
Arquivos, Bibliotecas, Centros de Documentação, 

Museus: Por uma Política Pública Regional de 

Memória e Patrimônio 

 

Maria de Lourdes Ferreira 
Centro de Memória de Diadema 
Secretaria  de Cultura do Município de 
Diadema 
 



A Região do Grande ABC Paulista 

Fonte: site da Universidade Federal do ABC (2008) 



Sete municípios e uma origem 

 Bairro Rural da Borda do Campo; 

 1812, a Villa de São Bernardo e em 1890, o município de 

São Bernardo (abrangendo os 7 municípios atuais: São 

Bernardo do Campo, Santo André, São Caetano do Sul, 

Ribeirão Pires, Diadema, Mauá e Rio Grande da Serra); 

 1944 – Início dos desmembramentos que originarão as 7 

cidades. 

 



Municípios do Grande ABC  
Identidades  

 origem comum 

  processos de trabalho 

 formação da população 

 problemas comuns: enchentes 

                                      resíduos sólidos 

                                      mobilidade urbana 

                                      poluição da Represa Billings 

                                      entre outros 

 

 

 



A partir dos anos 1980: problemas decorrentes 

 da desaceleração econômica e dos processos 

de globalização 

Anos 90: iniciativas de soluções integradas 

 1990 – Consórcio Intermunicipal Grande ABC 

 1994 – Fórum da Cidadania 

 1996/1997 – Câmara Regional do ABC 

 1998 – Agência do Desenvolvimento Econômico 

 Grande ABC 



Em 1990, além da criação do Consórcio, foi realizado o 
1º Congresso de História do Grande ABC, em Santo 
André.    

Esses  congressos   continuam   ocorrer  nas cidades do 

 Grande ABC a cada dois anos. 

Importância dos Congressos de História: 

 As iniciativas de integração mencionadas tinham 
como maior preocupação uma pauta econômica e 
a resolução de “problemas práticos” (sic); 

 Os  Congressos de História colocavam a questão da 
identidade regional e a necessidade compreender o 
papel de subúrbio da região frente à metrópole. 

 

 



Fonte: Arquivo Pessoal 



 1998 - após o 7º Congresso de História do Grande ABC: 
Comissão Técnica das Instituições Oficiais de Memória do ABC 
 
• Composta por arquivistas, arquitetos, bibliotecários, 
historiadores, museólogos  e  sociólogos 
 

• Instituições: Museu de Santo André Dr. Otaviano Armando 

Gaiarsa,  Seção de Documentação e Pesquisa e Seção de  

 Patrimônio de São Bernardo do Campo, Centro de 

Documentação e Museu Municipal da Fundação Pró Memória 

de São Caetano do Sul, Centro de Memória de Diadema,  

Museu Barão de Mauá, Museu Municipal e Centro de Apoio 

Técnico ao Patrimônio de Ribeirão Pires. 
  
 

 

 



    Realizações 
• Organização temática dos Congressos de História 

de Ribeirão Pires (2000) e São Caetano do Sul 
(2004) 

• Elaboração da publicação Grande ABC – Guia 
Bibliográfico: localização e síntese de conteúdo, 
publicado em 2001, pelo Consórcio Intermunicipal 
Grande ABC 

• Organização e execução do Curso Bens Culturais - 
Preservação e Memória (2007), por solicitação da 
Comissão dos Bens Culturais da Diocese de Santo 
André 

 



Fonte: Arquivo Pessoal 



Guia Regional de Acervo das Instituições 
de Memória do ABC 

 Elaborado em 2005 e atualizado em 2007; 

 Maior desafio para a Comissão Técnica e oportunidade 
de valiosas trocas pois a proposta não era fazer  a 
justaposição dos vários guias de acervo mas procurar 
uma forma que permitisse descrever os diferentes 
acervos das instituições respeitando as especificidades 
de todas as áreas; 

 Não foi publicado, mas está disponível para os 
pesquisadores em todas as instituições de memória e 
história da região. 

 





  

Fonte:  Arquivo Pessoal, 2004 



Fonte : Cecília de Camargo, 2016 
 



Fonte: Cecília de Camargo, 2016 



Fonte: Folder Região Turística  
Grande ABC 



 

Em 8 de fevereiro de 2010, foi realizada a       
transformação em Consórcio Público para 
se adequar às exigências da Lei Federal nº 

11.107 de 2005, passando a integrar a 
administração indireta dos municípios 
consorciados, com legitimidade para 
planejar e executar ações de políticas 

públicas de âmbito regional. 

 

 



Grupo Temático História e Memória 

2012 – Constituição 

Composição 

Ações 

 Com relação aos arquivos públicos 
municipais 

 Com relação a preservação dos bens 
culturais da região 



Ações do GT História e Memória 
 Demanda urgente: questão dos arquivos públicos 

municipais; 

 Dezembro de 2012 – 1º Encontro de Arquivos 
Públicos do ABC em parceria com o Centro de Apoio 
aos Municípios do AESP e presença de profissionais e 
chefias de todos os arquivos das administrações 
municipais;  

 A partir desse encontro constituiu-se um Grupo de 
Trabalho específico para a questão dos arquivos com 
profissionais que atuam nos mesmos. 





 A pauta seguinte do GT História e Memória passou a ser a 
preservação dos bens culturais da região: 

Ao lado de levantamentos sobre a legislação referente a 
preservação, constituição e atuação dos órgãos 
responsáveis pelo patrimônio cultural nos municípios, este 
grupo temático organizou e realizou o I Fórum Memória e 
Patrimônio Cultural do Grande ABC, no dia 7 de outubro de 
2015; 

A segunda edição deste Fórum acontecerá em dezembro 
deste ano durante a Jornada do Patrimônio do Grande ABC; 

A participação da sociedade civil e das universidades nesses 
fóruns contribui para subsidiar as propostas de políticas 
públicas na área. 

 

 





Professores Marly Rodrigues, José de 
Souza Martins e Daniel Pansarelli 

Fonte: Boletim Cedoc Consórcio 
Intermunicipal Grande ABC 



O  Fundo Câmara de São Bernardo 

 Constituído pela documentação produzida pela Câmara  e 
Intendência de São Bernardo, a partir da criação do  
município em 1890 

 Compreende  documentos  de interesse para todos os 
atuais municípios do ABC, já que em seus primórdios  

    todos faziam parte do município de São Bernardo 

 Custodiado pelo Museu de Santo André 

 O GT de Memória e História tem como uma de suas metas 
elaborar um projeto de recuperação e digitalização deste 
acervo em parceria com o Consórcio, para preservá-lo  e 
torná-lo  acessível a todos os municípios do ABC  

 



Fundo Câmara – Livro de Recenseamento da 
população escolar,  1893 

Fonte: Fátima Tavella  e Mayra Gusman  
de Souza, Museu de Santo André , 2015 



Algumas questões para reflexão 

 O papel da Comissão Técnica após a criação do GT; 

  

 A sobrevivência da Comissão Técnica dada sua 
informalidade; 

 

 Como o GT pode fomentar mais efetivamente 
políticas públicas na região nas áreas de Memória e 
Patrimônio; 

 

 As interfaces do GT com outros grupos do Consórcio. 



   

 

 

Obrigada! 

 

malusbc55@yaho0.com.br 
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