a aquisição de maquinário importado 

dos países europeus e o recrutamento e treinamento da força de trabalho, capazes de instalar, 

operar e fazer a manutenção do maquinário industrial.   

A dificuldade quanto ao recrutamento e treinamento dos operários foi enfrentada nas  

diferentes regiões do país. No Sudeste, por exemplo, as atenções voltaram-se, principalmente, 

ao imigrante recém-chegado do sul da Europa (RAGO, 1985, p.17). Nesse caso, os industriais 

buscavam superar a falta de treinamento de sua mão de obra contratando trabalhadores 

provenientes dos países em que a indústria já estava mais consolidada, como Inglaterra, 

Alemanha e Espanha. Um exemplo dessa situação foi a indústria têxtil Santo Aleixo (Rio de 

Janeiro), descrita por Stein (1979, p.68) como uma “fabrica cosmopolita”, devido ao variado 

quadro de funcionários que era composto por brasileiros, ingleses, alemães, americanos e 

italianos, no ano de 1851. Diferentemente, nas regiões Centro e Norte, o desafio enfrentado 

pelos industriais foi o disciplinamento de um contingente de trabalhadores autóctones 

visando em pessoas “dóceis” e “úteis” às indústrias (GIROLETTI, 2002, p.27).  

Frente a essas questões presentes na implantação da indústria nas diferentes regiões do país, 

assim como os industriais europeus e norte-americanos, também se recorreu à promoção de 

núcleos fabris vinculados às fábricas instaladas em áreas afastadas das cidades e de vilas 

                                                        
21 A implantação da grande Indústria no Brasil tem sido periodizada em fases associadas, principalmente, às 
transformações quanto aos processos produtivos. Algumas periodizações formuladas, como a de Cano (1995),  
Hardman e Leonardi (1991) associaram uma primeira fase entre as décadas de 1880 e 1930 e uma segunda fase 
entre 1930 e 1980.  
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operárias, junto às fábricas localizadas em centros urbanos, como um modelo de implantação 

da indústria22.  

Segundo Giroletti (2002, p. 211) todas as indústrias fundadas no país, nas décadas finais do 

século XIX, quer fossem localizadas no campo, ou nas cidades, viram-se na contingência de 

erigir casas e residências para seus diretores, técnicos e operários. Além disso, a construção de 

núcleos fabris e vilas operárias teria sido uma condição essencial para que as empresas 

assegurassem a mão de obra necessária para o desempenho de suas atividades, tanto para o 

início da industrialização brasileira quanto para o desenvolvimento de projetos mais recentes.  

A prática da promoção de núcleos e vilas pode ser observada, desde as décadas iniciais do 

século XIX, passando por períodos de ampla construção e do declínio ainda no século XX.  

Algumas experiências pioneiras já poderiam ser identificas a partir de 1811, promovidas pelos 

primeiros ramos da atividade industrial instaladas no país, como os engenhos de açúcar, 

fábricas de ferro, minas e algumas fábricas têxteis.  

A partir daquele ano, alguns núcleos fabris mais amplos foram gerados, principalmente, por 

fábricas de ferro de maior porte, como a Real Fábrica de Ferro de São João de Ipanema (1811) e 

a Fábrica de Ferro do Prata (1812), ambas localizadas no estado de São Paulo, e as fábricas do 

Morro do Pilar (1812) e de São Miguel de Piracicaba (1827), em Minas Gerais.  

No entanto, essas construções só passaram a ser difundidas em larga escala, nos diferentes 

estados e regiões, do país a partir da década 1880, com maior ocorrência principalmente a 

partir de 1920. Segundo Correia, Ghoubar e Mautner (2006, p. 14), nesse período esses 

espaços se afirmaram como uma importante expressão da era industrial, não apenas por suas 

origens, usos, funções e conflitos sociais, como também por suas características formais, que 

usualmente remetiam a valores, materiais e símbolos do mundo fabril. 

A partir da década de 1930 até 1960, aproximadamente, pôde ser identificada uma maior 

afirmação desse modelo pela fundação de novos núcleos e vilas, assim como pela ampliação de 

alguns já existentes. Nesse período também foi mais frequente a aplicação dos preceitos 

higienistas nos projetos das habitações e ainda da participação de especialistas na elaboração 

de planos de projetos dos núcleos e vilas (CORREIA; GHOUBAR; MAUTNER, 2006).  

                                                        
22 Neste trabalho, adota-se a distinção especificada por Correia (1998, p.11) entre “núcleos fabris” e “vilas 
operárias”. Os núcleos, fundados em localidades afastadas de assentamentos consolidados, como cidades; e as 
vilas, como experiências fundadas nas proximidades das indústrias situadas em áreas urbanas, ou em seus 
subúrbios. 
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Nas décadas de 1940 e 1950, a atuação dos arquitetos e urbanistas na elaboração dos planos e 

projetos para os núcleos e vilas foi ampliada. Podem ser mencionados como exemplos deste 

período: o plano para o núcleo fabril da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), em Volta 

Redonda –RJ, pelo arquiteto Attílio Corrêa Lima (1941); o plano para Harmonia, construído 

pela Fábrica de Papel e Celulose Klabin, cujo plano de urbanismo foi elaborado por Abelardo 

Caiubí (1943); o Conjunto Residencial para Operários e o Conjunto Residencial Monte 

Alegre, ambos projetados em 1952, pelo escritório de Rino Levi para a Tecelagem Parahyba, 

em São José dos Campos – SP; o plano urbanístico e os projetos arquitetônicos da Serra do 

Navio e Vila Amazonas, projetados, em 1955, pelo escritório de Oswaldo Bratke.  

De maneira geral, em grande parte dos planos e projetos foram adotados os procedimentos de 

organização espacial das vilas operárias e dos núcleos fabris desenvolvidos ao longo do 

processo de implantação da indústria moderna desde o final do século XVIII, assim como os 

métodos de agenciamento das áreas residenciais difundidos pelo urbanismo moderno, 

incluindo conceitos de unidades de vizinhança, da arquitetura moderna e métodos de 

urbanismo divulgados pelo CIAM (CORREIA, 2010, p. 23).  

Correia e Gunn (2005), ao abordarem a distribuição de estabelecimentos industriais no país, 

indicaram a ocorrência de aproximadamente 200 casos de companhias industriais, entre 

fábricas têxteis, alimentícias, mineradoras, etc., que promoveram a fundação de núcleos fabris 

e vilas para seus operários disseminados nas regiões Nordeste, Sudeste, Sul, Centro, Centro-

Oeste e Norte23.  

Cabe destacar que, principalmente a partir das décadas finais do século XIX, a produção de 

moradias para trabalhadores partiu de outros promotores além dos industriais. Sua 

construção em bairros periféricos de cidades também foi preconizada como uma “solução 

ideal” pela higiene pública para a questão da habitação popular no país, pelos poderes estatais 

e por investidores particulares, como uma alternativa para investimento de capital (RAGO, 

1985; BONDUKI, 2004). Alguns exemplos dessa iniciativa podem ser identificados na cidade 

                                                        
23 Estes casos estudados foram baseados no arquivo Nuvila, que foi montado pelos pesquisadores Philip Gunn e 
Telma de Barros Correia, no período compreendido entre 1996 a 2005, a partir de pesquisas em arquivos, 
bibliotecas, prefeituras, museus e em acervos particulares e de visitas a vilas operárias e núcleos fabris, 
localizados em diversos estados do Brasil (Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, 
Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul). O arquivo inclui fotos,  
mapas, plantas, documentos, matérias publicadas em jornais e revistas, livros, folhetos, teses, dissertações, 
artigos etc. que tratam da construção, das transformações e do desmonte de vilas operárias e núcleos fabris 
erguidos no Brasil – no período de 1820 a 2000 – por indústrias e por empresas de mineração (CORREIA; 
GUNN, 2005).  
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de São Paulo, com a construção da Vila Inglesa, da Vila em Santa Cecília, das Vilas da 

Economizadora (nos bairros da Luz, Cambuci e Pompeia)24.  

Se as décadas iniciais do século XX foram marcadas pela emergência da construção de núcleos 

fabris e vilas operárias, vinculados a uma forma de gestão dos operários, ao final daquele 

século observou-se um momento de inflexão na prática de construção destes assentamentos. 

Usinas de açúcar, madeireiras, companhias ferroviárias, fábricas (têxteis, de papel, de 

cimento, de vidro, siderúrgicas, etc.), entre outras companhias industriais, passaram a se 

desobrigar da promoção de moradias e outros equipamentos para sua mão de obra, 

caracterizando um processo de “desmonte” dessa forma de gestão dos operários (CORREIA, 

1997).    

Diferentes motivações estiveram relacionadas ao desmonte da forma de gestão. Entre elas, 

destacam-se: a reestruturação produtiva da indústria, a valorização imobiliária dos terrenos 

ocupados pelas vilas e núcleos, o redimensionamento desses assentamentos pelas próprias 

indústrias, os conflitos e reivindicações sociais e políticas por parte dos operários.  

Em meados do século XX, teve início uma fase de esgotamento do regime fordista, 

caracterizado pelas grandes áreas industriais. O regime foi substituído por um padrão flexível 

de acumulação baseado em princípios de mobilidade, articulação e agilidade. Essa  

reestruturação provocou profundas transformações no modo de produção de diversos setores 

industriais, repercutindo em mudanças no espaço urbano. Sobre as transformações urbanas 

ocorridas Sassen (1998. p.17), observou que houve uma multiplicidade de centros 

manufatureiros e cidades portuárias, outrora importantes, que perderam suas funções, e 

encontrando-se em declínio não só nos países menos desenvolvidos como também nas 

economias mais adiantadas.  

Por volta da década de 1990, a reestruturação da indústria foi acelerada com a revolução 

tecnológica associada à difusão da microeletrônica, proporcionando um aumento da produção 

fabril e repercutindo no fechamento de empresas tradicionais que não se adaptaram às novas 

exigências. Entre as principais empresas atingidas destacaram-se os grandes complexos fabris 

estabelecidos entre os finais do século XIX e início do século XX.   

                                                        
24 Neste trabalho, no entanto, essas experiências não serão abordadas. O foco foi direcionado para a 
caracterização dos núcleos fabris fundados e geridos por companhias industriais.  



|60 

No Brasil, duas mudanças fundamentais estiveram associadas a esse processo de 

reestruturação: a abertura comercial promovida pelo governo, iniciada por volta da década de 

1950, que suscitou a modernização das empresas para enfrentar a competição com os bens 

importados e aumentar suas exportações, e o aumento do consumo per capta interno 

associado à estabilização da economia (DEZEN-KEMPTER, 2011, p.71).  

Ao analisarem o setor têxtil, considerado o berço da Revolução Industrial por ter 

protagonizado o processo de automação da manufatura, Alexim, La Rovere e Tigre (2006) 

indicaram que a estratégia adotada por industriais desse setor para reduzir as disparidades 

tecnológicas em relação aos outros setores industriais foi a adoção de avançados sistemas de 

automação e a difusão de práticas de produção consideradas mais “enxutas”. Entre as novas 

práticas podem ser destacadas a implementação da terceirização de seguimentos da produção 

e a redução ou eliminação de custos “extrasalariais” com a força do trabalho.  

As vilas e núcleos representavam parte dos custos “extrasalariais” com os operários. Como 

visto anteriormente, a provisão, não apenas das casas, mas de vários equipamentos de 

assistência, como hospitais, armazéns, feiras, farmácias, escolas, cinemas, igrejas, clubes 

esportivos e a manutenção de todo o núcleo faziam parte da prática das companhias 

industriais.  

Sobre essa reestruturação da produção industrial Correia (1997, p.722) observou que, 

rapidamente, constituiu-se no discurso um consenso contra as casas destinadas aos 

funcionários. Elas foram mostradas como contrárias à racionalidade industrial por trazer 

gastos desnecessários, como algo cuja provisão que não seria de responsabilidade da empresa, 

ou simplesmente, como um mal necessário que deveria ser eliminado ou mantido apenas nos 

casos imprescindíveis.  

Outro fator relevante associado ao processo de desmonte em companhias industriais foi 

caracterizado pela valorização imobiliária dos terrenos ocupados pelos núcleos, correlata ao 

crescimento das cidades em direção às áreas de subúrbio.  Paralelamente ao fechamento de 

fábricas ou às mudanças em sua estrutura de produção, alguns núcleos foram demolidos, 

dando lugar a outros conjuntos de edificações, cuja propriedade e manutenção já não cabiam 

às responsabilidades dos industriais.  
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Após pesquisa realizada sobre a trajetória de diversos núcleos no país25, Correia (2010) 

observou que o processo de desmonte assumiu diferentes formas, podendo atingir apenas 

parte dos funcionários, caracterizando um desmonte parcial; ou ainda, poderia atingir a todos 

os funcionários, com um desmonte total. Em ambos os casos, a cessão da provisão de 

moradias e dos serviços de assistência ocorreu de diversas formas, em grande parte, com 

repercussões nos atributos que conformam os núcleos.  

Uma experiência de desmonte parcial, por exemplo, foi realizada pela fábrica de papel e 

celulose Klabin, atingindo uma parcela de seus operários. Na década de 1940, essa fábrica 

fundou três núcleos fabris, Harmonia, Lagoa e Mauá, no interior de uma grande área de sua 

propriedade, a fazenda Monte Alegre, no Paraná. No início dos anos 50, a fábrica criou a 

“cidade nova”, um loteamento fora dos limites dos três núcleos para o qual foram transferidos 

parte dos operários, reduzindo a população residente nos três núcleos. Nessa nova área, a 

Klabin abdicou do controle do cotidiano dos operários ao ofertar a venda dos lotes e a 

concessão das casas em madeira, nas quais estes já residiam nos núcleos existentes.  

Com o desmonte das casas em madeira e sua transferência para o novo loteamento, houve 

uma descaracterização de parte dos núcleos existentes. Paralelamente, a fábrica manteve a 

estrutura e o controle exercido no núcleo existente, contemplando os demais funcionários.  

Em outras situações, o desmonte atingiu a totalidade dos operários. Nesses casos, as 

companhias empreenderam diferentes formas de se desobrigar da promoção e manutenção 

dos núcleos fabris e vilas operárias. Após a experiência do encerramento das atividades fabris, 

muitas companhias passaram a vender as habitações para os próprios operários, ou conceder 

sua posse como indenizações, acompanhada do encerramento da provisão dos serviços de 

assistência, como escolas, cinema, armazéns, etc.  

Este foi o caso do núcleo fabril construído na localidade de Pontezinha, no município do Cabo 

de Santo Agostinho, em Pernambuco, pela fábrica de pólvora Pernambuco Power Factory. No 

ano de 1861, o industrial Herman Theodor Lundgren construiu um pequeno núcleo nas 

proximidades da unidade fabril. Após o encerramento das atividades da fábrica, a propriedade 

das casas foi cedida aos operários como indenização por serviços prestados. Após essa 

indenização, os ex-operários passaram a realizar transformações em suas edificações, como, 

                                                        
25 As informações aqui mencionadas são parte da pesquisa intitulada “Vilas e Núcleos Fabris: Brasil, 1811-2000” 
(CORREIA, 2010).  
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por exemplo, substituição de esquadrias, mudanças nas fachadas e interior das edificações, 

além de ampliações como a construção de novos pavimentos.   

Além das habitações, outras características do antigo núcleo permaneceram na localidade 

como, por exemplo, sua malha urbana. No entanto, diferentemente das habitações, alguns 

edifícios construídos para abrigar serviços de assistência deixaram de ser utilizados e 

apresentam sinais de degradação.  

Em alguns casos de desmonte total, os núcleos fabris foram convertidos em sedes de 

municípios. Segundo Correia (2010), as transformações ocorridas nestas localidades estão 

relacionadas a fatores como o próprio crescimento dos núcleos, sua integração como uma 

“cidade livre”, as pressões dos moradores e o interesse da própria empresa (CORREIA, 2010, 

p.8). Este foi o caso dos núcleos fabris implantados em Pernambuco, que se tornaram sede dos 

municípios de Paulista (em 1928), Moreno (em 1928) e Camaragibe (em 1963)26.  

Nesses núcleos, ocorreu uma combinação de iniciativas por parte dos industriais para 

promover a cessão dos serviços concedidos aos operários, vinculados ao processo de 

encerramento das atividades industriais, respectivamente, da Companhia de Tecidos Paulista, 

da Societé Cotonniére Belge-Bresilienne e da Companhia Industrial Pernambucana.   

Ao se tornarem sedes de municípios, não houve um arrasamento da estrutura física 

construída, mas a combinação da permanência de alguns atributos com algumas 

transformações. Observa-se a manutenção do sistema viário, de um conjunto de edificações, 

dimensões de quadras e lotes. No entanto, também é possível identificar algumas alterações, 

como a perda de seu isolamento espacial e mudanças na conformação da malha urbana com a 

construção de novas edificações, transformação de outras já existentes e ainda mudanças no 

sistema viário.  

Em outros casos, os núcleos são transformados em “bairros livres” de cidades já consolidadas. 

Nessas situações, a administração da localidade deixa de ser exercida pelas companhias 

industriais para ser realizada pelos governos municipais. Por exemplo, o núcleo fabril de 

Cascatinha, que a partir da década de 1960, paralelamente ao declínio progressivo das 

atividades industriais da Companhia Petropolitana, foi transformado em um bairro do 

município de Petrópolis– RJ.   

                                                        
26  As informações sobre a formação administrativa destes municípios estão disponíveis em: < 
http://www.ibge.gov.br/cidadesat/index.php> .  
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Nesse antigo núcleo de Cascatinha, as repercussões do desmonte da forma de gestão operária 

em sua estrutura física foram semelhantes aos casos em que os núcleos se transformam em 

sedes de municípios. Paralelamente à manutenção de algumas características, em Cascatinha 

foi construído um novo loteamento nas proximidades das habitações já existentes, a 

desativação de serviços comunitários, transformações nas habitações dos operários, abertura 

de novas vias, desmatamento da vegetação existente e perda do isolamento espacial .  

Houve ainda situações em que o desmonte total foi proporcionado pelo arrasamento, de forma 

rápida ou progressiva, de todas as edificações construídas no núcleo. Um exemplo extremo 

dessa forma de desmonte foi a inundação do antigo núcleo da Companhia Fabril da Pedreira, 

em Itabira, Minas Gerais. A localidade deu lugar a um açude, enquanto que a companhia 

industrial manteve suas atividades em funcionamento.    

Em outras situações, as indústrias promoveram a demolição intencional de parte das 

edificações associadas à valorização imobiliária dos terrenos ocupados pelos núcleos. 

Exemplos desse tipo de desmonte foram as destruições intencionais de grande parte das 

habitações dos operários nas vilas Santa Luzia e Pombal, ambas na cidade do Recife. Após as 

demolições realizadas nestas vilas, iniciadas por volta da década de 1960, os terrenos foram 

vendidos para construtoras e outras instituições, dando lugar a outras edificações bastante 

distintas das existentes.  

Sobre esse processo de destruições das estruturas físicas proporcionadas por muitas 

companhias industriais nos núcleos fabris e vilas operárias, Correia (1997, p.722) fez as 

seguintes considerações: “Nestes casos, a pressa das empresas em arrasar as construções, 

parece indicar um desejo de apagar os vestígios de uma época em que o bem-estar do 

trabalhador       embora voltado para um maior controle sobre ele – interessava de algum modo 

ao patrão.”.   

Ou seja, as diferentes formas de desmonte da forma de gestão dos operários, sejam elas total 

ou parcial, também levam a destruições e outras transformações nas dimensões material e 

imaterial dos núcleos, permitindo associar a ideia do desmonte também a estas dimensões e 

não apenas à forma de gestão dos operários. Devido a essa associação, neste trabalho, a 

menção ao termo desmonte se refere mais a essas dimensões material e imaterial dos núcleos.  

A partir dessa revisão sobre a trajetória de alguns núcleos fabris construídos no Brasil e em 

outros países, foi possível observar que a trajetória desses modelos de assentamento foi 
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marcada por práticas de construção, difusão e desmonte. Essas práticas foram acompanhadas 

por permanências e destruições dos atributos que caracterizam tais assentamentos.  

No item seguinte, está apresentado o entendimento sobre os atributos funcionais, estruturais 

e visuais considerados relevantes para a integridade de núcleos fabris, levando-se em conta as 

repercussões de sua trajetória temporal nestes atributos.   

 2.2| Os atributos da integridade de núcleos fabris 

As ideias presentes na conformação dos núcleos fabris, como a formação do homem a partir de 

intervenções no meio em que este vive, assim como a necessidade de fixação e controle dos 

operários, presidiram a mobilização de um conjunto de temas. Entre estes temas, destacaram-

se a instrução elementar, a saúde, a higiene, a provisão de moradias salubres e baratas, o 

fortalecimento da família e a moralização das formas de diversão (CORREIA, 1998, p.13). De 

maneira geral, observa-se que estes temas traduziram-se em um modelo de assentamento 

composto de elementos urbanos e arquitetônicos. 

A fim de formular um entendimento sobre o que seria a integridade em núcleos fabris, 

empreendeu-se uma descrição dos atributos funcionais, estruturais e visuais comuns a muitos 

núcleos, considerando as particularidades de cada caso de implantação. Cabe destacar, no 

entanto, que a conformação dos núcleos fabris não se deu em um único momento. Segundo as 

indicações de Correia, Ghoubar e Mautner (2006), ao se tratar da trajetória das vilas 

operárias e dos núcleos, é necessário considerar um processo contínuo de construção, 

ampliação e transformações ocorridas nesses assentamentos.  

Por essa razão, é preciso levar em conta que os atributos apresentados a seguir não foram 

conformados em um único momento. Em muitos casos, ao longo das décadas de atividades 

das companhias industriais ocorreram mudanças de usos nas edificações já construídas, a 

ampliação de algumas áreas, como as habitacionais ou mesmo das instalações das fábricas e, 

ainda, a destruição de algumas edificações.  

2.2.1| Atributos funcionais 

Com base no entendimento adotado no capítulo anterior sobre a caracterização da condição 

de integridade em bens culturais, entende-se que os atributos funcionais dos núcleos são 

configurados pelos usos e atividades promovidas em torno de sua função primordial: de fixar 
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os operários nas proximidades das indústrias, de controlá-los e regrá-los para a atividade 

industrial. A respeito desta função Correia (1998, p.98) destacou que, de maneira geral, os 

núcleos apresentavam uma leitura simples representando a “cidade do trabalho”, concebida 

para produzir mercadorias e reproduzir uma força de trabalho capacitada para as atividades 

da indústria. 

Entende-se que os principais usos presentes nos núcleos eram o trabalho industrial realizado 

nas fábricas, e o habitacional, nas edificações construídas para operários, técnicos e patrões. 

No entanto, outras atividades relacionadas aos serviços de assistência aos operários também 

foram mobilizadas em torno do propósito de aumentar a produtividade industrial. A ideia do 

núcleo fabril como a cidade da produção e do preparo do trabalhador para a atividade 

industrial foi solidária à ideia de recusa ao ócio entendido como algo que poderia induzir os 

operários aos vícios, assim como foi solidária à recusa ao prazer desregrado que esgotava as 

forças dos operários e comprometia o orçamento do trabalhador.  

Diante dessas preocupações, a medida adotada por muitos industriais foi promover atividades 

submetidas ao controle da fábrica que regenerassem as energias dos trabalhadores.  Por essa 

razão, promovia-se a prática de esportes sadios e submetidos a regras, como o futebol, assim 

como atividades que desenvolvessem habilidades manuais, como o bordado. Também houve 

companhias industriais que promoveram atividades relacionadas aos espetáculos de teatro e 

cinema, ocasiões em que era abordado um conteúdo moralizante (CORREIA, 1998, p.135). 

A promoção de bandas de música também foi uma das iniciativas empreendidas pelos 

industriais como uma alternativa de lazer. As fábricas forneciam os instrumentos musicais e 

contratavam maestros para treinar os jovens operários, alunos da escola, ou adultos que 

tivessem propensão para aquela arte. Segundo Giroletti (2002, p.228), a participação na 

banda era vista como um fator de disciplinamento dos seus componentes. Este 

disciplinamento estava relacionado a certo controle no comportamento dos moradores e 

populares presentes nas apresentações de festividades religiosas ou profanas, na medida em 

que os envolvia em danças, manifestações folclóricas, brincadeiras, etc. 

A religião foi outro importante tema mobilizado pelo patronato a fim de controlar e de 

moralizar os operários. Ela costumava ser incentivada pelos patrões, sendo uma exceção os 

casos de inexistência de igrejas em núcleos. 
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Ou seja, é possível inferir que essas diferentes atividades relacionadas ao trabalho na 

indústria, ao habitar, ao lazer regrado e aos esportes constituíram-se como atributos 

funcionais relevantes para os núcleos.  

No entanto, considerando a trajetória comum a muitos núcleos fabris, observa-se que uma das 

principais repercussões do processo de desmonte nesses atributos foi referente à perda de sua 

função primordial. Devido à diversidade de formas de desmontes, as repercussões nas 

atividades promovidas pelos industriais também foram variadas. Nos casos em que houve o 

desmonte total dos núcleos, as diferentes formas de se desobrigar da promoção dos serviços 

aos operários repercutiram na manutenção ou encerramento de muitas atividades.  

Como exemplo, podem ser citados os casos em que habitações foram cedidas aos operários 

como forma de indenizá-los pelos serviços prestados, após o fechamento das fábricas. Nesses 

casos, observa-se a manutenção do uso habitacional. Nos casos em que os núcleos tornaram-

se sedes de municípios ou se tornaram bairros livres de cidades já consolidadas, algumas 

atividades relacionadas às edificações e espaços livres continuaram, como o uso dos campos 

de futebol, igrejas, armazéns, lojas, etc. Nesses exemplos, observa-se que a mudança ocorre na 

extinção do controle exercido pelas indústrias, que passa a ser exercido pelo Estado.   

Nas situações em que há a extinção total da atividade industrial por meio do fechamento das 

indústrias, observa-se ainda uma mudança nas atividades associadas ao trabalho. Novas 

atividades passam a ser desenvolvidas, muitas vezes associadas ao setor de serviços.   

Cabe aqui destacar que, devido a essas diversas mudanças que podem ocorrer nesses 

atributos funcionais, considera-se que pode haver dificuldade de identificar exemplares de 

núcleos em que tenha ocorrido a permanência total destes atributos. O autor Jukka 

Jokilehto27 (UNESCO, 1999, p.13) indicou, inclusive, que, devido a essa dificuldade, a 

condição de integridade não deveria ser considerada como um dos critérios para avaliação de 

áreas industriais. No entanto, neste trabalho entende-se que a diversidade de atributos que 

compõem a integridade de bens e ainda a permanência de algumas atividades nos núcleos 

após a ocorrência de desmontes confere grande contribuição deste atributo para a integridade 

de núcleos fabris.  

                                                        
27 Ver citação p. 43.  
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2.2.2| Atributos estruturais  

Como visto no item anterior, os núcleos fabris eram assentamentos onde foram desenvolvidas 

diferentes atividades. Os atributos estruturais estão presentes na malha urbana do sítio, em 

seu relevo e hidrografia, nos cheios e vazios e nos tipos construtivos.   

Em alguns núcleos, a malha urbana foi previamente estabelecida em planos urbanísticos 

elaborados por profissionais. Por exemplo, os núcleos de Bournville (Inglaterra), projetado 

pelo arquiteto Alexander Harvey; New Earswick (Inglaterra), cujo plano geral e alguns 

edifícios foram projetados por Raymond Unwin e Barry Parker; Saltaire (Inglaterra), pelos 

arquitetos Henry Lockwood, Richard Mawson e pelo engenheiro William Farbairn; e 

Pullman (Estados Unidos), cujo plano foi elaborado pelo arquiteto Solon Beman.  

No Brasil, os núcleos e vilas planejados por profissionais como arquitetos e engenheiros, 

principalmente após a década de 1930, de maneira geral, foram elaborados seguindo os 

procedimentos de organização espacial das vilas operárias e dos núcleos fabris desenvolvidos 

ao longo do processo de implantação da indústria moderna desde o final do século XVIII. 

Além disso, esses planos também buscaram seguir métodos de agenciamento das áreas 

residenciais difundidos pelo urbanismo moderno, incluindo conceitos de unidades de 

vizinhança, da arquitetura moderna e métodos de urbanismo divulgados pelos Congressos 

Internacionais de Arquitetura Moderna (CIAM) (CORREIA, 2010, p. 23).  

No entanto, de acordo com as observações de Correia (1998, p.106), mesmo nos casos de 

núcleos fabris construídos sem um planejamento prévio, identifica-se que algumas 

experiências denotaram atenção aos aspectos relativos à higiene, à segurança, à salubridade e 

à beleza em suas configurações urbanas.  

Neste trabalho entende-se que os principais atributos estruturais presentes nos núcleos 

dizem respeito ao seu isolamento, a conformação de uma malha urbana mista e a uma 

diversidade de tipologias construtivas. Estes atributos estão explicitados nos itens seguintes.  

a) O isolamento  

Um dos atributos estruturais fundamentais que caracterizam os núcleos fabris implantados 

até a década de 1880 é o isolamento de outras localidades habitadas e consolidadas, por 

exemplo, em outras cidades. A busca por esse isolamento levou muitos industriais a 
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implantarem suas fábricas com núcleos em áreas rurais. De acordo com Correia (1998, p.78), 

essa necessidade estava relacionada, principalmente, a dois fatores: um de ordem econômica e 

o outro de ordem social.  

Quanto ao fator econômico, o isolamento era fruto da busca pela proximidade de fontes de 

energia abundantes e da oferta de grandes terrenos mais baratos, pelo distanciamento das 

áreas já consolidadas. As indústrias que utilizavam como força motriz os cursos d’água, como 

as cachoeiras e os rios, ou aquelas cuja força era promovida por caldeiras movidas a vapor 

buscavam a proximidade desses elementos naturais, assim como de regiões onde a vegetação 

fosse abundante, para uma maior oferta de madeira como combustível para as caldeiras. Nos 

casos dos núcleos fabris de New Lanark, New Earswick e Saltaire, fundados na Grã-Bretanha, 

por exemplo, houve a proximidade, respectivamente, dos rios Clyde, Foss e Aire. No Brasil, 

por exemplo, os núcleos de Cascatinha (RJ), Galópolis (RS) e Pedra (AL) também buscaram 

essa proximidade.  

O fator social relacionado à localização dos núcleos revelava-se no desejo de maior autonomia 

da indústria na gestão da produção e do grupo operário. O afastamento de centros urbanos 

proporcionava um maior controle dos operários, evitava o pagamento de impostos urbanos e 

ainda permitia aos industriais escapar da ingerência dos poderes localizados nas cidades. 

Além desses aspectos, o isolamento ainda dificultava a concorrência com outras empresas na 

disputa pelo mercado de trabalho local.   

Correia (1998) também mencionou que alguns núcleos fabris cujas fábricas funcionavam em 

centros urbanos transferiram suas instalações para áreas rurais, como, por exemplo, a 

Companhia Cadbury, que transferiu, em 1879, sua fábrica de chocolate de Birmingham 

(Inglaterra), ou ainda a transferência da fábrica de sabonetes que funcionava em Warrington, 

criando o núcleo fabril de Port Sunlight (Estados Unidos).  

No Brasil, muitas companhias industriais foram implantadas em áreas rurais. Em 

Pernambuco, por exemplo, a Companhia Industrial Fiação e Tecidos de Goyanna, em Goiana; 

a Companhia de Tecidos Paulista, em Paulista; a Companhia Industrial Pernambucana, em 

Camaragibe; a Pernambuco Power Factory, em Pontezinha; a Fiação e Tecelagem, Timbaúba; 

Societé Cotonnière Belge-Brésilienne, em Moreno; Companhia Industrial Pirapama, em Escada.   
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Cabe também mencionar que o atributo estrutural do isolamento também repercutiu na 

presença de elementos naturais, como rios, cachoeiras e áreas com vegetação abundante, 

como elementos relevantes para os atributos visuais dos núcleos.  

Assim como os atributos funcionais, o isolamento dos núcleos também sofreu transformações 

acarretadas pelos diferentes processos de desmonte. Entende-se que a transformação de 

alguns núcleos em novas sedes de municípios ou ainda, sua transformação em bairros de 

cidades já estabelecidas ocasionou a perda desse atributo. Dessa forma, pode-se considerar 

que haja dificuldades de identificar núcleos em que tal atributo permaneça intacto.  

No entanto, mesmo diante dessa possível dificuldade de ocorrência de núcleos em que esse 

atributo esteja preservado, entende-se que o isolamento dos núcleos é um atributo relevante 

na caracterização destes tipos de assentamentos, uma vez que representa motivações sociais e 

econômicas caras à fundação dos núcleos fabris.  

b) Malha urbana mista e tipos construtivos diversificados 

A malha urbana dos núcleos fabris, conformada pelo traçado de suas vias, da forma das 

quadras, lotes e dos espaços livres, pode apresentar uma característica mista: com porções 

onde há ocorrência de um desenho mais ortogonal e outras em que se observa um desenho 

mais sinuoso, com uma maior adequação ao relevo.  

Nos exemplares  construídos a partir de planos urbanos previamente estabelecidos, como os 

núcleos de Bournville (Imagem 12), New Earswick (Imagem 13), Saltaire (Imagem 14) e 

Pullman (Imagem 15), observa-se uma malha ortogonal, principalmente nas áreas destinadas 

às habitações dos operários.  Esta ortogonalidade era definida pelo traçado retilíneo das vias e 

das quadras que buscavam aproximar-se de formatos retangulares com ângulos retos. No caso 

de Saltaire, observou-se um maior rigor quanto à ortogonalidade; em comparação a New 

Earswick, em que foi possível identificar uma maior flexibilidade. Nas demais áreas, as vias 

seguiam um traçado mais sinuoso, incluindo uma via principal, ligando as fábricas às demais 

áreas dos núcleos.  
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Imagem  12- Desenho do plano de Bournville, Inglaterra. 

 
Mapa com legenda acrescida pela autora. Disponível em: < http://www.british-

history.ac.uk/image.aspx?compid=22961&filename=fig11.gif&pubid=104>. Acesso em: 20 dez. 2012. 
 

Imagem  13- Desenho do plano de New Earswick, Inglaterra. 

 
Mapa com legenda acrescida pela autora . Disponível em: < 

http://www.moorpool.com/moorpool.ra/main/history-gsub.html>. Acesso em: 20 dez. 
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Imagem  14- Desenho do plano de Saltaire, Bradford, Inglaterra. 

 
Legenda elaborada pela autora. Fonte: BENEVOLO, 2001, p. 582. 

 
Imagem  15- Plano para Pullman, Chicago, Estados Unidos, 1885. 

 
Desenho de 1885, com legenda  elaborada pela autora. Disponível em: <  

http://www.booktryst.com/2010/06/bucolic-paradise-for-working-class-1825.html >. Acesso em: 14 dez. 2012. 

Nos núcleos brasileiros, pode-se observar a caracterização de uma malha urbana ortogonal, 

principalmente nas áreas habitacionais. Essa ortogonalidade era conformada sobretudo pelo 

traçado das vias. Por exemplo, nos núcleos de Rio Tinto, na Paraíba e Pontezinha, no Cabo de 

Santo Agostinho –PE, ambos construídos pelo industrial Herman Theodor Lundgren, assim 

como, também ocorreu nos núcleos de Moreno, em Pernambuco e Fernão Velho, em Alagoas 

(CORREIA, 1998, p. 109).  

Outro exemplo dessa ortogonalidade pode ser observado no núcleo fabril de Pedra, 

construído pelo industrial Delmiro Golveia em Alagoas. Nesse núcleo, as habitações eram 

dispostas de forma a conformar ruas retilíneas (Imagem 16).  
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Imagem  16- Levantamento do núcleo fabril de Pedra, AL. 

 
Legenda acrescentada pela autora.  Fonte: CORREIA, 1998, p. 204. 

De acordo com Correia (2001), outra característica comum à grande parte dos núcleos fabris 

era suas pequenas dimensões. O núcleo fabril de Biribiri, construído na região de Diamantina, 

em Minas Gerais, pode ser considerado como um exemplo desse atributo. A partir de uma 

comparação entre as dimensões de sua fábrica e o perímetro total do núcleo, é possível 

perceber suas reduzidas dimensões (Imagens 17).  

Imagem  17- Desenho com levantamento do núcleo de Biribiri, MG. 

 
Mapa do levantamento realizado pelo IEPHA/MG, para o tombamento do núcleo. Legenda elaborada pela 

autora. Fonte: IEPHA/MG, 2001. 

Por outro lado, o Brasil também apresentou núcleos considerados bastante grandes, 

principalmente devido à quantidade de habitações oferecidas aos operários. Segundo alguns 

autores, como Correia (1998) e Lopes (1988), o núcleo implantado pela Companhia de 

Tecidos Paulista, no atual município de Paulista – PE, chegou a contar com 6.000 habitações 

na década de 1950, sendo considerado um dos maiores núcleos fabris já implantados por uma 

companhia industrial (Imagem 18)28.  

                                                        
28 A análise sobre esse núcleo fabril será aprofundada nos capítulos seguintes.   
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Imagem  18- Mapa do núcleo da Companhia de Tecidos Paulista, em Paulista, PE. 

 
Legenda elaborada pela autora. Fonte: Mapa elaborado pela FIDEM (LOPES, 1988, p.263). O mapa está incompleto, não sendo 

apresentada a fabrica Aurora. 

Além das áreas com maior ortogonalidade a observação dos mapas, tanto dos núcleos ingleses 

e norte-americano quanto dos brasileiros, também permite inferir que essas localidades 

apresentavam baixa densidade construtiva. Apesar de uma maior concentração nas áreas 

habitacionais, observa-se a presença de espaços livres entre as edificações, principalmente no 

interior dos lotes. Além desses espaços livres, em alguns núcleos também foram construídos 

parques e áreas para recreação.  

Os espaços livres nos núcleos brasileiros eram compostos, basicamente, da calha de suas ruas, 

da algumas praças e, em alguns casos, de campos de futebol. Nesses espaços, ocorriam 

algumas festividades relacionadas ao lazer dos operários. Por exemplo, os desfiles das bandas 

de música promovidas pelas companhias industriais. Nos núcleos brasileiros, o futebol 

apareceu como uma das atividades esportivas mais promovidas pelos industriais. Em alguns 

núcleos, as próprias companhias promoviam os times esportivos, com o fornecimento de 

vestuário, assim como promoviam a construção de campos de futebol. Por exemplo, os 

operários do Cotonifício Othon Bezerra de Melo, em Recife, PE, constituíram o campo do 

“União Esporte Clube de Apipucos”, ao final de uma de suas vilas operárias. Outro exemplo 

foram os diversos times de futebol criados pelos operários da Companhia de Tecidos Paulista, 

que construiu o “Campo do Paulista” (SANTOS FILHO, 1982) (Imagens 19 e 20).  
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Imagem  19- Fotografia de desfile escolar, Paulista, PE. 

 
Desfile escolar em uma das principais ruas do núcleo fabril 

de Paulista. Fonte: Acervo de José Benigo do Amaral e 
Maria de Fátima do Amaral.  

Imagem  20- Fotografia do “Campo do Paulista”, Paulista, PE. 

 
Time Clube Náutico Paratibe, no “Campo do Paulista”. Fonte: Acervo 
de José Benigo do Amaral e  Maria de Fátima do Amaral 

Outro atributo estrutural presente em núcleos fabris e que compunha a sua malha urbana era 

caracterizado pela diversidade de tipos construtivos. De maneira geral, foram construídas 

edificações destinadas à moradia de operários e patrões, edificações que comportavam os 

serviços de assistência, como igrejas, escolas, clubes esportivos, postos de saúde, hospitais, 

armazéns, mercados, lojas, estações ferroviárias, cinemas, entre outras.  

Grande parte das edificações construídas destinava-se à habitação dos operários, dos técnicos 

especializados e dos proprietários das companhias industriais. No entanto, houve distinções 

quanto à arquitetura adotada para esses distintos grupos de habitantes dos núcleos. No 

Brasil, de acordo com Correia, Ghoubar e Mautner (2006), as características arquitetônicas 

de grande parte das edificações, como as residências dos operários, podem ser associadas a 

fases de implantação da indústria desde o final do século XIX ao século XX.   

Na fase inicial da implantação da indústria no Brasil (aproximadamente entre 1811 a 1880), os 

engenhos de açúcar, as fábricas de ferro, as minas e as indústrias têxteis já promoviam casas 

para seus operários livres ou escravos, como foram os casos das senzalas construídas nos 

engenhos de açúcar do Nordeste. No entanto, foi só em um segundo momento, entre os anos 

de 1880 e 1930, que os conjuntos de moradias erguidos por empresas para seus operários 

tiveram uma maior difusão no país, em diferentes estados e regiões. Nesses casos, surgiram, 

frequentemente, exemplares inspirados em modelos tradicionais brasileiros com o padrão de 

casas de porta e janela dispostas de forma alinhada e desprovidas de recuos frontais ou 

laterais (Imagens 21 a 24).   
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Imagem  21- Habitações operárias no núcleo de Cascatinha, 
Petrópolis, RJ. 

 
Fonte: FUNDAÇÃO NACIONAL PRÓ-MEMORIA, 1988. 

Imagem  22- Habitações em bloco para operários no núcleo fabril de 
Passagem, Neópolis, SE. 

 
Fonte: CORREIA, 1998, p.118. Autor: Philip Gunn, 1989. 

 
Imagem  23- Habitações em bloco para operários no núcleo 

fabril da fábrica Rheingantz, Rio Grande, RS. 

 
Autor: Fábio Dutra, 2011. Disponível em: < 

http://www.jornalagora.com.br/site/content/noticias/detalhe.p
hp?e=1&n=12738>. Acesso em: 10 jan. 2013. 

 
Imagem  24- Habitações em bloco para operários no núcleo fabril da 
Societé Cotonnière Belge-Brésilliene, Moreno, PE. 

 
Disponível em: < 
http://jaboataodosguararapes.blogspot.com.br/2011/04/cidade-de-
moreno.html.>. Acesso em: 10 jan. 2013. 

Em alguns casos, esses grupos de casas alinhadas também receberam alpendres frontais, 

assemelhando-se às senzalas dos engenhos de açúcar do Nordeste durante o período colonial 

e o século XIX (CORREIA; GHOUBAR; MAUTNER, 2006). Alguns desses exemplares 

podem ser observados nos núcleos construídos pela Pernambuco Powder Factory, em 

Pontezinha-PE e em Rio Tinto- PB. Nas imagens seguintes (Imagens 25 a 27), estão 

apresentados esses dois exemplos em comparação senzala do antigo Engenho Monjope, em 

Igarassu-PE.  

http://www.jornalagora.com.br/uploads/galeria_fotos/8644_zoom.j
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Imagem  25- Habitações construídas pela 
Pernambuco Powder Factory, Pontezinha, PE. 

 
Fonte: Acervo da Autora, 2012. 

Imagem  26- Habitações operárias no núcleo 
fabril de Rio Tinto, PB. 

 
Fonte: CORREIA; GHOUBAR; MAUTNER, 
2006. 

Imagem  27- Antiga senzala no 
Engenho Monjope, Igarassu, PE. 

 
Levantamento realizado em 1975. 
Fonte: Acervo FUNDARPE.  

Nesse período de difusão de núcleos fabris, também foram praticadas outras soluções de 

habitações, como os chalés, assim como a emergência de uma “linguagem industrial”. Nesse 

último caso, ela poderia ser observada na simplificação ou ausência de ornatos, na utilização 

do tijolo aparente como material para diversas edificações (CORREIA; GHOUBAR; 

MAUTNER, 2006). Os núcleos fabris implantados pela família dos Lundgren, em Paulista e 

em Rio Tinto, são exemplos da utilização dos tijolos como material construtivo em diversas 

edificações (Imagens 28 e 29).  

Imagem  28- Moradias para mestres e operários em Rio Tinto, PB. 
 
 

 
Edificações construídas no antigo núcleo fabril em Rio Tinto, com tijolos 

aparentes. Fonte: CORREIA, 2011. Autor: Philip Gunn, 2002. 

Imagem  29- Igreja Santa Isabel, construída pela 
Companhia de Tecidos Paulista, Paulista, PE. 

 
Fonte: foto da autora, 2013.  

De acordo com Correia, Ghoubar e Mautner (2006), entre as décadas de 1930 a 1960, houve 

uma continuidade na difusão dos núcleos fabris, com a criação de novos núcleos e a ampliação 

de alguns núcleos já existentes. Nesse período, foi significativa a ocorrência da arquitetura 

com características art-déco. Essa arquitetura foi identificada tanto nas habitações como nos 

outros edifícios que compunham os núcleos, como fábricas, cinemas, armazéns, sedes de 

clubes esportivos, entre outros (Imagens 30 e 31).  
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Imagem  30- Casas para operários, edificadas pela Companhia 
Industrial São Roberto, Diamantina, MG. 

 
Edifícios em arquitetura Art-déco. .Fonte: CORREIA, 2008. 

Autor: Philip Gunn. Data: 1998. 

Imagem  31- Fachada frontal da Fábrica Peixe, Pesqueira, PE. 
 

 
Fonte: MARTINS, 2011. Fotografia da fachada do edifício da 
Fábrica Peixe. Autor: Márcio Bezerra Martins, 2011. 

Em alguns núcleos fabris foram construídas habitações destinadas, especificamente, ao abrigo 

dos operários solteiros. No Brasil, as maiores ocorrências dessa solução foram identificadas 

em Minas Gerais, onde as edificações destinadas exclusivamente ao abrigo de mulheres foram 

denominadas de “convento”, devido à rígida disciplina e à vigilância estrita das 

administradoras, que nesses casos eram desempenhadas por mulheres que ocupavam funções 

em ordens religiosas.  O núcleo de Biribiri é um exemplo desta implantação (Imagem 32). Em 

Camaragibe, também foi construída um edificação destinada apenas aos operários solteiros 

(Imagem 33).  

Imagem  32- “Convento”, ou pensionato, em Biribiri, Diamantina,  
MG. 

 
Fotografia integrante do dossiê para o tombamento do Conjunto 
Arquitetônico e Paisagístico de Biribiri. Fonte: IEPHA/MG, 2001.  

Imagem  33- Hospedaria para operários solteiros, Camaragibe, PE. 
 

 
Fotos do acervo da FUNDAJ, Recife, século XX. Fonte: CORREIA, 
1998, p.107.  

Em alguns núcleos fabris também foram construídas edificações para abrigar os proprietários 

das companhias industriais e suas famílias. Apesar de terem sido identificadas poucas 

pesquisas específicas a respeito desses exemplares, alguns casos indicam essas edificações 

como componentes dos núcleos, assim como algumas de suas características. De maneira 

geral, pode-se observar que elas diferenciavam-se das demais habitações nos núcleos devido 

às suas grandes dimensões, quando comparadas às habitações destinadas aos operários, aos 

materiais construtivos, a localização em área de destaque no núcleo, algumas vezes em áreas 
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centrais, e ao estilo arquitetônico também diferenciado das habitações dos operários. 

Ademais, algumas dessas edificações ainda apresentavam-se inseridas em meio a jardins.  

No caso da Vila Elisa, por exemplo, residência da família de Carvalho Brito, no núcleo da 

Companhia Fiação e Tecidos de Minas Gerais construído em Marzagão, Sabará, MG, a 

descrição identificada no dossiê de tombamento do núcleo de Marzagão indicou que esta 

residência caracterizava-se por uma “casa grande ampla, bem localizada no centro de um 

terreno”. Sobre a edificação também foi mencionado que se situa em meio a um grande jardim 

e que, até a década de 1950, possuía ainda um conjunto de “lagoas artificiais” localizadas em 

frente à casa (Imagens 34 e 35). No entanto, a construção de uma ferrovia, pela Rede 

Ferroviária Federal, teria provocado o assoreamento destas lagoas, que deixaram de existir 

(IEPHA/MG, 2001). Além dessas características, ao lado da residência também foi construída 

uma capela, para uso privativo da família.  

Imagem  34- Vila Elisa, Marzagão, Sabará, MG 

 
Planta de perímetros de proteção do tombamento, 2007. Fonte: 

IEPHA/MG,2001.  

Imagem  35- Sítio com a implantação da Vila Elisa, 
Marzagão, Sabará, MG. 

 
Nesta imagem, ainda podem ser vistas as lagoas artificiais. 
Fonte: IEPHA/MG,2001. Relatório da FIEMG.   

Outro exemplo de residência dos proprietários foi a residência construída no núcleo fabril de 

Paulista–PE, pelo patriarca Herman Theodor Lundgren, denominada por alguns de “casa-

grande”. Segundo a caracterização realizada para o tombamento da edificação no ano de 2008, 

pela Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (FUNDARPE), ela foi 

construída em dois momentos, utilizando algumas técnicas e materiais construtivos distintos, 

como os tijolos aparentes. Além disso, foi situada em meio a um grande jardim, cercado por 

muros em tijolos aparentes e gradil em ferro (Imagem 36).  
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Imagem  36- “Casa-grande” do coronel Lundgren, Paulista, PE. 

 
Fonte: Dossiê do processo de tombamento da casa-grande e jardim do coronel 

(FUNDARPE, 2008). 

Além das grandes dimensões, a edificação destacava-se das demais existentes no núcleo 

devido à sua localização em relação aos outros equipamentos instalados. Na imagem 29, em 

que foi apresentado o mapa com a implantação do núcleo fabril de Paulista, pode-se observar 

que a residência ocupava uma posição central no núcleo, distanciada das residências dos 

operários, situada entre as duas fábricas construídas pela Companhia e nas proximidades da 

igreja.  

Apesar de não identificar informações sobre as características arquitetônicas das residências 

do proprietário do núcleo fabril situado em Pedra, AL, por exemplo, o desenho da 

implantação do núcleo, apresentado anteriormente na imagem 27, mostra que esse 

proprietário tinha duas residências situadas em posições diferenciadas no núcleo. Ambas 

estavam separadas das residências dos operários. Uma delas, localizada “fora” do núcleo, e a 

outra localizada ao lado do armazém da fábrica (Imagem 37).    

Imagem  37- Uma das residências de Delmiro Golveia, no núcleo fabril de Pedra, AL. 

 
Fonte: Acervo da Fundação Joaquim Nabuco. Sem indicação de data. Disponível em: < 
http://amigosdedelmirogouveia.blogspot.com.br/2010/09/vila-operaria-258-casas.html 

>. Acesso em 21 jan. 2013. 
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Os equipamentos destinados aos serviços de assistência aos operários repercutiram na 

construção de diferentes tipos de edificações alinhados com as intenções dos proprietários em 

exercer um maior controle sobre o cotidiano dos operários. As atividades realizadas nesses 

equipamentos permitiam uma ingerência externa direta sobre o corpo e o modo de ser da 

família operária e tiveram um papel importante na promoção de novos hábitos e higiene 

pessoal, novas formas de vestir, novas noções de boas maneiras e novos costumes.  Em grande 

parte dos núcleos, pode-se identificar a construção de escolas, igrejas, clubes recreativos, 

postos médicos ou mesmo hospitais, armazéns, mercados e lojas.  

Os cuidados com a educação dos operários, por exemplo, tiveram grande relevância no núcleo 

fabril de New Lanark. O industrial Robert Owen colocou a escola como base da organização 

social deste núcleo, fato que iniciou uma importante ação dos industriais na educação de seus 

futuros operários (CORREIA, 1998, p.148). Nos núcleos de Pullman e Saltaire, também foram 

construídas escolas (Imagem 38 e 39).  

Imagem  38- Escola em Pullman, Chicago, Estados Unidos.  

 
Fonte: Pullman Museum. Imagem da escola em 1890. 

Disponível em: < http://www.pullman-
museum.org/main/icnpublic_school.jpg.>.  Acesso em: 05 ago. 

2012. 

Imagem  39- Escola em Saltaire, Bradford, Inglaterra.  

 
Fonte: Acervo Francis Frith. Disponível em: < 
http://www.francisfrith.com/saltaire/photos/salt-school-
1903_49704/> . Acesso em 10 jan. 2013. 

A assistência à educação também foi empregada nos núcleos e vilas operárias por amplos 

setores da elite do século XIX, no Brasil, como instrumento de grande utilidade na 

moralização dos trabalhadores. Seu emprego direcionado aos operários só foi possível devido 

à nova postura de superação dos temores sociais, que desencorajavam a educação do pobre. 

No entanto, o ensino recomendado aos operários foi diferenciado daquele ministrado às elites. 

Postulava-se que o ensino normal, entendido como elemento de apoio ao Estado na 

manutenção da ordem, deveria enfatizar a obediência em contraposição ao raciocínio.  

A repercussão dessas ideias nos núcleos e vilas traduziu-se na criação de escolas e creches, 

ocupando parte das horas livres de adultos e comprometendo parte do dia das crianças com 

atividades regradas e submetidas a horários. A instalação de escolas significou o investimento 

http://www.francisfrith.com/saltaire/photos/salt-school-1903_49704/
http://www.francisfrith.com/saltaire/photos/salt-school-1903_49704/
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na formação de futuras gerações de operários, dotadas de uma instrução elementar requerida 

pelo trabalho fabril e educadas para respeitar o patrão, sua propriedade e suas normas 

(CORREIA, 1998) (Imagens 40 e 41).   

Imagem  40- Escola Dom Antônio Cabral, núcleo fabril de 
Santa Cruz, Estância, SE. 

 
Fonte: BOMFIM, 2007. 

Imagem  41- Escola no núcleo 
fabril de Camaragibe, PE. 

 
Fonte: Acervo da FUNDAJ, 
CORREIA,1998,  p.155. 

Visando atender à necessidade de controlar e regrar as atividades que os operários 

desenvolviam fora do trabalho nas fábricas, o industrial Robert Owen criou, em New Lanark, 

o Instituto de Formação e Caráter, que abrigava salas para “divertimentos inocentes e 

recreação racional”, como danças e leitura, espaço planejado para propiciar o lazer regrado, 

principalmente no inverno (CORREIA, 1998, p.136). No núcleo fabril de Pullman, por 

exemplo, foram implantados dois parques e um centro de comércio e lazer: The Arcade. Nesse 

centro eram ofertados aos operários os serviços de lojas, banco, teatro, biblioteca e escritórios. 

Alguns núcleos ainda construíram clubes recreativos e cinemas para os operários, como, por 

exemplo, os núcleos de Paulista-PE, Rio Tinto-PB, Galópolis-RS, Passagem- SE (Imagens 42 e 

43). 

Imagem  42- “Cine Passsagem”, núcleo em Passagem, 
Neópolis, SE. 

 
Fonte: CORREIA, 2008. Foto: Philip Gunn, 2002. 

Imagem  43- Cinema no núcleo de Rio Tinto, PB. 
 

 
Fonte: CORREIA, 2011. Foto: Philip Gunn, 2002. 
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Para atender as atividades religiosas incentivadas nos núcleos, costumava-se construir igrejas 

de acordo com a filiação religiosa dos operários. Além de incentivar o trabalho e o 

conformismo, a religião atuava no combate a hábitos desregrados, como a bebida, numa ação 

coerente com a produtividade e a disciplina fabril.  

Nos núcleos franceses em Marquette, Val-des-Bois e Mullhouse, foram construídas igrejas 

católicas; em Port Sunlight (Estados Unidos), foi construída uma igreja congregacional e em 

Bournville (Inglaterra), uma igreja anglicana. No Brasil, a igreja católica foi uma presença 

frequente e destacada nos cenário dos núcleos fabris. Em alguns núcleos, os patrões proibiam 

templos filiados a outras religiões, que não a católica, como foi o caso do núcleo em Paulista 

(CORREIA, 1998, p.166) (Imagens 44 a 47).  

         Imagem  44- Igreja Matriz de Cascatinha, 
Petrópolis, RJ. 

 
Foto: Phillip Gunn, 1998.  

Fonte: CORREIA, 2011, p.21. 

Imagem  45- Igreja construída pelo Cotonifício  
Othon Bezerra de Melo, Recife, PE. 

 
Fonte: foto da autora, 2008. 
 
 

Imagem  46- Igreja do Sagrado Coração de Jesus, Biribiri, 
Diamantina, MG. 

 

Imagem  47- Igreja na Vila Operária Maria Zélia, São Paulo, SP. 

 

Fonte: IEPHA/MG, 2001. Fotografia integrante do dossiê 
para o tombamento do Conjunto Arquitetônico e 

Paisagístico de Biribiri. 

Disponível em:<  http://www.fflch.usp.br/dh/lemad/wp-
content/uploads/2009/12/entrada_vila_maria_zelia.JPG > 

De acordo com Benevolo (2001) e Rykwert (2004), a implantação da indústria também esteve 

bastante relacionada ao desenvolvimento dos meios de comunicação. Entre estes meios, pode-
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se destacar o transporte ferroviário. Muitos núcleos fabris tiveram suas implantações 

associadas às ferrovias já existentes, ou mesmo, à construção de “ramais” ligando as áreas de 

produção dentro dos núcleos às linhas férreas já existentes. Nos núcleos de Bournville, New 

Earswick, Saltaire e Pullman, pode-se observar a relação com linhas férreas nas proximidades 

das fábricas.  Juntamente a estas linhas eram construídas estações ferroviárias, como as de 

Saltaire (Imagem 48) e Bournville (Imagem 49).  

Imagem  48- Estação ferroviária em Saltaire, Inglaterra. 

 
Fonte:  Acervo Francis Frith , 1909. Disponível em:< 

http://www.francisfrith.com/saltaire/photos/the-railway-station-
1909_61871/ >. Acesso em: 10 jan. 2013 

Imagem  49- Estação ferroviária em Bournville,  Inglaterra. 

 
Disponível em: <  http://www.oldukphotos.com/warwickshire-
bournville.htm>. Acesso em: 13 dez. 2012. 

As estações ferroviárias também foram elementos construtivos presentes em muitos núcleos 

fabris no Brasil. A proximidade com as linhas férreas já existentes e ainda a construção de 

ramais individuais que ligavam os núcleos às ferrovias foram recorrentes em muitos núcleos 

no país. Por exemplo, os casos dos núcleos implantados em Petrópolis, RJ; Pedra, AL e  

Marzagão, MG e as diversas fábricas instaladas no estado de São Paulo. Por exemplo, a 

Companhia Petropolitana de Tecidos construiu um ramal ligando a estrada de ferro Leopoldina 

Railway, em Petrópolis (Imagens 50), assim como o núcleo fabril da Fábrica da Pedra (Imagem 

51).  

Imagem  50- Estação ferroviária em Cascatinha, Petrópolis, RJ. 

 
A imagem é um selo registrando a “chegada do trem”, 1905. 

Disponível em: <     
http://www.estacoesferroviarias.com.br/efl_rj_petropolis/petropolis.htm.> 

Acesso em: 12 jun. 2012.  

Imagem  51- Estação ferroviária no  núcleo de Pedra, Delmiro 
Golveia, AL. 

 
Foto: Sydney Corrêa, 2010. Disponível em: <  
http://www.estacoesferroviarias.com.br/alagoas/fotos/delmiro0101.jpg.> 
Acesso em: 12 jun. 2012.   
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Ou seja, entende-se que os atributos estruturais dos núcleos que podem ser considerados 

relevantes para a sua condição de integridade eram referentes a uma malha urbana mista, 

ortogonal     nas áreas destinadas às habitações dos operários, sobretudo naquelas construídas 

no século XX     e mais sinuosa, apresentando maior conformidade com as características do 

relevo, o isolamento em relação a outros assentamentos, a baixa densidade construtiva,  as 

pequenas dimensões e a presença de uma diversidade de tipos construtivos, que refletia as 

diferentes atividades desenvolvidas nos núcleos.   

Cabe destacar que, devido à própria trajetória de grande parte dos núcleos fabris, deve-se 

considerar algumas transformações nesses atributos estruturais que tenham sido 

proporcionadas pelo processo de desmonte, acelerado nas décadas finais do século XX. Como 

visto anteriormente, após esse processo, algumas modificações foram empreendidas pelos 

industriais ou mesmo pelos próprios ex-operários, como mudanças nos edifícios habitacionais 

e de assistência, adições e supressões na malha urbana com demolições de edificações ou a 

construção de outros tipos.  

Por exemplo, nos casos em que o desmonte ocorreu por meio da concessão da propriedade das 

casas aos ex-operários, associadas à extinção do controle exercido pelos industriais, muitas 

das características arquitetônicas dessas edificações passaram a ser transformadas. Em alguns 

núcleos, foi possível identificar mudanças, como a substituição dos revestimentos de fachada, 

nas soluções de coberta, nas esquadrias, a adição de varandas e mesmo de novos pavimentos 

(Imagens 52 a 55).   

Imagem  52- Casas para operários da Companhia Industrial 
Fiação de Tecidos Goyanna, Goiana, PE.

Na imagem é possível identificar a diversidade de cores, em 2012, 
que possivelmente não existia na época em que a companhia 

industrial estava em atividade. Fonte: Street View, Google Maps. 
Disponível em: <https://maps.google.com.br/>. Acesso em 06 mar. 

2013. 

Imagem  53- Casas para operários da Companhia Petropolitana de 

Tecidos, Petrópolis, RJ.  

 
Aspecto das casas, em 2011, com adição de novos pavimentos 

superiores. Fonte: Street View, Google Maps. Disponível em: 
<https://maps.google.com.br/>. Acesso em 06 mar. 2013. 
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Imagem  54- Rua Carlos Alberto, antigo núcleo fabril da 
Companhia Industrial Pernambucana, Camaragibe, PE.  

Casas dos ex-operários ,em 2011, com alterações nas fachadas como 
mudança nos revestimentos, adição de novos andares, etc. Fonte: 

Fonte: Street View, Google Maps. Disponível em: 
<https://maps.google.com.br/>. Acesso em 06 mar. 2013. 

Imagem  55- Antigo núcleo da Pernambuco Power Factory, 
Pontezinha, Cabo de Santo Agostinho, PE.   

 
Casas dos ex-operários , em 2012, com alterações nas fachadas como 
adição de gradil frontal, criação de varandas e mudança nos 

revestimentos. Fonte: Fonte: Street View, Google Maps. Disponível 
em: <https://maps.google.com.br/>. Acesso em 06 mar. 2013. 

No entanto, mesmo após o desmonte, cabe sinalizar a permanência de muitos atributos 

estruturais, como a malha urbana mista e ainda a diversidade de tipos construtivos, por terem 

desempenhado um papel relevante na estruturação espacial de novas cidades. Por exemplo, 

podem ser citados os casos dos núcleos fabris construídos em Pernambuco, em Paulista, 

Moreno (Imagem 56), Camaragibe (Imagem 57) e Pontezinha (Imagem 58), que se tornaram 

sedes de cidades utilizando a estrutura construída nos núcleos. Os mapas elaborados a partir 

do levantamento para o Plano de Preservação dos Sítios Históricos da Região Metropolitana 

do Recife (PPSH-RMR), realizado no ano de 1978, revelam a permanência de parte desses 

atributos nesses antigos núcleos.   

Imagem  56- Mapa do antigo núcleo fabril da Societé Cotonniére Be lge-
Bresilienne, em Moreno, PE.   

 
Fonte: PPSH-RMR (1978) 

Imagem  57- Mapa do antigo núcleo fabril da Fábrica de Tecidos 
da Companhia Industrial Pernambucana, em Camaragibe, PE.   

 
Fonte: PPSH-RMR (1978) 
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Imagem  58- Mapa do núcleo fabril da Pernambuco Power Factory, em Pontezinha, 
Cabo de Santo Agostinho, PE. 

 
Fonte: PPSH-RMR (1978) 

2.2.3| Atributos visuais  

Neste trabalho, partiu-se do entendimento de que os atributos visuais dos núcleos são  

caracterizados, principalmente, pelas relações visuais que podem ser estabelecidas pelo 

observador entre os diversos elementos que compõem os núcleos. É importante reconhecer 

que esse entendimento pode gerar a indicação de uma infinidade de relações visuais a 

depender de diversos fatores relacionados aos observadores. No entanto, aqui serão 

destacadas algumas dessas relações mencionadas em estudos anteriores que se reportaram 

aos núcleos fabris, assim como a experiência in loco em alguns desses núcleos.     

O primeiro atributo visual que pode ser destacado é a presença marcante da fábrica, em si, ou 

do conjunto de edifícios que conformam a unidade produtiva em relação à malha do núcleo 

fabril como um todo. De acordo com as observações de Correia (1998, p.98), esses edifícios 

colocavam-se no centro da vida local nos núcleos como uma “construção ampla de altas 

chaminés tinha posição de destaque comandando o cenário e o cotidiano do lugar, 

controlando o tempo e as atividades dos moradores”. Em muitos núcleos fabris, esses 

edifícios, ou conjunto de edifícios, apresentavam grandes dimensões horizontais e as 

chaminés, como elementos verticais, distinguindo-se dos demais edifícios construídos nos 

núcleos. Cabe ressaltar que as chaminés despontavam como elementos verticais mais altos 

nos núcleos, muitas vezes, sendo vistas de diferentes localidades (Imagens 59 a 61).  
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Imagem  59- Vista aérea da fábrica Cooperativa Têxtil 
Galópolis.  

 
Fonte: Acervo Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami. 

Disponível em: < 
http://alaordeoliveira.blogspot.com.br/2011/06/foto-diego-netto-

o-vereador-alaor-de.html >. Acesso em: 06 mar. 2013.  

Imagem  60- Fábrica Tacaruna, Recife, PE. 
 

 
Fonte: FANUCCI, 2005, p.96.  

 
Imagem  61 - Fábrica e parte do núcleo fabril de Saltaire, Bradford, Inglaterra. 

 
                                              Disponível em: < 

http://www.bradford.gov.uk/bmdc/the_environment/conservation_and_design/Salt
aires_World_Heritage_Inscription.>. Acesso em: 23 jun. 2011. 

Outro importante atributo visual que pode ser identificado nos núcleos é caracterizado pela 

relação entre os elementos construídos nas localidades e os elementos naturais do sítio. Como 

mencionado anteriormente, uma das principais características quanto à localização dos 

núcleos era seu isolamento em relação a outros assentamentos, assim como sua proximidade 

de fontes naturais de energia, como os cursos d’água e áreas com vegetação abundante. A 

busca pela proximidade desses elementos naturais, associadas a outras motivações, 

repercutiu na implantação de núcleos em localidades distanciadas de outros assentamentos, 

muitas vezes com relevos acidentados, montanhosos. Esta característica conferiu a alguns 

núcleos a presença marcante de montes e colinas e vegetação abundante circundante 

(Imagens 62 a 65).   
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Imagem  62- Rio Clyde e o núcleo de New 
Lanark, Escócia. 

 
Fonte:  New Lanark World Heritage Site. Disponível em: 

<http://www.newlanark.org/pressimages/aerialview. jpg> . 
Acesso em: 20 dez. 2012. 

Imagem  63- Rio Aire e o núcleo de Saltaire, Inglaterra.  

 
Fonte: The Geograph Britain and Ireland project. Disponível em: 
<http://www.geograph.org.uk/photo/2864770>. 
Acesso em: 20 dez. 2012. 

Imagem  64- Núcleo fabril de Biribiri, Diamantina, MG.

Implantação do núcleo em meio ao relevo montanhoso 
mineiro. Disponível em: < 

http://www.biribiri.com.br/memorial.htm>. Acesso em: 16 
mar. 2013. 

 Imagem  65- Galópolis, Caxias do Sul, RS.

 
Antigo núcleo fabril de Galópolis construído em localidade isolada e 
nas proximidades da cascata “véu de noiva”.  Disponível em: 
http://www.caxias.rs.gov.br/coordenadoria_distrital/texto.php?codi
go=32 >. Acesso em: 16 mar. 2013. 

Cabe destacar que as diferentes formas de desmonte também provocaram, em alguns núcleos, 

repercussões nesses atributos visuais, principalmente neste último, referente a sua relação 

visual com o entorno. Por exemplo, nas situações em que esses se tornaram sedes de 

municípios ou bairros de cidades já existentes, a possibilidade de construção de outros 

equipamentos que não fossem controlados pelas companhias industriais, tanto nos terrenos já 

ocupados pelos núcleos, quanto nas áreas adjacentes, poderiam comprometer a relação visual 

entre o conjunto construído pelas indústrias e o entorno. Em alguns casos, por exemplo, no 

núcleo de Cascatinha, construído na cidade de Petrópolis, a construção de um loteamento 

adjacente às habitações do núcleo interferiu na relação visual do conjunto com o relevo da 

localidade (Imagens 66 e 67).   



|89 

Imagem  66- Núcleo fabril em Cascatinha, Petrópolis, RJ. 

 
Vista panorâmica do núcleo em 1937. Disponível em: 

<http://www.ofca.com.br/ofcaimagens/details.php?image_id=162&m

ode=search&sessionid=577146c89b5177b9f8c07a7aff5ea624>. Acesso 

em: 06 mar. 2013. 

Imagem  67- Cascatinha, Petrópolis, RJ. 

 
Vista panorâmica de Cascatinha, em que já é possível identificar 
o loteamento construído a partir da década de 1980 (lado 
esquerdo da imagem) Foto: Antonio Folquito Verona. Disponível 
em: 
<http://blogdoaleitalia.blogspot.com.br/2010_05_11_archive.html>
. Acesso em: 06 mar. 2013. 

Ou seja, entende-se que alguns dos atributos visuais presentes nos núcleos fabris e que 

deveriam ser levados em conta na análise de sua integridade correspondem ao caráter de 

grandiosidade das fábricas ou dos complexos fabris, relativamente ao aspecto mais singelo 

das demais edificações, e à relação com elementos naturais presentes. No entanto, levando-se 

em conta os processos de desmonte dos núcleos deve-se ainda levar em conta que esses 

atributos podem não ser encontrados de forma intacta, ou seja, eles podem existir, mas não 

apresentarem os mesmos aspectos iniciais.  

Como conclusão dessa análise e identificação de alguns dos atributos presentes em muitos 

núcleos fabris e que podem ser considerados relevantes para a sua condição de integridade, é 

possível afirmar que foi identificada uma diversidade de características interdependentes, 

sendo sua separação um recurso para facilitar sua descrição. Conclui-se, ainda, que, devido às  

trajetórias próprias a cada exemplar, podem ser identificados outros atributos mais 

específicos a cada caso. O esforço aqui realizado teve como objetivo sintetizar alguns 

atributos já delineados em estudos realizados anteriormente.  

Além dessas considerações, ressalta-se a possibilidade de não identificar a presença dos 

atributos aqui destacados de maneira intacta. O entendimento das transformações nos 

núcleos como algo inerente a sua trajetória levam a considerar algumas das modificações 

realizadas nestes atributos.  

Isso posto, pode-se sintetizar que os atributos presentes em grande parte dos núcleos fabris 

foram:  



|90 

 Atributos funcionais    a atividade do trabalho industrial, do lazer regrado pelo 

patronato, de assistência à saúde dos operários e o uso da moradia. Nesse caso, 

entende-se que dificilmente o atributo funcional dos núcleos, como equipamentos de 

controle e fixação dos operários, será identificado devido à própria trajetória destes 

assentamentos que constam de sua fase de desmonte. No entanto, também é possível 

identificar que a permanência dos mesmos usos pode contribuir com a manutenção de 

sua condição de integridade;  

 Atributos estruturais    o isolamento em relação a outros assentamentos, a malha 

urbana mista (ortogonal e sinuosa, conformando-se ao relevo) e os diferentes tipos 

construtivos e espaços livres (habitações, igreja, fábrica, escolas, hospitais, praças, 

campos de futebol, parques); 

 Os atributos visuais    a presença marcante do edifício correspondente à unidade 

produtiva e as relações visuais dos elementos edificados com o seu entorno, com 

elementos naturais como rios, cachoeiras e áreas vegetadas de entorno.  

Com base nesse entendimento, em que foram iluminados alguns dos atributos presentes nos 

núcleos fabris, foram empreendidos quatro procedimentos que serão apresentados nos 

capítulos seguintes: o primeiro deles foi referente a uma descrição da trajetória dos núcleos 

fabris construídos em Marzagão, Sabará-MG e em Paulista, PE; o segundo foi referente a uma 

avaliação da condição de integridade desses núcleos fabris à época dos respectivos processos 

de tombamentos do Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da Vila Operária, Fábrica de 

Tecidos de Marzagão e Vila Elisa e das Chaminés das Fábricas Arthur e Aurora, da Casa da 

Administração e do Cruzeiro; o terceiro foi relativo a uma interpretação do entendimento 

sobre a integridade dos núcleos fabris, que permeou os dois processos de tombamentos 

realizados; por fim, foi realizada uma comparação entre as conclusões acerca dos dois casos 

analisados.  
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Capítulo 3| 

O conjunto indissociável: 
A integridade no tombamento do núcleo fabril da Companhia Fiação e 
Tecidos de Minas Gerais 
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Como visto no capítulo anterior, a partir das décadas finais do século XIX, até meados do 

século XX, houve grande ocorrência de implantação de núcleos fabris em diversas regiões do 

país. Por volta da década de 1960, como consequência das transformações no modo de 

produção industrial, muitos dos exemplares constituídos passaram por um processo inverso: 

de desmonte. Também por volta de meados do século XX, foi possível identificar a ampliação 

de preocupações relativas à conservação dos remanescentes industriais no país como 

patrimônio cultural.  

Neste capítulo, apresenta-se uma reflexão sobre o entendimento da integridade do núcleo 

fabril que permeou o tombamento estadual do Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da Vila 

Operária, Fábrica de Tecidos de Marzagão e Vila Elisa, realizado na área onde foi construído o 

núcleo fabril da Companhia Fiação e Tecidos de Minas Gerais.   

Para tanto, apresenta-se, inicialmente, uma breve descrição da trajetória de implantação deste 

núcleo fabril; em seguida, uma leitura da condição de integridade do núcleo por meio dos seus 

atributos funcionais, estruturais e visuais presentes à época do processo de tombamento; e, 

por fim, uma reflexão sobre o entendimento da integridade do núcleo que permeou o processo 

de tombamento.   

3.1| A trajetória do núcleo fabril da Companhia Fiação e Tecidos de Minas Gerais  

A ocupação industrial do atual distrito de Carvalho de Brito (antigamente Marzagânia)29 

vinculado ao município de Sabará, em Minas Gerais, iniciou-se por volta do ano de 1878, 

época em que ocorreu a fundação da Companhia Fiação e Tecidos de Minas Gerais, por 

iniciativa de um grupo de sabaraenses, tendo à frente Cândido Guimarães. A fundação dessa 

Companhia tem sido vista como um fato bastante positivo para o município de Sabará, pois 

integrou um movimento mais amplo da criação de fábricas têxteis de algodão em outras 

regiões do estado de Minas Gerais (GONITIJO, 2000). 

Concomitantemente à fundação dessa Companhia, foi construída a Fábrica de Tecidos 

Marzagão, em uma localidade situada entre os centros urbanos do município de Sabará e de 

                                                        
29 Quanto à subordinação administrativa e territorial do distrito de Carvalho de Brito, cabe destacar que, desde o 
século XVIII, a localidade pertencia à comarca de Sabará. No entanto, na segunda metade do século XIX, época 
da constituição da Companhia Fiação e Tecidos de Minas Gerais, a localidade conhecida como Marzagão era 
distrito do Curral del Rei, permanecendo integrada ao município de Belo Horizonte até 1937.  Em 17 de 
dezembro de 1938, por meio do Decreto-Lei nº 148, o distrito foi desmembrado do território municipal de Belo 
Horizonte, passando a integrar o município de Sabará, situação que permanece até os dias atuais. Em 31 de 
dezembro de 1943, pelo Decreto-Lei nº 1.058, o distrito passou a denominar-se Marzagânia, e finalmente, em 
1962, a Lei nº 2.764 consagrou a denominação de Carvalho Brito (GONTIJO, 2000)  
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Belo Horizonte (Imagem 68). A fábrica foi implantada à meia encosta de uma colina situada 

no vale montanhoso onde corre o curso do rio Arrudas.  O terreno de construção teve parte de 

seu perímetro delineado pelo curso do próprio rio.   

Imagem  68- Localização do núcleo fabril em Marzagão, Sabará, MG. 

 
Na imagem de satélite, é possível ver, à esquerda, ocupação no município de Belo Horizonte; ao centro,  a localidade de Marzagão; à 

direita, ocupações no município de Sabará, 2009.  Fonte: Google Earth. Acesso em: 23 de jul de 2012. 

Fato relevante na história dessa companhia industrial foram as transformações realizadas na  

localidade a partir da aquisição da fábrica pela família dos Carvalho Brito. Apesar da 

indicação de uma escassez de fontes relativas ao período compreendido entre o final do século 

XIX e primeiras décadas do século XX, Gontijo (2000) indicou que, por volta do ano de 1915, 

essa fábrica já teria mudado de direção, tendo como seu diretor e presidente o empresário 

Manuel Tomás de Carvalho Brito, até o ano de 1952. Nesse período, sob a direção desse 

industrial, a fábrica teria atingido seu apogeu, com aproximadamente dois mil operários.   

No ano de 1933, a revista mineira Bello Horizonte publicou a matéria intitulada O parque 

industrial de Marzagão, uma grande uzina de trabalho: a actividade do Dr. Carvalho Britto como homem de 

negócios. Nesta matéria, foi possível vislumbrar o controle exercido pelo industrial sobre o 

cotidiano dos operários na localidade:  

Marzagão é um pequeno arraial encostado á linha tronco da Central, no caminho 
para o norte, a meia hora de Bello Horizonte. A sua população de perto de duas mil 
almas, é composto simples, ordeira, trabalhadora.  
Marzagão, à tarde possue a vida corriquira das villas do interior. Espia os trens de 
subúrbio, vae á reza, ás vezes a um cinema mudo, um footing ... No mais Marzagão 
trabalha. Trabalha das cinco da manhã, quando um apito forte o acorda, até outro 
apito o manda descançar, á tarde.  
Trabalha em que? na lavoura, na mineração, na siderurgia? Não, Marzagão trabalha, 
inteirinha, numa fábrica de tecidos na Companhia Fiação e Tecidos de 
Marzagão, de propriedade do sr. Carvalho Britto. (BELLO HORIZONTE, 1933, 
p.10, grifos nossos). 

Sabará  

Belo 

Horizonte  

Marzagão  
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Entre muitos fatos relacionados ao industrial Manuel T. Carvalho Brito, cabe destacar sua 

participação na Comissão do Centro Industrial do Brasil, na exposição de tecidos realizada 

em Buenos Aires e Montevidéu, em 1918, assim como, sua integração à delegação brasileira 

que pode visitar estabelecimentos industriais na Escócia e Inglaterra, no ano de 1920, a 

convite da Federation of British Industries (MONTEIRO, 1994, p.117). Dessa participação do 

industrial em encontros internacionais e suas experiências em visitas a outros 

estabelecimentos industriais pode-se inferir que tenham contribuído nas transformações 

implantadas por ele na conformação do núcleo fabril em Marzagão.   

Assim como outros empreendimentos industriais nacionais, na localidade de Marzagão  

também foi promovida a construção de diversos equipamentos visando fixar os futuros 

operários e controlar o seu cotidiano, conformando um pequeno núcleo fabril. A matéria 

publicada na revista mineira Bello Horizonte também apresentou uma descrição do núcleo, a 

partir da qual é possível ter uma noção dos diversos equipamentos que foram implantados no 

núcleo e sua localização:    

Annexa à fábrica existe uma escola de tecelagem, onde trabalham actualmente 
cerca de 50 aprendizes. Esses aprendizes logo que em condições, serão aproveitados 
na fábrica. [...] 
O sr. Carvalho de Brito mandou construir para as famílias que trabalham na fábrica e 
que são cerca de 150, casas confortáveis e espaçosas. O problema de habitação não 
preocupa o operário. Para as moças solteiras, existe uma pensão dirigida por 
senhora respeitável, onde as operarias moram e fazem refeições. 
A Companhia Fiação e Tecidos de Minas Gerais mantém em Marzagão uma escola 
para os filhos dos operários, [...] 
Também existe em Marzagão um posto médico, mantido pela fábrica, prompto 
para soccorrer os operários. [...] 
A Companhia dispensa todo o conforto aos seus operários. Assim, mantem um 
armazém de gêneros, onde o operario tem tudo o que necessita pelos mais baixos 
preços, pois a Companhia não espera lucro desses estabelecimentos. Açougue, 
torrefação de café, estabulo paradia, [...] 
E não é só, Há em Marzagão officinas mechanica, carpintaria, fundição, serraria, 
olaria que são outros tantos modos de se empregar os que precisam ganhar a vida.  
Também dos divertimentos a Companhia não esqueceu. E tem cinema para os 
operarios, onde duas ou três vezes por semana há sessão.  
Além disso ha um magnifico campo de sportes e piscina, a fim de que os operarios 
se entreguem à educação physica. [...] 
A população do arraial de Marzagão é catholica. E existe uma capelinha que a 
fábrica mandou construir, onde, aos domingos os operarios assistem a sua missa. 
(BELLO HORIZONTE, 1933, p.11, grifos nossos). 

A função desse núcleo como um equipamento de arregimentação dos operários perdurou por 

aproximadamente 60 anos. Assim como muitos núcleos fabris fundados por companhias 

industriais, o núcleo da Companhia Fiação e Tecidos de Minas Gerais começou a sofrer 

mudanças em sua estrutura empresarial que trouxeram repercussões para o cotidiano dos 

operários e para suas instalações físicas.   
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O processo de desmonte desse núcleo foi iniciado por volta da década de 1950, quando a 

produção de tecidos da Fábrica de Marzagão passou a ser substituída paulatinamente pela 

fabricação de lonas e cordonéis para outra empresa de propriedade da família Carvalho Brito, 

a indústria de Pneus Brasil. Essa indústria, que era beneficiada por incentivos federais, 

detinha praticamente o monopólio da fabricação de pneus no país. Com a vitória de Juscelino 

Kubitschek à Presidência da República e a abertura do mercado interno ao capital 

estrangeiro, as empresas do grupo Carvalho Brito começaram a passar por dificuldades 

financeiras, fruto da concorrência com fabricantes de pneus de empresas norte-americanas.   

A crise financeira dessa Companhia repercutiu na decadência da Fábrica de Marzagão, pela 

falta de investimentos na modernização do maquinário para a produção de tecidos. Além 

disso, a crise também provocou repercussões no cotidiano dos operários que, passaram a 

reivindicar, em movimentos grevistas, o pagamento de salários atrasados. Entre as 

manifestações dos operários, Gontijo (2000) destacou a passeata ocorrida, no ano de 1961, até 

a sede do governo estadual de Minas Gerais    manifestação que ficou conhecida como 

“Passeata da Panela Vazia”, em que os operários passaram a reivindicar auxílio governamental 

para os atrasos no pagamento dos salários.  

Como estratégia para a manutenção da economia do empreendimento o conjunto implantado 

em Marzagão foi vendido a diferentes proprietários ao longo das décadas de 1970 a 1980. Em 

1972, a Fábrica de Marzagão e a usina hidrelétrica foram arrendadas à Paraopeba Industrial 

S/A, tradicional indústria têxtil mineira. A denominação da antiga Fiação e Tecidos de Minas 

Gerais, proprietária dos equipamentos instalados em Marzagão, foi alterada passando a se 

chamar União Rio Empreendimentos S.A.  

No entanto, a situação financeira da Paraopeba Industrial também era difícil o que levou a sua 

compra pela Companhia Cedro Cachoeira, indústria mineira que passava por fase 

capitalizada e estável. Após esta compra, na qual estava incluído todo núcleo fabril de 

Marzagão, a Cia. Cedro e Cachoeira retirou o maquinário industrial existente na Fábrica de 

Marzagão vendendo os galpões da antiga fábrica à empresa Confecções Top (Marcel Philipe), 

que permanece como uma das empresas proprietárias de parte do conjunto (GONTIJO, 

2000). Diante dessa última venda, o restante das edificações, ou seja, as habitações dos ex- 

operários e a casa onde habitava a família dos Carvalho Brito (a Vila Elisa) ficaram sob a 

propriedade da empresa União Rio Empreendimentos. S.A.  

Após essas transformações na estrutura de propriedade da antiga Companhia, parte dos  

operários permaneceu no antigo núcleo, trabalhando para a nova fábrica de confecções. Suas 

habitações continuaram pertencendo à antiga família proprietária (sob a denominação de 
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União Rio Empreendimentos S.A.). No entanto, essa oferta de moradia já não era subsidiada 

pelo patronato. Os ex-operários permaneceram nas antigas casas por meio do pagamento de 

aluguéis, e não mais usufruíam dos serviços que eram oferecidos pela antiga Companhia.  

No ano de 1997, ainda como estratégia para superar a crise econômica, o antigo galpão onde 

era realizado o armazenamento do algodão da Fábrica foi vendido ao Grupo de Teatro 

Kabana, que passou a utilizar a edificação do antigo armazém para realização de suas 

atividades, aproveitando a estrutura da edificação existente e fazendo algumas alterações com 

a instalação de salas de ensaio, cozinha, banheiros, arquibancadas móveis e equipamentos 

circenses.   

Algumas das transformações ocorridas no núcleo passaram a ser noticiadas por jornais da 

época, apontando para as difíceis condições salariais dos operários e algumas destruições que 

estava ocorrendo no antigo núcleo. Em matérias de jornais, as demolições de algumas 

edificações foram destacadas como ações intencionais. Por exemplo, a partir das palavras do 

diretor da Associação Comunitária do Marzagão e diretor do Grupo Teatral Kabana 

(proprietário do antigo armazém de algodão), Mauro Xavier, denunciando que “Nos últimos 

anos estamos assistindo a uma demolição silenciosa do casario pela empresa proprietária” 

(WERNEK, 2001).  

Ou seja, pode-se interpretar que a trajetória desse núcleo, iniciada no final do século XIX, foi 

marcada por fases de emergência, consolidação e desmonte. As transformações ocorridas em 

sua trajetória provocaram repercussões em seus atributos relevantes para sua integridade. No 

item seguinte serão apresentados alguns atributos funcionais, estruturais e visuais relevantes 

para a composição da condição de integridade do núcleo, levando-se em conta as 

transformações empreendidas em função do processo de desmonte.    

3.2| Os atributos funcionais, estruturais e visuais e a integridade do núcleo fabril  

Como pode ser observado pela descrição da revista mineira Bello Horizonte (1933), o núcleo 

fabril de Marzagão, construído por uma única empresa, girava em torno da atividade 

industrial e tinha como grande finalidade preparar a mão de obra para essa atividade, por 

meio da fixação e controle do cotidiano dos operários. Em torno dessa função, diversas 

atividades foram mobilizadas, como a moradia, o lazer regrado pelo patronato, assim como 

outros serviços assistenciais de educação e saúde, constituindo-se estas nos principais 

atributos funcionais do núcleo.  
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Para a realização dessa função, o industrial Carvalho Brito empreendeu a construção de um 

conjunto de equipamentos nas proximidades da fábrica, conformando uma malha urbana sem 

ortogonalidade, com baixa densidade e de pequenas dimensões, que somada ao isolamento da 

localidade em relação a outros assentamentos e a diversidade de tipos construtivos 

caracterizaram os atributos estruturais do núcleo.  

Apesar da ausência da identificação de um registro da época de construção do núcleo que 

revelasse detalhes sobre sua malha urbana, por meio do confronto de alguns documentos foi 

possível fazer inferências sobre os atributos estruturais característicos da localidade. A partir 

da vista panorâmica do núcleo (Imagem 69), Inventário de Proteção do Acervo Cultural de 

Minas Gerais     IPAC/MG (IEPHA, 1984) 30  e da imagem de satélite do ano de 2009 (Imagem 

68) foi elaborado um mapa do núcleo (Mapa 01).  

Imagem  69- Fotografia panorâmica do núcleo fabril de Marzagão, Sabará, MG. 

 

 
 

Fotografia realizada no ano de 1925. A legenda foi acrescida pela autora. Fonte: SILVEIRA, 1926.   
 

  

 

 

                                                        
30 O Inventário de Proteção do Acervo Cultural de Minas Gerais - IPAC/MG foi realizado pelo Instituto Estadual 
do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais e é um programa de pesquisa de conhecimento das diversas 
manifestações culturais do Estado mineiro. Tem como objetivo identificar em cada um dos 853 municípios deste 
Estado os bens culturais de natureza material e imaterial e formar um banco de informações para revelar o 
patrimônio cultural e a evolução da ocupação em Minas, servindo de instrumento à definição de políticas 
públicas locais e regionais.  

Rio Arrudas Refeitório Fábrica Escritório Rio Arrudas 

Sobrados Rua de casas térreas  Sobrado Casa do encarregado   Depósito de algodão  
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Mapa 1- Mapa do Núcleo Fabril da Companhia Fiação e Tecidos de Minas Gerais.

 

Fonte: Mapa elaborado pela autora, a partir da imagem de satélite do ano de 2009 (Google Earth) com base nas informações da Planta de 
levantamento do núcleo de Marzagão elaborada pelo IEPHA/MG para o Inventário de Proteção do Acervo Cultural de Minas Gerais – IPAC 

(1984). 

A partir do Mapa 1, foi possível observar que a malha urbana do núcleo não apresentava a 

ortogonalidade presente em muitos núcleos fabris, sem uma definição de quadras e lotes e 

ainda com um sistema viário sinuoso. Observa-se, ainda, que o núcleo tinha pequenas 

dimensões, e o edifício da fábrica comportava-se como uma centralidade, ao redor da qual as 

demais edificações foram construídas. A partir do mapa, ainda é possível inferir que o núcleo 

apresentava uma baixa densidade construtiva, apresentando muitos espaços livres entre as 

edificações.  

A partir da análise da fotografia panorâmica do núcleo do ano de 1925 (Imagem 69), somadas 

as descrições presentes na revista Bello Horizonte (1933) e a imagens da localidade no ano de 

1925, foi possível identificar a diversidade de tipos construtivos presentes no núcleo, como os 

galpões (de tecelagem, da usina, da distribuidora de eletricidade, da fundição, do depósito de 

algodão), o edifício onde foi implantado o escritório-sede, os sobrados residenciais, os 

conjuntos de residências térreas geminadas, conjunto de residências térreas isoladas (residência 
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do diretor-gerente, do funcionário superior, do contador e do pároco), igreja e demais edificações, 

onde funcionava o refeitório, os correios, o armazém, o açougue, o grupo escolar, o cinema e o 

posto médico.   

De acordo com a descrição apresentada no IPAC (IEPHA, 1984) os galpões fabris eram em 

número de nove e subdividiam-se em dois tipos de edificações. Seis desses galpões abrigavam os 

usos de fundição, distribuição de eletricidade; a usina e a casa de panos apresentavam sistema 

construtivo de tijolos simples, compostos por módulos construtivos idênticos e justapostos 

paralelamente, cobertos com a utilização de sheds para iluminação (Imagens 70 e 71).  

Imagem  70- Lateral esquerda dos galpões da fábrica de 
Marzagão,Sabará, MG. 

 
Fonte: SILVEIRA, 1926. 

Imagem  71- Vista dos galpões da fábrica de Marzagão, Sabará, MG. 

 
Fonte: SILVEIRA, 1926. 

Os demais galpões, situados entre o rio Arrudas e esses galpões com sheds, funcionaram como 

almoxarifado e refeitório. Segundo a descrição do IPAC (IEPHA, 1984), nessas edificações o 

sistema construtivo utilizado foi o de tijolos de barros cozidos, enquadramento de madeira nos 

cunhais e no frechal e cobertura com telhado em quatro águas e telhas curvas. Outra edificação 

associada à produção fabril foi o galpão destinado ao armazenamento de algodão da Companhia. 

O edifício localizado na porção mais alta do terreno, nas proximidades da ferrovia apresentava 

grandes dimensões e, assim como os outros galpões, cobertura com telhado em quatro águas, com 

estrutura em madeira e telhas do tipo “canal”.  

Quanto às habitações para os operários e empregados, foram implantados diferentes tipos 

arquitetônicos. Segundo o IPAC (IEPHA, 1984), foram identificados três tipos básicos: as casas 

térreas construídas em adobe, de partido retangular, cobertura em duas águas de telhas curvas 

com as cumeeiras dispostas paralelamente à rua; as casas térreas construídas por volta da década 

de 1940, em tijolos de barro cozido, que foram implantadas lateralmente, umas às outras seguindo 

o alinhamento das ruas (Imagem 72); e as casas semielevadas, com filiação ao estilo eclético, que 

teriam sido destinadas aos funcionários “superiores”. Essas últimas casas apresentavam empena 

trabalhada e partido,  formando dois retângulos dispostos longitudinalmente em eixo e volumes 



|100 

diferenciados. As mais sofisticadas seguiam o mesmo partido, no entanto foram acrescidas de um 

alpendre lateral, guarnecido com arremates superiores e guarda-corpo de madeira.  

Os sobrados foram outro tipo de edificação utilizada para habitação dos operários. Esses edifícios 

eram conformados pela justaposição de várias casas assobradadas. Seu sistema construtivo era em 

tijolos, com uma cobertura única em duas águas com o uso de telhas curvas (Imagem 73).  

Imagem  72- Pensionato em Marzagão, 1925. 

 
Fonte: SILVEIRA, 1926. 

Imagem  73- Sobrado em Marzagão, 1925. 

 
Fonte: SILVEIRA, 1926. 

Como visto anteriormente, outras edificações vinculadas ao cotidiano dos operários foram 

construídas no núcleo. Entre elas, os edifícios onde funcionavam o escritório da fábrica 

(Imagem 74), o grupo escolar (Imagem 75) e o armazém (Imagem 76).  

Imagem  74- Escritório da fábrica, Marzagão, MG.

 
Fonte: SILVEIRA, 1926. 

 Imagem  75- Grupo escolar, Marzagão,  MG. 

 
Fonte: SILVEIRA, 1926. 
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Imagem  76- Armazém, Marzagão, MG. 

 
Fonte: SILVEIRA, 1926. 

Apesar de não dispor de outras fontes que permitissem uma análise mais aprofundada das 

características arquitetônicas dessas edificações as imagens anteriores permitiram inferir que 

assim como os edifícios destinados às habitações dos operários, essas edificações também 

apresentaram traços da arquitetura colonial, pois foram construídas em pavimento térreo, 

com solução de cobertura com telhado em telhas cerâmicas tipo curva (tipo canal), em duas 

ou quatro águas e ainda a ausência de ornamentos nas fachadas.     

Além das edificações associadas diretamente ao cotidiano dos operários, também foi edificada 

a residência para a moradia da família do proprietário Carvalho Brito. Diferentemente dos 

demais equipamentos, a residência situava-se na margem oposta do rio Arrudas, em situação 

isolada das demais edificações, cercada por vegetação abundante (Imagem 77).  De acordo 

com a descrição de um dos proprietários da edificação, já mencionada anteriormente, até a 

década de 1950, ela possuía um conjunto de lagoas artificiais em frente ao edifício principal,  

indicações de um dos proprietários da antiga residência, em frente à edificação principal. No 

entanto, de acordo com o mesmo relato, elas foram destruídas (IEPHA/MG, 2001). 

Imagem  77- Vila Elisa, Marzagão, Sabará, MG. 

 
Fonte: Relatório da FIEMG, IEPHA/MG, 2001. Na imagem, podem ser vistas a Vila Elisa (à 

direita) e as lagoas artificiais, localizadas em frente à edificação. 
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Nesse núcleo, também foram construídas uma estação ferroviária e uma plataforma no trecho 

da estrada de ferro Paraopeba, que margeia o antigo núcleo (Imagens 78 e 79). De acordo com 

o mapa de levantamento realizado pelo IPAC/MG (1984), também foi construída, nas 

proximidades dessas duas edificações, uma casa para a moradia do chefe da estação.  

Imagem  78- Estação ferroviária Carvalho 
Brito, Marzagão, Sabará, MG. 

 
Fonte: Acervo de Neder Pereira e Gutierrez  

L. Coelho. Disponível em:< 
http://www.estacoesferroviarias.com.br/efcb_
mg_paraopeba/carvalho.htm > . Acesso em: 05 

jun. 2012. 

Imagem  79- Inauguração da estação de Marzagão, Sabará, MG. 
 

 
Na imagem, é possível observar a plataforma construída junto à 
estação. Fonte: FIEMG, 1998, p.12.  

A revista Bello Horizonte  do ano de 1933, que noticiou a construção dos diversos equipamentos pela 

iniciativa de Carvalho Brito, também destacou a construção de uma “usina de força com 500 H.P”. 

Apesar de não apresentar indicação quanto à localização dessa usina, sua construção pode ser 

observada a partir da fotografia pertencente ao acervo do Centro de Memória da Federação das 

Indústrias do Estado de Minas Gerais – FIEMG, que registrou um momento de sua construção 

(Imagem 80). 

Dando continuidade à tradição de noticiar as ações empreendidas na localidade de Marzagão, 

alguns anos após a menção ao conjunto implantado, a mesma revista destacou a construção de 

uma “bella e sólida ponte” em cimento armado, sobre o rio Arrudas. Nesse caso, esta construção 

foi proporcionada pela Prefeitura de Sabará, e não apenas por Carvalho Brito (BELLO 

HORIZONTE, 1937, p. 46). Devido à condição de isolamento presente neste núcleo, pode-se 

interpretar que a construção desta ponte tenha favorecido a ligação entre os moradores do núcleo 

tanto com a cidade de Belo Horizonte quanto para Sabará (Imagem 81).   
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Imagem  80- Construção da usina hidrelétrica em Marzagão, 
Sabará, MG.  

 
Fonte: Acervo do Centro de Memória da Federação das Indústrias 

do Estado de Minas Gerais – FIEMG. 

Imagem  81- Inauguração da ponte sobre o rio Arrudas. 

 
Operários (ao fundo) na inauguração da ponte em Marzagão, 1937. 
Fonte: BELLO HORIZONTE, 1937, p.46. 

Em relação aos atributos visuais do núcleo, recorrendo novamente à fotografia panorâmica do 

núcleo de 1925 (Imagem 69), assim como às imagens 70 e 71, foi possível identificar a 

predominância dos galpões onde funcionava a fábrica em relação às demais edificações. Essa 

predominância era determinada por sua grande dimensão horizontal, que se distinguia das 

demais edificações presentes, e pela presença da cobertura em telhado tipo shed que só foi 

utilizado nessa edificação dentro do núcleo. Além disso, como dito anteriormente, esse edifício 

funcionava como uma centralidade, ao redor da qual os demais edifícios foram organizados.   

Além da fábrica como elemento de destaque, outro atributo visual característico desse núcleo 

foi sua relação com o entorno montanhoso e vegetado. A localização em meio a um vale 

possibilitava uma forte presença das colinas como elementos visuais predominantes.  

Ou seja, em síntese, pode-se concluir que o núcleo fabril construído em Marzagão apresentava 

muitos dos atributos comuns a outros núcleos fabris, como os atributos funcionais do 

trabalho industrial, da habitação e das atividades associadas ao lazer, à educação e à religião.  

Além desses também apresentou atributos estruturais como o isolamento, a diversidade de 

tipos construtivos. No entanto, como peculiaridade apresentou a ausência de uma malha 

ortogonal. Também foram identificados atributos visuais como a presença da fábrica como 

edificação predominante no núcleo e ainda a forte presença do relevo vegetado no entorno do 

núcleo.   

O processo de desmonte provocou alterações nesses atributos característicos do núcleo. A 

principal mudança nos atributos funcionais foi referente à extinção de sua função primordial 

de equipamento para atração e controle da mão de obra.  No entanto, apesar dessa mudança, 

ainda foi possível observar a permanência de algumas das atividades presentes na 

conformação inicial ao núcleo. Entre essas, destacam-se a permanência da atividade industrial 
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em alguns de seus galpões, com a confecção de vestuário em malha pela empresa Confecções 

Top e a moradia de alguns operários nas casas do antigo núcleo.  Por outro lado, outras 

atividades passaram a ser desenvolvidas na localidade, como aquelas relacionadas ao Grupo 

de Teatro Kabana, um dos novos proprietários de uma das edificações. O desmonte também 

repercutiu na supressão dos serviços de assistência aos operários  promovidos pelo patronato. 

Por exemplo, foi extinta a manutenção das edificações.   

Em relação aos atributos estruturais, o levantamento realizado na década de 1980, 

apresentado para o IPAC (IEPHA, 1984), indicou algumas destruições após o desmonte. 

Nesse levantamento, constatou-se a perda de algumas das edificações associadas a processos 

naturais de arruinamento e por demolições intencionais; foram estas: o Clube Social, a estação 

ferroviária Carvalho Brito, o açougue, o salão de cabeleireiro e a barbearia, os correios, o 

armazém de mantimentos, o cinema, o posto médico, a escola, algumas casas térreas, sobrados 

e parte da Igreja do Sagrado Coração. Ou seja, grande parte das edificações construídas para 

abrigar funções de subsídio ao cotidiano operário. Quanto a essa igreja, cabe destacar que 

apenas sua torre foi mantida, sendo reintegrada a outra edificação construída na mesma 

localidade da igreja anterior, compondo um novo edifício (Imagem 82).  

Imagem  82- Igreja do Sagrado Coração, Sabará, MG.

 
Imagem da igreja após a reforma de complementação da torre. Foto: 

Luis Macedo. Disponível em: < 
https://ssl.panoramio.com/photo/27385019 > . Acesso em: 20  mar. 2013 

Por outro lado, além dessas demolições, este mesmo levantamento também indicou a 

permanência de alguns atributos estruturais. A partir do mapa de levantamento elaborado 

para esse inventário (Imagem 83), em que foram indicadas as edificações demolidas e aquelas 

que permaneceram, foi possível identificar a manutenção de parte da malha urbana do antigo 

núcleo e a manutenção de muitas edificações, como galpões, sobrados, casas dos antigos 

operários e dos proprietários, galpão de algodão, edifício da antiga escola, edifício do 

escritório da antiga Companhia. Além desses edifícios, o levantamento também indicou a 
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permanência da ponte sobre o rio Arrudas, que permaneceu como um dos únicos acessos ao 

núcleo.  

Imagem  83- Desenho da planta de levantamento do antigo núcleo fabril de Marzagão, Sabará, MG.   
 

 
Desenho da autora. Fonte: Levantamento do núcleo de Marzagão realizado pelo IEPHA/MG para o 
Inventário de Proteção do Acervo Cultural de Minas Gerais – IPAC, 1984 – Anexo 01.  

Além dessa planta de levantamento do antigo núcleo, realizada em 1984, algumas fotografias 

retiradas para esse mesmo levantamento também permitiram identificar a permanência de 

atributos estruturais, como a diversidade de tipos construtivos. Foi possível constatar que os 

antigos galpões de produção industrial, com solução de coberta do tipo shed, assim como o 

edifício onde funcionava o escritório da antiga companhia industrial permaneceram na 

localidade. Quanto ao estado de conservação desses galpões específicos, o levantamento 

indicou um estado “regular”, apontando manutenção de suas principais características 

arquitetônicas (Imagem 84).  

Em relação aos dois galpões remanescentes, em que funcionavam o almoxarifado e o refeitório 

da antiga Companhia, o levantamento indicou distintos estados de conservação. O mais 

antigo dos galpões já havia recebido muitas modificações descaracterizantes. Quanto ao outro 

edifício, mais recente, indicou-se uma manutenção de suas características internas. À época 

deste levantamento, esse galpão era utilizado para as instalações de desenho, corte e costura 

de fábrica de Jeans “Top You” (Empresa Marcel Philipe) (Imagem85).  
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Imagem  84- Galpões fabris da antiga Companhia Fiação e 
Tecidos de Minas Gerais. 

 
Fonte: IEPHA, IPAC, 1984. Autor: Elizabeth Sales de Carvalho. 

Na imagem, é possível observar as coberturas tipo shed. 

Imagem  85- Galpões fabris da antiga Companhia Fiação e 
Tecidos de Minas Gerais.  

 
Fonte: IEPHA,IPAC, 1984. Autor: Elizabeth Sales de Carvalho. 

Outro conjunto de galpões mantido no núcleo foi aquele destinado ao armazenamento de 

algodão. Como dito anteriormente, esse conjunto foi comprado pelo Grupo de Teatro Kabana, 

no ano de 1997 (Imagens 74 e 75). No entanto, na época em que foi realizado o levantamento 

pelo IEPHA/MG (1984), identificou-se que este conjunto se encontrava em “precário estado 

de conservação.”.  

Algumas das casas térreas e sobrados construídos para os operários também permaneceram 

na localidade, enquanto que outros foram destruídos (Imagens 86 a 88). Quanto aos sobrados 

existentes, o levantamento também indicou que algumas transformações foram realizadas 

pelos próprios moradores, com a construção de edificações anexas, modificando a arquitetura 

inicial dessas edificações (Imagem 89).   

Imagem  86- Casas térreas geminadas no  núcleo de Marzagão, 
Sabará, MG. 

 
Fonte: IEPHA, IPAC, 1984. Autor: Elizabeth Sales de Carvalho . 

Imagem  87 – Antiga rua com casas térreas geminadas no antigo 
núcleo de Marzagão, Sabará, MG. 

 
Na imagem, observa-se a sequência de casas térreas interrompida 
pela ausência de algumas casas. Fonte: IEPHA, IPAC, 1984. Autor: 
Elizabeth Sales de Carvalho. 
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Imagem  88- Casa térrea para funcionários no antigo núcleo de 
Marzagão, Sabará, MG. 

 
Fonte: IEPHA, IPAC, 1984. Autor: Elizabeth S. de Carvalho 

 Imagem  89- Sobrados no antigo núcleo de Marzagão, Sabará, 
MG. 

Sobrados com construções anexas. Recorte de imagem do IPAC, 
1984. Fonte: IEPHA, IPAC, 1984. Autor: Elizabeth S. de Carvalho. 

A partir da fotografia panorâmica do núcleo (Imagem 90), foi possível identificar a 

permanência de alguns de seus atributos visuais. Observa-se que o isolamento espacial do 

conjunto em relação a outras áreas habitadas, assim como a relação do conjunto com o 

entorno montanhoso e a continuidade da vegetação entre as edificações do núcleo 

permaneceram.  

Imagem  90- Implantação do núcleo fabril de Marzagão, Sabará, MG. 

 
Na imagem, é possível perceber o caráter de isolamento do núcleo limitado pelo relevo e pelo rio Arrudas. Fonte: 

IEPHA, IPAC (1984). Autor: Elizabeth Sales de Carvalho 

Vinte e cinco anos após a realização do levantamento pelo IEPHA/MG para o IPAC, foi 

possível identificar a manutenção de alguns atributos estruturais do antigo núcleo. A partir 

de uma comparação entre uma imagem de satélite do ano de 2009 (Imagem 91), do distrito de 

Carvalho de Brito, e a planta do levantamento daquele inventário (Imagem 83), foi possível 

identificar a permanência de parte da malha urbana, da baixa densidade construtiva, da 

ausência de delimitação de quadras e lotes e de certo isolamento em relação a outras 

localidades. Cabe ainda chamar a atenção para a manutenção da ponte sobre o rio Arrudas 

como o único acesso ao antigo núcleo em seu limite ao sul.  

Núcleo 
fabril 

Rio Arrudas 

Ponte  
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Imagem  91- Imagem de satélite de Marzagão, Sabará, MG. 

 
Fonte: Imagem do Google Earth, 2009. 

A partir dessa mesma imagem, também foi possível observar a permanência da Vila Elisa (casa 

dos antigos proprietários do núcleo) juntamente à sua capela.  A partir do confronto entre 

essa mesma imagem de satélite e a imagem dessa edificação, na época em que ainda 

apresentava as lagoas artificiais (Imagem 77) é possível inferir que essa edificação permaneceu 

com seu aspecto de isolamento proporcionado pela continuidade da vegetação circundante.  

A partir de outra imagem panorâmica do núcleo, do ano de 2001 (Imagem 92), é possível 

constatar que houve a permanência de atributos visuais, como o predomínio dos galpões 

fabris como centralidades de destaque no núcleo, assim como a relação da malha urbana 

implantada e seu entorno conformado por um relevo montanhoso e vegetado.  

Imagem  92- Vista panorâmica do núcleo de Marzagão, Sabará, MG.  

 
Imagem da localidade em 2011. Fonte: Google Street View. 
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Outra imagem da localidade, neste caso uma fotografia do ano de 2011, permitiu identificar a 

permanência do conjunto de casas térreas situadas à margem oposta do núcleo. Esse conjunto 

já havia sido registrado na planta de levantamento do IPAC do ano de 1984, no entanto, não 

consta uma descrição específica acerca de sua época de construção (Imagem 93).    

Imagem  93- Casas de ex-operários, Sabará, MG. 

 
Casas dispostas às margens da avenida Borba Gato, 2011. Imagem disponível em: 

< https://maps.google.com.br/> . Acesso em: 26 mar. 2013. 

Ou seja, a partir da análise dos registros que documentaram características desse núcleo fabril 

ao longo de sua trajetória, desde sua implantação até período posterior ao desmonte, iniciado 

por volta da década de 1950, foi possível observar a permanência de alguns atributos 

funcionais, estruturais e visuais que compunham a condição de integridade, o estado de 

inteireza do antigo núcleo. Entre esses atributos remanescentes, de maneira sintética, podem 

ser mencionadas atividades industriais (ligadas à confecção de roupas) e a moradia de 

operários. Quanto aos atributos estruturais, foi possível observar a manutenção de parte da 

malha urbana do núcleo, seu isolamento, a diversidade de tipos construtivos e a arquitetura 

das edificações remanescentes. Além disso, sua relação com o relevo montanhoso e elementos 

naturais da localidade, como rio Arrudas e a vegetação abundante, e a permanência dos 

galpões fabris como centralidade no núcleo, também foram atributos visuais remanescentes.  

No início do século XXI, o núcleo de Marzagão passou a ser apontado como bem passível ao 

tombamento devido aos significados culturais e históricos associados a ele. A solicitação 

inicial para esse tombamento partiu de uma ação da população residente no antigo núcleo, 

juntamente a outras pessoas engajadas na conservação do conjunto. No item seguinte, será 

apresentada uma reflexão sobre o entendimento de integridade do núcleo fabril que permeou 

o tombamento do Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da Vila Operária, Fábrica de Tecidos de 

Marzagão e Vila Elisa.  
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3.3| A integridade no tombamento do Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da 

Vila Operária, Fábrica de Tecidos de Marzagão e Vila Elisa 

No ano de 2001, foi dado início ao processo de tombamento do núcleo fabril remanescente no 

Distrito de Carvalho de Brito, localizado no município de Sabará-MG. A partir da iniciativa 

organizada por ex-operários da companhia industrial e suas famílias ainda residentes na 

localidade, com apoio de outras entidades como a Associação Comunitária dos Amigos e 

Moradores de Marzagão (ACAMM), a Câmara Municipal de Sabará emitiu solicitação ao 

Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (IEPHA/MG)31 para o 

tombamento do conjunto.   

A urgência dos antigos moradores em solicitar o tombamento como forma de preservação dos 

remanescentes do núcleo estava relacionada ao já mencionado processo de demolições a que 

esse núcleo vinha sendo acometido. Algumas elucidações sobre essas demolições foram 

proporcionadas a partir de uma entrevista realizada com o professor da Universidade Federal 

de Minas Gerais, Flávio de Lemos Carsalade, que ocupava o cargo de presidente do 

IEPHA/MG no ano em que foi iniciado o processo de tombamento. Ao ser indagado sobre as 

principais motivações para a solicitação do tombamento, o professor apresentou alguns 

aspectos das demolições. Em razão da clareza de sua explicação, segue a transcrição completa 

de trecho da entrevista:  

O tombamento foi realizado por uma iminência de destruição. Com o fechamento da 
fábrica têxtil, os proprietários negociaram os prédios industriais com outras 
empresas em sequência (algumas do ramo), às quais, pelos novos processos 
industriais ou pelo crescimento urbano do entorno não mais necessitavam da Vila 
Operária. A vila ocupava, então, um terreno de alto valor imobiliário para 
desenvolvimento de outros empreendimentos urbanos, notadamente loteamentos. 
Como a vila que permanecia nesses terrenos de grande valor imobiliário era habitada 
por operários aposentados ou seus descendentes em situação de estabilidade de 
permanência, havia a necessidade de remoção destes do local através da pressão 
financeira. Os proprietários passaram então a comprar as casas, uma a uma, criando 
um movimento de expulsão das famílias residentes. Assim que cada casa era 
comprada, era imediatamente demolida. Ocorre que se tratava de casas geminadas e, 
quando demolidas, as “paredes-de-meia” expunha-se ao tempo e ao devassamento as 
casas que permaneciam, numa situação de constrangimento e pressão aos que 
resistiam. A situação sensibilizou um legislador ligado ao Partido Trabalhista, que 
entendeu ser o tombamento a única medida protetora cabível na situação e, ao 
procurar o IEPHA, sua questão era se o conjunto apresentava méritos para sua 
proteção [...].32  

                                                        
31 O Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (IEPPHA/MG), instituído pela Lei 
Estadual nº 5.775, de 30 de setembro de 1971, tem por finalidade exercer proteção, no território do Estado de 
Minas Gerais, aos bens móveis e imóveis, de propriedade pública ou privada, de que tratam o Decreto-Lei nº 25, 
de 30 de novembro de 1937.  
32 Trecho da entrevista realizada, em 06 de junho de 2013, com Flávio de Lemos Carsalade (professor da 
Universidade Federal de Minas Gerais desde 1982)  e Presidente do IEPHA/MG (na Gestão 1999-2002).  
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Esse relato apresenta um pouco do contexto em que o processo de tombamento foi solicitado, 

em meio a uma valorização imobiliária do terreno onde estavam construídas as habitações 

ainda remanescentes dos operários.   

Em face da solicitação de tombamento realizada o IEPHA-MG, deu-se início à elaboração do 

Relatório de Avaliação para Tombamento do Conjunto da Fábrica de Tecidos e Vila Operária 

de Marzagão em Sabará. Nesse primeiro documento, elaborado por um historiador e uma 

arquiteta33, foi realizada a análise do bem, com destaque para suas características históricas, 

urbanas e arquitetônicas.  

Cabe ressaltar, a princípio, que o núcleo edificado foi reconhecido como um dos exemplares 

de implantação de núcleos fabris e vilas operárias como modelos de assentamentos realizados 

no estado de Minas Gerais, associados à ideia de controle dos primeiros operários industriais.  

No item inicial presente neste documento, que se refere à análise histórica do bem, a 

construção dos núcleos fabris foi destacada como condição sine qua non para a implantação da 

industrialização no estado mineiro. Ao mencionar a dificuldade de implantação da indústria 

devido à falta de mão de obra qualificada para o trabalho nas fábricas, a análise indicou que 

algumas indústrias destacaram-se pelas atitudes pioneiras de construção de “vilas” nas 

proximidades de seus estabelecimentos. De acordo com um trecho dessa análise histórica, foi 

possível identificar que elas eram entendidas como modelos de dominação dos patrões sobre 

o cotidiano dos operários:   

Assim, o modelo Vila/fábrica era uma forma de dominação do operariado, com a 
intervenção dos empresários na vida de seus subordinados. Uma extensão da 
disciplina no interior da fábrica para a vida privada. Tal controle inibidor se pautava 
principalmente na propriedade, uma vez que as terras pertenciam a fábrica; no 
monopólio dos bens e serviços fornecidos; e é  claro, na figura de um disciplinador 
violento e severo nomeado para esta função34.  

Ou seja, pode-se compreender que uma das principais funções dos núcleos fabris referentes ao 

controle do cotidiano dos operários foi considerada relevante na análise do bem pelos   

profissionais responsáveis pela elaboração desse parecer técnico.  

Outro aspecto que esteve presente na análise de tombamento foi o reconhecimento de que os 

“modelos” de assentamento da indústria conformavam conjuntos que expressavam, na 

                                                        
33 O historiador e a arquiteta responsável pelas análises históricas, arquitetônicas, urbanísticas e pelo parecer 
final foram, respectivamente, Carlos Henrique Rangel e Selma Melo Miranda.  
34 Trecho do documento “Relatório de Avaliação para Tombamento do Conjunto da Fábrica de Tecidos e Vila 
Operária de Marzagão, em Sabará”, de 20 de agosto de 2001 (IEPHA/MG, 2001).  
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dimensão material, o processo de industrialização. Esses conjuntos foram identificados como 

estruturas materiais e principais suportes “da memória da indústria têxtil”.  

Entende-se que essa compreensão do bem em questão como um desses conjuntos possibilitou 

a percepção das relações existentes entre elementos, e não apenas sua observação de 

elementos isoladamente. A partir dessa percepção de um conjunto, foram reconhecidos 

muitos dos atributos funcionais, estruturais e visuais que ainda permaneciam na localidade à 

época do tombamento.  

Em entrevista realizada com o historiador Carlos Henrique Rangel, um dos profissionais 

responsáveis pela elaboração deste Relatório para Avaliação, é possível identificar a relevância 

desse entendimento do bem como um conjunto para o reconhecimento de algumas das 

relações. Ao ser questionado sobre quais elementos haviam sido contemplados na avaliação da 

condição de integridade do bem no estudo, foi respondido que:   

Como se trata de um conjunto é a soma desses exemplares e a relação destes 

entre si e como eram e são vivenciados pelos moradores que foram considerados. 

Destacam-se no conjunto a Vila Elisa, a casa-sede do período colonial, a fábrica, os 

galpões, as casas ecléticas, os edifícios de moradia dos operários, a igreja e 

arruamento (grifos nossos)35. 

A partir desse trecho da entrevista, também é possível observar que o atributo estrutural da 

diversidade de tipos construtivos também foi destacado no núcleo.   

Em trecho seguinte, extraído do parecer final desse Relatório, por exemplo, foram descritos 

alguns dos principais usos, a estrutura física implantada, a organização formal do 

assentamento, a inserção do conjunto na localidade conformando a paisagem local:   

Trata-se de um dos estabelecimentos mais antigos do Estado, abrigando múltiplas 
funções: trabalho, moradia, lazer, educação, saúde e assistência espiritual. Os 
diversos edifícios equipamentos, como igreja, casas de operários, clube, escola, 
armazém, campo de futebol, organizados em torno do edifício fabril, formam uma 
vila inserida em um sítio com importância paisagística, com ele formando um 
conjunto indissociável.36   

Apesar de não utilizar os mesmos termos adotados nesta pesquisa (por exemplo, a palavra 

“atributo”) pode-se inferir que foram reconhecidos diferentes atributos funcionais do núcleo    

“múltiplas funções: trabalho, moradia, lazer, educação, saúde e assistência espiritual”; o 

                                                        
35  Trecho da entrevista concedida pelo historiador da Gerência de Patrimônio Material , Carlos Henrique 
Rangel (Analista de Gestão e Proteção), no dia 8 de fevereiro de 2013.    
36 Ibidem.  
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atributo estrutural da diversidade de tipos construtivos    “Os diversos edifícios equipamentos, 

como igreja, casas de operários, clube, escola, armazém, campo de futebol [...].”   

Entende-se que, quando os profissionais responsáveis pela elaboração desse documento se 

referem a uma “importância paisagística” do conjunto, com ele conformando um “conjunto 

indissociável”, estão se referindo ao atributo visual da relação entre a malha urbana e o sítio 

natural em que foi implantada.  

Também foi possível observar esta interpretação de uma indissociabilidade entre o conjunto 

edificado e o sítio de implantação no registro fotográfico anexado ao Relatório37. Nesse 

registro, composto por 25 imagens, algumas delas, além de apresentaram aspectos de 

edificações isoladas, também contemplaram a inserção desse conjunto em seu entorno 

(Imagem 94).  

Imagem  94- Registro fotográfico do processo de tombamento do Conjunto Arquitetônico e Paisagístico em Marzagão, Sabará, MG. 

 

  
 

 

 

                                                        
37 O registro fotográfico foi realizado por Ronaldo Teixeira da Silva.  
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Fonte: IEPHA/MG, 2001. 

Observa-se que, além do destaque dado ao atributo visual, os atributos estruturais ainda 

remanescentes no núcleo também foram considerados relevantes pelo historiador e pela 

arquiteta. No item desse Relatório referente à Análise urbanística e arquitetônica, foram 

destacadas a estrutura viária e a disposição do núcleo em relação ao relevo:  

O conjunto foi implantado em patamares, distribuindo-se a malha viária principal 
em duas vias transversais paralelas ao rio e duas longitudinais perpendiculares à 
encosta, uma delas em posição central conduzindo diretamente ao coração do 
núcleo representado pela rua da fábrica e outra lateral que se subdivide na região 
intermediária dando acesso às ruas residenciais da esquerda, à estação ao alto e à rua  
da Igreja à direita38.  

Outro atributo estrutural presente na análise do núcleo foi a diversidade de tipos construtivos 

e estilos arquitetônicos. Essa diversidade foi interpretada como representativa do período de 

transição entre os esquemas de produção rural e industrial comum aos primeiros 

estabelecimentos industriais no estado de Minas Gerais. No documento foi indicado que essa 

transição entre uma fase e outra transparecia neste conjunto “no aspecto arquitetônico com a 

convivência de sistemas formais e construtivos: foram adotados esquemas do período colonial 

sobreviventes no imperial ao lado de soluções ecléticas representativas da modernidade 

republicana.”  

                                                        
38 Ibidem. 
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Um aspecto interessante da análise realizada nesse documento deve-se à interpretação de que 

não apenas as características referentes ao momento inicial de fundação do núcleo foram 

consideradas relevantes para a sua integridade, como também os traços da passagem do 

tempo, da trajetória temporal do núcleo. Em um trecho do parecer final desse Relatório, os 

responsáveis pelo parecer descreveram as transformações ocorridas no conjunto e 

apresentaram a relevância dos traços físicos das fases de expansão, consolidação e retração 

pelas quais ele teria passado:   

Entendemos diante disto, que as alterações físicas, tanto as referentes as fases de 
expansão e consolidação do núcleo, quanto as ocasionadas por sua retração a 
partir da década de 60, testemunham o processo histórico da vila até o momento 
atual, deixando claras as etapas de crescimento e declínio da fábrica em uma 
escrita histórica que ainda está se fazendo e da qual somos agora chamados a 
participar.    

Os espaços vazios das casas e de outros edifícios desaparecidos, como a estação e 
o conjunto de casas novas, ou a descaracterização arquitetônica de outros, oferece 
uma leitura de forte impacto sobre as várias fases da trajetória histórica da vila, 
retratando a luta dos moradores pela sobrevivência e adaptação a novas realidades, e 
constituindo uma fantástica narrativa de capítulos da história da indústria têxtil em 
Minas Gerais39 (grifos nossos). 

Ou seja, entende-se que a consideração das fases da trajetória do núcleo levou ao 

entendimento de que não apenas as edificações presentes, como também os “vazios” deixados 

pelas destruições de alguns edifícios fossem considerados como atributos visuais relevantes 

para a compreensão do conjunto urbano, arquitetônico e paisagístico.   

Por outro lado, foi possível observar que a permanência de outros atributos estruturais como 

o isolamento e a pequena dimensão do núcleo não foram considerados relevantes nesta 

análise. Eles não aparecem como atributos considerados relevantes para a conformação da 

integridade do bem.  

Nesse processo, o “critério valorativo” norteador para a análise do conjunto não foi pautado 

na “excepcionalidade estética da unidade ou do conjunto da paisagem arquitetônica ou 

urbanística”, segundo os próprios termos utilizados no parecer. O critério no qual a análise foi 

baseada foi da “representatividade cultural”, que vestígios materiais estariam a simbolizar até 

o momento de seu tombamento.  

De acordo com as palavras dos responsáveis pelos pareceres técnicos, os atributos que 

carregavam, ou suportavam essa representatividade cultural eram “[...] a forma de organização 

                                                        
39  Trecho do documento “Relatório de Avaliação para Tombamento do Conjunto da Fábrica de Tecidos e Vila 
Operária de Marzagão em Sabará”, de 20 de agosto de 2001 (IEPHA/MG, 2001).  
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espacial, os elementos arquitetônicos remanescentes e os vazios dos ausentes, as festas e 

memórias dos moradores, a continuidade do uso de instalações da fábrica no ramo têxtil.” 

Além destes, outros atributos também foram considerados relevantes, como “a qualidade 

arquitetônica do edifício do escritório (casa-sede), do conjunto da rua da fábrica e da Vila 

Elisa e a beleza cênica da vila inserida entre os morros e o rio.”  

Diante dos valores apresentados para esse bem, os atributos considerados relevantes para seu 

estado de completude, de integridade, foram os atributos estruturais referentes à organização 

da malha urbana implantada e da diversidade de tipos construtivos; o atributo funcional da 

diversidade de atividades realizadas; e ainda o destaque ao atributo visual da relação com o 

sítio natural de implantação. Além desses, cabe o destaque à relevância dos vazios deixados 

pelas destruições de algumas edificações como um atributo visual relevante para a 

compreensão da trajetória do núcleo.  

Ao final do dossiê desse processo, foi apresentada, então, a descrição do perímetro de 

tombamento do bem acompanhada de uma planta com a imagem da localidade e o desenho do 

polígono de tombamento (Imagem 95). A partir dessa planta, foi possível observar que a 

delimitação da área tombada refletiu o entendimento do bem como um conjunto, levando em 

conta não apenas edificações isoladas, como também a malha urbana remanescente na 

localidade. Nesse caso, considera-se como uma exceção a Vila Elisa e a capela existente em 

suas proximidades, que foram definidas como edificações isoladas, exteriores à área do 

perímetro delimitado.  
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Imagem  95- Planta de perímetro de proteção do tombamento. 

 
Na legenda desta planta, seguem as indicações dos edifícios contidos no perímetro: A- Antiga Fábrica, B-Antigo 
escritório da Companhia, C- Vila Elisa, D- Capela, E- Igreja do Sagrado Coração de Jesus, F- antigo depósito de 

algodão, G- antiga casa do chefe da estação, H- Antigos sobrados, I-antigas residências, J- Conjunto de 
residências isoladas. Fonte: IEPHA/MG, 2007. 

Por outro lado, apesar de destacar o atributo visual da relação do conjunto com o sítio, ou 

seja, o relevo montanhoso e vegetado, não foi contemplada no perímetro de tombamento uma 

área prevista para a conservação desse entorno.   

Como síntese desse documento inicial ao processo de tombamento, pode-se afirmar que os 

profissionais, técnicos responsáveis pela elaboração dos estudos do núcleo, apresentaram um 

entendimento de integridade do bem em que foram levados em conta muitos dos atributos 

ainda presentes na localidade. A partir de um confronto entre os resultados da leitura 

realizada sobre a integridade do núcleo na época do processo de tombamento, é possível 

afirmar que o atributo funcional da diversidade de atividades ainda presente foi considerado 

um atributo relevante do núcleo, assim como também foram considerados relevantes os 

atributos estruturais da malha urbana – no caso, a malha sem ortogonalidade em maior 

conformidade com o relevo    a diversidade de tipos construtivos e de estilos arquitetônicos e 

os atributos visuais da relação com o sítio natural de implantação e dos vazios deixados pelas 

transformações ocorridas no núcleo.  
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Após a apresentação desse Relatório para Avaliação inicial, os conselheiros do IEPHA/MG 

presentes na Reunião Extraordinária do Conselho Curador40, realizada no dia 28 de 

novembro de 2002, concederam, por unanimidade, autorização para elaboração do dossiê de 

tombamento e para o tombamento provisório da Fábrica de Tecidos, Vila Elisa, Vila Operária 

e Sítio Paisagístico de Marzagão, até que, por meio de estudos de impactos mais 

aprofundados, se verificasse a oportunidade de um tombamento definitivo.  

Após notificação oficial a cada um dos proprietários do conjunto, ou seja, ao Grupo de Teatro 

Kabana e às empresas Marcel Philipe e União Rio Empreendimentos S.A., quanto à 

deliberação sobre esse tombamento provisório, foram apresentadas duas propostas de 

impugnação ao processo. Ambas foram apresentadas pela empresa composta pela família dos 

Carvalho Brito, a União Rio Empreendimentos S.A.. 

Na primeira proposta de impugnação, realizada em dezembro de 2002, foi solicitada a  

exclusão da Vila Elisa do processo de tombamento.  A empresa U. R. E. S.  destacou alguns 

aspectos como justificativa para tal exclusão, entre eles: a ausência de um estudo técnico 

sobre a Vila no Relatório de Avaliação inicial ao processo, ou em qualquer outro laudo; o fato 

de o terreno em que a Vila estava inserida já constar como um nível de preservação referente à 

“área de preservação permanente”, definida por lei ambiental existente; o fato de que o 

conjunto arquitetônico não apresentava nenhum “excepcional valor artístico ou cultural”, 

valores estes definidos na lei como condição necessária e suficiente para tombamento; e o fato 

de que a própria empresa já teria tomado medidas, ao longo dos anos, referentes à 

manutenção da edificação, sendo desnecessária a cautela por meio do tombamento.  

Em resposta a essa solicitação, o IEPHA/MG apresentou um documento de 

Contraimpugnação referente ao tombamento do conjunto arquitetônico e paisagístico da Vila 

Elisa, Vila Operária e Antiga Fábrica de Tecidos de Marzagão. Nele, a instituição de 

preservação se mostrou contrária à exclusão dessa edificação do processo de tombamento, 

mantendo sua decisão pelo tombamento provisório do conjunto.  

A partir da argumentação apresentada nesse documento, foi possível confirmar que o 

entendimento da integridade do bem em questão, que permeou a análise para o tombamento, 

                                                        
40 Na ocasião, os integrantes do Conselho Curador do IEPHA/MG que participaram da reunião foram: Sérgio da 
Silva Abrahão, Luiz Antônio Cruz Souza, Giselle Hissa Safar, Thaís Veloso Cougo Pimentel, Edilane Maria de 
Almeida Carneiro, Elizabeth Sales de Carvalho,Jason Barroso Santa Rosa, Melânia Silva Aguiar, Frederico de 
Paula Tofani e o presidente do Conselho, Flávio de Lemos Carsalade. 
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foi pautada no reconhecimento de um “conjunto indissociável”, considerando os diferentes 

atributos ainda presentes na localidade, reforçando seu argumento de que o bem em questão 

se tratava de um conjunto, neste caso, não devendo ser analisadas apenas suas edificações 

isoladamente. Para tanto, os conselheiros indicaram que: “[...] a Vila Elisa, morada dos antigos 

proprietários, está indiscutivelmente inserida neste (conjunto), não devendo, de forma 

alguma, ser dissociada do contexto.” 

Como justificativa para esse parecer, observa-se a retomada do argumento já apresentado no 

trecho do Relatório de Avaliação inicial ao processo de tombamento. O trecho rememorado 

enfatizou que um dos aspectos relevantes da história do conjunto foram os reflexos, em sua 

estrutura física, das relações sociais presentes nos primeiros empreendimentos industriais 

pela passagem da fase agrícola para a fase industrial. Quanto a isto, foi destacado que: “O 

programa do conjunto com a vila operária, de um lado, e a Vila Elisa, moradia do senhorio com 

seus jardins em patamares e escadaria, de outro, revela aspectos da estrutura senhorial.”. Ou 

seja, dessa forma, a Vila Elisa se tornaria um elemento indispensável para a compreensão do 

conjunto.  

Essa valorização do conjunto edificado, e dos atributos a ele associados, prevalecendo sobre 

os valores artísticos presentes nas edificações isoladas como critérios de referência para a 

avaliação do bem, foram observados em outro questionamento realizado na entrevista com o 

presidente do IEPHA. Ao ser perguntado sobre os valores e atributos que seriam essenciais 

para o bem a ser tombado, Flávio L. Carsalade respondeu que  

Os atributos e valores estão bem expressos no dossiê de tombamento, mas gostaria 
de frisar alguns e destacar outros que talvez não estejam bem claros nos registros. 
Nesse caso não me parecem mais importante as qualidades edilícias ou estéticas dos 
edifícios: para mim a sua materialidade é mais importante pela concretização das  
relações trabalhistas que por essa quadra temporal se realizavam; pela memória e 
tessitura social sedimentada pelo tempo através da permanência dos operários 
(muitos deles aposentados) ou de seus descendentes diretos nas habitações; pela 
preservação de uma tipologia de assentamento em sintonia com o meio-ambiente e 
áreas livres. Tudo isso é inegavelmente um patrimônio.41  

Passados dois anos da apresentação dessa contraimpugnação, os conselheiros reunidos na 

“Terceira Reunião Extraordinária do Conselho Curador do IPEHA/MG”42 deliberaram pelo 

tombamento definitivo do Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da Vila Operária, Fábrica de 

Tecidos de Marzagão e da Vila Elisa.  

                                                        
41 Trecho da entrevista realizada, em 06 de junho de 2013, com Flávio de Lemos Carsalade  (professor da 
Universidade Federal de Minas Gerais desde 1982)  e Presidente do IEPHA/MG (na Gestão 1999-2002).  
42 As informações sobre esta reunião foram baseadas na “Ata da Terceira Reunião Extraordinária do Conselho 
IEPHA/MG”, do dia 26 de outubro de 2004.   
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3.4| Considerações parciais  

Ao final desta revisão sobre a trajetória, a integridade e o processo de tombamento ocorridos 

no antigo núcleo fabril da Companhia Fiação e Tecidos de Minas Gerais foi possível elaborar 

algumas conclusões sobre o entendimento de integridade desse núcleo que permeou o 

processo de tombamento do Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da Vila Operária, Fábrica 

de Tecidos de Marzagão e Vila Elisa.  

Inicialmente, é importante pontuar que, a partir da análise da trajetória do núcleo, foi possível 

identificar a presença de diferentes atributos em sua constituição inicial. O atributo funcional 

era caracterizado pela diversidade de atividades, como o trabalho na fábrica, a moradia, o 

lazer, as atividades religiosas, a educação, todas elas associadas à função primordial de fixar e 

controlar os operários. O atributo estrutural era conformado por uma malha urbana isolada 

de outras localidades, de pequenas dimensões, com baixa densidade, uma estrutura viária 

sinuosa e uma diversidade de tipos construtivos (casas térreas, igreja, galpões, sobrados, 

estação ferroviária). O atributo visual era caracterizado pela relação desta malha urbana com 

o entorno montanhoso de vegetação abundante e o destaque aos galpões da fábrica como 

centralidade visual no núcleo. Em outras palavras, pode-se inferir que estes diferentes 

atributos foram relevantes na conformação da condição de integridade inicial ao núcleo fabril 

de Marzagão.  

A análise dessa trajetória também permitiu identificar que após as transformações 

proporcionadas pelo processo de desmonte, houve a permanência de muitos atributos 

funcionais, estruturais e visuais acima mencionados. Entre os atributos remanescentes, 

podem ser citados: a atividade industrial em alguns galpões da antiga, o uso habitacional em 

grande parte das casas ainda existentes; a malha urbana com estrutura viária sinuosa; a baixa 

densidade; o caráter de isolamento espacial e a relação visual do núcleo com o relevo e 

elementos naturais da localidade, como o rio e a vegetação circundante.  

No entanto, em relação à diversidade de tipos construtivos, é importante mencionar algumas 

transformações que repercutiram em seu aspecto de intacto, como a destruição de alguns 

tipos construtivos, a construção de anexos nos sobrados existentes, a destruição e a 

reconstrução de parte da igreja e, ainda, as transformações nas edificações para adaptações 

aos novos usos, por exemplo, o uso do antigo galpão de algodão para o Grupo de Teatro 

Kabana. Ou seja, entende-se que este era o estado de integridade do núcleo à época em que foi 

iniciado o processo de tombamento.  
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A partir da análise do dossiê constituído ao longo do processo de tombamento, foi possível 

compreender que muitos dos atributos remanescentes acima mencionados foram 

considerados relevantes para a integridade do bem a ser tombado, principalmente os 

atributos estruturais e visuais. Essa inferência foi possibilitada por meio de trechos dos 

pareceres técnicos elaborados, de entrevistas com alguns profissionais envolvidos nas análises 

e do registro fotográfico apresentado, em que foram frisados esses atributos. 

Os pareceres apresentados por estes profissionais ainda consideraram a relevância  de outro 

atributo visual que não havia sido mencionado nos estudos iniciais para este trabalho. Esse 

outro atributo foi referente à consideração dos “vazios” deixados pelas demolições de algumas 

edificações do núcleo entendidos como traços da própria passagem do tempo, ou seja, da 

trajetória própria aos núcleos.  

Dessa forma, entende-se que esse caso de tombamento foi guiado pelo entendimento de 

integridade que considerou serem relevantes diferentes atributos, mesmo diante da perda do 

aspecto de intacto de alguns deles.   

Também foi possível inferir que essa compreensão de integridade do núcleo esteve associada 

ao conhecimento, no campo da História Urbana, da noção de um modelo de assentamento 

associado ao processo de industrialização, principalmente vinculado aos primeiros ramos da 

indústria. A presença das descrições deste modelo, na sessão sobre o histórico do bem, assim 

como o uso de termos “modelo vila/fábrica” ou “modelo” deixaram mais explícita esta 

compreensão.  

A presença dessa noção pode ter iluminado a análise do bem, levando a uma leitura de 

“conjunto indissociável” e considerando diversos aspectos, como, por exemplo, a relação entre 

grande parte das edificações localizadas em uma das margens do rio Arrudas e a Vila Elisa, 

casa dos proprietários, construída na outra margem do rio. O conhecimento histórico do bem 

levou à avaliação de que, mesmo situada em lugar distanciado e até mesmo sem uma relação 

visual, essa casa estava inserida em um conjunto representativo de uma forma de gestão 

operária comum no século XIX.   

Por fim, mas não menos relevante, aponta-se que a valorização de um patrimônio com 

características urbanas, priorizando as relações entre os elementos e a ideia de conjunto, por 

parte dos responsáveis pela elaboração das análises técnicas e dos conselheiros responsáveis 

pelas deliberações dos tombamentos, foi outro fator concorrente para a avaliação da condição 
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de integridade do bem. Ou seja, a noção de um patrimônio cultural associado a valores 

históricos e culturais e não apenas baseado na noção de excepcionalidade ou de obra de arte. 

No capítulo seguinte, será apresentado outro caso de tombamento realizado em um núcleo 

fabril que apresentou resultados bastante distintos do caso acima analisado. Nele também 

serão apresentadas a trajetória do núcleo, uma análise dos atributos e uma leitura sobre como 

a integridade do núcleo foi compreendida no tombamento das Chaminés das Fábricas Arthur 

e Aurora, da Casa da Administração e do Cruzeiro.  
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Capítulo 4|   

As chaminés simbólicas:   
A integridade no tombamento do núcleo fabril da Companhia de 
Tecidos Paulista  
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Alguns anos após o tombamento do conjunto arquitetônico e urbanístico implantado em 

Marzagão, foi iniciado o processo de tombamento estadual das “Chaminés das Fábricas 

Arthur e Aurora, da Casa da Administração e do Cruzeiro”, remanescentes do antigo núcleo 

fabril construído pela Companhia de Tecidos Paulista, no município de Paulista, em 

Pernambuco. Diferentemente do processo de tombamento analisado no capítulo anterior, este 

último apresentou resultados distintos quanto aos bens a serem tombados.  

 Neste capítulo, apresenta-se uma reflexão sobre o entendimento da integridade do núcleo 

fabril construído em Paulista, que permeou o processo de tombamento. Para tanto, está 

exposta, inicialmente, uma descrição da trajetória de implantação do núcleo fabril construído 

em Paulista; em seguida, está apresentada uma leitura da condição de integridade do núcleo 

por meio de seus atributos funcionais, estruturais e visuais presentes à época do processo de 

tombamento; e por fim, está apresentada uma reflexão sobre o entendimento da integridade 

do núcleo que permeou o processo de tombamento.   

4.1| A trajetória do núcleo fabril da Companhia de Tecidos Paulista  

Parte do conjunto urbano existente no município de Paulista, situado no estado de 

Pernambuco e um dos municípios que compõem a Região Metropolitana do Recife, é 

composto pelos elementos do núcleo fabril implantado pela Companhia de Tecidos Paulista 

(CTP). A área que atualmente corresponde aos bairros Centro e Nobre teve grande parte de 

sua instalação realizada em função da implantação deste núcleo, aproximadamente entre as 

décadas de 1910 e 1950 (Mapa 2).  

Mapa 2- Limites territoriais do Município de Paulista. PE.  

 
Em vermelho, destacam-se os bairros Centro e Nobre, elaborado pela autora. Fonte: Planta Diretora do Município de Paulista, 2003. 
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A primeira unidade fabril dessa Companhia, a fábrica Arthur, também denominada de 

“Fábrica Velha”, foi construída nas terras do antigo engenho do Paulista, na localidade que, na 

época, era denominada “Paratibe de Baixo”. Essa fábrica, que pertencia à firma Rodrigues 

Lima e Companhia, era destinada apenas à fabricação de tecidos de algodão cru.  

Após uma grande crise econômica no final do século XIX, a CTP teve parte de suas ações 

postas à venda na Bolsa de Valores por seus acionistas. Nos primeiros anos do século XX, o 

sueco Herman Theodor Lundgren, chegado ao Brasil no ano de 1855, passou a adquirir as 

ações dessa Companhia tornando-se seu acionista majoritário no ano de 190443 (ANUÁRIO 

DE OLINDA, 1956, p.60).  

A trajetória da CTP sob a administração da família Lundgren, inicialmente pela direção do 

patriarca Herman T. Lundgren e, posteriormente, de seus filhos Frederico e Arthur, tem sido 

frequentemente associada a um período de grandes transformações nesta companhia que 

levaram à sua recuperação econômica. Até os dias atuais, associa-se a CTP ao período de 

maior projeção do município de Paulista, inclusive nacional, devido a seu desempenho 

econômico no setor têxtil, chegando a ser considerada como a maior fábrica desse ramo, no 

Brasil, entre as décadas de 1930 e 1950 (LOPES, 1988).   

Após o falecimento do patriarca Herman T. Lundgren, no ano de 1907, a companhia passou a 

ser dirigida por seus filhos, Herman, seguido de Frederico e de Arthur Lundgren. Nos anos 

que se seguiram, foram realizados investimentos na recuperação econômica da companhia 

com a compra de novo maquinário importado de outros países, aumentando sua produção, 

aliada à abertura de uma cadeia de lojas para vender seus produtos, as “Lojas Paulista” (que, 

devido à sua difusão em outras regiões do país, teve o nome substituído por “Casas 

Pernambucanas”). Além dessa reforma nas instalações da fábrica, também foram realizados 

investimentos na construção da moradia de seus trabalhadores, iniciando a fundação de um 

núcleo fabril na localidade.   

De acordo com o documento Reforma dos Estatutos da Companhia, elaborado quatro anos 

após o falecimento do patriarca H. T. Lundgren, observa-se que, à época em que a família 

Lundgren tornou-se acionista majoritária, foi destacada a necessidade da imbricação 

                                                        
43 Este não foi o primeiro investimento no ramo industrial de Herman T. Lundgren. No ano de 1861 ele já havia 
fundado a primeira fábrica de pólvora do Brasil, a Pernambuco Power Factory S/A, no município do Cabo de Santo 
Agostinho, também situado no estado de Pernambuco (LEWIS, 2005, p.145). Este empreendimento também 
originou um núcleo fabril.  
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constitutiva da fábrica com as habitações para seus operários, assim como a construção de 

outros equipamentos entendidos como necessários às finalidades da empresa, para que esta 

pudesse realizar suas atividades. De acordo com o artigo 2º deste estatuto;    

os fins da companhia consistem em explorar a indústria têxtil e a fabricação de 
assucar, mantendo para isso as fabricas e apparelhos necessários ao 
desenvolvimento dessas indústrias podendo também edificar em terrenos próprios e 
nas proximidades das fábricas, habitações para serem alugadas a operários e 
empregados da companhia. (A Província, 1911). 

Ao longo de aproximadamente 50 anos, observa-se que a CTP seguiu essas recomendações 

descritas em seu Estatuto. Entre as décadas de 1910 e 1960, foi construído, de forma 

progressiva, um núcleo fabril nas proximidades das duas fábricas de tecidos, a fim de atrair, 

fixar e controlar uma mão de obra para as atividades industriais desenvolvidas pela 

Companhia. Esse núcleo continha diversos atributos, que permitem interpretá-lo como um 

exemplar do modelo de implantação da indústria adaptado às condições e características 

presentes nessa localidade.  

Nesse período de conformação do núcleo, a localidade onde ele foi implantado passou por 

diferentes estágios de formação administrativa. No ano de 1907, ou seja, época em que a antiga 

fábrica de tecidos passou a ser administrada pela família dos Lundgren, a localidade era 

considerada um distrito vinculado ao município de Olinda. No ano de 1928, por meio da Lei 

Estadual Nº 1.931, o distrito foi desmembrado de Olinda, sendo elevado à categoria de 

município de Paulista. Entre os anos de 1930 e 1935, a localidade voltou a ser distrito de 

Olinda. Por meio da Lei Estadual Nº 11, de 04 de agosto de 1935, o antigo distrito retornou à 

categoria de município44.  Cabe destacar que, ao se tornar município, a área correspondente 

ao núcleo fabril passou a ser considerada como sua sede. Em 1991, esse município passou a 

integrar a Região Metropolitana do Recife, composta de 14 municípios.  

A partir da década de 1950, aproximadamente, algumas transformações nos processos 

produtivos de indústrias em todo o país, que também foram realizados na CTP, aliadas às 

ações políticas frente ao monopólio territorial exercido pela Companhia, deflagraram o 

processo de desmonte do núcleo.  

No período aproximado entre as décadas de 1940 e 1980, esse processo de desmonte foi 

impulsionado pela iniciativa pública de eliminar o monopólio sobre a propriedade imobiliária 

                                                        
44  As informações quanto à formação administrativa do município de Paulista foram identificadas no sítio 
virtual do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), disponível em: < 
http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1 > . Acesso em: 22 mar. 2012.  
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na cidade, exercido por essa Companhia. A este processo somou-se o desinteresse dos 

proprietários na manutenção do núcleo.  

No final da década de 1940, alguns governantes do estado de Pernambuco, insatisfeitos pela 

concentração do poder e autonomia patronal exercida pela família dos Lundgren em Paulista, 

promoveram o impedimento do monopólio sobre a propriedade imobiliária no núcleo por 

meio de alterações na legislação estadual. No ano de 1947, foi incluído um artigo na 

Constituição do Estado de Pernambuco (1947), estabelecendo que “as sedes dos Municípios e 

Distritos não podem ser localizadas em terras encravadas em propriedades pertencentes a 

pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, salvo quando patrimônio de instituições 

religiosas ou beneficentes.”45  

O município de Paulista foi um dos primeiros a sofrerem as repercussões dessa mudança, com 

a redução do monopólio territorial exercido pela CTP, no ano de 1949, graças à aprovação da 

Lei Municipal Nº 88, que determinou a desapropriação de 50 hectares das terras da 

Companhia. A localidade deu origem ao bairro “Torres Galvão”46 (Mapa 2), que, de acordo 

com Correia (1997, p.720) era considerado como “bairro livre”, onde foi observada a inclusão 

de uma série de novos usos independentes da autoridade exercida pela Companhia.    

Segundo as indicações de Lopes (1998, p.280) o início da década de 1950 pode ser entendido 

como um momento de ruptura na antiga forma de gestão do núcleo de Paulista, suscitando 

conflitos entre operários e a Companhia. A iniciativa pública para o fim do monopólio dos 

Lundgren foi somada, nesta década, a mudanças na política administrativa da Companhia, 

que também estavam sendo implantadas em diversas companhias industriais, devido ao 

momento de crise enfrentado pela indústria brasileira, sobretudo pelo ramo têxtil. Essas 

mudanças, de maneira geral, caracterizaram-se por uma reorganização no processo produtivo, 

implicando na demissão em massa de operários; na redução das horas de trabalho, dos salários 

e no aumento da intensidade do trabalho para os remanescentes; na modernização da fábrica, 

exigindo uma maior concentração dos investimentos no interior da unidade produtiva, assim 

como no desinteresse na manutenção do núcleo fabril pelos custos com sua manutenção.  

                                                        
45 A inclusão desse artigo no texto da Constituição esteve relacionado à aliança política entre o Partido Social 
Democrático (PSD), que era liderado pelo governador Agamenon Magalhães, e a bancada comunista na 
Assembleia Estadual.  
46 Além de Torres Galvão, outras áreas “livres” do domínio da CTP também surgiram em suas terras, como Abreu 
e Lima (ex-Maricota), Paratibe (ex-Caboatã) e Navarro (ex-Minueira) (ALVIM, 1997, p.140).  
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Por volta da década de 1960, esse processo de desmonte foi impulsionado pela passagem da 

propriedade de parte das casas construídas pela CTP a alguns operários, como pagamento de 

indenizações fruto das causas judiciais ganhas pelos operários após décadas de 

reivindicações.  De acordo com Correia (1997), no ano de 1983, ano do fechamento das duas 

fábricas da Companhia, o desmonte já estava bastante acelerado.   

Ou seja, entende-se que o desmonte do núcleo fabril de Paulista atingiu todos os operários da 

companhia industrial. As estratégias adotadas para este desmonte constituíram-se desde a 

desvinculação da propriedade das casas, com o pagamento das indenizações, à transformação 

deste antigo núcleo em uma sede de município. De maneira geral, pode-se inferir que este 

processo trouxe repercussões para os atributos funcionais, estruturais e visuais relevantes 

para a condição de integridade do núcleo.  

4.2| Os atributos funcionais, estruturais e visuais do núcleo fabril  

Assim como os outros núcleos fabris, o núcleo edificado pela CTP também foi caracterizado 

pelo atributo funcional de atrair, fixar e controlar a mão de obra necessária para desempenhar 

as atividades industriais. Em torno dessa função primordial, diferentes usos e atividades 

foram mobilizados, configurando, assim, outros atributos funcionais presentes no núcleo.  

Entre os usos e atividades, destacava-se o trabalho nas fábricas, que mobilizava praticamente 

a totalidade dos moradores do núcleo. Além desta atividade, o uso habitacional era outro 

atributo bastante presente. Cabe destacar que a maior parte das edificações construídas pela 

CTP foram casas para os operários, ou seja, grande parte do terreno destinava-se a esse uso.   

Além desses atributos funcionais, ainda podem ser mencionadas aquelas atividades 

relacionadas aos serviços assistenciais promovidos pelo patronato, como o lazer regrado, com 

a promoção de práticas esportivas como voleibol e o futebol; a oferta de serviços de saúde, 

educação e religião.  

Segundo o relato de Antônio Nunes dos Santos filho (1982, p.52), ex-operário da Companhia,  

um dos principais esportes associados à promoção do lazer foi o futebol.  A CTP promoveu a 

organização de diferentes clubes de futebol, dentre eles: “Veneno, Flamengo, Fluminense, 

Botafogo, Timboense, Estrela do Norte, Corte Largo, Ipiranga, Paraiso, CTP, Gravador, Veloz, 

Odeon, Palmeiras, ‘Paulistano’ (...)”. Para esses times, a Companhia costumava fornecer o 

vestuário, calçados e bolas.  
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Outra atividade promovida pela Companhia relacionada ao lazer foram sessões de cinema 

realizadas na Rua da Matinha, atual Praça João XXIII. Nessa rua funcionava o “cinema 

goteira”, uma vez que as projeções dos filmes eram realizadas ao ar livre. Ainda segundo a 

descrição do ex-operário, observa-se que a localidade representava lugar de grande 

movimento no núcleo: 

A cabine de projeção cinematográfica ficava quase no meio do pátio e a tela logo à 
entrada do lado esquerdo da rua.  
[...] 
Embora o cinema não oferecesse acomodação apropriada e os espectadores tivessem 
que permanecer o tempo inteiro de pé, não deixava de existir, entretanto, uma 
satisfação generalizada e tôda aquela área ficava completamente lotada, refletindo, 
assim, um clima de alegria e felicidade. (SANTOS FILHO, 1982, p.29).  

Esses atributos funcionais referentes à diversidade de atividades e usos estiveram associados à 

configuração dos atributos estruturais do núcleo. De maneira progressiva, ao longo de 

décadas, foi sendo constituída, em Paulista, uma malha urbana mista e dispersa, de grandes 

dimensões, com baixa densidade construtiva e com uma diversidade de tipos construtivos.   

De acordo com Alvim e Lopes (1990), entre as décadas de 1910 e 1930, o núcleo construído 

pela CTP teria passado por uma primeira fase de implantação, com a construção de algumas 

edificações e a conformação de uma malha urbana inicial. Nessa fase, essa malha 

caracterizava-se por algumas ruas dispostas em torno da fábrica Arthur. Pode-se inferir que as 

edificações construídas inicialmente teriam sido, essencialmente, a casa da família 

proprietária da companhia, as casas destinadas aos gerentes e técnicos mais especializados da 

fábrica, algumas casas para operários, igreja, farmácia, hospital e a outra unidade fabril     a 

Fábrica Aurora.  

Fora dessa área, a maioria dos operários permanecia com suas habitações na forma de 

“mocambos”47, construídos por eles mesmos ou por uma equipe de operários encarregados de 

serviços externos à fábrica (CORREIA; GUNN, 1996, p.394). 

Ainda de acordo com Alvim e Lopes (1990), o núcleo teria passado por uma segunda fase de 

implantação, entre as décadas de 1930 e 1950, com a expansão de suas instalações associada a 

uma maior demanda por operários devido ao aumento da produção da companhia. Por volta 

da década de 1950, o núcleo já apresentava um número bastante elevado de habitações 

                                                        
47 Ao contrário das casas típicas que eram construídas em vilas operárias, os “mocambos” eram habitações 
autônomas associadas à construção de roçados e terreiros onde era possível aos operários estabelecer uma 
pequena criação de animais domésticos, ou ainda ter acesso a recursos da agricultura. No período que se 
estendeu até a década de 1930, aproximadamente, houve uma espécie de “coexistência” destas soluções 
habitacionais nas terras de propriedade da Companhia (ALVIM; LOPES,1990, p. 151).   
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operárias, chegando aproximadamente ao número de 6.000. Devido a esse grande número de 

edificações, ele chegou a ser considerado como um dos maiores núcleos fabris implantados 

por uma companhia industrial, destacando-se na tendência dos núcleos fabris de pequenas 

dimensões (CORREIA, 1998).   

Nessa segunda fase, foi possível identificar preocupações e orientações mais acentuadas 

quanto à construção de moradias para os operários, seguindo aspectos como segurança do 

núcleo. A busca por essa segurança foi um dos condicionantes básicos na ordem espacial, 

refletindo-se na baixa densidade de sua malha urbana, conseguida com o isolamento das 

novas habitações pela dispersão espacial, configurada pela existência de grandes vazios entre 

os grupos de construções ocupados por praças, gramados e áreas rurais. Os novos grupos de 

casas dos operários foram implantados em meio às matas e áreas agrícolas localizadas em 

torno do núcleo anteriormente construído na primeira fase (CORREIA; GUNN, 1996).  

No Mapa 3, buscou-se esboçar algumas características da malha urbana do núcleo após a 

segunda fase de expansão. Por meio desse mapa, é possível observar a conformação de uma 

malha urbana mista, que apresenta porções com uma maior sinuosidade e outras porções com 

que apresentam uma maior ortogonalidade. Estas últimas foram conformadas pelos trechos 

onde foram construídas as habitações destinadas aos operários, por volta da década de 1930. 

Como exemplo, podem ser citadas a área do “Nobre” e a área onde foi implantado um 

conjunto de casas localizado nas proximidades do Campo do Paulista.  

O mapa também permite constatar a grande dimensão do núcleo e sua baixa densidade 

construtiva. Ao analisar a relação entre as áreas edificadas e as áreas livres (relação entre 

cheios e vazios), pode-se constatar a forte presença dos espaços livres entre as edificações.  
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Mapa 3- Núcleo fabril da Companhia de Tecidos Paulista, até 1980, Paulista, PE. 

 
Desenho da autora. Fonte: Mapa elaborado com base no levantamento das Vilas Operárias do Plano de Preservação dos Sítios Hist óricos da 
Região Metropolitana do Recife (FIDEM, 1978), no mapa da FIDEM (LOPES, 1996, p. 263), complementado com informações da pesquisa 

bibliográfica. 

Alguns espaços livres presentes no núcleo podem ser destacados devido às atividades neles 

realizadas. Por exemplo, a “Praça 10 de Novembro” (posteriormente, Praça Agamenon 

Magalhães), localizada na área central do núcleo, estava circundada por edifícios como a 

Igreja Santa Izabel, o edifício da antiga Policlínica Ana Elizabeth. Nesta praça ainda estava 

situada a principal entrada da fábrica Arthur (Imagem 96). Segundo Santos Filho (1982), que 

recolheu histórias contadas por antigos moradores de Paulista, a Praça 10 de Novembro teria 

sido relevante para o núcleo como um espaço de encontro para os moradores, circundado por 

edificações relevante para o núcleo:  

Aos domingos, entre 5 horas da tarde e 11 da noite, a velha Praça 10 de Novembro, 
atual Praça Agamenon Magalhães, ficava em festa e parecia que esse tornava 
pequena para comportar tanta gente.  
[...] 
Ao lado, o tradicional Clube Tênis, órgão recreativo e esportivo dos engenheiros que 
trabalhavam na Cia. De Tecidos Paulista.  
Na esquina, onde hoje funciona o INPS, era a sede do Clube “Paulistano”, em prédio 
térreo, sempre festivo e movimentado, com seu enorme salão de dança todo 
ornamentado e seus variados jogos de mesa.  
Entre o Clube “Paulistano” e o Clube Tênis, funcionavam o pastoril do “seu” Antônio 
de Nô e o bar “Sabetudo”.  
No meio da praça havia um salão de dança ao ar livre, junto a uma sorveteria. 
(SANTOS FILHO, 1982, p.37).  
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Imagem  96- “Praça 10 de Novembro”. 

 
Fonte: Acervo de José Benigno do Amaral. 

No início da década de 1950, a família de proprietários organizou um parque e um jardim  

zoológico em parte do terreno que circundava sua residência. De acordo com as indicações de 

Lopes (1988, p.182) estes novos equipamentos que foram destinados aos operários faziam 

parte de uma estratégia utilizada pela família dos proprietários, visando marcar a sua 

assistência e beneficência (Imagem 97). 

Imagem  97- Parque instalado no jardim da casa dos Lundgren. 

 
Fonte: Acervo de José Benigno do Amaral. 

Outro espaço livre de destaque no núcleo foi o conhecido “Campo do Paulista”. Nele eram 

realizadas as partidas entre os times de futebol organizados pelos operários da CTP. A partir  

de algumas fotografias, é possível observar os jogadores em campo e identificar seu entorno, 

conformado por outras áreas livres e pela construção de algumas habitações para operários  

(Imagens 98 e 99).   



|133 

Imagem  98-“Campo do Paulista”, Paulista, PE. 

 
Jogadores de um time de futebol dos operários no “Campo 

do Paulista”, década de 1940. Fonte: Acervo de José Benigno 
do Amaral.  

Imagem  99- Jogadores de futebol no “Campo do Paulista”, 
Paulista, PE.  

 
Fonte: Acervo de José Benigno do Amaral.  

Outro atributo estrutural presente no núcleo foi a diversidade de tipos construtivos e estilos 

arquitetônicos. No núcleo, foram construídas casas térreas geminadas e isoladas, destinadas 

aos operários e técnicos da Companhia; casa dos proprietários, igreja, galpões, entre outros.  

A casa edificada para abrigar a família dos proprietários, por exemplo, diferia-se das demais 

habitações devido a sua implantação, dimensões e materiais construtivos adotados. O edifício 

foi construído em dois momentos, resultando em um bloco com duas edificações geminadas. 

A primeira edificação apresentava um único pavimento térreo, circundada por alpendre com 

colunas metálicas e coberta em telhas tipo “canal”. O segundo edifício foi construído nas 

primeiras décadas do século XX, em tijolos aparentes, com quatro pavimentos destinados a 

cada filho do casal Lundgren (FUNDARPE, 2002). Destaca-se, ainda, a localização desse 

edifício, que foi implantado em uma área central ao núcleo, entre as duas fábricas     Aurora e 

Arthur. O entorno dessa habitação foi transformado em um jardim. Posteriormente, esse 

jardim foi contornado por um muro construído em tijolos aparentes e gradil em ferro, assim 

como foi implantado um pequeno coreto (Imagem 100).  

Imagem  100- Casa e jardim da família dos Lundgren, Paulista, PE. 

 
Na imagem é possível identificar o edifício de quatro pavimentos da residência e o muro 

que contornava o jardim. Fonte: Acervo de José Benigno do Amaral. 
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Quanto ao projeto das casas construídas para os operários, observa-se que houve o 

predomínio da solução recorrente em núcleos fabris: as casas térreas geminadas em blocos,  

com aberturas na fachada frontal do tipo “porta e janela” (Imagens 101 a 104). Nessas casas, 

tinha-se acesso direto à rua, ou, por vezes, para uma varanda corrida, que, em alguns casos 

conformavam grandes corredores (FIDEM, 1978, p.381). Segundo Correia e Gunn (1996) essas 

edificações chegaram a substituir algumas dos “mocambos” que eram utilizados como 

moradia pelos operários. 

Imagem  101- Moradias em bloco, em Paulista, PE. 

 
Autor: Philip Gunn, 1989. Fonte: CORREIA, 1998, p.108. 

Imagem  102- Moradias em bloco, Paulista, PE. 

 
Autor: Philip Gunn, 1989. Fonte: CORREIA, 1998, p.118. 

 
Imagem  103- Rua com moradias dos operários em bloco, 

Paulista, PE. 

 
Fonte: ALVIM; LOPES, 1990. 

 
Imagem  104- Rua com casas de operários no “Nobre”, 
Paulista, PE. 

 
Aspecto de rua no Nobre, em 1988. Fonte: LOPES, 1988, p. 
268. 

Já as casas destinadas aos funcionários como gerentes e técnicos da Companhia apresentavam 

algumas distinções quanto às soluções apresentadas nas casas destinadas aos operários. Para 

essas habitações, adotou-se a solução de chalés, com frontões neoclássicos, dotadas de 

terraços frontais ou laterais e cercadas de jardins.  Essas edificações foram construídas, 

principalmente, ao longo da principal via do núcleo. Por essa razão, ela também foi 

denominada de “Rua dos Chalés” (Imagens 105 e 106).  
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Imagem  105- Chalés para técnicos e gerentes da CTP, Paulista, 
PE. 

 
Fonte: CORREIA; GUNN, 1996, p. 402. 

Imagem  106- “Rua dos Chalés”, Paulista, PE. 
 

 
Fonte: Acervo de José Benigno do Amaral. 

Outras edificações que foram construídas nesta primeira fase de expansão foram o hospital e 

uma farmácia (Imagem 108). O jornal A Pilheria, de 24 de abril de 1926, apresentou uma breve 

descrição sobre as características do hospital:   

“O ‘Hospital Herman Lundgren’ que vem servindo efficazmente ás necessidades de 
urgencia da vizinha cidade de Olinda, afigura-se-nos uma realização digna de ser 
auxiliada e amparada, pelos serviços já prestados á humanidade soffredora. 
Duma visita que fizemos ao referido hospital, colhemos a melhor impressão.  
Com um total de 16 leitos, sendo distribuídos 8 para enfermaria de homens e 8 para a 
de mulheres, sala de cirurgia e curativos, obedecendo á direcção do dr. Martiniano 
Fernades, e a pharmacia a cargo do pharmaceutico D’Arsonval Peixoto; [...] (A 
PILHERIA, 1926). 

Segundo o relato de Antônio Nunes dos Santos filho, que trabalhou nos últimos anos de 

funcionamento da CTP, por volta da década de 1980, a “Farmácia Paulista” era um ponto de 

encontro de amigos, onde os operários se reuniam. No entanto, à época em que escreveu este 

relato de memórias, apenas o edifício da antiga farmácia existia, sem apresentar o mesmo uso 

(SANTOS FILHO, 1982, p.31).  

Imagem  107-  Desfile na “Rua dos Chalés”, Paulista, PE. 

 
Edifício da “Farmácia Paulista”, no lado direito da imagem. Fonte: Acervo de 

José Benigno do Amaral. 
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Este mesmo periódico também apresentou a construção de outro edifício no núcleo, nas 

primeiras décadas do século XX, destinado ao lazer dos operários: o “Club dos Empregados e 

Operários”. A partir da comparação entre a imagem apresentada no periódico Ilustração 

Brasileira (Imagem 109) e a fotografia do edifício no ano de 2013 (Imagem 110), como a 

primeira Loja de Tecidos de Paulista, pode-se identificar grande semelhança entre estes 

edifícios. Estas semelhanças levam a crer que, se pode tratar do mesmo edifício, que ao longo 

dos anos, teve suas funções alteradas pela própria Companhia.  

Imagem  108- “Club dos Empregados e Operários”, Paulista , PE. 

 
Fonte: REVISTA ILUSTRAÇÃO BRASILEIRA, 1924. 

Imagem  109- “Primeira Loja de Tecidos de Paulista”.  

 
Fonte: foto da autora, 2013.  

Outro edifício construído no núcleo e que apresentava um tipo construtivo diverso foi a 

Policlínica Santa Isabel. Neste edifício também chegou a funcionar a “sede do Paulistano”    

clube esportivo da fábrica. A construção de três pavimentos, em estilo art dèco, conformava 

uma das esquinas com a Praça 10 de Novembro. Devido a sua altura e localização, esse edifício 

se destacava das demais edificações existentes em seu entorno (Imagem 111).   

Imagem  110- Antiga Policlínica Ana Elizabeth, Paulista, PE. 

 
Edifício ao fundo da imagem. Fonte: Acervo de José Benigno do Amaral.  

 



|137 

Outro edifício de destaque no entorno dessa praça foi a Igreja de Santa Isabel. De acordo com 

as indicações de Lopes (1988, p.265) esta igreja teria sido construída entre as décadas de 1946 

e 1950, utilizando como material construtivo o tijolo aparente.   

O núcleo fabril de Paulista também contou com a construção de um pequeno porto, com 

aproximadamente 1 km de extensão, às margens do rio Timbó. Com a importação de  

maquinário da Inglaterra, o “Porto Arthur”  era utilizado para receber diversas mercadorias 

para abastecer a cidade, como alimentos e máquinas (PREFEITURA DA CIDADE DE 

PAULISTA, 2008). Além dessas mercadorias, por esse porto também teriam chegado parte 

dos materiais para a expansão do núcleo, como os tijolos utilizados na construção da Igreja 

Santa Isabel, e para a construção da residência dos Lundgren (SANTOS FILHO, 1982).  

Cabe ainda destacar algumas impressões de Correia e Gunn (1996) acerca de alguns atributos 

estruturais do núcleo. Para esses autores, a presença de diversos tipos e estilos arquitetônicos, 

a dispersão das áreas residenciais e suas grandes dimensões, conferiam à sua forma urbana um 

aspecto de aleatoriedade. A partir da fotografia aérea do núcleo (Imagem 112), pode-se 

observar um pouco desse aspecto, que é reforçado pela presença de áreas vegetadas entre as 

edificações.   

Imagem  111- Vista aérea do núcleo fabril de Paulista, PE. 

 
Fotografia retirada de um quadro que continha a imagem do núcleo fabril, onde é possível identificar o núcleo fabril de Paulista. 

Primeiras décadas do século XX. Fonte: Acervo de Roberto Carneiro da Cunha. 

As informações obtidas a partir dos registros documentais pesquisados não permitiram 

realizar maiores inferências quanto aos atributos visuais que se destacavam no núcleo. No 
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entanto, cabe aqui mencionar a presença das chaminés como elementos verticais de maior 

altura na localidade (Imagens 113 a 115).  

Imagem  112- Núcleo fabril de Paulista. 

 
Na fotografia, é possível identificar a presença das três chaminés 

(Fábrica Arthur). Fonte:  Acervo de José Benigno do Amaral.  

Imagem  113- Rua dos Chalés, Paulista, PE. 

 
Na fotografia é possível perceber a chaminé, ao fundo da imagem. 
Fonte: Acervo de José Benigno do Amaral. 

 
Imagem  114- Edifício da administração da fábrica Arthur e chaminé. 

 
Fotografia registrando o momento de saída dos operários da fábrica Arthur. 

Destaque para o edifício da administração ao fundo e a presença marcante da 
chaminé. Fonte: REVISTA ILUSTRAÇÃO BRASILEIRA, 1924. 

O processo de desmonte ocorrido no núcleo, iniciado por volta da década de 1940 e acelerado 

na década de 1980, trouxe repercussões para os atributos funcionais, estruturais e visuais do 

núcleo, descritos anteriormente. Em relação aos atributos funcionais, a principal mudança 

deveu-se ao encerramento da atividade industrial da CTP, que mobilizava praticamente a 

totalidade de moradores do núcleo. Com o fim desta atividade, também foi extinta a 

necessidade de atrair e fixar os operários.  

No entanto, mesmo diante do desmonte, outras atividades e usos tiveram continuidade. No 

ano de 2008, a Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente da Prefeitura de Paulista 

elaborou o documento intitulado Informações Municipais. Nesse documento, uma espécie de 

cartilha contendo informações sobre o município, foi indicada a permanência de usos em 

algumas das áreas que correspondiam ao núcleo fabril. Por exemplo, a permanência do uso 

habitacional na área conhecida como “Nobre”, onde havia sido construída grande parte das 
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habitações para os operários. Nesse documento ainda, esse bairro foi caracterizado como um 

“conjunto urbano formado pelas Vilas Operárias”, indicando-se que estas vilas eram “grupos 

de habitações diversas, com características próprias, que abrigavam 4.991 moradores 

(segundo dados do IBGE de 2000).” A continuidade do uso habitacional também foi 

identificada na porção norte e oeste do núcleo, esta última no entorno do antigo “Campo do 

Paulista”.  

Além do uso habitacional, outras atividades e usos tiveram permanência no núcleo, como o 

uso da Igreja de Santa Isabel; as atividades na antiga Praça 10 de Novembro – com o nome 

modificado para Praça Agamenon Magalhães     como uma centralidade de grande movimento.  

Por outro lado, é importante apontar para uma mudança de usos ocorrida após o desmonte na 

área central do núcleo. Com o encerramento das atividades industriais da Companhia as 

edificações situadas no entorno da Igreja, assim como aquelas situadas ao longo da antiga Rua 

dos Chalés    que passou a ser denominada Avenida Marechal Floriano Peixoto – passaram a 

abrigar novos usos.  

Além dessas transformações nos usos e atividades, o desmonte também gerou repercussões 

nos atributos estruturais do núcleo. A partir da análise da imagem de satélite do núcleo, do 

ano de 2009 (Imagem 116), com uma sobreposição da malha urbana do núcleo sintetizada no 

Mapa 3, foi possível realizar algumas inferências quanto a esses atributos.  

Inicialmente, pode-se identificar a construção de um trecho da rodovia estadual PE-15, para a 

sua duplicação, cruzando parte da área do antigo núcleo entre a Praça Agamenon Magalhães e 

a antiga Fábrica Arthur. Essa intervenção provocou a destruição de algumas edificações 

localizadas na entrada da fábrica Arthur, a redução de uma parte de seu terreno em que ficava 

localizada a sua entrada principal. Além disso, esta intervenção provocou uma ruptura visual 

na continuidade existente entre a fábrica Arthur e a Praça Agamenon Magalhães.  
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Imagem  115- Imagem de satélite do município de Paulista, PE. 

 
 

 
 

 
 

Imagem de satélite, 2009. Fonte: Google Earth. 

Por meio de uma comparação entre as imagens 117 e 118, que registraram dois momentos desse 

trecho do núcleo, antes e depois da construção desta nova via, é possível observar a perda da 

relação existente.  

Imagem  116- Antiga entrada da fábrica Arthur. 

 
Antiga entrada da fábrica, em frente à praça 10 de 

Novembro. Fonte: LOPES, 1988, p.263.   

Imagem  117- Rodovia PE-15, Paulista, PE. 

 
Praça Agamenon Magalhães (antiga Praça 10 de Novembro) e rodovia 
PE-15, no local onde existia a entrada da fábrica Arthur. Fonte: foto da 
autora, 2013.   

Especificamente em relação à fábrica Arthur, cabe ainda destacar a construção de duas 

edificações: o Fórum de Paulista e a Faculdade Joaquim Nabuco (Imagens 119 e 120). Essas 

edificações foram acrescidas, ocupando parte do terreno da antiga fábrica. Pode-se interpretar 
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que estas novas edificações contribuíram para uma redução do destaque visual do conjunto da 

fábrica e da chaminé, principalmente devido ao porte do edifício da faculdade.  

Imagem  118- Avenida Marechal Floriano Peixoto, Paulista, PE. 

 
Na imagem, é possível observar o Fórum de Paulista e o edifício da 

Faculdade Joaquim Nabuco. Fonte: foto da autora,2013. 

Imagem  119- Faculdade Joaquim Nabuco, Paulista, PE. 

 
A Faculdade Joaquim Nabuco ( lado esquerdo da imagem) e a chaminé 
da fábrica Arthur ( lado direito). Fonte: foto da autora, 2013. 

A partir de uma comparação entre as informações apresentadas na sobreposição construída 

na imagem 116, também foi possível identificar o aumento da densidade construtiva nas áreas 

habitacionais situadas nas porções norte, leste e oeste do núcleo, com a construção de novas 

edificações nas proximidades das antigas casas dos operários. No entanto, entende-se que 

essas adições não foram suficientes para transformar o antigo núcleo em uma localidade de 

grande densidade.  

Ademais a manutenção das habitações dos antigos operários, observa-se que foram realizadas 

algumas transformações na arquitetura dessas edificações. Estas caracterizaram-se, 

sobretudo, pela adição de novos elementos, como as varandas, de gradil externo, de novas 

esquadrias e a mudança de revestimentos. Em alguns casos, ainda foi possível identificar a 

adição de novos pavimentos (Imagens 121e 122). Observa-se que situação semelhante ocorreu 

em outra antiga área habitacional do núcleo, localizada ao redor do antigo Campo do Paulista 

(Imagens 123 e 124). 

Imagem  120- Bairro do Nobre, Paulista, PE. 

 
Imagem de satélite do bairro, 2009. Fonte: Google Earth. 

Imagem  121- Rua São João, Nobre, Paulista, PE. 

 
Aspecto da rua no antigo núcleo fabril da CTP, 2012. 
Fonte: Street View, Google Earth.  
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Imagem  122- Bairro do Centro, Paulista, PE. 

 
Imagem de satélite do bairro, 2009. Fonte: Google Earth. 

Imagem  123- Rua Vasco da Gama, Centro, Paulista, PE. 

 
Aspecto de rua no antigo núcleo fabril da CTP, 2012. Fonte: Street View, 
Google Earth.  

Ainda de acordo com o registro das Informações Municipais, o bairro “Centro”, 

correspondente à área localizada no entorno da Igreja Santa Isabel e às margens da Avenida 

Marechal Floriano Peixoto (antiga Rua dos Chalés) foi indicado como um setor onde havia a 

predominância do uso comercial e de serviços. Neste caso, observa-se uma mudança na área 

quanto ao uso predominante, que era habitacional.  Essa mudança de usos veio acompanhada 

de uma mudança no tipo construtivo das edificações. As principais transformações realizadas 

foram relativas à mudança nos revestimentos das fachadas, a adição de novos pavimentos e 

letreiros comerciais (Imagens 125 a 127).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagem  124- Bairro Centro, Paulista, PE. 

 
Imagem  de satélite, 2009. Fonte: Google Earth.  

Imagem  125- Avenida Marechal Floriano Peixoto, Paulista, PE. 

 
 Aspecto das ruas do entorno da Igreja de Santa Isabel. Fonte: 
foto da autora, 2013.  

 Imagem  126- Casas na Avenida Marechal Floriano Peixoto, 
Paulista, PE. 

 
Transformações ocorridas nas casas situadas na antiga Rua dos 
Chalés.  Fonte: foto da autora, 2013.  
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Por outro lado, também foram observadas algumas permanências nessa área central, como a  

Igreja de Santa Isabel (Imagem 128) e a residência da família dos antigos proprietários da CTP 

(Imagens 129 e 130). Essa residência teve seu uso desativado após a estadia de seu último 

morador, o filho do patriarca Arthur Lundgren. No entanto, a partir do ano de 1967, tanto a 

edificação quanto o jardim passaram a ter uma nova função, sendo abertos à visitação pública 

(PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA, 2008).  

Imagem  127- Igreja de Santa Izabel, Centro, Paulista, PE. 

 
Aspecto da Igreja de Santa Isabel. Fonte: foto da autora, 2013.  

Imagem  128- Jardim do Coronel Lundgren, Centro, Paulista, PE.  
  

 
Imagem de satélite, 2009. Fonte: Google Earth.  

Imagem  129-“Casa-grande” do Coronel (Lundgren), Centro, 
Paulista, PE.  

 
Fonte: foto da autora, 2013.  

Nas proximidades desta propriedade, também pode ser destacada a manutenção do edifício 

identificado como “Club dos Empregados e Operários”, no ano de 1926, pela revista Ilustração 

Brasileira, edifício que também teria tido outros usos ao longo da trajetória do núcleo.  De 

acordo com o documento das Informações Municipais (2008), ele teria funcionado como a 

primeira loja de tecidos do núcleo, criada para escoar os tecidos marca “olho”, produzido 

pelas fábricas da CTP. No ano de 2008, já estava sendo utilizado como sede da Agência do 

Trabalho no município (Imagem 131). A partir de sua imagem é possível observar que não 
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foram realizadas muitas alterações na arquitetura exterior, apenas a adição de vidros como 

fechamento para as suas janelas e a mudança de cor das fachadas. 

Imagem  130- Edifício da Agência do Trabalho, Paulista, PE. 

 
Fonte: foto da autora, 2013. 

Segundo informações desse mesmo documento, também houve a permanência do edifício da 

antiga Policlínica Ana Elizabeth, que passou a abrigar a sede do INPS e depois do INSS 

(Imagem 132) localizado na área central ao antigo núcleo. Quanto a este, a imagem do núcleo, 

no ano de 2012 permitiu identificar a manutenção das características gerais da fachada do 

edifício. Observa-se apenas a adição de algumas caixas para ar condicionado e do letreiro da 

Previdência Social. No entanto, esse edifício continua como um destaque na localidade, 

conformando a esquina. 

Imagem  131- Edifício do INSS, Paulista, PE. 

 
Imagem do antigo edifício da Policlínica Ana Elizabeth, em 2013. Fonte: 

foto da autora. 

Alguns espaços públicos onde ocorriam festividades e a reunião dos operários do antigo 

núcleo também permaneceram conformando a malha urbana da cidade de Paulista. 

Localizados na área central, destacam-se a antiga Praça 10 de Novembro, que depois veio a ser 

denominada Praça Agamenon Magalhães, e a Rua da Matinha, onde eram exibidas as 

projeções do “Cinema Goteira” (Imagens 134 a 135). Apesar de não contar com imagens que 

contivessem registros dos atributos visuais destes espaços, referentes à época de sua 
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implantação, a comparação entre o Mapa 3 e a imagem de satélite do antigo núcleo do ano de 

2009 (Imagem 133) permitiu constatar a manutenção dessas localidades.   

 
 
 
 
 

Imagem  132- Bairro Centro, Paulista, PE. 

 
Imagem de satélite, 2009. Fonte: Google Earth. 

 
 

Imagem  133- Praça Agamenon Magalhães, Paulista, PE.  

 
Fonte: foto da autora, 2013. 
Imagem  134- Praça João XXIII, Paulista, PE.  

 
Fonte: foto da autora, 2013. 

Além dessas praças, observa-se ainda a manutenção do espaço do “Campo do Paulista”. No 

entanto, este sofreu alterações em suas características. Construído apenas como um campo de 

futebol, ele foi transformado no estádio Ademir Cunha, ganhando outra infraestrutura.  

Diferentemente da malha urbana apresentada, com o processo de desmonte, as fábricas 

Arthur e Aurora foram desativadas na década de 1980, e suas estruturas físicas permaneceram 

sem utilização. A partir de imagens de satélite dos terrenos das duas fábricas, no ano de 2009, 

foi possível observar que apesar de desativadas, boa parte das edificações permaneceu como 

parte dos galpões, algumas edificações anexas e as chaminés. Por outro lado, alguns elementos 

construtivos, como a coberta e partes da edificação já não existiam mais (Imagens 136 e 137).   
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Imagem  135- Fábrica Aurora, Paulista, PE. 

 
Imagem de satélite do terreno da fábrica Aurora, com edificações remanescentes, 2009. Fonte: Google Earth. 

 
Imagem  136- Fábrica Arthur, Paulista, PE. 

 
Imagem de satélite do terreno da fábrica Arthur, 16 de novembro de 2010. Fonte: Google Earth. 

Assim como as fábricas, com o processo de desmonte o Porto Arthur também foi desativado.  

De acordo com as imagens do levantamento realizado pela Secretaria de Planejamento do 

Município de Paulista, no ano de 2001, alguns elementos da estrutura construída ainda 

permaneciam no porto, como alguns guindastes utilizados, a delimitação em pedra da entrada 

do porto e algumas edificações (Imagens 138 e 139).  
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                     Imagem  137- Rio Timbó e antigo porto 
Arthur, Paulista, PE.  

 
Fonte: Acervo da Secretaria de Turismo, Cultura, 

Desportos e Juventude.  

Imagem  138- Guindastes no antigo porto Arthur, 
Paulista,PE.  

 
Fonte: Acervo da Sec. de Turismo, Cultura, 
Desportos e Juventude.  

Além dos atributos estruturais acima identificados, a análise de algumas imagens do núcleo 

no ano de 2009 também permitiu identificar a continuidade do atributo visual referente à 

presença das chaminés das duas fábricas como elementos de destaque no núcleo. Observa-se 

que as quatro chaminés permaneceram como elementos verticais vistos de diferentes posições 

no núcleo indicando a localização das fábricas. Mesmo diante da construção de muros 

contornando o terreno das fábricas Aurora e Arthur, acarretando certa dificuldade na 

visualização dos remanescentes dessas fábricas pelos pedestres, as chaminés continuaram 

como elementos de destaque (Imagens 140 a 143).  

Imagem  139-Entrada da cidade de Paulista, PE.   

 
É possível identificar o destaque da chaminé na entrada da 

cidade pela Rodovia PE-15. Fonte: foto da autora, 2013.  

Imagem  140- Chaminé da fábrica Arthur, Paulista, PE. 

 
Destaque da chaminé a partir da praça Agamenon Magalhães.  
Fonte: foto da autora, 2013.  
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Imagem  141- Fotografia da localidade onde foram construídas 
habitações para operários, Paulista, PE.  

 
Na imagem, é possível observar a presença das três chaminés da 

fábrica Aurora, ao fundo. Fonte: Street View, 2009. 

Imagem  142- Fotografia da entorno da fábrica Aurora, 
Paulista, PE. 

 
Na imagem, é possível identificar as três chaminés e o muro que 
contorna o perímetro do terreno da antiga fábrica, 2013. Fonte: 
foto da autora. 

Por meio da análise de documentos que registraram algumas das características do núcleo em 

sua trajetória, foi possível identificar tanto a manutenção quanto algumas transformações em  

alguns dos atributos funcionais, visuais e estruturais que compunham a integridade do núcleo 

traduzindo suas características arquitetônicas e urbanas associadas ao processo de 

industrialização.  

Mesmo após o desmonte, que repercutiu em transformações nesse antigo equipamento de 

gestão dos operários, observou-se a permanência de atributos funcionais, como o uso 

habitacional em algumas áreas, as atividades de lazer e esporte nas praças e campo de futebol 

e o uso da igreja de Santa Isabel. Alguns atributos estruturais também foram mantidos, 

principalmente a malha urbana mista (com trechos ortogonais e trechos sinuosos), a baixa da 

densidade construtiva, e a diversidade de tipos construtivos. Quanto a esses últimos, cabe 

mencionar algumas alterações em sua arquitetura e, ainda, o estado de degradação com a 

perda de componentes das edificações, como é o caso das duas fábricas. Observa-se, ainda, a 

permanência do atributo visual da presença marcante das chaminés das fábricas como 

elementos verticais mais altos do núcleo.    

Ao longo de anos, antes mesmo do encerramento definitivo das atividades da CTP, este antigo 

núcleo passou a despertar o interesse pela preservação como patrimônio cultural de sua 

estrutura remanescente. No item seguinte, serão abordadas algumas dessas iniciativas até o 

ano de 2010, visando contextualizar como a condição de integridade desse núcleo foi 

compreendida no processo de tombamento das Chaminés das Fábricas Arthur e Aurora, do 

Cruzeiro e da Casa de Administração desta antiga companhia industrial.   
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4.3| A integridade no Tombamento das Chaminés das Fábricas Arthur e Aurora, 

Cruzeiro e Casa da Administração 

Desde o final da década de 1970 até 2010, ano em que foi iniciado o processo de tombamento 

das quatro chaminés das fábricas Arthur e Aurora, do Cruzeiro e da antiga Casa da 

Administração da fábrica Arthur, as habitações dos ex-operários e edifícios localizados no 

centro de Paulista passaram a ser reconhecidos como patrimônio cultural, relevantes tanto 

para esse município quanto para o Estado de Pernambuco.  

Uma das primeiras experiências ocorreu no ano de 1978, quando o Governo do Estado, por 

meio da Secretaria de Planejamento, junto à Fundação de Desenvolvimento da Região 

Metropolitana do Recife (FIDEM), elaborou o Plano de Preservação dos Sítios Históricos da 

Região Metropolitana do Recife (PPSH-RMR). De acordo com seus realizadores48, o plano 

fez-se necessário frente à urgência em conter o processo de destruição do patrimônio cultural 

urbano que estaria sendo ocasionado, na época, por uma prática urbanística em que 

ocorreram muitas demolições (FIDEM, 1978, p. 9).  

Cabe ressaltar que este plano foi embasado nos pressupostos do reconhecimento dos 

conjuntos ambientais caracterizados pela qualidade de sua trama estrutural ou mesmo das 

expressões arquitetônicas singulares presentes como representativos da ação do homem no 

tempo e no espaço. Os “sítios históricos”, assim denominados, poderiam “[...] conter, ou não, 

um monumento tomado na acepção tradicional. Por vezes, o conjunto de edifícios singulares, 

típicos, constitui o sítio histórico, mesmo não existindo, entre eles, nenhum expoente 

artístico” (FIDEM, 1978, p. 11)49. 

Os sítios históricos identificados foram classificados de acordo com sete categorias: sítios 

tombados, conjuntos antigos, edifícios isolados, povoados antigos, sedes de engenhos, ruínas 

e vilas operárias. Entre elas, cabe destacar o reconhecimento da categoria das “vilas operárias” 

como assentamentos fundados pela indústria. Tais vilas foram definidas como:  

 

 

                                                        
48 Em entrevista realizada com Sônia Coutinho Calheiros, uma das responsáveis pela elaboração do plano, no dia 
07 de junho de 2013, a equipe de especialistas que atuou neste  trabalho tinha um perfil multidisciplinar, 
composta por arquitetos, historiadores e economista. 
49 Foram mencionados como documentos fundamentais para o embasamento conceitual deste documento, 
principalmente, a Carta Patrimonial de Veneza (ICOMOS, 1964) e a Declaração de Amsterdam (ICOMOS, 
1975).  
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[...] os conjuntos habitacionais edificados na vizinhança das indústrias que se 
fixaram na RMR em fins do século passado e princípio do atual. A construção de 
todas estas vilas resultou de iniciativa das indústrias e são notáveis não somente 
pelo pioneirismo da iniciativa, como também pela tipicidade das soluções 
arquitetônicas.  (FIDEM, 1978, p. 20).  

Com base nessa definição, foram registrados cinco sítios correspondentes às vilas operárias: 

as Vilas operárias, oficina e estação ferroviária de Jaboatão, a Vila operária de Pontezinha, as 

Vilas operárias do Cotonifício de Moreno, as Vilas Operárias de Paulista, o Cotonifício 

Camaragibe. Para cada um destes sítios foi apresentado um inventário, contendo um breve 

histórico, um diagnóstico da área indicando o estado de conservação das edificações e uma 

proposta de delimitação em Zonas de Preservação Rigorosa (ZPRs) e Zonas de Preservação 

Ambiental (ZPA) com a indicação de medidas de preservação de acordo com estas zonas.  

De acordo com o mapa elaborado para este plano, foram delimitadas seis zonas de 

preservação correspondentes às “Vilas Operárias de Paulista”: cinco ZPRs e uma ZPA 

(Imagem 144).  

Imagem  143- Mapa do PPSH-RMR, vilas operárias de Paulista. 
 
 

 
 
 

Mapa contendo as delimitações das ZPRs e ZPA das da Vilas Operárias de Paulista. Fonte: FIDEM, 1978. 
 

Ou seja, observa-se que, mesmo partindo do pressuposto da relevância de “conjuntos 

habitacionais” e do aspecto de “tipicidade das soluções arquitetônicas”, esse entendimento 

mais abrangente do que constitui um bem patrimonial não se refletiu na consideração dos 

diferentes atributos ainda presentes no núcleo. Apesar do reconhecimento do atributo 

estrutural relativo à malha urbana construída, a compreensão do que caracteriza sua condição 
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de integridade, de completude e do aspecto de intacto dos remanescentes na localidade 

repercutiu em uma delimitação fragmentada do antigo núcleo, segregando as áreas 

habitacionais dos operários das demais áreas que também estiveram relacionadas ao mesmo 

processo industrial na localidade. Por exemplo, tanto a área central onde foram construídas 

habitações e outros equipamentos de assistência aos operários (como igreja, farmácia, 

policlínica, praças) quanto as próprias fábricas não foram consideradas integrantes das 

“vilas”. 

Um dos fatores que concorreram para a ausência da área central do antigo núcleo como uma 

das zonas de preservação previstas neste plano teria sido a perda de seu aspecto de “vila 

operária”. De acordo com o diagnóstico apresentado no inventário desse sítio, esse aspecto já 

não era mais percebido devido às novas construções de grande porte, associadas aos serviços 

comerciais, que atrapalhavam a percepção de atributos estruturais como o tipo construtivo 

caracterizado pelas casas térreas geminadas, com solução porta e janela. Esse teria sido o caso 

da área que margeia a principal via de acesso ao antigo núcleo (Avenida Marechal Floriano 

Peixoto).   

Ainda quanto a essas transformações nos atributos funcionais e estruturais dessa área central 

ao núcleo, em entrevista realizada com Sonia Coutinho foi possível constatar que a perda do 

aspecto de intacto em relação dos tipos construtivos presentes, assim como a mudança do uso 

habitacional para o uso comercial, foram bastante relevantes para a desconsideração dessa 

área como uma zona de preservação. Ao ser indagada sobre os motivos para a ausência da área 

no Plano de Preservação, a especialista respondeu que:  

Eu acho que a área central não foi considerada, pois como ainda detém vários outros 
exemplares de vila operária ainda intactos e aquele já estava comprometido com o 
processo de urbanização que é exatamente na via que cortava – com a ligação entre 
Olinda e o centro de João Pessoa    já estava descaracterizada. Já apresentava 
comércio, e não era mais só habitacional. Imagino eu que tenha sido isso50.  

No ano de 2003, outra iniciativa voltada para a salvaguarda dos remanescentes da CTP foi 

empreendida com a instituição dos Imóveis Especiais de Preservação (IEPs), pela Lei Nº 

3772/2003, de Uso e Ocupação do Solo do Município de Paulista. Três anos mais tarde, a Lei 

Nº 3.921/2006 apresentou uma definição para os imóveis que poderiam ser considerados como 

IEPs. Neste documento, estes foram definidos como: “os exemplares isolados ou em conjunto 

de arquitetura significativa para o patrimônio histórico, artístico e/ou cultural do Município 

do Paulista.” 

                                                        
50 Trecho da entrevista realizada com Sônia Coutinho Calheiros, no dia 07 de junho de 2013.   
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A partir dessa definição, em que foi destacada a relevância da arquitetura na expressão dos 

valores históricos, artísticos e culturais, foram reconhecidos 20 imóveis localizados no 

Município de Paulista. Entre eles, destacam-se sete construídos pela iniciativa da família dos 

Lundgren  e localizados na área central ao antigo núcleo de Paulista: a “Casa-Grande e o 

Jardim do Coronel”, a “Igreja de Santa Isabel”, a “Fábrica Aurora – Chaminés”, a “Fábrica 

Arthur – Cruzeiro e chaminés   Prédio Administrativo”, o “Prédio da 1ª Loja de Tecidos 

Paulista”, o “Prédio do INSS” e a “Casa de Saúde e Maternidade Chalé II”.  

Entre os anos de 2002 e 2008, especificamente, o conjunto da “Casa-Grande e o Jardim do 

Coronel” passou por um processo de tombamento, sendo aprovado como o primeiro 

remanescente da CTP a ser reconhecido como um Patrimônio Histórico e Artístico para o 

Estado de Pernambuco51. No parecer conclusivo acerca do tombamento desse bem, parte 

integrante do exame técnico realizado pela Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de 

Pernambuco (FUNDARPE), foram destacados os valores histórico, sentimental e ambiental 

tanto da edificação, em si, quanto do jardim que a circunda, como símbolos da presença da 

família dos Lundgren no Município. De acordo com um trecho do parecer a justificativa para 

o tombamento foi:  

Considerando a importância da preservação dessa área verde para a cidade do 
Paulista e a vontade dos seus moradores, em conservar seus principais símbolos, 
representados especialmente pelo legado da família dos Lundgren,  [...]52   

Essa justificativa para o tombamento da “casa-grande” e do jardim possibilita inferir que o 

entendimento presente na análise deste bem aponta para a indicação de alguns tipos 

construtivos do núcleo como elementos simbólicos representativos das contribuições da 

família dos Lundgren para o município.   

A observação dessas quatro iniciativas voltadas para a conservação de remanescentes da CTP, 

realizadas entre as décadas de 1970 e 2000, permitiu inferir que alguns atributos estruturais, 

como a malha urbana e o tipo construtivo das habitações para os operários, assim como o uso 

habitacional nessas áreas foram compreendidos como atributos relevantes para a condição de 

integridade do núcleo. No entanto, apesar de se basear em pressupostos da relevância de 

sítios e conjuntos ambientais, a leitura do núcleo de Paulista não chegou a contemplar os 

diversos atributos característicos do núcleo. Nas iniciativas mais recentes, tem-se observado a 

delimitação de edificações isoladas, principalmente daquelas localizadas na área central do 

                                                        
51 Este tombamento corresponde ao Processo nº 0017/2002, disponível no acervo da FUNDARPE.  
52 Trecho do Parecer conclusivo do Processo de Tombamento nº 0017/2002, disponível no acervo da 
FUNDARPE.  
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núcleo. Este último fato leva a outra inferência: as transformações ocorridas nos usos iniciais 

dessa área central, do habitacional para o comercial, levando à perda do aspecto de intacto de 

atributos estruturais (como os tipos construtivos), contribuiu para o entendimento de que 

essa parte do núcleo não fosse considerada íntegra.    

Dois anos após essa última iniciativa de preservação da casa dos antigos proprietários, no ano 

de 2010, foi iniciado o processo de tombamento estadual das três chaminés da fábrica Aurora 

e da única chaminé da fábrica Arthur, tendo como atores envolvidos os órgãos definidos pelo 

Sistema Estadual de Tombamento53: a Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de 

Pernambuco (FUNDARPE), o Conselho Estadual de Cultura (CEC) e a Secretaria de 

Educação de Pernambuco (SEC). Também teve papel relevante nesse processo de 

tombamento a 3ª Promotoria de Justiça da Defesa da Cidadania do Paulista.   

O questionamento quanto à relevância da preservação das quatro chaminés das fábricas 

Arthur e Aurora foi lançado no documento referente à Recomendação Nº 001/2010, realizada 

pela 3ª Promotoria de Justiça da Defesa da Cidadania do Paulista. Nessa recomendação, a 

Prefeitura Municipal foi alertada quanto a um possível “risco de degradação ou destruição das 

chaminés das antigas fábricas têxteis existentes no Município do Paulista”.  

A emergência deste alerta quanto a uma possível degradação das chaminés esteve relacionada 

à proposta para a construção de um grande complexo de edificações comerciais na área da 

antiga fábrica Arthur, estendendo-se ao seu entorno. Neste, foram previstos para o terreno 

desta fábrica a construção de um shopping, um centro empresarial e um hotel. Na proposta, 

ainda estava prevista a construção de um complexo hospitalar e de dois novos bairros, para 

aproximadamente 20 mil habitações, para um entorno próximo ao antigo núcleo.   

Na proposta de arquitetura para o shopping anexada ao dossiê do tombamento foi possível 

identificar que alguns elementos remanescentes da antiga fábrica Arthur foram mantidos, 

como a chaminé, o cruzeiro e o edifício onde funcionava a antiga sede administrativa da 

fábrica (Imagens 145 a 148). Cabe salientar que estes dois últimos elementos já haviam sido 

instituídos como IEPs no ano de 2006.  

                                                        
53 No Sistema de Tombamento do Estado regulamentado pelo Decreto nº 6.239, de 11/01/1980, a Secretaria de Educação do 
Estado desempenha o papel de órgão gestor do processo, enquanto que a Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de 
Pernambuco tem o papel de órgão técnico e o Conselho Estadual de Cultura tem o papel de órgão executor do tombamento. 
Nesse sistema, para que seja iniciado o processo de tombamento, é necessário haja o deferimento do órgão gestor, no caso, a 
Secretaria de Educação.  
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Imagem  144- Imagem da Proposta Preliminar de Arquitetura para 

o shopping North Way. 

 
Fonte: P.T. nº0404375-5 / 2010 (FUNDARPE, 2010). 
 

 
 
Imagem  145- Cruzeiro. 

 
Fonte: P.T. nº0404375-5 / 2010 
 (FUNDARPE, 2010). 

Imagem  146-Planta baixa do pavimento térreo  
 da Proposta Preliminar de Arquitetura para o shopping North Way.  

 
Fonte: P.T. nº0404375-5 / 2010 (FUNDARPE, 2010). 

 
  
Imagem  147- Casa da antiga administração da fábrica 
Arthur. 

 
Na imagem, é possível observar que esta edificação ficará 
inserida dentro do espaço do novo shopping. Fonte: P.T. 
nº0404375-5 / 2010 (FUNDARPE, 2010). 

Da análise das imagens da planta e da perspectiva do projeto é possível identificar que as 

demais estruturas, como galpões e outros edifícios, ainda remanescentes da fábrica Arthur, 

não foram preservados nesta proposta de arquitetura, sendo mantidos apenas os três 

elementos destacados.  

De acordo com as palavras de um dos sócios proprietários da empresa responsável pelo 

empreendimento54, o Sr. Avelar Loureiro Filho, a viabilização desse projeto já estava sendo 

negociada com a família dos Lundgren há, aproximadamente, 15 anos. Em matéria de jornal 

publicada à época do lançamento, o empreendedor apontou que tanto o quantitativo 

populacional quanto os investimentos em mobilidade foram os principais atrativos do 

município para sua instalação nessa localidade. De acordo com as palavras do Sr. Avelar:  

                                                        
54  A construtora responsável pelo empreendimento é a ACLF Empreendimentos.  
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A Região Metropolitana Norte comporta quase dois milhões de habitantes e recebeu, 
nos últimos anos, grandes investimentos em mobilidade, como a duplicação da PE-22, 
a triplicação da PE-15, a construção do Terminal Integrado da PE-22 Pelópidas da 
Silveira. Por isso que essa área já está preparada em infraestrutura para receber um 
empreendimento desse porte. (FREITAS, 2013).  

Em entrevista realizada com um dos especialistas responsáveis pela elaboração do relatório 

técnico que subsidiou o parecer de tombamento definitivo do bem em questão, este momento 

de investimentos que o município de Paulista presenciava  época do tombamento também foi 

mencionado. Para o entrevistado, Roberto Carneiro da Cunha55, a implantação de polos 

comerciais e vias de acesso, assim como a localização do centro de Paulista, como uma “área 

de passagem”, entre outras localidades, também conferia ao município um momento de 

crescimento.  

Diante da recomendação da Promotoria de Justiça, a Prefeitura Municipal solicitou a  

FUNDARPE a abertura do processo de tombamento das três chaminés da fábrica Aurora e da 

única chaminé da fábrica Arthur. Dando início ao processo, foi elaborado o documento 

referente à Proposta de Tombamento das chaminés das Fábricas Aurora e Arthur da cidade do 

Paulista, encaminhada à SEC, a fim de solicitar deferimento para a abertura do processo de 

tombamento.   

Nesse documento inicial, os profissionais responsáveis pelo exame técnico56 destacaram a 

relevância da cidade de Paulista para a história de Pernambuco, principalmente devido à 

atuação da família dos Lundgren à frente da Companhia de Tecidos Paulista nas 

transformações técnicas realizadas na indústria têxtil do Estado. A respeito da estrutura 

física implantada, foi indicada a construção do “maior complexo fabril do Nordeste”. Neste 

caso, a referência a um “complexo” foi associada  ao conjunto de edificações que conformam as 

duas fábricas têxteis.  

Além das fábricas também foram mencionados outros atributos estruturais componentes do 

núcleo, como a porção da malha urbana relativa às áreas onde foram construídas as habitações 

para os operários – as “vilas operárias”. Sua construção foi associada a uma atitude visionária 

do industrial Herman T. Lundgren. Em sua descrição, foram destacadas as características do 

tipo construtivo das habitações, assim como as mudanças realizadas pelos moradores:  

                                                        
55  A entrevista foi realizada com Roberto Carneiro da Silva (Chefe da Célula de Tombamento), no dia 30 de 
janeiro de 2013.  
56 Os profissionais responsáveis foram: as arquitetas Rosa Virgínia Bomfim Vanderlei (Chefe da Unidade de 
Preservação) e Maria de Fátima Tigre Leão de Oliveira (Coordenadora de Preservação Cultural); o técnico em 
Restauro e Preservação Roberto Carneiro da Silva (Chefe da Célula de Tombamento) e a historiadora Maria de 
Lourdes B. Cordeiro (Programa de Especialização em Patrimônio – PEP /FUNDARPE).  
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Na maioria, essas casas são conjugadas, formando grandes corredores. As portas e 
janelas dão diretamente para a rua ou, por vezes, para uma varanda corrida. É 
interessante destacar que essas varandas funcionavam, anteriormente, como 
calçadas cobertas.  
Atualmente, muitos proprietários das casas estão colocando pequenos muros, 
individualizando as varandas. As cobertas são geralmente de telha francesa57.  

Além dessa menção à existência de alguns atributos do núcleo, também foram consideradas as 

repercussões do processo de desmonte ocorrido entre as décadas de 1970 e 1980. Entre as 

repercussões desse processo, deu-se destaque ao estado de “sucateamento” das duas fábricas.   

Embora tenha sido reconhecida a implantação de um “complexo fabril”, o que poderia remeter 

a um entendimento do assentamento levando em conta atributos estruturais, funcionais e 

visuais ainda presentes nesta época do tombamento, observa-se que a análise quanto ao 

estado de conservação foi direcionada para as fábricas Arthur e Aurora e suas respectivas 

chaminés.  

A análise apresentada nesse documento indicou que as instalações físicas das fábricas se 

encontravam em “processo de arruinamento.” Por outro lado, a análise das chaminés indicou  

um estado de conservação bastante diferente, apontando o aspecto de intacto que estas 

apresentavam, destacando-se na paisagem de Paulista como os elementos mais altos e o 

referencial mais importante da cidade, mantendo-se “[...] aparentemente estáveis e íntegras, 

constituindo o testemunho vivo do período de apogeu da cidade em função de sua indústria 

têxtil, parecendo ‘sentinelas’ das áreas sob seu domínio” (FUNDARPE, 2010).  

Foi diante desse entendimento, da relevância das chaminés como um atributo visual ainda 

remanescente no núcleo que a preservação desses elementos foi sugerida como a “principal 

alternativa” para a preservação de bens associadas à CTP no município:  

A preservação, através do Tombamento, destes elementos que fizeram com que 
Paulista ficasse conhecida como ‘a cidade das chaminés’, surge como principal 
alternativa de se manter viva na memória dos paulistenses contemporâneos e das 
gerações futuras, a lembrança da época em que o município adquiriu notoriedade 
econômica e relevância nacional58.  

Ou seja, a análise deste documento inicial ao processo de tombamento permitiu constatar que  

o atributo visual ainda remanescente no núcleo referente às chaminés como elementos de 

destaque na cidade foram considerados suficientes para expressar a relevância do período de 

                                                        
57 Trecho do documento “Proposta de Tombamento das Chaminés das Fábricas Aurora e Arthur da Cidade do 
Paulista”, elaborado pela FUNDARPE, 15 de março de 2010.  
58 Citação do documento Proposta de Tombamento das Chaminés das Fábricas Aurora e Arthur da Cidade do 
Paulista – P.T. nº 0404375-5 / 2010 (FUNDARPE, 2010).  
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apogeu que a Companhia teve para o município de Paulista e para o Estado. Mesmo após a 

menção de atributos estruturais, como a malha urbana conformada pelos trechos onde houve 

a construção das moradias dos operários, estes não foram considerados elementos essenciais 

para a compreensão de integridade do bem a ser preservado neste tombamento.  

Dando continuidade ao acompanhamento do projeto a ser realizado no terreno da fábrica 

Arthur, a 3ª Promotoria de Justiça da Defesa da Cidadania do Paulista solicitou à FUNDARPE 

a elaboração de outro estudo técnico referente à proposta Preliminar de Arquitetura para a 

Construção do Shopping Center na localidade. No Parecer Técnico nº 02/2010, o órgão emitiu um 

parecer favorável à proposta preliminar do projeto arquitetônico. As informações 

apresentadas nesse parecer contribuem para a elucidação sobre a compreensão de integridade 

do núcleo fabril que permeou esse processo de tombamento.  

Entre as justificativas apresentadas pela FUNDARPE, foi destacado que a proposta estava 

contemplando a preservação das características arquitetônicas dos três elementos 

remanescentes da antiga fábrica Arthur, que haviam sido definidos para preservação. Além 

disso, também foram mencionados os benefícios que este novo empreendimento poderia 

proporcionar à população de Paulista e das localidades vizinhas. De acordo com um trecho do 

parecer técnico:       

˗ Preservará e manterá em bom estado os elementos remanescentes da Fábrica 
Arthur, ou seja, a chaminé, o prédio administrativo e o cruzeiro; 
˗ Sua localização à margem da PE-15 no centro da cidade, porém separada deste pela 
citada via, proporcionará condições satisfatórias de acesso sem maiores prejuízos 
para o trânsito local;  
˗ A requalificação com novo uso da área remanescente da antiga fábrica Arthur, 
desativada desde o início dos anos 1990 e em processo de degradação continuado, 
proporcionará um novo ânimo à cidade do Paulista; 
˗ A geração de emprego e renda proporcionada pelo empreendimento, contribuirá e 
muito, para o desenvolvimento do município; 
˗ Haverá uma melhoria significativa na qualidade de vida dos munícipes e habitantes 
das cidades vizinhas em função da disponibilização de local de compras 
concentrado e moderno, e ainda de entretenimento e serviços dos quais a região 
carece a exemplo de salas de cinema e boas lanchonetes59.   

Por esta justificativa apresentada, observa-se que o fator relevante para a apresentação desse 

parecer favorável esteve relacionado ao entendimento de que a preservação das características  

dos tipos construtivos referentes aos três elementos ainda remanescentes da fábrica Arthur 

fosse considerada suficiente para a preservação dos remanescentes da CTP no terreno. Neste 

caso, as demais edificações remanescentes da fábrica Arthur (como alguns galpões e 

                                                        
59 Trecho do Parecer Técnico nº 02/2010, elaborado pela FUNDARPE, 29 de março de 2010. P.T. nº0404375-5 / 
2010 (FUNDARPE, 2010).  



|158 

edificações anexas), assim como as relações visuais existentes entre estes elementos não 

foram considerados atributos relevantes a serem preservados.  

No dia 13 de abril de 2010, a publicação do Edital de Tombamento no Diário Oficial do Estado 

de Pernambuco, contemplando as quatro chaminés das fábricas, reforçou a importância e as 

características especiais destes bens como “detentores de relevante expressão arquitetônica, 

histórica e paisagística.” Após a publicação do edital, foram incluídos no processo os outros 

dois elementos presentes no terreno da antiga fábrica Arthur: o edifício onde funcionou sua 

sede administrativa e um cruzeiro. A inclusão desses outros dois elementos deveu-se à 

solicitação do CEC. Por meio do Ofício nº 035/2010, endereçado à FUNDARPE, os 

conselheiros, entre outras observações quanto à Proposta de Tombamento das Chaminés das 

Fábricas Arthur e Aurora, argumentaram ser de “suma importância, como uma extensão das 

Chaminés, o Tombamento de dois Monumentos: a Casa de Administração e o Cruzeiro – que 

fazem consonância com a tradição”60. 

Dando continuidade à instrução do tombamento, foi elaborado pela FUNDARPE o Exame 

Técnico, a fim de subsidiar o parecer definitivo do CEC quanto ao tombamento em questão. 

Neste segundo documento elaborado pela FUNDARPE, foram apresentados estudos mais 

aprofundados sobre as características dos bens a serem tombados. No parecer conclusivo 

deste segundo documento, o primeiro aspecto destacado foi a contribuição do patriarca 

Herman Theodor Lundgren e de sua família para a modificação da “face” industrial da cidade 

de Paulista. Quanto a essa contribuição, a análise apresentada destacou a modernização da 

Companhia com a construção de um “Parque Industrial do Paulista”, a aquisição de novo 

maquinário importado para as fábricas e a implantação da rede de lojas “Pernambucanas”, 

para escoar a produção das fábricas.  

Assim como no primeiro documento, nesse também houve o reconhecimento da construção 

de uma malha urbana empreendida pela CTP considerando suas fábricas e vilas operárias. No 

entanto, a partir de um trecho desse parecer, pôde-se perceber que, apesar deste 

reconhecimento, foi ressaltada a perda do aspecto de intacto de parte desta malha urbana, 

referente à sua área central, bem como a permanência de alguns tipos construtivos 

constituintes desta malha:  

                                                        
60 Citação do documento Exame Técnico das Chaminés das Fábricas Arthur e Aurora. Maio de 2010. P.T.  
nº0404375-5 / 2010 (FUNDARPE, 2010). 
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O centro da cidade do Paulista desenvolveu-se em torno das duas fábricas e das vilas 
operárias de forma desordenada de modo que hoje, apesar de guardar as principais 
construções dos Lundgren: as duas fábricas, a casa e o jardim do coronel, a igreja de 
Santa Isabel, percebe-se uma necessidade de requalificação desta parte da cidade. 

Além deste estado da indicação da perda do aspecto de intacto desta área central ao antigo 

núcleo, a análise também apresentou outras repercussões do desmonte nas duas fábricas. De 

acordo com a descrição apresentada sobre as fábricas, elas teriam sido: “Desativadas, as 

instalações físicas das fábricas hoje se encontram abandonadas e em acelerado processo de 

arruinamento.” Ainda em relação ao estado de conservação destas duas edificações, uma parte 

do Exame Técnico indicou que:  

No local onde outrora funcionava a Fábrica Arthur, agora serve de depósito de uma 
rede de lojas de eletrodomésticos. Já no local onde funcionava a fábrica Arthur que 
fora demolida, cedendo lugar a Faculdade Joaquim Nabuco. As demais construções 
se encontram em estado de arruinamento61.  

Por outro lado, contrapondo-se à perda do aspecto de intacto das fábricas, foi indicado o bom 

estado de conservação das quatro chaminés (três da fábrica Aurora e uma da fábrica Arthur). 

A conclusão apresentada destacou que essas quatro edificações mantinham-se 

“aparentemente estáveis e íntegras, constituindo o testemunho vivo do período de apogeu da 

cidade em função de sua indústria têxtil, parecendo ‘sentinelas’ nas áreas sob seu domínio.”  

Ou seja, percebe-se aqui, mais uma vez, a ênfase no atributo visual do núcleo referente ao 

destaque das chaminés. Esta ênfase também prevaleceu no item Análise física/ Situação atual 

deste mesmo Exame. Nele foram destacados o estado de arruinamento das suas fábricas e a 

permanência das chaminés como elementos de destaque na paisagem local devido a sua 

grande altura. Quanto a este último aspecto, foi descrito que: “Essa monumentalidade confere 

as chaminés o poder de evocar uma imagem viva em qualquer observador, sendo, portanto, 

legítimas testemunhas do auge econômico e de produção das fábricas que representam”.  

Na análise dos remanescentes da fábrica Aurora indicou-se, apenas, o acelerado processo de 

arruinamento em que as construções se encontravam. A análise não apresentou mais 

descrições quanto a estes remanescentes. Por outro lado, a análise das três chaminés 

presentes no terreno foi apresentada por meio de fotografias e desenhos, contemplando uma 

descrição da técnica construtiva utilizada, em tijolos cerâmicos maciços dispostos em fiadas 

em “perpianhos” e postos em comprido alternadamente; a utilização de anéis de ferro 

(Imagem 149). Além dessa descrição, na análise também foram feitas considerações sobre o 

                                                        
61 Citação do documento Ofício nº 035/2010     P.T.  nº 0404375-5 / 2010 (FUNDARPE, 2010). 
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estado de conservação dos três elementos. Quanto a este último, constatou-se que: “as 

chaminés começam a apresentar sinais de arruinamento, em função da falta de manutenção, 

podendo ser observados danos expressivos como desgaste dos tijolos, anéis de contenção 

soltos e com sinais de oxidação [...]”.  

Imagem  148- Registro fotográfico das chaminés da fábrica Aurora. 

   
Fonte: P.T. nº 0404375-5 / 2010 (FUNDARPE, 2010). 

Em relação à análise física dos remanescentes da fábrica Arthur, foi destacada a redução do 

terreno da fábrica com a construção da Rodovia PE-15, assim como também foi abordado o 

estado de degradação das outras edificações vinculadas à fábrica. Por outro lado, a exemplo da 

descrição das chaminés da fábrica Aurora, a situação física da única chaminé da fábrica 

Arthur também foi descrita por meio de registro fotográfico. Nessa descrição, foram 

destacadas a arquitetura desta única chaminé e os sinais do seu desgaste (Imagem 152). No 

entanto, mesmo diante de alguns sinais de desgaste devido à passagem do tempo; o resultado 

da avaliação indicou que “sua única chaminé permanece como testemunho vivo da época de 

opulência da fábrica.”.  
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Imagem  149- Registro fotográfico das chaminés da fábrica Arthur. 

   
Fonte: P.T. nº 0404375-5 / 2010 (FUNDARPE, 2010). 

Além das chaminés, na análise foram realizadas algumas considerações sobre os outros dois 

remanescentes: a sede da antiga fábrica Arthur e o cruzeiro. Quanto ao primeiro, mencionou-

se, apenas, que este estava “[...] engastado ao corpo da fábrica, quase sem  visibilidade, mas que 

devido ao arruinamento das construções vizinhas hoje se destaca sobremaneira no sítio [...]”. 

Quanto ao Cruzeiro, não foi apresentada nenhuma descrição sobre suas características ou 

estado de conservação.  

A partir da leitura deste item de Análise da Situação Física dos bens foi possível constatar a 

relevância que foi dada ao atributo visual referente ao destaque das chaminés como elementos 

simbólicos do período de apogeu da CTP para o município de Paulista e para o estado de 

Pernambuco. Entende-se que os outros dois remanescentes foram interpretados como 

elementos secundários na compreensão do que seria a condição de integridade do bem a ser 

tombado. Ou seja, a compreensão do que foi considerado como “completo” para expressar 

este período de apogeu da indústria foi fortemente associada ao destaque visual das chaminés 

no antigo núcleo.  

A relevância deste atributo visual do núcleo também foi traduzida na delimitação do polígono 

de tombamento sugerida ao final do parecer conclusivo apresentada neste Exame. De acordo 

com este parecer, o polígono de proteção deveria corresponder ao terreno murado das duas 

fábricas. Para a zona non aedificandi, foram sugeridos polígonos conformados pelas tangentes 

de círculos cujos centros seriam as chaminés, e os raios seriam iguais a 1/3 da altura destas.  
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Em relação à chaminé da fábrica Arthur, ainda foi sugerida a delimitação de outra área de 

preservação relativa a um “cone de visibilidade”, que poderia ser conseguido por meio da 

desapropriação da área existente entre a fábrica Arthur e a Igreja de Santa Isabel.  

Finalizando este processo de tombamento, no dia 09 de fevereiro de 2012, a Secretaria de 

Cultura publicou, no Diário Oficial do Estado de Pernambuco, a Resolução Nº 001, em que foi 

apresentada decisão do CEC resolvendo, em seu artigo 1º “Tombar as chaminés das fábricas 

Arthur e Aurora, a Casa da Administração e o Cruzeiro”62. 

4.4| Considerações parciais  

Ao final da leitura acerca da trajetória, dos atributos e do processo de tombamento ocorridos 

no antigo núcleo fabril da Companhia de Tecidos Paulista, foi possível elaborar algumas 

conclusões sobre o entendimento de integridade deste núcleo que permeou o processo de 

tombamento das Chaminés das Fábricas Arthur e Aurora, Cruzeiro e Casa da Administração.  

Primeiramente, é importante mencionar que, a partir da análise da trajetória do núcleo, foi 

possível identificar a presença de diferentes atributos em sua constituição inicial, como o 

atributo funcional da diversidade de atividades associadas à função primordial dos núcleos, e 

controlar e fixar os operários nas proximidades da indústria    como o trabalho nas fábricas, o 

uso habitacional, o lazer, a religião; os atributos estruturais referentes à conformação de uma 

malha urbana mista – com porções com um desenho mais sinuoso e outras com uma maior 

ortogonalidade    com um caráter disperso atingindo grandes dimensões e com baixa 

densidade construtiva, uma diversidade de tipos construtivos     casas térreas geminadas, casas 

térreas isoladas, igreja, galpões industriais e o atributo visual do destaque das chaminés como 

elementos de destaque no núcleo.   

Após o processo de desmonte, também foi possível identificar a permanência de muitos destes 

atributos iniciais. Com relação ao atributo funcional, pode ser observada a permanência da 

diversidade de usos, como a habitação nas áreas onde foram construídas as habitações para os 

operários, o uso da Igreja de Santa Isabel, assim como de alguns espaços livres como a antiga 

Praça 10 de Novembro e o uso do antigo “Campo do Paulista”. Por outro lado, observa-se que 

houve algumas mudanças nestes atributos, como a extinção da função primordial de fixar os 

                                                        
62 Apesar desta decisão final apresentada pelo Conselho Estadual de Cultura, a inscrição no livro do tombo não 
foi realizada até o corrente ano. Esta inscrição só poderá ser realizada após a homologação deste tombamento 
pelo Governador do Estado de Pernambuco, de acordo com o Sistema Estadual de Tombamento.  
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operários e controlar o seu cotidiano, associadas à extinção da atividade industrial das duas 

fábricas. Além disto, também pode ser observado o desenvolvimento da atividade comercial 

na área central do núcleo.  

Quanto aos atributos estruturais, observou-se a manutenção de grande parte da malha 

urbana, com a continuidade dos trechos mais sinuosos e de outros ortogonais; a permanência 

de alguns tipos construtivos localizados no centro do antigo núcleo, como igreja, a casa dos 

proprietários, o antigo edifício da policlínica. No entanto, também foram identificadas 

algumas transformações que repercutiram no aspecto de intacto deste atributo, como: a 

construção da via de duplicação da Rodovia PE-15, reduzindo o terreno da fábrica Arthur e 

reduzindo a ligação entre essa fábrica e as demais áreas do núcleo; as transformações nas 

casas construídas para os operários, com um maior grau de transformação na região central do 

antigo núcleo; e o aumento da densidade, com a construção de algumas edificações nas 

imediações das áreas habitacionais.  

Mesmo diante do processo de desmonte, cabe destacar a permanência do atributo visual das 

chaminés, destacando-se visualmente dos demais edifícios devido a sua altura. Foi observado 

que, mesmo sendo construídas novas edificações no núcleo, as chaminés permaneceram como 

elementos de destaque.  

Ou seja, neste trabalho, foi compreendido que, apesar da perda do aspecto de intacto de 

alguns dos atributos, o antigo núcleo de Paulista ainda apresentava muitos dos atributos que 

compunham sua condição de integridade.   

Desde o final da década de 1970, alguns remanescentes do núcleo, como as casas dos                        

ex- operários e alguns edifícios situados na região central, passaram a ser reconhecidos como 

bens passíveis à conservação como patrimônio cultural. No entanto, a leitura de registros 

dessas iniciativas possibilitou interpretar que nenhuma delas chegou a considerar os 

diferentes atributos presentes no núcleo e as relações entre eles como essenciais para a 

condição de integridade dos bens considerados em cada experiência.  

No caso do tombamento das chaminés das fábricas, do cruzeiro e do edifício sede da antiga 

fábrica Arthur, experiência de análise mais específica neste trabalho, foi possível inferir que o 

entendimento da integridade do antigo núcleo fabril de Paulista que permeou a análise desse 

tombamento considerou que o atributo visual do destaque das chaminés seria suficiente para 

expressar a relevância histórica do período de apogeu da companhia industrial para o 
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Município e para o Estado. Mesmo diante da menção a outros atributos ainda presentes na 

localidade, como partes da malha urbana, ou ainda algumas edificações isoladas; estes não 

foram considerados como parte componente do estado de integridade necessário para o 

tombamento.  

Entende-se também que a interpretação da perda do aspecto de intacto dos tipos 

construtivos, principalmente daqueles localizados na porção central da malha urbana do 

núcleo e das duas fábricas foi uma característica da integridade que teve grande peso na 

análise deste processo.  

No capítulo seguinte será apresentada uma abordagem comparativa entre as distintas 

compreensões de integridade dos núcleos fabris que estiveram relacionadas aos dois 

tombamentos analisados anteriormente.  
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Capítulo 5|   

Compreendendo o tombamento de conjuntos 
indissociáveis e de chaminés simbólicas  
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Empreendidas as análises individuais de cada um dos estudos de caso    em que foram 

descritas as trajetórias dos núcleos fabris construídos em Marzagão e em Paulista, 

identificados alguns dos atributos relevantes para a condição de integridade desses núcleos e 

apresentada a compreensão sobre como essa condição foi percebida em cada processo de 

tombamento   , o último capítulo deste trabalho é dedicado à comparação entre as percepções 

sobre o que constituiu a condição de integridade nos dois processos de tombamentos.  

Para tanto, será empreendida uma abordagem comparativa, em que estão sistematizadas as 

semelhanças e as diferenças entre as percepções da integridade nos dois casos estudados que 

estiveram associadas às diferentes propostas de tombamentos: uma com indicação para a 

conservação de um conjunto; e a outra para a conservação de chaminés.   

Ao final do capítulo, também serão apresentadas as considerações finais acerca dos resultados 

obtidos, além da indicação de algumas questões em aberto no que se refere à noção de 

integridade e da conservação de remanescentes industriais.      

5.1| Uma comparação entre os casos  

A abordagem comparativa entre os casos inicia-se com algumas considerações relativas aos 

próprios atributos que caracterizaram ambos os núcleos fabris em suas construções. A partir 

das fontes documentais pesquisadas, foi possível identificar que os núcleos mineiro e 

pernambucano apresentavam grande parte dos atributos presentes em outros núcleos fabris, 

como: uma diversidade de tipos construtivos, certo isolamento de outras localidades e uma 

malha urbana com baixa densidade com trechos de maior ortogonalidade    esses atributos 

estruturais conformados em função da atividade industrial e de outras atividades associadas 

ao controle do cotidiano dos operários.  

Um primeiro aspecto diferenciador entre os dois núcleos pode ser conferido aos seus 

atributos estruturais.  Observou-se que o núcleo fabril da Companhia de Tecidos Paulista 

apresentava grandes dimensões e uma malha urbana com caráter de dispersão, 

principalmente, quanto às áreas onde foram construídas as habitações dos operários. 

Diferentemente, o núcleo mineiro conformava um assentamento de pequenas dimensões. 

Assim como outros núcleos fabris, o desmonte também fez parte da trajetória dos núcleos de 

Marzagão e Paulista, implicando mudanças e permanências nos atributos iniciais de ambos os 

núcleos.   
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Em Paulista, os registros indicaram a permanência de atributos funcionais, estruturais e 

visuais. O uso habitacional permaneceu em grande parte das áreas destinadas aos operários, 

no bairro do Nobre e nas proximidades do antigo “Campo do Paulista”. Além disso, algumas 

edificações permaneceram com os mesmos usos, como a Igreja e o edifício do INSS, assim 

como alguns espaços livres, como a antiga Praça 10 de Novembro e o uso do antigo “Campo do 

Paulista”. Também foi notada a manutenção de grande parte da malha urbana, com a 

continuidade dos trechos mais sinuosos e de outros ortogonais; a permanência de alguns tipos 

construtivos localizados no centro do antigo núcleo, como a igreja, a casa dos proprietários, o 

antigo edifício da policlínica; e ainda, as localidades que se tornaram bairros do município 

conformadas pelas antigas habitações dos operários. Cabe ainda destacar a continuidade das  

quatro chaminés como elementos de destaque visual para a localidade.   

No entanto, as transformações realizadas na área central ao núcleo, como o desenvolvimento 

da atividade comercial, as mudanças nas habitações para comportar os novos usos, a 

construção de novas edificações, e ainda a construção da via de duplicação da Rodovia PE-15 

(reduzindo o terreno da Fábrica Arthur e reduzindo a ligação entre essa fábrica e as demais 

áreas do núcleo), contribuíram para a perda do aspecto de intacto dessa área.   

Apresentando uma situação mais diferenciada, a análise do antigo núcleo fabril de Marzagão 

indicou a permanência de muitos dos atributos funcionais, estruturais e visuais iniciais à sua 

construção, como: as atividades industriais (realizadas por outra empresa), o uso 

habitacional, o isolamento de outros assentamentos, a malha urbana e a relação visual entre 

esse conjunto e o sítio natural montanhoso e vegetado no qual ele foi edificado. Cabe chamar a 

atenção, entretanto, para as destruições de parte dos tipos construtivos, principalmente, das 

habitações térreas que foram construídas para os operários.  

Ou seja, com base nas análises realizadas, é possível afirmar que o antigo núcleo fabril de 

Marzagão apresentava-se com grande parte de seus atributos inicialmente implantados e que 

estes não apresentavam muitas transformações, o que lhes conferia um maior aspecto de 

intacto. O antigo núcleo fabril de Paulista também se apresentava com grande parte de seus 

atributos; no entanto, estes já apresentavam muitas transformações, reduzindo o seu aspecto 

de intacto.  

Esses resultados obtidos poderiam levar a supor que as diferentes propostas de tombamentos 

estariam associadas, apenas, aos atributos remanescentes. No entanto, a comparação entre os 

dossiês produzidos ao longo dos processos apontaram para outros aspectos relacionados. O 
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primeiro destes aspectos identificados foi referente à composição das equipes de profissionais 

responsáveis pela elaboração dos estudos técnicos e pareceres sobre os bens que embasaram 

as deliberações sobre os tombamentos. A partir da leitura dos documentos foi possível 

identificar uma semelhança na composição das equipes dos dois casos. Apesar da distinção 

quanto ao número de participantes, as equipes eram compostas por profissionais das mesmas 

áreas de conhecimento, a saber; História e Arquitetura.  

Entende-se que a presença dos saberes dessas duas áreas de conhecimento orientou a leitura 

dos bens, apontando para atributos presentes que se reportavam a esses conhecimentos. Por 

exemplo, podem ser destacados os itens presentes no Exame Técnico para o tombamento das 

Chaminés das Fábricas Aurora e Arthur: Breve histórico do Município de Paulista, Atrativos 

arquitetônicos do Município, O trabalho e o proletariado na Companhia de Tecidos Paulista, 

Análise Física/ Situação Atual. Assim como, a presença de itens como: Análise histórica, Análise 

urbanística e arquitetônica no Relatório de Avaliação para Tombamento do Conjunto da Fábrica de Tecidos 

e Vila Operária de Marzagão em Sabará. Ou seja, em ambos os exames técnicos realizados, os itens 

se remetiam à trajetória histórica e às características da arquitetura dos edifícios.  

No entanto, na instrução do processo de tombamento do Conjunto Arquitetônico e 

Paisagístico de Marzagão, observou-se que a presença da noção de um modelo de 

assentamento industrial, relevante no campo da História Urbana, significou um ponto de 

diferenciação entre os entendimentos de integridade analisados nos dois processos.  

Nesse caso, destacou-se a leitura do documento de Avaliação para o Tombamento, em que foi 

identificada a presença da noção de “modelo vila/fábrica”. Este “modelo” foi descrito como 

uma condição sine qua non para a implantação da indústria em Minas Gerais, cujo objetivo era 

de proporcionar um maior controle dos operários. A presença dessa noção permitiu inferir 

que ela teve grande repercussão no entendimento de integridade do bem a ser tombado. 

Entende-se que foi devido à compreensão desse modelo que a leitura reportou-se à 

identificação de um “conjunto”.  

A percepção da presença de um “conjunto” guiou uma leitura do bem , passando a considerar 

relevantes não apenas as edificações construídas de uma maneira isolada, mas também 

elementos componentes dos atributos estruturais e visuais do núcleo, como as vias 

implantadas, as relações entre as edificações, o cenário do antigo núcleo a partir de pontos 

específicos que revelavam sua relação com o entorno vegetado ainda existente e os diferentes 
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estilos arquitetônicos adotados como expressão das relações sociais existentes na época de 

fundação do núcleo. Em outras palavras, foi possível compreender que a presença da noção de 

modelo levou ao reconhecimento de diferentes atributos ainda remanescentes na localidade 

como elementos relevantes para a condição de integridade do bem, considerando o aspecto de 

completude.  

A relevância da leitura de um conjunto para a compreensão da integridade na análise desse 

processo ficou mais evidente na argumentação apresentada na proposta de 

Contraimpugnação, elaborada em resposta à solicitação para a exclusão da Vila Elisa (antiga 

moradia dos proprietários da Companhia Fiação e Tecidos de Minas Gerais) do tombamento. 

Nessa resposta elaborada pelos responsáveis técnicos - o historiador Carlos Henrique Rangel 

e a arquiteta Selma Melo Miranda    a relação entre essa moradia dos proprietários e as demais 

edificações do núcleo foi enaltecida como um traço das relações sociais do trabalho existentes 

na época da construção do núcleo.   

Outro aspecto associado ao entendimento de integridade nos dois casos de tombamento foi 

relativo ao destaque dado ao atributo visual, que ainda permanecia em ambos os núcleos. 

Tanto em Paulista quanto em Marzagão, houve a permanência, respectivamente, do destaque 

visual das quatro chaminés como elementos verticais referenciais para a localidade; e da 

relação do conjunto edificado  com o seu entorno natural, o sítio de implantação.  

Nas análises realizadas para a instrução dos tombamentos, esses atributos visuais foram 

considerados bastante relevantes para o aspecto de completo que os bens deveriam 

apresentar para o tombamento. Entretanto, e este se apresenta como um ponto de 

diferenciação entre os casos, observou-se que, na análise para o tombamento das chaminés de 

Paulista, o atributo visual foi considerado suficiente para expressar a relevância histórica da 

implantação da indústria e de seu apogeu para o Estado de Pernambuco e para o Município de 

Paulista.  

A partir de uma compreensão distinta, no tombamento do conjunto arquitetônico e 

paisagístico de Marzagão, o atributo visual foi considerado como um dos atributos relevantes 

para essa expressão, mas não apenas o único.  

Cabe destacar que, embora o atributo visual tenha sido considerado isoladamente para 

expressar os significados históricos e culturais associados à industrialização, o antigo núcleo 

fabril da Companhia de Tecidos Paulista ainda apresentava a permanência de alguns 
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atributos estruturais e funcionais conformados por porções de sua malha urbana, 

principalmente nas áreas onde foram inicialmente construídas as habitações para os 

operários, por espaços livres, e por algumas atividades que remetiam àquelas inicialmente 

praticadas no núcleo.  

Outro aspecto de distinção entre as análises realizadas para os dois tombamentos foram as 

diferentes relevâncias atribuídas aos aspectos de completo e de intacto presentes na noção de 

integridade. A leitura dos exames técnicos sobre os bens permitiu identificar que, no 

tombamento das chaminés, do cruzeiro e da antiga sede da administração da Fábrica Arthur,  

foi dada bastante importância ao aspecto de intacto dos atributos, principalmente, dos tipos 

construtivos. Na análise, foi identificado que as mudanças realizadas nos usos e nos tipos 

construtivos das casas para os operários localizadas na área central do núcleo, as mudanças 

nos edifícios das fábricas Arthur e Aurora, e ainda, a construção das vias para a duplicação da 

Rodovia PE-15 foram consideradas essenciais para que esses elementos não fossem 

considerados partes integrantes da proposta de tombamento. Ou seja, a perda do aspecto de 

intacto de alguns elementos repercutiu na compreensão de que estes não fariam parte da 

condição de integridade do bem.    

Por outro lado, a análise realizada para o tombamento do conjunto de Marzagão foi permeada 

por uma percepção bastante distinta, apresentando o predomínio da análise quanto ao 

aspecto de completo do bem. Nesse caso, foi possível identificar, por exemplo, o destaque 

dado à permanência dos diferentes atributos, mesmo que estes não se apresentassem intactos. 

Isso pode ser observado, por exemplo, no exame técnico elaborado sobre o conjunto, nos 

pareceres conclusivos, e ainda, nas respostas de contraimpugnação, em que algumas 

transformações realizadas foram consideradas como um traço da própria trajetória do 

conjunto. As mudanças realizadas no antigo armazém de algodão para abrigar o Grupo de 

Teatro Kabana, ou os vazios deixados pela destruição completa de algumas edificações (casas, 

estação ferroviária, cinema, parte da igreja e armazém, entre outros) foram considerados como 

características tão importantes quanto a própria presença das edificações.  

Por meio da análise dos processos de tombamento e considerando os atributos remanescentes 

dos antigos núcleos fabris na época em que foram realizados os estudos para os tombamentos 

pelas equipes técnicas responsáveis, foi possível identificar que esses foram os principais 

pontos de semelhança e diferenciação associados aos entendimentos da integridade dos 

núcleos fabris de Marzagão e de Paulista.  



|171 

Cabe aqui destacar que a pesquisa realizada atuou mais no âmbito da abertura de 

perspectivas que das generalizações. A identificação de semelhanças e distinções entre os 

casos associadas ao entendimento de integridade nos distintos pareceres de tombamento 

foram pistas que podem ser recorrentes, ou não, em outros casos. Verificar essas recorrências, 

a fim de formular considerações de caráter mais generalizante, poderia ser mais um caminho a 

ser percorrido.  

5.2| Considerações finais  

Retomando o objetivo inicial delineado para este trabalho     de compreender as relações entre 

os entendimentos da integridade e as propostas de tombamentos    , os resultados obtidos a 

partir da abordagem comparativa entre os casos permitiu concluir que os dois tombamentos 

foram baseados em compreensões muito distintas da integridade dos núcleos fabris.   

Entende-se que as diferentes propostas apresentadas não estiveram associadas apenas aos 

atributos remanescentes, mas às suas leituras.   

 As distintas  formas de entendimentos foram relacionadas a alguns pontos de diferenciação 

mais específicos. O primeiro deles foi relativo à presença do saber do campo da História 

Urbana na instrução do tombamento. Ele teve grande contribuição para a ampliação da 

compreensão do bem analisado, principalmente, por se tratar de um remanescente de 

atividades industriais. A contribuição desse conhecimento indicou a relevância de um bem 

com características urbanas e arquitetônicas, que se refletiram na valorização de diferentes 

atributos para a integridade do bem.  

Também foi possível concluir que as diferentes valorações dos aspectos de completo e de 

intacto, por parte dos profissionais dos diferentes órgãos estaduais de preservação, levaram à 

desconsideração de elementos que ainda podiam ser capazes de expressar significados 

relevantes para conservação dos remanescentes industriais, como os dois núcleos analisados.  

Por meio da análise das trajetórias, dos atributos presentes nos núcleos, dos atores 

envolvidos, dos dossiês constituídos para os processos de tombamentos, das entrevistas 

realizadas com os especialistas, enfim, de todas as fontes documentais utilizadas nesse 

trabalho, assim como da revisão sobre a noção de integridade no Campo da Conservação 

Patrimonial, foram identificadas outras questões, que também podem estar associadas às 

diferentes propostas de tombamentos de áreas industriais.   
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Em relação à noção de integridade no Campo da Conservação Patrimonial, a pesquisa aqui 

desenvolvida revelou algumas distinções quanto ao entendimento do que seria essa condição 

por parte dos órgãos mineiro e pernambucano responsáveis pela conservação do patrimônio 

cultural em dois Estados brasileiros. No entanto, entende-se que essa constatação, fruto da 

comparação de apenas dois casos, não é suficiente para generalizações. Por outro lado, 

vislumbra-se aí outro caminho de investigações que pode ser trilhado, a fim de identificar  

como a noção de integridade tem sido compreendida pelas instituições estaduais e federal 

responsáveis pela conservação patrimonial. Quais as repercussões das compreensões de 

integridade nos tombamentos realizados por essas instituições? 

Outra questão em aberto diz respeito às percepções da integridade do bem a partir de 

diferentes atores envolvidos nos processos de tombamento. Nos dois casos estudados, foi 

percebida a participação de grupos em posições diferenciadas, como os conselheiros, os 

técnicos, os moradores, os investidores e o Poder Público. Que atributos podem ser 

destacados a partir das leituras desses diferentes atores?   

Também podem ser destacadas, como um caminho para investigação, as relações entre o 

contexto de valorização imobiliária, no qual muitas das áreas industriais estão inseridas junto 

às destruições que elas provocam e as propostas de tombamentos indicadas para estas áreas. 

Essa valorização esteve presente nas motivações iniciais para as solicitações dos 

tombamentos nos núcleos de Marzagão e Paulista.   

A revisão sobre as primeiras iniciativas de preservação de bens associados ao processo 

industrial, em outros países, também indicou que a destruição foi uma das principais causas 

para se pensar na conservação dos remanescentes da indústria. Do mesmo modo, as 

destruições também apontaram para a fragilidade da preservação dessas áreas na atualidade, 

pois estão inseridas em contextos em que algumas de suas características, como a amplitude 

de terras, têm sido valorizadas como patrimônio econômico.  

Ao final deste trabalho, espera-se que as considerações realizadas sobre como uma das 

principais noções presentes no Campo da Conservação – a integridade – tem sido 

compreendida em relação a um bem de dimensões urbanas, como o legado do processo de 

industrialização, possam contribuir para a conservação dessas áreas.  
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APÊNDICE A -  Entrevista com Flávio de Lemos Carsalade63 

Data da entrevista: 06/06/2013 

Questão 1: Como o Sr. caracteriza a implantação que ocorreu em Marzagão? 

FC: A implantação do conjunto operário de Marzagão é típica de alguns assentamentos de indústria têxtil em Minas 
Gerais, como por exemplo o de Biri-Biri, distrito do município de Diamantina, também tombado pelo IEPHA-MG. 
Nesses casos, a tipologia  abrigava um conjunto que se instalava junto a um curso d’água para dele se servir e era 
composto basicamente do edifício para a fábrica, uma vila operária (residências dos funcionários e prédios funcionais, 
como refeitório) e um setor destinado à habitação dos gestores ou donos das fábricas. Esses conjuntos, portanto, 
retratavam bem as relações sociais e trabalhistas do início do século XX. 

Questãob2: Quais os valores atribuídos a essa implantação e quais atributos desse bem essenciais 
para expressar esses valores?   

FC: Os atributos e valores estão bem expressos no dossiê de tombamento, mas gostaria de frisar alguns e destacar 
outros que talvez não estejam bem claros nos registros. Nesse caso, não me parecem mais importante as qualidades 
edilícias ou estéticas dos edifícios: para mim a sua materialidade é mais importante pela concretização das  relações 
trabalhistas que por essa quadra temporal se realizavam; pela memória e tessitura social sedimentada pelo tempo 
através da permanência dos operários (muitos deles aposentados) ou de seus descendentes diretos nas habitações; pela 
preservação de uma tipologia de assentamento em sintonia com o meio ambiente e áreas livres. Tudo isso é inegavelmente 
um patrimônio. 

Questão 3: Quais as motivações que levaram ao tombamento desse conjunto, que fatores 
concorreram para esse tombamento? O bem estava passando por alguma situação de ameaça? 

FC: O tombamento foi realizado por uma iminência de destruição. Com o fechamento da fábrica têxtil, os proprietários 
negociaram os prédios industriais com outras empresas em sequência (algumas do ramo), às quais, pelos novos processos 
industriais ou pelo crescimento urbano do entorno não mais necessitavam da Vila Operária. A vila ocupava, então, um 
terreno de alto valor imobiliário para desenvolvimento de outros empreendimentos urbanos, notadamente loteamentos. 
Como a vila que permanecia nesses terrenos de grande valor imobiliário era habitada por operários aposentados ou seus 
descendentes em situação de estabilidade de permanência, havia a necessidade de remoção destes do local através da 
pressão financeira. Os proprietários passaram então a comprar as casas, uma a uma, criando um movimento de expulsão 
das famílias residentes. Assim que cada casa era comprada era imediatamente demolida. Ocorre que se tratava de casas 
geminadas e, quando demolidas as “paredes-de-meia” expunha=se ao tempo e ao devassamento as casas que 
permaneciam, numa situação de constrangimento e pressão aos que resistiam. A situação sensibilizou um legislador 
ligado ao Partido Trabalhista, que entendeu ser o tombamento a única medida protetora cabível na situação e, ao 
procurar o IEPHA, sua questão era se o conjunto apresentava méritos para sua proteção. Foi então que o Instituto 
iniciou seus trabalhos e verificou a pertinência do ato do tombamento, o qual se realizou na última sessão do Conselho 
Curador do IEPHA por mim presidida, posto que meu mandato também terminasse junto do mandato do então 
governador, Itamar Franco. 

Questão 4: Ao ler as atas das reuniões extraordinárias do Conselho Curador do IEPHA (dos dias 
28/11/2002, 27/12/2002 e 26/10/2004), foi possível perceber que o tombamento provisório, a 
princípio, e depois o definitivo foram aceitos por unanimidade dos votos dos conselheiros 
presentes nestas reuniões. A que se deveu tal fato?  

FC: Imagino que a unanimidade se deveu a dois fatores: primeiro os méritos do próprio conjunto a ser protegido e, 
depois, a sensibilização pelos problemas e ameaças sociais e ambientais pelos quais ele passava. É interessante observar 
que nem o interstício de dois anos abalou a atribuição de valores, o que demonstra a pertinência do ato. 

Questão 5: Por que houve um intervalo de dois anos entre o pedido de tombamento deste 
conjunto (em 2002) e a deliberação quanto ao tombamento definitivo (em 2004)?  

                                                        
63 Presidente do IEPHA/MG na Gestão 1999-2002. Professor da Escola de Arquitetura da UFMG desde 1982.  
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FC: Não posso responder com precisão a esta questão porque me desliguei da presidência do IEPHA ao final de 2002, 
pois ocupava cargo de confiança e, com a mudança de governo, outro presidente foi escolhido. No entanto, tenho fortes 
razões para suspeitar de que a demora se deveu ao fato de que o novo Secretário Estadual de Cultura (a quem se 
subordina hierarquicamente o IEPHA) passar a ser exatamente o proprietário dos terrenos onde se instalava o conjunto 
e que, logo após o tombamento, exerceu forte pressão no órgão para que se processasse o seu destombamento. A ironia do 
destino colocou em suas mãos o poder de fazê-lo, mas ao mesmo tempo a enorme dificuldade de sua reversão pois, 
certamente, causaria grande constrangimento a reversão de um tombamento de um bem que pertencia a ele próprio. 
Parece-me que quando se deu o tombamento definitivo, ele já nem era mais o Secretário de Cultura. 

Questão 6: Como um tombamento estadual, qual a relevância desse bem para o estado de Minas 
Gerais?  

FC: A relevância para o Estado não se dá apenas pela materialidade do bem ou pela manutenção da tipologia industrial, 
mas também pelo fato de se mostrar como o tombamento pode concorrer para a justiça social e ser transformador da 
realidade. 
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APÊNDICE B - Entrevista com Carlos Henrique Rangel64
 

Data da entrevista: 8 de fevereiro de 2013 

Questão 1: Como o Sr. caracteriza a implantação que ocorreu na localidade de Marzagão pela 
iniciativa da Companhia Industrial Sabaraense (aspectos físicos e funcionais)?  

CR: Inicialmente tratava-se de uma fazenda – Fazenda Marzagão, áreas rural do município de Sabará.  

A instalação da fábrica na fazenda seguiu o padrão de outras indústrias do século XIX e sua disposição visava o 
controle dos operários tanto dentro da fábrica como no dia a dia.  

As moradias pertenciam à fábrica e esta monopolizava e controlava todos os serviços e necessidades dos operários, até 
mesmo a religiosa.  A disposição da fábrica em área central dominando tudo lembrava aos funcionários a todo o 
momento quem eles eram e qual o papel de cada um naquele contexto. 

Questão 2: Qual a justificativa para o tombamento do Conjunto arquitetônico e Paisagístico da 
Vila Operária, Fábrica de Tecidos de Marzagão e Vila Elisa?  

CR: O IEPHA/MG como uma instituição de preservação e proteção do patrimônio cultural do Estado de Minas Gerais 
em seus 41 anos vem tentando selecionar bens culturais diversos e representativos da cultura mineira, desde as urbes 
coloniais e do século XX, igrejas, fazendas, sítios naturais, sítios arqueológicos e não poderia deixar de fora deste 
contexto as estruturas fabris e sua diversidade.  

Marzagão se destaca por ser uma das mais antigas fábricas de tecidos do Estado o conjunto ainda mantem a disposição 
original que norteava os seus fundadores. Sua implantação em área rural é um contraste harmonioso da domesticação 
planejada do terreno, tendo a fábrica como elemento primordial e a paisagem natural que lhe emoldura.  

É a representatividade cultural e não o valor excepcional estético que determinou a sua proteção. 

Questão 3: Quais os valores atribuídos ao bem?  

CR: O Conjunto foi tombado pelo seu valor histórico, arquitetônico-urbanístico e paisagístico. 

Questão 4: A avaliação sobre a integridade fez parte da análise técnica?  

CR: Sim, mas também a diversidade de estilos e a manutenção original dos traçados urbanos. O interessante em 
Marzagão é essa convivência de edificações do período colonial, como a casa-sede do tempo da fazenda e edificações 
ecléticas do  início do século XX, exemplificada pela estrutura da fábrica, casas dos operários e da rede ferroviária e 
também estruturas construídas na segunda metade do século XX. 

Questão 5: Quais elementos foram contemplados nesta avaliação sobre a integridade?  

CR: Como se trata de um conjunto, é a soma desses exemplares e a relação destes entre si e como eram e são vivenciados 
pelos moradores que foram considerados:  

Destacam-se no conjunto a Vila Elisa, a casa-sede do período colonial, a fábrica, os galpões, as casas ecléticas, os 
edifícios de moradia dos operários, a igreja e arruamento. 

Questão 6: O Sr. reconhece que houve a implantação de um núcleo fabril em Marzagão?  

CR: Sim e esse é um dos motivos da proteção do conjunto. 

Questão 7: Quais elementos deste núcleo ainda existiam na época do tombamento?  

                                                        
64 Carlos Henrique Rangel é historiador da Gerência de Patrimônio Material do Instituto Estadual do 
Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (IEPHA/MG). Na época de realização desta entrevista, 
ocupava o cargo de Analista de Gestão e Proteção e foi  um dos analistas que participou do processo de 
tombamento do Conjunto arquitetônico e Paisagístico da Vila Operária, Fábrica de Tecidos de Marzagão e Vila 
Elisa.  
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CR: como já coloquei, todo o conjunto se relaciona. Nada é gratuito no conjunto. Tudo tinha a função principal de 
controlar e ordenar a vida dos que trabalhavam na fábrica e esse elementos materiais, símbolo da opressão 
racionalizada ainda permanecem. 

Questão 8: Como a integridade dos elementos foi avaliada?  

CR: O tombamento foi além da questão pura e simples da preservação das coisas materiais. Pensamos muito na 
transição cultural, na disposição das diversas estruturas arquitetônicas e o que significavam no contexto do passado e 
ainda hoje são vivenciadas mas com novos significados. Até mesmo os vazios deixados pelo que não mais existe como é o 
caso da estação ferroviária e principalmente da imaterialidade presente nas memórias dos que ainda vivem lá... a relação 
destes moradores,  ex- funcionários entre si e com os espaços... suas festas e o cotidiano de vidas simples. 

 Marzagão significou uma nova postura ao lidar com a proteção do patrimônio material. A imaterialidade presente em 
todos os bens e muitas vezes relegada ao segundo plano foi muito pensada nesse processo de tombamento. 
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APÊNDICE C- Entrevista com Roberto Carneiro 

Data da entrevista: 30/01/2013  

Questão 1: Como o Sr. caracteriza a implantação que ocorreu no município de Paulista pela 
iniciativa da Companhia de Tecidos Paulista (aspectos físicos e funcionais)?  

RC: O que caracteriza, de imediato, é o “sistema fabril”. “Sistema fabril” voltado para a questão de tecidos mesmo. Uma 
das coisas que também caracteriza é a busca da matéri-prima, que, na ocasião, também era importada de outros 
Estados, que não tinha uma grande quantidade aqui, que é o algodão. Mas o que caracteriza fortemente é a construção 
das fábricas, a parte física, e consequentemente a construção da cidade em função desta fábrica, ou seja, destas duas 
fábricas, a Arthur e a Aurora, compreendendo uma área significativa da cidade, que hoje se transformou no centro da 
cidade.  

Tanto é que, para isso, os empresários de origem alemã, que vieram para a cidade de Paulista e construíram, vamos dizer, 
foram os “donos” da cidade, construindo até mesmo uma igreja com o mesmo padrão construtivo das chaminés, com 
técnicas construtivas de tijolos aparentes, e homenagiando a matriarca da família Lundgren, que era a Santa Elizabeth, 
hoje Igreja Santa Isabel.  

Então, acredito eu, que o que caracteriza fortemente a fábrica é a identidade cultural, que até hoje, apesar de a fábrica ter 
sido desativada e grande parte da vila operária ter sido suprimida pela evolução da cidade através das vias de acesso que 
foram construídas. o que fortemente caracteriza é a presença dos Lundgren e a construção da cidade a partir da 
construção das fábricas.  

Questão 2: Qual a justificativa para o tombamento das chaminés das fábricas, do cruzeiro e da 
casa da administração? 

RC: Uma das justificativas foi a questão da visão da cidade como identidade cultural. Paulista é conhecida como 
Cidade das Chaminés, pelo fato de ter uma sequência, um conjunto de chaminés que hoje é o núcleo central da cidade. E ai, 
havia a possibilidade de ser demolida em função de novos empreendimentos, de grandes empreendimentos. Paulista hoje 
está deixando de ser uma cidade -dormitório para ser uma cidade- passagem, por conta dos grandes empreendimentos 
que estão sendo feitos no lado norte de Pernambuco, com a implantação de grandes fábricas em Goiana e também no 
entorno da cidade de Paulista.  

Então, uma das justificativas foi a manutenção, ou seja, a preservação dessa identidade cultural da cidade. E também a 
questão de deixar, de mostrar minimamente o que foi o sistema fabril. Como os grandes galpões e o maquinário, os 
galpões foram desativados, serviram de depósito por algum tempo e hoje estão com a possibilidade de serem demolidos, 
para a construção de grandes empreendimentos, centros de compras. A visão empresarial hoje está na questão de tornar 
Paulista em um polo comercial de passagem entre o lado norte da cidade Goiana. A visão empresarial hoje é de futuro. 
Para isto, estão demolindo os galpões. A preocupação com a preservação se deu nas chaminés, como identidade cultural,  
no prédio da fábrica Arthur (antiga fábrica Velha) [...]. 

Questão 3: A avaliação da integridade do bem fez parte da análise técnica? Como ocorreu a 
avaliação da integridade?  

RC: Com relação às chaminés, enquanto técnico, nós estivemos fazendo um levantamento das condições de conservação 
em que se encontravam por ocasião do tombamento, através de análise in loco. Foi observado que, no caso das chaminés 
da fábrica Aurora os anéis de aço estavam se desprendendo, que é um sistema estrutural que se colocava nessas chaminés 
sem função da movimentação do calor. Então, essa chaminé se expandia e retornava, então estes anéis de ferro, que ainda 
vemos nas chaminés, estavam ou estão desgastados. E outra coisa são as pequenas micro fissuras que não estavam 
comprometendo as chaminés, objetos de tombamento.  

No caso da fábrica Arthur, o tombamento não visa preservar não somente a chaminé, mas também a casa que serviu 
como centro da administração da fábrica    ela se mantém íntegra, hoje, apesar da especulação, e aí eu falarei mais à frente 
sobre isso... E em relação à chaminé da fábrica Arthur, ela sofreu uma intervenção de estabilização no topo,  na boca 
superior em relação a uma grande fissura que comprometia a chaminé mesmo. Poderia até mesmo desmoronar parte  
desta chaminé.  
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Questão 4: Quais os elementos que foram levados em conta na avaliação sobre a integridade?  

RC: Sobre a integridade, uma das coisas seria a técnica construtiva, dos materiais aplicados, e o entorno, mas um 
entorno imediato.  

Questão 5 : Você reconhece que houve a implantação de um núcleo fabril, de um conjunto? 

RC: Sim, eu acredito que sim. Paulista surgiu com a implantação destas fábricas. Este núcleo fabril trouxe a cidade de 
Paulista... Na verdade a cidade sobrevivia destas fábricas. Hoje, por exemplo, os mais antigos, 90% deles foram 
funcionários, operários da fábrica. Então, as famílias de paulista hoje, quase em sua totalidade vieram para trabalhar na 
fábrica. Então foram várias vilas operárias, não só no núcleo central da cidade, mas nas áreas mais afastadas, na zona 
rural, que foram construídos pelos empresários alemães, os Lundgren, grande parte, toda esta vila operária. Com o 
padrão construtivo semelhante, com uma sequencia de casas geminadas, e em pontos estratégicos da cidade em função do 
deslocamento destes operários para a cidade. Não lembro bem mas acho que foram cerca de 20, ou mais de pequenas vilas 
operárias, que viviam em torno destas fábricas.  

Questão 6: Em algum momento vocês chegaram a considerar a possibilidade de tombar o núcleo 
como um todo? 

RC: Sim, foi pensado. Mas, em função do crescimento, não desenvolvimento de Paulista [explicou a diferença entre 
crescimento e desenvolvimento]. Mas, devido a esta real possibilidade de crescimento, com a implantação de polos 
comerciais, vias de acesso que em levando em conta a preservação do núcleo sem olhar este lado, Paulista permaneceria 
da forma como era nos primórdios dos anos 1900 com a implantação da fábrica. Como é uma cidade de passagem, para 
se deslocar para outros centros você tem que passar por ela, então isso acredito eu, falando como cidadão, acredito que 
isso tenha sido um fator para não considerar a cidade como um todo; e sim os elementos que identificassem a sua 
identidade cultural, que são as chaminés e alguns pontos, alguns elementos arquitetônicos que ainda dão esta leitura do 
que foi a fábrica e do que foi esta administração.   

Por exemplo, na fábrica Arthur,está havendo um grande empreendimento o shopping New Way, quando foi apresentado 
o projeto no Conselho de Cultural, teve aprovação dos conselheiros a iniciativa do empresariado. Mas o tempo todo se 
falava no shopping. Mas, eu fiz questão de lembrar que estávamos na ocasião para discutir o objeto de tombamento, as 
chaminés. Pois o principal, as chaminés, não estavam sendo discutidas.  

[explicou a ocasião da apresentação do projeto do shopping, em que o projeto foi aceito pelo Conselho].  

O centro foi iniciado, com terraplanagem, enfim... e foi repassada a questão da estabilização da chaminé. Mas também foi 
solicitada a remoção dos anéis de segurança, e que de certa forma faziam parte da leitura destas chaminés 
principalmente pela própria população.  

Questão 7: Diante da menção a existência de outros elementos que também eram importantes 
para a identidade da cidade, foi pensada a possibilidade de tombamento estadual levando e com 
ta estes outros elementos?  

RC: Como falei anteriormente, foi pensado sim. Mas, o elemento que tivesse uma relevância arquitetônica em relação ao 
gosto da época, por exemplo, a casa ou a edificação onde funcionava a administração da fábrica Arthur, esta foi 
mantida. E as outras partes, consideradas apenas grandes galpões, grandes galpões não foram levados em conta.  Apesar 
de eu achar que deveria ter sido conservado pelo menos um galpão com maquinário.  

Quanto ao tombamento das chaminés de Paulista, eu acho que ficou muito vago, pois elas foram construídas em função 
de alguma coisa, que levasse a sua construção. Então o que levou à construção destas chaminés foi a fábrica. E ai, o que 
acontece quando você tomba as chaminés e não tomba os elementos que levaram a construção das chaminés pelo menos 
uma parte, você tem uma leitura do conjunto do que ali esteve. Dentro destes galpões poderia se ter de forma expositiva, 
com tratamento museológico (...), elementos que representasse aquilo que foi a história da fábrica de Paulista. 
Infelizmente não temos em Pernambuco, em relação ao sistema industrial a gente tem perdido muito, pó exemplo a 
Fábrica da Macaxeira [explicou a intervenção que será feita nesta fábrica].  

[mencionou outras fábricas construídas no estado que estariam se perdendo em termos de preservação]  

[Para ele, o tombamento das chaminés ficou muito vago.] 
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Só para esclarecer um pouco, eu fui consultado enquanto técnico para a ver a questão de estabilização, de técnicas 
construtivas, da questão de avaliação de riscos eminentes e não da construção do parecer. Na verdade a solicitação foi 
feita pelo Conselho de Cultura e nós, aqui enquanto técnicos, trabalhamos no caso do parecer técnico. Mas a decisão do 
tombamento, por causa do sistema [...].  

[Falou sobre a intervenção sobre a estabilização da chaminé.]  

Em um primeiro momento houve uma grande mobilização da população [...]. Esta mobilização da sociedade no sentido 
de sua identidade cultural. A população mais antiga, os filhos, eles tem esta preocupação com a preservação de alguns 
ícones da cidade, como a casa do coronel, a igreja, as chaminés e outros em volta.  

No momento a empresa estava demolindo a parte que estava desestabilizada no topo da chaminé e ai a população se 
mobilizou, foi até (onde?). Este foi um primeiro momento. Na ocasião foi contratado um especialista mineiro para fazer 
este trabalho de recuperação e restauro. Houve esta mobilização, grande parte da população se apropria dos valores 
arquitônicos... 

Mas, mesmo assim o poder financeiro, se impõe, e a necessidade de sobrevivência do que moram ali aí fica um conflito 
entre os que querem preservar ... 

[Continuou explicando as opções adotadas na recuperação das chaminés]  

A discussão sobre a “integridade”, quanto ao aspecto de completude dos objetos giraram em torno das chaminés e da 
manutenção, ou não dos anéis das chaminés.  

Paulista vai perdendo a sua característica de cidade dormitório e vai perdendo sua identidade cultural em função destes 
grandes empreendimentos, esta é uma visão enquanto cidadão.  
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APÊNDICE D- Entrevista com Sonia Coutinho65  

Data da entrevista: 07/06/2013 

Questão 1:  Quais foram os outros técnicos que participaram do PPSH? 

SC : O PPSH, iniciou-se m 1975. Já integravam os quadros técnicos da FIDEM: Luciano Pinheiro, que depois abdicou 
da arquitetura e assumiu sua atividade apenas como artista plástico. O plano teve a participação de uma equipe 
multidisciplinar com economistas da casa (FIDEM), Sérgio Davi e, além disso, o advogado de direito urbanístico, 
Álvaro Borba. Além disso, teve consultores externos: o Dr. Luis Antônio Gonçalves de Melo e sua equipe na pesquisa 
histórica; o Rebbouças, da Bahia e teve o economista (não lembra o nome) 

A ideia era, na época, a FIDEM havia acabado de elaborar o Plano de Desenvolvimento da Região Metropolitana e 
estava fazendo planos setoriais. Então, entendeu-se, naquela época, a importância da preservação de sítios históricos. 
Assim como, logo em seguida foi feito o plano das áreas verdes e outros planos setoriais.  

Quem coordenou o Plano foi Geraldo Gomes, que era consultor do IPHAN.  Este plano teve o apoio da Comissão 
Nacional de Política Urbana e foi repassado também através dos recursos da SUDENE.  

Então, com base no diagnóstico do Dr. José Antônio Gonçalves foi feita uma visita à região metropolitana, cobrindo 
todos os municípios. Foram levantadas várias categorias na época.  

Nesta época já havia mudado muito a concepção em nível internacional, nos encontros internacionais de preservação, de 
que não era mais o bem isolado mais o conjunto urbano inteiro, então eram novos conceitos. Assim como não era apenas 
a arquitetura civil, a arquitetura religiosa, a arquitetura militar que era o foco primordial do início da concepção do 
IPHAN. Nós também buscamos a questão da memória e das atividades produtivas, aí entraram os engenhos, as 
plantações de café, as casas grande, toda esta área de produção. E aqui os engenhos foram incluídos, as categorias de 
ruínas, e aí chegou-se também as vilas operárias, que foram criadas no início do século XX, no início da 
industrialização, a maioria delas ligadas a cotonifícios de tecidos, mas também tinha de pólvora em Pontezinha. Por 
representar a típica arquitetura que foi feita naquela época, que era ainda núcleos urbanos com características de 
núcleos rurais, elas tinham características de senzalas, aquelas casas contínuas, meia parede, a mesma coberta, um 
conjunto de blocos você tinha uma semelhança com o que encontrávamos nas senzalas.  

Vimos que na área urbana se reproduziam, não como senzalas, tinham já uma característica urbanística um pouco 
diferenciada, mas eram no núcleo urbano, pouco desenvolvidos onde a economia girava em tono desta atividade 
econômica que fez se crescer estes pequenos povoados, como  Moreno, Paulista.  

Questão 2: Olhando o mapa do plano para Paulista é possível perceber que foram delimitadas 
seis zonas. Só que tem uma área central que também foi construída por causa da fábrica. Havia o 
entendimento de que era todo o conjunto? Por que aquela área central não foi considerada?  

SC:  Sim, havia o entendimento. Eu acho que porque como ela detinha ainda vários outros exemplares de vila operária 
ainda intactos e aquele já estava comprometido com o processo de urbanização que era exatamente na via que cortava, 
que era a ligação de Olinda no sentido João Pessoa, já estava descaracterizada, misturada. Não era mais uso 
habitacional, já havia uso comercial. Imagino eu que tenha sido isso.  

[...]  

Questão 3: Como era o critério para entender o que era o descaracterizado? 

SC: As próprias características que queríamos preservar: a volumetria, a coberta, aberturas de vão e materiais de 
vedação, o uso. Não sei se eles utilizaram como moeda de indenização, aposentadoria a transferência do patrimônio e ai 
as famílias modificaram; ou, como é dito que eles ganhavam tão pouco que não conseguiam fazer reformas. Então, estes 
outros trechos tinham uma descaracterização da harmonia, da integridade do conjunto. Como tínhamos uma oferta 
muito grande então preservamos aqueles exemplares que, naquele momento,  ainda tinham uma integridade maior. As 
outras já estavam mais atingidas.  

                                                        
65  Sonia Coutinho foi uma das integrantes da elaboração do Plano de Preservação dos Sítios Históricos da 
Região Metropolitana do Recife, elaborado pela FIDEM, em 1978.  
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Questão4: Naquela época existia uma noção que isto era associado ao patrimônio da indústria?  

SC: Não sei. No caso dos Engenhos, quando eram encontrados nós incluíamos no tombamento as quatro: a casa grande, 
a moita, a senzala e a capela; geralmente este era o conjunto básico dos engenhos. Mas, no caso a categoria definida foi 
vilas operárias e não foram tombadas as fábricas, o cotonifício, nenhum deles, como processo produtivo. Foi mais pela 
própria característica do conjunto, que não era um conjunto urbano do contexto da cidade, como os conjuntos do bairro 
da Boa Vista, do bairro de São José; [...]. Como ela nasceu mais pela fábrica, então o núcleo urbano era todo a vila 
operária. No caso de Paulista era típico, porque era um pequeno núcleo onde ele instalou a fábrica e a cidade cresceu ao 
redor. 

Questão 5: Em algum momento foi considerada a possibilidade de tombar tudo, como um 
núcleo?  

SC: Não tenho esta lembrança. Tinham duas coisas. Em 1975, esta parte central já demonstrava ... então foram 
escolhidas as áreas ao redor que ainda estavam intactas, para não sufocar a cidade, porque senão iríamos querer 
preservar este núcleo urbano que já tinha um corredor de comércio. As características das casas já não existiam. Acho 
que deixaram o núcleo para que a cidade se desenvolvesse, já que ele já não guardava essa tipologia tão preservada.  Uma 
coisa era quando ele vivia só em função da fábrica, outra coisa é quando a população necessita de outros serviços.  

[...] 

A intenção deste plano foi esta, de fazer um estudo de identificação, de seleção daquilo... me lembro que foram milhares. 
Me lembro que foram duas ou três sessões, de auditório cheio para se apresentar tudo e  fazer a triagem e escolher o que 
seria mais representativo.  
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ANEXO A- Planta com levantamento do núcleo fabril da Companhia Fiação e Tecidos de 

Minas Gerais, Sabará-MG. 

 

Levantamento do núcleo de Marzagão realizada pelo IEPHA/MG para o Inventário de Proteção do Acervo Cultural de Minas Gerais ( IPAC), 

identificando as edificações existentes e demolidas no núcleo de Marzagão. Fonte: IEPHA/MG, 1984. 

 

 

 

 

 


