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Resumo: Este artigo, escrito sob a forma de ensaio, parte do cotidiano vivido para 

expressar algumas possibilidades com relação ao patrimônio cultural. As experiências 

se passam no sudoeste paulista, em Itapetininga, uma cidade com mais de dois 

centenários de existência, porém com poucas construções capazes de narrar sua história. 

Há um número expressivo de casarões e casarios do início do século XX, contudo, essas 

marcas do passado parecem não ter lugar no presente, pois as antigas construções estão 

cedendo seu espaço à verticalização e outras funcionalidades, como as de 

estacionamento de veículos particulares. Neste ensaio, são apresentadas as ideias 

elementares de preservação, cotejadas com a teoria sobre histórias de vida de Eclea Bosi 

e de lugares de memória de Pierre Nora. Para ilustrar as ideias, uma amostragem de 

construções itapetininganas é incluída no artigo. Ao final, acredita-se que ainda falta 

sensibilização popular, pois, sem ela, o que resta é lamentar sobre os restos do passado. 

 

Palavras-chave: História; lugar de memória; patrimônio. 

 

Preservation, moaning and destruction of cultural heritage: the case of 

Itapetininga/SP 

 

Abstract: This paper, written as an essay, parts from the daily life to express some 

possibilities with regard to cultural heritage. The experiments take place in the 

southwest of São Paulo, in Itapetininga, a city with over two centenarians of existence, 

but with few buildings capable of telling its history. There is an expressive number of 

mansions and houses of the early twentieth century, however, these marks of the past 

seem to have no place in the present, as the old constructions are giving up their space 

to verticalization and other functionalities, such as the parking of private vehicles. In 
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this essay, the elementary ideas of preservation are presented, compared with Eclea 

Bosi’s life stories theory and Pierre Nora’s theory of places of memory. To illustrate the 

ideas, a sampling of Itapetiningan constructions is included in the paper. At the end, it is 

believed that there is still a lack of popular awareness, because without it, what remains 

is to mourn over the remnants of the past. 

 

Keywords: History; place of memory; heritage. 

 

s cidades brasileiras, de uma forma geral, e não apenas Itapetininga, estão cada vez 

mais feias e desumanas. As velhas casas, mesmo pequenas e simples, mas com estilo 

agradável, estão desaparecendo para dar lugar a verdadeiros “caixotões”, copiados 

não sei de onde, em nome da “modernidade”. Parece até que essas cidades estão “esquecendo” 

que nelas abrigam seres humanos com sentimentos. Itapetininga já perdeu uma parcela 

significativa de seu patrimônio arquitetônico. É preciso salvar o pouco que resta (CARDOSO, 

2017, p. 7). 

Estamos em Itapetininga, cidade localizada no sudoeste paulista, distante 160 

quilômetros da capital estadual. Começamos este ensaio com a constatação recente de 

que a cidade já perdeu boa parte de seu patrimônio arquitetônico. Trata-se de um 

excerto de uma matéria do jornal local, publicada em um momento em que a cidade 

finalmente se dá conta de que seu Centro Histórico já estava sendo repaginado há alguns 

anos: antigas casas coloniais, casarões e casarios, alguns inclusive quase centenários, 

dão lugar a construções comerciais, estacionamentos e projetos de arranha-céus. 

O apelo trazido pelo colunista é uma tentativa de sensibilização da população 

para a defesa de seu próprio patrimônio. A investida é salutar, pois o patrimônio 

construído tem a função de preservar a memória coletiva, mas esta só interessa a quem 

dela participa. Isso significa que ressaltar a devida importância de uma construção é 

papel de quem dela depende para manter viva sua própria história. Ou seja, a 

salvaguarda de um patrimônio construído pode – e deve – ir além de seu valor agregado, 

do tipo “foi construído por renomado arquiteto”, “aqui viveu importante político”, “o 

imperador hospedou-se em um desses quartos”, e assim por diante. Isso porque a casa 

de alguém pode se tornar material que preserva a memória da cidade, de uma forma 

muito mais importante que o imponente prédio que foi mandado construir por algum 

magnata. Isso fica evidente nas palavras escritas por Eclea Bosi (2003), ao declarar que: 

 

A
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As histórias de vida muitas vezes decorrem em sobrados da pequena 

classe média, que não merecem tombamento, porque lá não morou 

barão algum, mas foram adquiridos com prestações custosas, 

privações sem fim, que resultaram nessas casas adoráveis que 

conhecemos: a máquina de costura a um canto da sala, a TV redimida 

por uma toalha de crochê, os gerânios... Salas onde a gente ficaria um 

século escutando, onde as meias-paredes filtram conversas, exercícios 

de piano, a água correndo, a canção dominical (BOSI, 2003, p. 204). 

 

Ao escrever sobre os sobrados que contam histórias de vida, Bosi (2003) estava 

recuperando memórias da cidade de São Paulo. Mesmo assim, suas frases ecoam na 

percepção do texto jornalístico de que as velhas casas de Itapetininga estão dando 

espaço para “caixotões”, iguais aos de muitas e muitas cidades, despersonalizando-as. 

Bosi (2003) já havia chamado a atenção para o fato de que a dialética da modernidade 

causa tensões cotidianas entre a resistência e a transformação. Contudo, é preciso 

entender que resistir, nesses casos, não significa ser contrário ao desenvolvimento ou às 

mudanças decorrentes da dinâmica da própria vida, mas de batalhar pela preservação 

daquilo que conserva a memória e narra a história coletiva local. Inclusive, sem 

memória e sem história, não há evidências de transformação. Eclea Bosi (2003) 

conseguiu captar a emoção sentida em casos de mudança radical na paisagem urbana, 

dessas em que as casas deram lugar a caixotes: 

 

Quando a fisionomia do bairro adquire, graças ao trabalho ingente dos 

moradores, um contorno humano, ele se valoriza. Vêm as imobiliárias 

e compram uma casa, depois outra, o quarteirão. Os vizinhos se 

reúnem, querem resistir: os edifícios altos esmagam sua moradia, 

roubam-lhes o sol, a luz, o horizonte (BOSI, 2003, p. 206). 

 

Embora fundamental para a geração de renda e emprego, a especulação 

imobiliária já é conhecida pelos seus danos à paisagem (FORTUNATO, 2012). Em vez 

de se criar novos lugares, harmonizar ou conviver com a configuração atual, põe-se tudo 

abaixo, criando nova cidade. Isso acontece particularmente e amiúde em centros 

históricos, locais onde o valor de mercado do metro quadrado de um terreno e, 

consequentemente, da área construída, são consideravelmente altos, justificando 

investimento imobiliário. Itapetininga decretou seu boom imobiliário no ano de 2017 
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(G1 ITAPETININGA E REGIÃO, 2017), embora as ações contra seu patrimônio já 

tivessem acontecendo há alguns anos, com mudanças mais sutis do que a verticalização 

da paisagem. 

A destruição de diversas construções antigas na região central itapetiningana 

gerou lamentação, escandalizou e repercutiu negativamente em veículos de 

comunicação da cidade e até mesmo fora, como a publicação no blog São Paulo Antiga 

(NASCIMENTO, 2010). A esse respeito, vimos que a desconfiguração de um ponto 

comercial gerou revolta de intelectuais, sem que esses apresentassem qualquer 

justificativa para tal revolta, exceto, talvez, pelo saudosismo (JORNAL ROL, 2017). 

Além disso, não oferecem meios para que eventos semelhantes não aconteçam no 

futuro. Vimos, também, a preocupação com a ausência de políticas públicas adequadas 

à defesa do patrimônio, de forma muito bem argumentada, esclarecendo que a 

preservação precisa de apoio técnico e financeiro, pois sem esses, só resta mesmo 

lamentar (MORAES, 2013). Ainda, vimos que a comoção pela destruição de histórico 

casarão, localizado ao lado do Largo da Matriz, despertou a necessidade de se atentar 

para a complexidade que envolve a questão da preservação, que passa pela identificação 

do interesse histórico, da complicada situação quando se envolve propriedade privada e 

os desafios técnicos da própria preservação (PAIÃO, 2010). Entretanto, no mesmo 

Largo, houve a demolição de diversas casas antigas e salões comerciais, sem qualquer 

alarde, sob o pretexto de que demolir é menos custoso que revitalizar. 

Eis então algumas perguntas: cabe a quem a preservação do patrimônio 

construído? Como se faz? Com quais meios e recursos? Respostas a essas perguntas 

caem em um complexo emaranhado jurídico, perpassado pela mais antiga legislação a 

esse respeito, que data de novembro de 1937, ainda em vigor: trata-se do decreto-lei nº 

25, que organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional (BRASIL, 

1937). A coisa se complexifica ainda mais com a promulgação da mais recente 

Constituição Federal (BRASIL, 1988), a qual traz expresso no art. 216 a definição e as 

formas de preservação do patrimônio cultural. Profunda discussão sobre os meandros 

jurídicos da proteção legal ao patrimônio, à luz do decreto de 1937 e da constituição de 

1988, foi feita por Barros (2008). Para a autora, a legislação em vigor ainda é 

insuficiente para preservação do patrimônio construído, sendo necessária a inclusão do 

patrimônio nas questões de desenvolvimento e progresso (dando novas funcionalidades 

às construções, por exemplo), além da participação da sociedade civil naquilo que lhe é 
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(ou deveria ser) de interesse: a preservação da sua história e de sua memória e, 

consequentemente, de sua própria identidade. 

De acordo com Eclea Bosi (2003), dificilmente a especulação imobiliária e a 

transformação do espaço urbano respeitam a memória e a história. O que importa, 

sempre, é o valor do terreno e o consequente valor multiplicado que se consegue pela 

venda do metro quadrado construído. E isso nunca respeita o valor simbólico. Segundo 

a autora, essa questão de demolir o que é velho para dar lugar ao que é novo constitui 

num sério e urgente problema político, pois envolve interesses diversos: o da 

manutenção da memória ou o do lucro capital. Quem tem o poder de transformar um 

lugar, afirma a autora, deveria sempre escutar os moradores e respeitar sua memória. 

Isso também é uma questão complexa, pois, na maior parte das vezes, o “novo” 

configura-se como progresso frente à “feiura” do velho, desqualificando a importância 

da preservação e da memória como elementos fundamentais para o próprio sentido de 

continuidade e progresso. 

Contudo, como já delineado neste artigo, a memória importa somente a quem 

está diretamente conectado com a história do lugar. Não se pode, obviamente, esperar 

isso de quem adquire um imóvel em determinada cidade. Da mesma forma, quem o 

vende pode não ter relação emocional, afetiva ou simbólica com a construção vendida. 

O valor arrecadado com a venda, portanto, é o único elemento que pode garantir a 

continuidade do elemento construído, ou sua deformação. Nesse sentido, fator 

fundamental para a preservação do patrimônio construído é a compreensão de que tal 

edificação importa para a memória coletiva (cf. HALBWACHS, 1990). Quando isso 

não acontece, mas a preservação é feita, amplia-se a chances de se criar o que Pierre 

Nora (1993) nomeou como locais de nostalgia. Segundo o autor, são construções que 

não evocam a memória, nem a história, somente o saudosismo de uma época que não 

volta mais. Exemplos desses locais são edifícios que foram protegidos pelas elites 

intelectuais e/ou pela alta sociedade, principalmente por conta de seu apelo estético. 

Nesses casos, servem de adornos à paisagem, se inscrevem na categoria de patrimônio, 

mas sua salvaguarda não diz respeito à memória, à história, nem a identidade. 

Itapetininga ainda não pode se dar ao luxo de ufanar nem mesmo a existência 

de locais de nostalgia. Como vimos, os intelectuais apenas lamentam a desconfiguração 

de fachadas e condenam a destruição de antigos palacetes que abrem espaço para 

estacionamentos particulares ou arranha-céus. Na cidade, somente o Conselho de 

Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São 
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Paulo, o CONDEPHAAT, atestou a existência de patrimônios construídos de interesse 

coletivo na cidade de Itapetininga, tendo realizado o tombamento de três edificações. 

O primeiro foi o da sede da Fazenda Tenente Carrito, no ano de 1982, sendo 

atualizado em 2016 apenas para seu recinto, pois a sede da Fazenda não existe mais, não 

resistindo às intempéries, mesmo registrada no Livro do Tombo Histórico sob inscrição 

nº 267, de 1987. O segundo ato de tombamento do CONDEPHAAT, registrado no 

Livro do Tombo sob a inscrição nº 337, de 2003, foi sobre as escolas estaduais Peixoto 

Gomide, Coronel Fernando Prestes e Adherbal de Paula Ferreira, mais conhecidas como 

“as três escolas”. Conjunto arquitetônico criado por Ramos de Azevedo, a edificação 

central é centenária e reconhecida como a primeira escola normal do interior paulista, o 

que ratifica sua importância histórica e cultural não apenas para a cidade, mas para todo 

estado paulista (cf. FORTUNATO, 2017). O terceiro, e ainda não inscrito no Livro do 

Tombo Histórico no momento de escrita deste artigo, diz respeito ao edifício da atual 

Secretaria da Cultura, no “largo dos amores”. O tombamento foi aprovado por maioria 

de votos na sessão do CONDEPHAAT de fevereiro de 2018, cuja notificação foi 

publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo, no dia 10 de março. O edifício foi 

tombado sob o nome de suas antigas funcionalidades: “Casa de Câmara e Cadeia e 

Prefeitura de Itapetininga”. Trata-se de uma ação de salvaguarda de edifícios que 

materializam a segurança pública e justiça no Estado, incluindo construções de 

Araraquara, Mogi-Mirim e São Pedro. 

Nessa conjuntura atual, definida na epígrafe deste ensaio como “o momento de 

salvar o pouco lhe resta”, devemos nos fazer as seguintes perguntas: o que precisa ser 

salvo? Por quê? Para quem? Essas perguntas direcionam para um necessário 

mapeamento do patrimônio arquitetônico de Itapetininga capaz de despertar na 

população sentidos de pertença, provocados pela recuperação de sua memória. Somente 

quando se tiver identificados os lugares aos quais Nora (1993) sabiamente declarou 

como sendo “de memória” é que o trabalho de salvaguarda efetivamente pode começar. 

Existem diversos palacetes, casarões e casarios na cidade, além de prédios públicos e de 

utilidade pública. Alguns são bastante reconhecidos da população, como o edifício da 

delegacia na Av. Francisco Valio, edifício do início do século passado, projetado por 

Ramos de Azevedo (figura 1), ou o Fórum que fica na Praça Peixoto Gomide, 

conhecido pela população como fórum “velho” (figura 2). 
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Figura 1 – Edifício projetado por Ramos de Azevedo 

 
Crédito: Ivan Fortunato, abr. 2018. 

 
Figura 2 – Fórum “velho” 

 
Crédito: Ivan Fortunato, abr. 2018. 

 

Deve-se incluir neste rol de prédios públicos a antiga estação da FEPASA 

(figura 3), o palacete onde está a Secretaria de Estado da Saúde (figura 4) e o edifício do 

D.E.R (figura 5). 

 

Figura 3 – Prédio da antiga FEPASA 

 
Crédito: Ivan Fortunato, abr. 2018. 
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Figura 4 – Palacete da Secretaria de Estado da Saúde 

 
Crédito: Ivan Fortunato, abr. 2018. 

 

Figura 5 – Edifício D.E.R. 

 
Crédito: Ivan Fortunato, abr. 2018. 

 

Há, ainda, o casario no final da Rua Monsenhor Soares (figura 6), um casarão 

abandonado na mesma rua (figura 7), além de um casarão muito bem cuidado, onde essa 

rua encontra a Rua General Carneiro (figura 8). 

 

Figura 6 – Casario na Rua Monsenhor Soares 

 
Crédito: Ivan Fortunato, abr. 2018. 
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Figura 7 – Casarão abandonado Rua Monsenhor Soares 

 
Crédito: Ivan Fortunato, abr. 2018. 

 

Figura 8 – Casarão na Rua General Carneiro 

 
Crédito: Ivan Fortunato, abr. 2018. 

 

Concluindo essa amostragem, pode-se incluir o casarão que fica na Rua 

Quintino Bocaiúva, conhecido como Solar dos Rezende (figura 9), em completo estado 

de abandono, além de uma casa em aparente desamparo, que fica na esquina das ruas 

Lopes de Oliveira com a Aristides Lobo, supostamente construída em taipa de pilão 

(figura 10). 

 

Figura 9 – Solar dos Rezende 

 
Crédito: Ivan Fortunato, abr. 2018. 



Acesso Livre n. 9   jan.-jun. 2018 

144 
 

Figura 10 – Casa supostamente de taipa de pilão 

 
Crédito: Ivan Fortunato, abr. 2018. 

 

As dez construções ora indicadas como possível patrimônio a ser preservado 

estão no Centro Histórico de Itapetininga, quase todas na área retangular, onde se deu 

início à sua urbanização (NOGUEIRA, 1962). O croqui da figura 11 indica onde estão 

cada um dos elementos apontados como potenciais representantes do patrimônio 

arquitetônico que a cidade pode ter interesse em resguardar. 
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Figura 11 – Localização do patrimônio histórico tombado e potencial 

 

 

Crédito: Ivan Fortunato, abr. 2018, croqui sem escala adaptado da base 

cartográfica google.maps. 

 

Seriam esses lugares destacados no Centro Histórico itapetiningano 

representantes do conceito de “lugares de memória” cunhado por Nora (1993)? Poderia 

seu patrimônio construído narrar a história da cidade e manter vivas lembranças de 

acontecimentos que marcaram o compasso do desenvolvimento da cidade? Valeria a 

pena a salvaguarda de cada um desses edifícios como elementos capazes de preservar a 

identidade local? 

Se as respostas para tais questionamentos são “sim” ou “não”, apenas 

coletivamente elas podem ser respondidas. Em diversas cidades, existe um conselho 

municipal, composto por representantes da sociedade civil, do poder público e 

instituições diversas, capaz de discutir e deliberar a respeito de medidas protetivas de 
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seu patrimônio. Em Itapetininga, a lei municipal nº 5.602, de agosto de 2012, criou o 

“Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arquitetônico, 

Turístico, Literário e Paisagístico”, órgão consultivo e de assessoramento. Isso quer 

dizer que este conselho apenas informa, quando (e se) consultado, a respeito dos valores 

históricos e simbólicos de determinada construção que ser quer demolir ou repaginar. 

As declarações feitas nos meios de comunicação, por outro lado, revelam que tem 

havido intensa perda do patrimônio construído da cidade. Nesse sentido, não resta 

alternativa senão a mobilização popular, particular e especialmente de instituições 

representativas da sociedade civil, estabelecidas para defesa da cultura da cidade. Isso 

quer dizer que se a população estiver sensível ao patrimônio que conta sua história e lhe 

confere sentido de existência, provavelmente a destruição do patrimônio não seja apenas 

causa para lamentação. 

Nesse sentido, pode-se dizer que não há culpados pela destruição do 

patrimônio arquitetônico, nem pela falta de resguardo da mínima parcela que se diz 

restar, senão o próprio sentido de coletividade. A manutenção de determinada parcela da 

história somente diz respeito a quem dela vive e participa. Testemunhar e apenas 

lamentar o fim trágico de lugares de memória não garante proteção. É preciso, portanto, 

unir-se, criar um laço comunitário em prol da memória para, na sequência, poder cobrar 

com propriedade das autoridades competentes que mecanismos de efetiva proteção 

sejam acionados. Lembrando, obviamente, que não se trata da manutenção de um tempo 

pretérito, que impede o progresso, mas, antes, da proteção da história, para que 

justamente o próprio progresso seja compreendido. 
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