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 Constituído como área de interesse científico apenas recentemente, o campo que se 
convencionou chamar Arqueologia Industrial tem suas diretrizes metodológicas pautadas 
pela arqueologia, tecnologia e economia com o sentido de compreender historicamente o 
desenvolvimento industrial como motor da urbanização nas sociedades contemporâneas. 
Deste modo, o patrimônio representado por instalações industriais, arquitetura, maquinário 
e mobiliário fabril passa, além de desempenhar função educacional em sentido 
museológico, a figurar ativamente enquanto representação de interações culturais entre 
técnica e sociedade numa perspectiva histórica dinâmica. 
 Elemento estruturante da construção urbana, a indústria pode ser percebida também 
como elemento simbólico no sentido de definir um senso de identidade, seja nacional ou 
regional, na forma de monumento do trabalho. O crescimento de sua representatividade 
social enquanto parte de um corpus patrimonial demonstra gradativa conscientização da 
importância de se compreender  os processos evolutivos da tecnologia e transformação das 
atividades que predominam nas cidades, bem como sua ação sobre o espaço.  
 Sendo assim, para que possamos interpretar o legado da indústria sobre a 
modernidade e entendê-lo como parte fundamental do patrimônio cultural é preciso 
compreender a especificidade das marcas que definem o espaço e constroem o imaginário 
através de representações simbólicas – estruturas arquitetônicas e de maquinaria, como 
chaminés, fachadas em tijolos, telhados em shed e as gruas dos portos – havendo que se 
considerar  também que  este desenvolvimento toma lugar num contexto em que as 
transformações dos meios de produção e distribuição de mercadorias tendem a promover o 
afastamento das atividades fabris para a periferia do núcleo urbano, esvaziando de função 
significativas áreas dos centros das cidades. Nos vemos, então, diante de um importante 
questionamento referente à sua categorização, pois o edifício fabril deslocado de sua 
atribuição original ainda é capaz de expressar a primordialidade da fábrica como objeto de 
análise do modo de vida, trabalho e simbologia memorial? 

 Ainda que existam controvérsias quanto a seus usos e sentidos de ressignificação, 
podemos concluir que o elemento industrial representa na paisagem urbana o corpo visível 
não só de um arcabouço de tradições mas do desenvolvimento econômico e estrutural de 
uma sociedade, e a esta cabe a atribuição do valor patrimonial com base em suas próprias 
qualidades culturais na medida em que o sentido de monumento se transforma com o 
passar do tempo. Assim, o reconhecimento de um sentido histórico da modernização 
industrial e, consequentemente, urbana no Paraná constitui uma etapa imprescindível no 
processo de construção da memória das cidades, na medida em que pode ser considerado 
um aspecto cultural de demarcação do interesse histórico e cultural. Sua inclusão no corpus 
patrimonial representa, portanto, a ampliação dos limites de compreensão do que 
constituem objetos e/ou lugares de memória para estender sua demanda por preservação 
aos espaços industriais. 

 Na convergência entre História e tecnologia, o estudo do Patrimônio Industrial 
passou a permitir a multiplicidade de abordagens segundo valores atribuídos ao vestígio 
industrial na forma do registro ou testemunho de atividades sociais, desenvolvimento 



tecnológico, ciclos econômicos, ou ainda através da exploração de características 
arquitetônicas das construções fabris, fatores esses explorados de maneiras diversas por 
pesquisadores especialistas nos mais diferentes campos do conhecimento. 

 A historiografia do tema remonta à Inglaterra da década de 50 onde a publicação de 
um artigo de Michael Rix no periódico Amateurs Historian cunha a expressão Arqueologia 
Industrial como forma de estudo dos remanescentes físicos legados pela Revolução 
Industrial1. A pluralidade de abordagens permitidas à análise dos monumentos industriais e 
a diversificação de fins aos quais estas se dedicam suscitam importantes questões acerca da 
epistemologia deste campo de estudos. Em se tratando da arqueologia industrial, embora 
seja esta uma terminologia largamente aceita2, a própria conjunção dos termos 
“arqueologia” e “indústria” é bastante controversa. Por isso, Buchanan propõe que este é 
definido pela utilização de evidência física para a interpretação e reconstrução do passado 
das sociedades humanas, mas difere analiticamente do princípio da Arqueologia Histórica3. 

 Ao longo das discussões sobre o escopo do Patrimônio Industrial através dos anos 
constatou-se  a necessidade latente de se compreender também a dinâmica do espaço social 
em relação ao processo técnico, pois nem sempre a investigação exclusiva de vestígios 
físicos é capaz de ilustrar dimensões mais complexas de significados sociais. Por esta 
razão, estudos orientados por disciplinas como a História Econômica e História Cultural 
são fundamentais no sentido de revelar a importância social de aspectos de interação e 
sentidos de identidade atribuídos ao Patrimônio Industrial. Por isso, no sentido de 
consolidar um posicionamento sem demais restrições, a Carta de Nizhny Tagil define que:  

O património industrial compreende os vestígios da cultura industrial que 
possuem valor histórico, tecnológico, social, arquitectónico ou científico. Estes 
vestígios englobam edifícios e maquinaria, oficinas, fábricas, minas e locais de 
processamento 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 
actividades sociais relacionadas com a indústria, tais como habitações, locais 
de culto ou de educação4.   

 

 Na esfera patrimonial brasileira problemáticas que envolvam o patrimônio 
industrial ainda têm pouco destaque. Na mesma medida em que o público desconhece o 
assunto, políticas governamentais que apoiem seu estudo e preservação inexistem, sendo o 
tema preterido mesmo em debates que toquem à questão da conservação de patrimônio 
histórico. Questionar essa descoberta tardia do patrimônio industrial exige que se leve em 
consideração que a industrialização efetiva no Brasil se deu a partir da década de 1930, e 
consequentemente, o impacto da chamada desindustrialização se fez sentir apenas muito 
recentemente. Deste modo, foi somente nas últimas décadas que a desativação e 
desapropriação de grandes complexos urbanos passou a figurar como interesse público, 
dada a notável destruição de fábricas, armazéns, chaminés  e demais marcos memoriais da 
atividade industrial.  

 O legado industrial brasileiro se caracteriza de maneira peculiar também em razão 
de abranger complexos voltados para a produção de cana-de-açúcar, beneficiamento do 
café e mineração, atividades comumente observadas como proto-industriais. Todo este 
patrimônio se encontra em risco em função do abandono e da destruição sumária de 
                                                 
1 RIX, 1955 apud. PALMER e NEAVERSON. Industrial Archaeology – Principles and Practitice. 

Londres: Routledge, 1998. p.1. 
2 KÜHL, B. M. Arquitetura do Ferro e Arquitetura Ferroviária em São Paulo – Reflexões sobre sua 

Preservação. São Paulo: Fapesp,1998. p.222. 
3 Buchanan, R Angus. Industrial Archaeology in Britain. Harmondsworth, Penguin, 1972. 
4 CARTA DE NIZHNY TAGIL Sobre o patrimônio industrial, em português. Disponível em 

http://www.patrimonioindustrial.org.br.  



complexos desta natureza5, que somados a desastrosos projetos arquitetônicos de 
reabilitação geram no panorama brasileiro um lento despertar para o Patrimônio Industrial. 
A vagareza do processo salta aos olhos ao se perceber a lacuna de 28 anos entre a primeira 
publicação do gênero no Brasil em 19766, e a realização do primeiro seminário nacional 
sobre o tema, em 20047.  

 No Paraná, a herança industrial não goza de destaque maior que em qualquer outro 
estado brasileiro. Na verdade, ao se considerar as peculiaridades de nossa economia 
predominantemente agrícola e o modo como se deu o processo de industrialização na 
região, de forma comparativa à quantidade de bens de natureza industrial tombados 
percebemos o quanto este campo ainda é limitado, sendo alguns dos mais representativos 
casos envolvendo o Patrimônio Industrial na região, como a transformação da fábrica 
Mueller e Irmãos em shopping center, a readequação do Frigorífico Matarazzo para novas 
funções em Jaguariaíva ou o entrave judicial que mantém fechado o moinho e o porto 
Matarazzo em Antonina ilustrativos das vicissitudes da preservação e do não 
aproveitamento do potencial cultural destes espaços. 

 A predominância da economia da erva mate no Paraná é outro fator preponderante 
sobre sua industrialização, sendo a cultura do mate, tema que tem sido exaustivamente 
investigado desde o século XIX, inegavelmente o motor do desenvolvimento social, 
cultural e econômico paranaense. O fomento desta indústria não apenas introduz no estado 
a tecnologia hidráulica e a vapor, como redefine o sentido de “fábrica”, com a parcelização 
de tarefas e recurso à mão-de-obra livre assalariada.  
 Podemos considerar que as transformações responsáveis pela consolidação da 
indústria da erva mate se deram num período bastante curto. Menos de um século se 
passara entre a introdução da roda d'água nos primeiros engenhos do litoral paranaense e a 
proliferação das chaminés e máquinas que redefiniram a silhueta do planalto. Neste prazo,  
fomentaram-se ao redor do setor ervateiro uma série de indústrias correlatas, tais como 
curtumes, madeireiras, metalúrgica e ainda a tipografia. Mais que inaugurar a era 
contemporânea no estado, a industrialização da produção ervateira incentiva a formação de 
uma mentalidade cosmopolita voltada para a racionalização do trabalho e acúmulo do 
capital, transformando as dinâmicas sociais responsáveis por uma nova configuração da 
sociedade através do formação de uma poderosa burguesia ervateira. O surgimento da 
indústria dá início também a modificações nas interações espaciais, favorecendo a 
diferenciação entre os ambientes rural e urbano, e é neste último que vem a encontrar o 
meio do qual viria a tornar-se parte indissociável. 

 Uma vez que nosso objeto de estudos é determinado pela metodologia da 
arqueologia industrial, a proximidade da agricultura é uma particularidade que o marca de 
maneira indelével. Consequentemente, para atender ao propósito de interpretar o legado da 
industria ervateira paranaense num contexto voltado para o patrimônio industrial é 
necessário, nesta etapa final do trabalho, compreender de que maneira esta característica o 
delimita. Sendo assim, através de registros do IPHAN, da antiga SECE, documentos em 
arquivo do CEPHA, além de alguns estudos circunstanciais, procuramos compreender, 
num primeiro momento, a representatividade que esta categoria de patrimônio encontra em 
esfera pública governamental, para por fim expor algumas de suas particularidades. 

                                                 
5 Em Curitiba podemos lembrar o recente caso da demolição sede histórica da Leão Júnior S/A no bairro 

Rebouças. Ver FERNANDES, José Carlos. Sem defesa, fábrica da Matte Leão começa a ser demolida. 
Gazeta do Povo,  Curitiba, 7 de abril de 2011. 
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7 ROSA, Carolina Lucena.  O patrimônio industrial: a construção de uma nova tipologia de patrimônio. 
Anais do XXVI Simpósio Nacional de História – ANPUH. São Paulo, 2011. p.8. 



 O reconhecimento simbólico do valor patrimonial de bens relacionados à evolução 
da técnica e da indústria é assinalado por sua preservação em esfera oficial. No entanto, a 
reduzida quantidade de bens industriais tombados em nível federal evidencia o quanto esta 
cultura é incipiente. A arquitetura de grandes prédios e galpões, voltada quase 
exclusivamente para  a funcionalidade é algo que contrasta fortemente com a estética 
barroca e colonial prezada pelo órgão federal de preservação do patrimônio, de modo que a 
prioridade dada pelo IPHAN ao tombamento de conjuntos patrimoniais relacionados ao 
período colonial, especialmente itens religiosos e ligados ao barroco, fica patente quando 
observamos a relação de bens preservados e os artigos publicados em seus boletins. Diniz  
argumenta que esta seria uma preferência derivada das diretrizes de orientação modernista 
do órgão, sendo a única menção a bens fabris relacionada a um contexto proto-industrial: 

As modalidades da produção econômica que condicionaram os ciclos sucessivos 
do desenvolvimento nacional, - o ciclo do açúcar, o da mineração e o do café -, 
com as intercorrências da produção pastoril e siderúrgica, ressurgem 
dramaticamente assim nas velhas sedes de engenhos e fazendas, como nos 
remanescentes das lavras e das fábricas primitivas, nas regiões em que 
ocorrem.8 

 

 O quinhão que cabe ao patrimônio – e à indústria – paranaense está representado 
pelo Engenho do Mate, engenho de soque hidráulico que foi inscrito no livro do tombo 
estadual de número 19 no ano de 1968, tendo sido reconhecido em nível nacional em 
1980/81. Localizado no distrito de Rondinha, nas proximidades de Campo Largo, o 
chamado Engenho Velho tem sua construção datada de aproximadamente 1870 e é 
atualmente o último exemplar preservado de espaço fabril dedicado ao beneficiamento da 
erva mate no estado. Suas características arquitetônicas são comparadas em boletim do 
SPHAN “às dos engenhos de açúcar e farinha do Recôncavo Baiano, por estar instalado 
no sopé de um morro, beneficiando-se de um curso d'água como força motriz”9. 

 Os documentos pecam em não apresentar uma descrição mais acurada do 
complexo, ou do equipamento fabril nele se encontrava em relativo estado de integridade. 
Transformações na estrutura do imóvel teriam sido realizadas em 1896 quando foi 
adquirido pelo agricultor Pedro Paulo Marchioratto, que “demoliu o forno, retirou a 
bateria de pilões, construiu um mezanino e alterou o telhado, para adaptar o programa de 
funcionamento do engenho de mate ao fabrico de milho”10, e em cuja família permaneceu 
como propriedade até sua aquisição por parte do governo do estado do Paraná em 1978. 
Tendo em vista que o moinho fora reconvertido para outra funcionalidade ainda no século 
XIX, como se deve proceder quando as alterações no espaço datam de um contexto 
histórico? E ainda, revertê-las não seria de certo modo violar o passado histórico da 
construção? A evolução desta discussão acompanha o desenvolvimento da compreensão 
sobre patrimônio histórico e memória coletiva, e ganha vulto no século XIX com posições 
categóricas de intervenção ou não-intervenção encontradas em Viollet-le-Duc e John 
Ruskin respectivamente11.  

 Assumindo posicionamento alinhado com práticas restauracionistas, a comissão 
responsável pelo patrimônio histórico federal inscreve em 1985 o Moinho do Mate nos 
livros do tombo histórico e de belas artes através do processo de número 1119-T-84, 
endossando justificativa expressa nas palavras de Eduardo Kneese de Mello: 

                                                 
8 ANDRADE apud. DINIZ, N. M. M. Velhas Fazendas da Ribeira do Seridó. São Paulo, 2008. p.19. 
9 Boletim SPHAN/FNpM. Brasília, MEC/FNpM n. 33, 1988, p. 15. 
10 Idem. 
11 RODRIGUES, A; CAMARGO, M. O uso na preservação arquitetônica do patrimônio industrial da cidade 

de São Paulo. Rev. CPC, São Paulo, n. 10, out/2010. p.143. 



Considero plenamente justificável a proposta de seu tombamento, tendo em vista 
seu aspecto histórico; o que a erva-mate representa para todo o Brasil; pelo 
estado em que se encontra o monumento, restaurado pelo Patrimônio do Paraná 
e ainda pelo rico material colhido e atualmente exposto no Museu.12 

 

 A inscrição nos livros do tombo viabilizou a elaboração de um plano de restauro 
visando redirecionar a funcionalidade do espaço para fins públicos através da museificação 
da área construída e criação de um parque que preservasse a paisagem na área 
circunvizinha. Financiado pelo governo estadual, o plano de restauro previa numa primeira 
etapa a identificação, catalogação e restauro dos equipamentos utilizados no 
processamento da erva mate para com este material compor o acervo museológico de 
forma a reconstituir cada etapa do processo produtivo, constituindo esta a única 
aproximação de uma abordagem de interesse industrial. 

 As modificações feitas ainda no século XIX puderam ser revertidas após a 
identificação das antigas fundações, que permitiram a reconstituição da planta baixa da 
construção necessária para pautar o plano de reparos necessários no piso, cobertura, 
esquadrias das janelas, vedação e estrutura de sustentação do telhado. A degradada 
paisagem rural que circundava a área do engenho, nas imediações da BR 277, sofreu uma 
série modificações para acomodar certas facilidades necessárias à existência de um espaço 
de uso público, que passou a ser chamado Parque Histórico do Mate.  Um segundo 
processo de restauração foi levado a cabo no ano de 2004 utilizando verba federal através 
da 10ª superintendência regional do IPHAN, e desde então o Museu do Mate permanece 
como unidade atrelada ao Museu Paranaense, sendo intermitentemente aberto à visitação.  

 Ao se observar as características arquitetônicas do complexo ervateiro preservado 
no Moinho do Mate fica evidente que sua configuração difere sobremaneira do espaço 
fabril como lugar de memória da industrialização urbana. Numa visão otimista, esta 
especificidade pode ser percebida como uma particularidade da consolidação 
agroindustrial paranaense, de um momento em que, muito antes de os galpões e chaminés 
dominarem a paisagem, a roda d'água foi símbolo de inovação. O distanciamento de áreas 
urbanas foi neste caso específico um fator determinante para sua preservação quase 
integral ao longo do último século, antes de uma possível intervenção pública de proteção 
e restauro. Tendo sido, portanto, poupado à velocidade das transformações espaciais 
determinadas pelas dinâmicas urbanas, o Engenho do Mate permanece como último 
remanescente representativo da economia ervateira no estado, e único bem de natureza 
industrial preservado em esfera federal no Paraná. Sob a ótica do Patrimônio Industrial 
mostra-se, no entanto, como a desconcertante imagem do quanto a consciência de 
preservação dos lugares de memória relacionados ao desenvolvimento da indústria ainda 
tem por evoluir. 

                                                 
12 Ibid. 


