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Patrimônio que te quero, Viva! é a celebração do 
patrimônio local é também um convite ao (re)conhe-
cimento do passado e uma provocação para o futuro.  
A mostra tem como objetivo ser um meio de co-
nhecimento e difusão da história para a comunidade 
local que poderá intervir no distino do seu patrimônio, 
fazendo-o vivificar, produzir vivencias e construir no-
vas memórias, acredita-se que o patrimônio seja um 
recurso para o desenvolvimento e desenvolvimento um 
recurso para o patrimônio.

Nas páginas que seguem veremos que o patrimônio 
sacralizado é a matéria, mas o que a memória traz à 
tona, permeia: a dureza do patrão e a perseverança 
dos operários, as greves os bailes e jogos de fute-
bol, de acordo com Meneses(2009) “todo patrimônio 
material tem uma dimensão imaterial de significado 
e valor, por sua vez todo patrimônio imaterial tem 
uma dimensão material que lhe permite realizar-se”. 
A exposição mostrará que material e imaterial mui-
tas vezes se fundem na construção de uma história 
indissociável que neste caso, transcendeu gerações.

O PATRIMONIO, SOB SUAS 

DIFERENTES FORMAS (MATERIAL E 

IMATERIAL)  FORNECE O HÚMUS, 

A TERRA FÉRTIL NECESSÁRIA 

AO DESENVOLVIMENTO
HUGUES DE VARINE  
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PATRIMÔNIO: é um bem ou um 
conjunto de bens, materiais e 
imateriais, naturais ou construídos, 
que uma pessoa ou um povo 
possui. 

BENS MATERIAIS: representam 
bens tangíveis, podem ser objetos 
e artefatos que fizeram parte de 
forma concreta da vida de um 
povo, classificam-se em: 

- Bens imóveis: monumentos, 
edifícios, sítios arqueológicos, ele-
mentos naturais que tenham sig-
nificado cultural; 
- Bens móveis: mobiliários, uten-
sílios, obras de arte, documentos, 
etc.

BENS IMATERIAIS: representam 
bens Intangíveis: Ex.: lendas, ritu-
ais, tradições, manifestações po-
pulares, etc.

BEM NATURAL: não receberam 
interferência humana. Ex.: grutas, 
montanhas, rios, ecossistemas, ja-
zidas, etc. 

BEM EDIFICADO: edificações iso-
ladas ou conjunto de edificações, 
que poderão ter tipologias distin-
tas e não necessariamente anti-

gas, mas que representem uma 
cultura. Ex.: a arquitetura rural, 
as fábricas, os monumentos, as 
cidades etc.

PRESERVAÇÃO: manutenção de 
um bem no estado físico em que 
se encontra e a desaceleração de 
sua degradação, com o propósi-
to de salvaguardar (proteger) o 
patrimônio. 

TOMBAMENTO: conjunto de 
ações realizadas pelo poder pú-
blico apoiadas por legislação es-
pecífica, com a finalidade de pre-
servar os bens de valor histórico, 
cultural, arquitetônico, ambiental e 
afetivo para impedir a sua destrui-
ção e/ou descaracterização. 

Qualquer pessoa pode solicitar 
um estudo de tombamento jun-
to ao órgão mais adequado que 
pode ser Federal IPHAN (Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artísti-
co Nacional), Estadual, em São 
Paulo o CONDEPHAAT (Conselho 
de Defesa do Patrimônio Histórico, 
Arqueológico, Artístico e Turístico), 
ou municipal, na cidade de São 
Paulo é o CONPRESP (Conselho 
Municipal de Preservação do Pa-
trimônio Histórico, Cultural e Am-
biental da Cidade de São Paulo).

POR 
DENTRO 
DO 
PATRIMÔNIO
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Em linhas gerais o Patrimônio pode ser classificado em 
Ambiental, Cultural e Histórico.

Patrimônio Ambiental ou natural, diz respeito aos elementos 
da natureza e do meio ambiente que interagem com o ho-
mem, por exemplo os rios, mares, flora, fauna, os minerais, 
trilhas, manguezais e etc.

Patrimônio Cultural são os bens (materiais ou imateriais) 
que resguardam a história de um povo através de costu-
mes, danças, festas e comidas típicas, linguagens, religiões, 
conhecimentos e técnicas das mais diversas atividades.

Patrimônio Histórico são os bens (materiais ou imateriais) 
que auxiliam a preservar e transmitir a história de deter-
minados períodos, nesta categoria entram as construções, 
as roupas, os utensílios, as armas, as ferramentas, e etc.
 
A compreensão da história humana se faz dentre outras 
formas, pela preservação do legado construído pelo homem, 
fruto de sua interação com o meio ambiente em que este 
viveu. A preservação e ou tombamento de caráter material 
ou imaterial significa reconhecer que determinado bem pos-
sui valor inestimável e é importante para a transmissão e 
continuidade da história para futuras gerações.

Sempre que um determinado patrimônio for considerado de 
interesse público, seja por sua relação com a história do 
lugar ou do povo, pelo seu valor arqueológico, artístico ou 
documental, por exemplo, podemos ter o seu tombamento. 
Essa ação tem por objetivo colocar sob a tutela do governo 
ou de pessoa privada (física ou jurídica) a responsabilidade 
sobre os bens de interesse nacional.

Quando um bem é tombado, o proprietário continua tendo a 
posse sobre ele, mas regras passam a ser aplicadas sobre 
o que pode ou não ser feito no mesmo. Bens móveis ou 
imóveis, não podem ser demolidos ou modificados, nem 
sofrer qualquer ação que o descaracterize, toda e qualquer 
alteração deve ser autorizada pelo órgão responsável, que 
por sua vez deve inspecionar os bens sempre que julgar 
necessário.



Patrimônio que te quero, Viva! I CBCPP10 11

O bairro de Perus inicialmente chamava-se Ajuá e  era uma região 
de hábitos rurais que pertencia a divisão de Freguesia de Nossa 
Senhora do Ò, em 1856 foram registrados cerca de dezesseis do-
nos de terra nas redondezas. 

Já em 1867 foi inaugurada a estação de trem Os Perus, da então 
São Paulo Railwail (atual CPTM), com isso o cenário da tranquila 
vizinhança começou a mudar. A estação era pra ser apenas um 
ponto de parada para reabastecer a água das locomotivas que se-
guiriam viagem para Jundiaí, mas foi um grande facilitador de acesso 
para o desenvolvimento do bairro que possuía um cenário vantajoso, 
o solo era rico em minério (caulim, feldspato, calcário), muitas terras  
disponiveis, a ferrovia e uma boa oferta de recursos naturais.

Em 1887 o Coronel Proost Rodovalho criou a Melhoramentos nas 
terras que iam de Caieiras até o noroeste da estação Perus.

Em 1909 um grupo de empresários, entre os quais, Sylvio de 
Campos, Mario Tibiriça e Clemente Neidhart solicitam permissão para 
construir um tronco ferroviário ligando a estação Os Perus até a 
cidade de Pirapora de Bom Jesus, como objetivo alegavam, levar ro-
meiros até o santuário da cidade, mas após 15km de construção, os 
trilhos foram desviados para o bairro de Gato Preto em Parnahyba, 
onde havia grandes reservas de cal que começaram a ser exploradas 
em 1914 com a inauguração da Estrada de ferro Perus Pirapora.

Em meados de 1915, por iniciativa do Dr. Sylvio de Campos surgem 
especulações acerca de um empreendimento no ramo do cimento 
e, em 1924 a “Companhia Brasileira de Cimento Portland S.A.” é 
inaugurada, fruto de uma sociedade entre brasileiros e canadenses.

O bairro começou a crescer em população, muitos desembarcavam 
em busca de uma oportunidade de trabalho e moradia. Em 1934 
Perus passou a figurar como distrito independente da cidade de São 
Paulo com cerca de 3504 habitantes. 

PERUS
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A Companhia Brasileira de Cimento Portland Perus foi 
idealizada em 1915 pelo Dr. Sylvio de Campos e pelo 
engenheiro Dr. Walter Charnley, teve o impulso necessário 
em 1923 por meio de um grupo de canadenses, sobre-
tudo os senhores Drysdale e Pease, ambos de Montreal 
que solicitaram a vinda de um especialista em cimento ao 
Brasil para analisar depósitos de calcário encontrados em 
São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. As analises 
concluíram que a matéria prima encontrada em Perus era 
a que mais reunia vantagens do ponto de vista da qua-
lidade e quantidade além do fator localização. 

Em 1924 criou-se a Companhia Brasileira de Cimento 
Portland S.A., sociedade mista entre os brasileiros e ca-
nadenses, em 1926 teve sua primeira produção, a Fábrica 
representava o avanço da indústria no país, com suas 
maquinas de alta tecnologia, foi considerada a primeira 
do ramo no Brasil, pois produzia com regularidade e em 
larga escala.

A necessidade de cimento do tipo Portland na década de 
30, era praticamente suprida pela produção nacional, a 
CBCPP fornecia quase todo o cimento utilizado nas cons-
truções de grande porte da cidade, tais como o Viaduto 
do Chá, o túnel e viadutos na Av. Nove de Julho e a 
Biblioteca Mario de Andrade, entre outras.

COMPANHIA BRASILEIRA 
DE CIMENTO PORTLAND 
PERUS - CBCPP

CBCPP  
Fonte: Acervo 

Memória 
Paulistana
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Na fábrica trabalhava-se até doze horas por dia no inicio, com a 
consolidação das leis trabalhistas na década de 1940 a jornada de 
trabalho foi alterada, foram estabelecidos três turnos de oito horas, 
de maneira que a produção não fosse interrompida. 

O trabalho demandava habilidades especificas de acordo com a 
função: força bruta para ensacar o cimento e organizar os carrega-
mentos, qualificação para operar e consertar o maquinário e muita 
atenção na operação dos fornos. Todo processo era controlado pelos 
encarregados, infrações como atrasos, indisciplinas e embriaguez, 
recebiam suspensões, muitas funções eram consideradas de risco e 
acidentes eram constantes.
 

 É Serviço muito perigoso ali, né. Na fá-
brica e na locomotiva acontecia muito (acidente) 
tinha gente dormindo na estrada, quantas vezes o 
nêgo cortava a perna, matava, eu procurava dormir 
o máximo durante o dia, porque a noite tem que 
ficar ativo... (...) Os silos sempre vai enchendo de 
cimento né? Então, cada temporada ia um cara 
e limpava. Começava de cima prá baixo pra ficar 
limpinho de novo. Então, um dia foi um rapaz lá 
e diz que queria acabar logo e ele começou de 
baixo, né?! Então ele começou a cutucar, cutu-
car, desceu tudo, levou ele, levou tudo. Saiu todo 
queimado...Ás vezes acontecia muito desastre.” 

Sr. Nestor (SÃO PAULO, 1992, p.114)

O TRABALHO NA FÁBRICA

Operários na 
ensacadora 

Fonte: Acervo 
Nelson Camargo

Operários na casa 
de máquinas 

Fonte: Acervo 
Nelson Camargo
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V I L A S 
O P E R Á R I A S
A Industria instalou-se com toda sua 
modernidade nos arredores da estação 
Perus e requeria mão de obra de 
certa forma especializada para algu-
mas operações. A Perus então criou 
estratégias para chamar atenção e 
reter mão de obra qualificada, para 
isso oferecia um conjunto de auxilios 
e vantagens aos que se dispusessem 
a trabalhar em sua fábrica.

Residências Operárias 
Fonte:  DPH

Tais vantagens incluiam: Moradia do-
tada de infraestrutura, água, esgoto e 
energia elétrica (esta só chegou para 
o bairro como um todo no ano de 
1953), tudo isso a um preço des-
contado em folha de pagamento, além  
de assistência médica, dentista, açou-
gue e farmácia. 
Desta forma muitos vieram e as pri-
meiras vilas operárias foram construi-

das a poucos metros da fábrica. Vila 
Triângulo, Vila Portland,  Vila Fábrica 
e as casas da Administração, além 
de alojamentos para os operários sol-
teiros. Triângulo recebeu este nome, 
pois a disposição das casas lembrava 
a forma de um triângulo, no meio da 
vila há  uma capela. 

Planta de situação da 
Fábrica e Vilas Operárias
Fonte: COMPRESP



Patrimônio que te quero, Viva! I CBCPP18 19

A vivência entre os trabalhadores na fábrica se dava em peque-
nos momentos, uma vez que o trabalho exigia muita atenção e o 
encarregado fazia vistas grossas, a pausa para o almoço era uma 
oportunidade para o descanso e trocas entre os operários, a maioria 
deles aguardava nas proximidades da fábrica o almoço que seria 
levado pelos filhos ou esposas.

Na lembrança dos primeiros moradores do bairro permanecem alguns 
momentos vividos na Vila Triângulo.

“ A vida era muito melhor porque a gente tinha liberdade, porta aberta, 
roupa no varal á noite, horta sem ninguém pegar.” 

D. Zenaide (SÃO PAULO, 1992, p.112).

 “(...) naquele tempo era bom, era como se fosse uma família só, 
muito unidos, a gente vivia muito bem lá.” 

D. Sílvia Cruz, (SÃO PAULO, 1992, p.110).

Se na fábrica o trabalho era intenso e às vezes perigoso, fora dela 
à vida era bem mais leve e tranquila, os momentos de lazer e cul-
tura refletiam companheirismo e cumplicidade, as famílias se divertiam 
com o Clube Esportivo Portland, o Cinema e o Salão da fábrica, o 
Caramanchão, as atividades de lazer incluíam reuniões, futebol, jogos 
de baralho, bocha, ping-pong e diversos festas e bailes.

Os momentos de harmonia são constantes na memória, mas era 
da fábrica também que surgia o maior vilão das famílias, o pó do 
cimento, se espalhava por todo bairro, formando crosta nos telhados, 
caía frequentemente sobre o quintal e sobre as plantações, e repre-
sentava um mal para saúde.

A VIDA ALÉM DA FÁBRICA

Saída do cinema
Fonte: Acervo 

Nelson Camargo

Campo Portland 
Perus 

Fonte: Acervo 
Nelson Camargo
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Em 1951 a Companhia muda de gestão, José João 
Abdalla (politico e empresário) compra a CBCPP e 
a E.F.P.P. Sob o comando de J.J. Abdalla a fabrica 
viveu tempos de incerteza, a nova direção visava 
à elevação dos lucros e para tanto tomou medidas 
como a não reposição de peças o que ocasionou 
falta de manutenção nas máquinas, diminuiu o qua-
dro de funcionários e retirou os filtros  de poluição 
dos fornos , contudo, a Indústria produziu 300.000t 
no ano de 1954. 
Mas logo a falta de manutenção começara a dar 
sinais, na década de 1960 à produção começou 
a sofrer baixas retrocedendo ao patamar de 1950. 
Foi também em 1954 que as assessorias sindi-
cais iniciaram para os operários, sob a orientação 
de Mario Carvalho de Jesus (advogado) e direção 
de João Breno (operário) o órgão representava os 
operários  ante o empregador. Nos anos seguintes 
muitas greves e paralisações ocorreram em virtude 
do não cumprimento das leis trabalhistas por parte 
da administração 

O Sindicato adotou uma linha de trabalho baseado 
na Não Violência Ativa, hoje chamada de Firme-
za Permanente que consiste em resumo, em uma 
analise constante da situação politica, econômica, 
organização de uma força popular poderosa, respeito 
a vida humana sem usar de violência, utilizando-se 
da luta na justiça e da força da verdade para obter 
os resultados esperados.

Na primeira greve em 1958 que re-
caía sobre reajuste salarial, em uma 
assembleia, deu-se o diálogo a seguir:

 - Vocês parecem Queixadas
 Alguém aparteou:
 - Que é queixada?
 - É o único bicho que, quando 
se sente em perigo, se une em grupo, 
em manada, bate o queixo – daí o nome 
Queixada -, enfrenta onça ou o caçador; 
este tem de se esconder numa árvore, 
porque corre o risco de ser estraçalhado. 
Vocês estão dando um exemplo de unidade, 
semelhante ao do queixada. Queixada que 
enfrenta o tubarão.       (Jesus org. 1992).

FI
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A partir de então, Queixadas eram 
os trabalhadores grevistas, àqueles que 
não aderiam às greves eram chamados 
de pelegos (traidor dos trabalhadores 
e aliado dos patrões). A greve mais 
longa que tem noticia aconteceu na 
Cimento Perus em 1962, por falta de 
pagamento dos salários e descumpri-
mento de acordos,  terminou em 1969 
com vitória parcial dos trabalhadores 
por determinação da justiça do tra-
balho.

QUEIXADA QUE 
E N F R E N T A 
T U B A R Ã O _

QUEIXADA?!
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Com o fim da greve em 1969, os operários 
se empenharam em alcançar a autogestão 
da Indústria. Para tanto deram prossegui-
mento em 501 processos, denunciando atos 
corruptos na CBCPP contra o estado e os 
operários. Em 1973 a Presidência da Re-
publica confisca a fábrica e decreta falência. 
Em 1974 inicia-se o governo Geisel, o Pre-
sidente efetivou o confisco e a União pagou 
os salários atrasados pouco mais de dezoito 
milhões. 

Sete anos após o confisco o Governo colo-
cou a empresa em “hasta Pública” a fim de 
se ressarcir, na década de 1980 o grupo 
Abdalla em sociedade com Sérgio Stéfano 
Chohfi arremata com única oferta, a Fábrica 
e as pedreiras em Cajamar.

Já em 1983 o grupo fecha as pedreiras de 
Cajamar e dispensa por volta de 168 traba-
lhadores, a Perus passa a depender do for-
necimento de clinquer da empresa Santa Rita 
(atual Votoran) que suspendeu fornecimento 
em 1984 alegando falta de pagamento.

Houve diversas paralisações no decorrer dos 
anos, até que em 1986 a fábrica parou, 
novamente por falta de matéria prima. Na 
época os trabalhadores reiteravam o pedido 
de autogestão,  a fábrica no entanto, con-
tinuou funcionando de maneira precária e 
capacidade limitada até 1987, quando fechou 
definitivamente.

Famílias em passeata contra o truste do cimento
Fonte:  Acervo Sindicato do Cimento Perus



Patrimônio que te quero, Viva! I CBCPP24 25

Em 1987 o Governador do estado, Franco Montoro, 
tomba a Estrada de Ferro Perus Pirapora através do 
CONDEPHAAT, os operários juntaram-se em favor da 
preservação também do Conjunto Fabril suas depen-
dências, as vilas operarias e o eucaliptal cerca de 23 
alqueires e 16.770m² de área construída.

A prefeitura de São Paulo, por meio do CONPRESP, 
decide em outubro de 1992 pelo Tombamento da Fábri-
ca de Cimento e de todo o conjunto construído que deu 
início ao bairro. Em reconhecimento a organização dos 
trabalhadores enquanto operários e habitantes, influen-
ciando na produção do espaço, as edificações a seguir 
foram preservadas:

• Conjunto de edifícios, equipamentos e instalações da 
área de produção da antiga fábrica e o edifício ,sede 
do Sindicato 
• Residências operárias da Vila Triângulo
• Residências de operárias da Vila Portland 
• Residências de operárias da Vila Fábrica 
• Casas da administração e assistência médica 

No ano 2004 o processo passou por uma revisão e o 
perímetro de tombamento foi reduzido, as edificações da 
CBCPP correspondentes ao processo de fabricação do 
cimento, Vila Triangulo, a Capela e o Sindicato continu-
aram a ser preservados, as outras vilas operarias foram 
demolidas.

C B C P P

Montagem Tombamento 1992 e revisão  2004 
Fonte: Patricia Barbosa

PATRIMÔNIO HISTÓRICO 
MUNICIPAL
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Após o tombamento da Fabrica, criou-se 
uma Comissão Pró-Centro de Cultura Ope-
rária Perus, composta pelos ex-funcionários 
da fábrica, a comissão propunha dar uma 
função para as instalações da Fábrica, pois 
manter a acessibilidade ao Patrimônio seria 
a melhor maneira de preservá-lo e manter 
viva a memória coletiva dos que lá viveram 
ao passo em que permitiria a construção de 
novas memórias.

A proposta referia-se a criação de um 
complexo cultural e recreativo além de um 
centro de documentação e pesquisa, am-
bos nas edificações e entorno da fábrica, 
para o usufruto da população e suporte as 
atividades diversas do bairro. A comissão 
também salientou a vocação turística resul-
tante da junção: CBCPP, Estrada de Ferro 
Perus Pirapora e Parque Anhanguera. Esta 
combinação de elementos que poderia gerar 
um polo atrativo para a cidade caso fosse 
bem efetuada e, portanto não caberia im-
plantar no local, novos usos residenciais e 
industriais, mesmo com espaço disponível 
para tal. 

Ato  Artistico  coletivo
Cimento Perus   2015

pela  transformação da CBCPP
Fonte: Nelson de Souza

Mario Carvalho de Jesus 
em defesa da transforma-
ção da   CBCPP em centro 

de memória Cultura e lazer  
Fonte:  Acervo  

Regina Bortoto

João Breno em defesa da 
transformação da   CBCPP 

em centro de memória 
Cultura e lazer  
Fonte:  Acervo  

Regina Bortoto

PATRIMÔNIO 
QUE TE QUERO, 
VIVA!
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O PATRIMÔNIO ESTÁ LIGADO AO TEMPO 

(...) ELE TEM UM PASSADO UM PRESENTE 

E UM FUTURO. SE O DESENVOLVIMENTO 

SE EFETUA NO PRESENTE, PORTANTO A 

PARTIR DE UM PATRIMONIO CONSTATA-

DO... ELE NÃO PODE IGNORAR SUAS ORI-

GENS  E NÃO PODE SE LIMITAR A CON-

SUMI-LO SEM NADA CRIAR DE NOVO.

Apesar dos planos não terem sido concretizados, 
o desejo de ver o conjunto fabril transformado em 
Centro Cultural ainda é vivo e mesmo passados 
trinta anos do fechamento da CBCPP existem 
ainda hoje, grupos que se articulam e apoiam a 
realização do projeto, alguns deles: Comunidade 
Cultural Quilombaque, principal ponto de cultura 
local, grupo Pandora de Teatro e Movimento Pela 
Reapropriação da Fábrica de Cimento, composto 
por moradores do bairro e família dos operários. 
Toda essa história foi sendo transmitida ao longo 
dos anos por iniciativa de atores locais (coletivos, 
educadores).

Atualmente Fábrica, encontra-se em situação de 
abandono e deterioração, decorrencia de intempé-
ries e atos de vandalismo.
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Esta exposição foi desenvolvida a partir de pesquisa do acervo disponivel na Bilioteca Padre 

José de Anchieta, acervo Nelson Camargo e pesquisa de iniciação cientifica sob orientação 

da Professora Vólia Regina Costa Kato com apoio do Mackpesquisa. Para maior conheci-

mento do tema consultar bibliografia a seguir:

HISTÓRIA DE PERUS

AOUN, Elias. Lembranças de Perus: O Bairro dos Minérios. São Paulo: Ed. Clanel, 2010.

ANJOS, Ana Cristina Chagas dos; et. al. O Rio Pelos Trilhos: Introdução a História de Perus 
e Cajamar. Caieiras: IPEH – Instituto de Pesquisa em Ecologia Humana, 2008.

JESUS, Mário Carvalho de (org.). Cimento Perus. 40 anos de ação sindical transformam 
velha fábrica em centro de cultura municipal. São Paulo, JMJ, 1992.

MONTEIRO, Patricia Barbosa. Perus dos Minérios as Memórias. Trabalho Final de Gradua-
ção em Arquitetura - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2015.

MOREIRA, Jéssica; GOULD, Larissa. Queixadas – por trás dos sete anos de greve. São 
Paulo: Fapcom, 2013.

SIQUEIRA, Elcio. Companhia Brasileira de Cimento Portland Perus: contribuição para uma 
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