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Todo tombamento é uma escolha. Uma escolha da sociedade a indicar pelo quê
quer fazer-se representar: pela excelência artística, arquitetônica, pela significação
histórica, pela identidade local, regional, do país. Trata-se, portanto, de um patrimônio que,
pertencendo ao amplo universo da cultura é, essencialmente, um bem social. Um bem
tombado.
Atingi-lo, destruí-lo, seja por ações impróprias, seja por inação calculada,
pública ou privada, é atingir o cerne de uma escolha social, de um bem que pertence,
enquanto representação cultural, a todos. Por isso, não por outro motivo, é crime, como
estabelece o artigo 165 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 do Código Penal Brasileiro. Por isso
são obrigatórias as ações de conservação, de manutenção, de restauro conforme
parâmetros estabelecidos. Por isto, constituíram-se órgãos técnicos e conselhos
específicos para este fim. CONPRESP, CONDEPHAAT e IPHAN são siglas bem
conhecidas nas esferas municipal, estadual e federal, também o Ministério Público tem
exercido papel ativo no controle das obrigações de preservar.
Mais do que isso, em razão da letargia, da inação “justificada”, da absoluta
ausência de habitabilidade e conservação no Wilton Paes de Almeida, patrimônio
arquitetônico destruído por incêndio em São Paulo, ao menos 7 mortos esperam por
serem encontrados: o que assistimos é, portanto, um crime de múltiplo espectro.
Não falo em desleixo, desconsideração, irresponsabilidade. Falo em crime.
Cabe, assim, a pergunta primária e natural: o que o motivou? Quem são os responsáveis
por esta tragédia?
Os primeiros depoimentos dos dirigentes de todas as instâncias públicas, prefeito,
governador e presidente, todos presentes na cena, são unânimes: as medidas e
providências foram tomadas e, claro, as responsabilidades legais cumpridas, ou seja, não
haveria qualquer responsabilidade pública.
Tombado desde 1992 e a partir de 2002 propriedade pública, do governo federal, o
edifício foi ocupado em 2013 e, a partir de 2017, cedido à própria prefeitura municipal cuja
Secretaria, responsável pela tutela deste bem desde seu tombamento pelo CONPRESP,
encontra-se a cerca de 100m do local.
Justificar seu abandono por um viés econômico, a fuga do centro por empresas
privadas em razão de sua degradação ou as dificuldades burocráticas na aprovação de
projetos como já publicado, não se aplica ao caso já que as aprovações são realizadas
pelo próprio órgão gestor deste patrimônio e o que se tem visto é um retorno dos órgãos
públicos à área central, ainda que tais observações sejam verdadeiras para outros agentes
imobiliários que atuam na cidade.

Não ter sido arrematado em leilão por agentes privados, em nenhuma hipótese
eximiria seus proprietários ou gestores públicos da atenção e do cuidado exigidos por lei e,
no entanto, a situação do edifício, deste patrimônio público e bem tombado, após a saída
da polícia federal, era de completo abandono.
Outras análises levantam a inexistência ou a debilidade das políticas públicas de
habitação assim como um planejamento urbano minimamente qualificado e que restaria a
alternativa das ocupações entendidas, neste contexto, como legítimas, organizadas ou não
por movimentos sociais de caráter político. Resvala-se, até mesmo, no argumentar pela
ilegalidade das invasões como se sobre os ocupantes, desprovidos de quase tudo, sobre
eles recaísse a responsabilidade pela degradação do patrimônio: culpam-se as vítimas. A
história conhece bem estas sonoridades.
Trata-se de um duplo risco, aos ocupantes e ao patrimônio em si (não como valor
material, como propriedade imobiliária) mas como bem cultural socialmente apropriado.
Bem, qual a conduta neste caso do poder público: aceitar a emergência social sujeitando
estas populações a uma situação de risco, exploração e inabitabilidade? Por tratar-se de
um patrimônio arquitetônico, histórico e cultural de São Paulo, também sob risco, não está
clara a exigência legal de uma ação imediata de proteção?
A quem caberia agir, a quem caberia proteger o patrimônio humano e material
desta cidade? Dito de outro modo, a quem cabe o exercício, a atribuição legal de
proteger?
Da janela do Secretário de Cultura do Município de São Paulo via-se o prédio e
assistia-se, dia a dia, sua degradação, sua decrepitude acelerada. De sua janela também
são vistos, hoje, os escombros.
Do gabinete do prefeito, no Viaduto do Chá, a cerca de 300 metros do local, via-se
o prédio, assim como o fogo e a fumaça podiam ser vistos da sede do Condephaat,
localizado a cerca de 400 metros do local, órgão estadual sob cuja tutela indireta também
se encontrava esta edificação.
O que há nesta névoa que nubla a visão e a perspectiva dos agentes públicos
ainda que a tragédia anunciada lhe bata à porta?
O que nubla a visão dos agentes públicos sentados nas cadeiras do judiciário que
não vêm à luz para dizer: isto é um crime, aplique-se a lei!
Impossível não dizermos, também, do flagrante esvaziamento dos órgãos técnicos
responsáveis pela gestão do patrimônio cultural com drástica redução de profissionais
contratados à reboque da inexistência de políticas específicas para tal fim interpondo
obstáculos infindáveis a uma ação efetiva.
Lembremos que outro colapso recente, o incêndio do Museu da Língua
Portuguesa, ainda não baixou suas cinzas.

Ninguém, nenhum país, nenhuma cidade, nenhuma sociedade deseja fazer-se
representar por escombros e por morte e, no entanto, aos nossos olhos e aos olhos de
todos, é exatamente este cenário o que temos a apresentar como Patrimônio e que, assim,
nos representa e nos submerge em um vasto espectro de oficial insensatez.

