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RESENHA 

 

O PATRIMÔNIO INDÚSTRIAL EM “CONVERSANDO 

SOBRE PATRIMÔNIO INDUSTRIAL E OUTRAS 

HISTÓRIAS” DE ANA CARDOSO MATOS  E TELMA 

BESSA SALES 

 

Por LIDIA NOEMIA SILVA DOS SANTOS 

DOUTORA EM HISTÓRIA PELA PUC - SÃO PAULO 
PROFESSORA DO DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA DA UECE-FECLESC 

 

 

MATOS, Ana Cardoso e SALES, Telma Bessa. Conversando 

sobre Patrimônio Industrial e outras histórias: palavras, 

espaços e imagens. Sobral: Edições UVA, 2018. (E-book) 

 

O livro Conversando sobre Patrimônio Industrial e 

outras histórias: palavras, espaços e imagens é resultado de um 

trabalho de pós-doutorado (2015 e 2016) da professora de 

História da Universidade do Vale do Acaraú, Telma Bessa Sales, 

realizado no Centro Interdisciplinar de História, Culturas e 

Sociedades da Universidade de Évora, em Portugal, sob a 

supervisão da professora Ana Cardoso de Matos. O seu grande 

valor está em aproximar a produção acadêmica brasileira e 

européia, especialmente portuguesa, sobre o “patrimônio 

industrial”.  

O texto se inicia com uma breve observação de 

Alessandro Portelli, autor italiano e referência nos estudos de 

oralidade, sobre belas ruínas existentes nos arredores da cidade 

de Roma. Diferentemente de outras tantas construções que 

levam milhares a visitar a cidade, as fornalhas das antigas 

fábricas de tijolos, que impulsionaram a economia local e foram 

símbolo da classe operária romana, estão abandonadas e 

escapam aos olhos de visitantes, moradores e, me arrisco a dizer, 

de muitos que pesquisam a cultura.  

As fornalhas, os prédios industriais, as peças de 

maquinário, as “velhas” vilas operárias e outros tantos vestígios 

que nos contam sobre aqueles que "viveram, trabalharam, 

lutaram" e morreram no dia a dia das fábricas estão espalhados 
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por Roma e por outros cantos, que nem mesmo seu grande 

império alcançou.  

O “patrimônio industrial”, portanto, é um conjunto de 

bens culturais de natureza material e imaterial, que registram o 

desenvolvimento industrial e as experiências sociais, de “saber 

fazer”, de “ter e ser”, resultantes desse processo. Pode ainda 

contemplar paisagens que ganham formas pela presença de 

prédios, redes elétricas, trilhas férreas, conjunto de estradas e 

outros equipamentos que servem ao movimento das máquinas,  

escoamento de mercadorias, ir e vir de pessoas e tudo mais que 

faz exigem a produção industrial.   

Ao longo do livro, podemos participar de 11(onze) 

intrigantes conversas da profa. Telma Bessa com ilustres 

pesquisadores portugueses e brasileiros, integrantes de diversas 

instituições de pesquisa e ensino que, em comum, também se 

dedicaram a pensar o “patrimônio industrial”.  

As autoras, através de uma difícil costura de perguntas e 

respostas, só possível aqueles que tem larga experiência no 

trabalho com a História Oral e que, em particular, dominam a 

temática que motivou os encontros, trazem ao leitor a ilusão de 

que é ele próprio que está diante de cada entrevistado.  

Nas entrevistas encontramos o relato de pessoas que,  

desde muito jovens, se dedicam a pensar quem somos, enquanto 

seres sociais, o quê realizamos, o quê escolhemos para lembra ou 

esquecer no tempo. Logo, as conversas são, em geral, trazem o 

relato de trajetórias acadêmicas, ensinamentos sobre a pesquisa 

em Ciências Humanas, impressões sobre muitos espaços de 

cultura e saber no mundo, balanços sobre o estado da arte, 

reflexões sobre o realizado e o que pode ser feito no campo 

interdisciplinar e político que abrange o patrimônio cultural. 

Os dois primeiros entrevistados, o Professor Jorge 

Custódio, aposentado da Universidade de Évora e o Professor 

José Manuel  Morais Lopes Cordeiro, docente da Universidade 

do Minho e Diretor Museu da Indústria Têxtil da Bacia do Ave, 

são pioneiros na construção do campo de pesquisa sobre 

“patrimônio industrial” e nos narram seus esforços para fundar 

programas de pós-graduação, propor disciplinas, consolidar 
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linhas de pesquisa, periódicos acadêmicos e mesmo impulsionar 

políticas de preservação em Portugal .  

Já a professora e bibliotecária da Biblioteca Nacional de 

Portugal, Maria Luisa Ferreira Nunes dos Santos, ex pupila de 

Jorge Custódio, nos fala, especialmente, da criação da Associação 

de Arqueologia Industrial da Região de Lisboa, fundada em 

1980, que passou a reunir pesquisadores da História, 

Arquitetura, Engenharia, dentre outras áreas para agir “em prol 

do estudo e preservação da memória industrial”. 

Na sequência a professora do Mestrado em Museologia 

da Universidade de Nova Lisboa e técnica do Ecomuseu da 

cidade do Seixal, Maria da Graça da Silveira Filipe, e a professora 

Maria da Luz Braga Sampaio, presente neste evento, membro do 

Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de 

Lisboa  e autora da tese “Da fábrica ao Museu: identificação, 

herança e difusão da cultura técnico-industrial” premiada pela 

Associação Portuguesa de Museologia, em 2016, somam com a 

discussão sobre a fundação, funcionamento e trabalho educativo 

dos museus, em um tempo em que essas instituições, como 

pondera Maria da Graça vivem uma “concorrência desleal com 

várias dinâmicas comunicacionais, de redes sociais”.  

O professor Guilherme Pinheiro Pozzer, na época da 

entrevista doutorando em História na Universidade do Minho, 

inaugura as 6 (seis) entrevistas de brasileiros e nos trás questões 

importantes relacionadas ao patrimônio ferroviário, ameaçado 

pela retração e desmonte das companhias e do sistema de trens 

no Brasil que, no passado, foi impulsionou o crescimento sócio 

econômico no Brasil. A surpresa é que segundo o autor, as 

dificuldades de preservação desse patrimônio, assim como outros 

relacionados as fábricas e empresas está sob ameaça também do 

outro lado do atlântico. 

O professor Paulo Fontes, da Fundação Getúlio Vargas 

do Rio de Janeiro, apresenta considerações sobre o patrimônio 

industrial e a história de algumas cidades do estado de São Paulo, 

ressaltando a história das lutas sociais e o ativismo sindical. 

As professores Beatriz Mugayar Kuhl, do Curso de 

História da  Universidade de São Paulo, e Cristina Meneguello, 

do curso de História da Universidade de Campinas, nos 
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esclarecem como chega a discussão sobre o patrimônio industrial 

no Brasil e refletem sobre as ações decorrentes dentro e fora da 

academia.  

Finalmente a professora Ana Paula Bitencourt, do 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) 

de Pernambuco, retoma a temática do patrimônio ferroviário e 

apresenta e algumas mudanças legislativas e politicas públicas 

para conhecimento e preservação bens patrimoniais da História 

do Brasil no último século.  

Para encerrar, é importante destacar que ao final de cada 

entrevista, as autoras convidam os professores a incentivar novas 

gerações a se aproximar dos estudos sobre o patrimônio 

industrial. Após a conclusão do livro, é quase impossível não 

responder ao chamado.  

 

https://historiaassis47.wixsite.com/zume

