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INTRODUÇÃO 

 

 

/.../ A cidade não é feita disso, mas das relações entre as medidas de seu 
espaço e os acontecimentos do passado /.../ 

A cidade se embebe como uma esponja (da) onda que reflui das recordações e 
se dilata /.../ a cidade não conta o seu passado, ela o contém, como as linhas 
da mão, escrito nos ângulos das ruas, nas grades das janelas, nos corrimões das 
escadas, nas antenas dos pára-raios, nos mastros das bandeiras, cada segmento 
riscado por arranhões, serradelas, entalhes e esfoladuras.1 

 

A PAISAGEM FERROVIÁRIA 

O estudo da problemática da proteção da paisagem ferroviária, objeto desta 
tese, teve sua origem em 2001, quando da divulgação pública da venda de 
imóveis e equipamentos da Rede Ferroviária Federal S/A (RFFSA), empresa em 
processo de liquidação e proprietária de um importante acervo de edifícios – 
oficinas, estações, armazéns e residências –, terrenos e de máquinas espalhados 
ao longo de suas linhas férreas.2 

Desde o ano anterior estava em curso um processo de venda de metais retirados 
de locomotivas, vagões e de estruturas de coberturas de armazéns e estações 
desativados.  

A destruição de galpões ferroviários foi sendo observada quase que 
diariamente no percurso entre Santo André e São Paulo pela estrada de ferro ou 
por trajetos alternativos ao longo dos bairros do Ipiranga, Moóca, Brás, ao longo 
da avenida Presidente Wilson, alternativa de trânsito para fugir de 
congestionamentos da avenida do Estado, e no Pari, antigo terminal de carga da 
ferrovia, assim como em visitas à vila ferroviária de Paranapiacaba, onde a 
venda de material ferroviário como sucata foi alvo de mobilização de 
moradores.3 

 

                                                
1 Calvino, 1990: 14 e 15. 
2 A RFFSA é responsável, também, pela guarda de um rico acervo documental sobre a 
implantação e operação da Estrada de Ferro Santos a Jundiaí, composto de mapas, desenhos, 
fotografias, ofícios e relatórios que merecem ser analisados e divulgados para melhor 
entendimento da história de São Paulo. Esse acervo, no entanto, corre o risco de ser transferido 
para Brasília ou Rio de Janeiro como parte do processo de liquidação da empresa ferroviária. 
3 Pegorin, 26 out. 1999: Setecidades, 1. 
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Imagem 1A e 1B: Armazéns ferroviários da Moóca, já sem suas coberturas, cujas estruturas foram 

vendidas como sucata e alvenaria bastante deteriorada (2002). 

De início, o objetivo de estudo se voltava para uma reflexão sobre alternativas 
de preservação do patrimônio ferroviário existente ao longo da Estrada de Ferro 
Santos a Jundiaí, formado por residências, galpões, armazéns e passarelas 
metálicas, o que motivou inúmeras viagens de trens entre as estações Rio 
Grande da Serra e Francisco Morato, servidas pelo sistema de transporte 
metropolitano operado pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos 
(CPTM). 

No entanto, da janela do trem, além de edifícios ferroviários e passagens 
metálicas sobre os trilhos, muitos deles em avançado estado de degradação, se 
observa uma paisagem singular da metrópole paulistana quando comparada à 
paisagem do centro da capital ou de centros de bairros.  

Ao redor da ferrovia se verifica uma paisagem homogênea junto às estações 
ferroviárias, com edifícios quase centenários de baixo gabarito, térreos ou 
sobrados, contrastando com a cidade verticalizada que se avista nas encostas 
dos morros que envolvem os vales dos rios por onde percorrem os trilhos. Ao 
longo da linha férrea, principalmente nos vales dos rios Tietê e Tamanduateí, 
galpões industriais, armazéns e depósitos se multiplicam e, somente ao redor 
da estação da Luz, o gabarito dos edifícios atinge a altura de quatro a seis 
pavimentos. 

A identificação da presença desses elementos urbanos comuns ao longo da 
linha férrea estruturou os objetivos deste trabalho, que se propõe a realizar uma 
reflexão sobre as práticas de valorização e preservação do patrimônio ambiental 
urbano, particularmente aquele que não apresenta atributos de valor artístico e 
tecnológico, característicos de muitos monumentos do patrimônio cultural 
tombado pelos órgãos de preservação em nível federal (IPHAN – Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) ou estadual (CONDEPHAAT – 
Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e 
Turístico do Estado de São Paulo). 

Diante desta reflexão, retomamos os estudos desenvolvidos para a elaboração 
da Dissertação de Mestrado defendida na Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade de São Paulo, sobre a implantação da Estrada de 
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Ferro Santos a Jundiaí e sua relação com o desenvolvimento urbano da cidade 
de Santo André.4 

Ao se estudar a formação de Santo André, cidade localizada na Região 
Metropolitana de São Paulo, nos deparamos com duas cidades distintas: 

A primeira é a vila de Santo André da Borda do Campo, fundada em 8 de abril 
de 1553 em algum lugar entre a Serra do Mar e o planalto de Piratininga, na 
“borda do campo”, e que viveu por apenas sete anos, quando, em 1560, teve sua 
Câmara transferida para o Pátio do Colégio de São Paulo. Desta cidade, restam 
referências históricas em documentos da Câmara, cartas de jesuítas do Colégio 
de São Paulo, relatos de poucos viajantes e muitos estudos, desenvolvidos por 
todo o século XX, buscando identificar a localização exata de seu sítio histórico. 

A segunda Santo André nasceu e se desenvolveu ao redor da antiga estação 
ferroviária de São Bernardo (hoje Santo André) da Estrada de Ferro de São 
Paulo (São Paulo Railway), que depois veio a chamar-se Santos a Jundiaí, a 
primeira ferrovia a cortar o solo paulista, rompendo o isolamento que o 
planalto viveu durante todo o período colonial. 

O objeto deste estudo é a Santo André que se formou ao redor da ferrovia: o 
povoado inicial que se originou junto à estação ferroviária, em seus primeiros 
caminhos e estradas, parcelamentos do solo e primeiras edificações – galpões e 
depósitos, residências, fábricas, oficinas e salas comerciais – que formam a 
gênese da atual cidade que se localiza na Região Metropolitana de São Paulo.  

Mais precisamente, trata-se do núcleo urbano inicial da cidade de Santo André, 
que ficou conhecido como o “bairro da estação” do município de São Bernardo,5 
cuja estrutura urbana coincide com os bairros mais centrais da atual cidade de 
Santo André e alguns caminhos intra-regionais, onde procuramos identificar os 
remanescentes do período inicial da formação urbana da cidade. 

Embora a área central da cidade de Santo André perdeu a denominação de 
“bairro da estação” e os primeiros caminhos e estradas se tornaram artérias de 
circulação que estruturam o sistema de circulação regional com novas 
denominações, ainda é possível encontrar na paisagem elementos de sua gênese 
urbana, seja no traçado das ruas e caminhos, seja nos muitos edifícios que a 
conformam. Aqui, o termo “paisagem” é entendido como a expressão da 
configuração do território e a somatória de seus diversos momentos históricos. 

À paisagem observada da janela do trem e ao longo das ruas ao redor de muitas 
estações ferroviárias da Santos-Jundiaí estamos denominando de “paisagem 
ferroviária”, composta por edifícios industriais e casario simples ao longo de 

                                                
4 Passarelli, 1994. 
5 O município de São Bernardo foi criado em 1889 e seu território correspondia à atual área da 
Região ABC. No ano de 1938 sua sede administrativa e Câmara foram transferidos para o Distrito 
de Santo André que deu nome ao município.  
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ruas estreitas e permeadas por poucas áreas livres, e sem apresentar os 
destaques de monumentalidade ou excepcionalidade da arte ou da técnica 
construtiva que, freqüentemente, têm merecido maior atenção das políticas de 
patrimônio cultural ou ainda do patrimônio ambiental urbano, entendido, no 
dizer de Ulpiano Bezerra de Menezes, como “um fato social”: 

Patrimônio ambiental urbano é um sistema de objetos, socialmente 
apropriados, percebidos como capazes de alimentar representações de um 
ambiente urbano. /.../ Trata-se de paisagens, espaços, construções, objetos 
móveis também, cujo sentido se manifesta não por si, mas pela articulação que 
entre si estabelecem e que lhes dá suporte.6 

É a paisagem, presente ao redor das estações ferroviárias, conformando centros 
de bairros paulistanos ou centros de cidades da Região Metropolitana, que 
desenha as vias de comunicação intra-regionais, que merece essa nossa leitura, 
por tratar-se de marcos da gênese desses núcleos urbanos, marcos de memória e 
de identidade local e regional, que, muitas vezes localizados em áreas 
degradadas, clamam por ações de salvaguarda por parte das políticas públicas 
de proteção do patrimônio cultural. 

Apenas nos últimos anos do século XX, quando da realização de intervenções 
de revitalização de centros urbanos em regiões portuárias ou industriais da 
Europa e Estados Unidos, a arquitetura dos edifícios industriais tem recebido 
maior atenção das políticas públicas de valorização do patrimônio, o que tem 
motivado alguns estudos de intervenção no Brasil. Entretanto, ainda são poucas 
as ações de valorização dos conjuntos urbanos que se construíram ao redor 
destes centros produtivos. 

Exemplo do interesse de desenvolvimento de políticas públicas na revitalização 
do patrimônio, em especial da paisagem ferroviária, pode ser conferido também 
no debate sobre o Plano Diretor da Cidade de São Paulo, ao delimitar área para 
novas Operações Urbanas Consorciadas, como a “Diagonal Sul” e a “Diagonal 
Norte”, ao longo do eixo ferroviário da Santos Jundiaí.7  

   
Imagem 2A e 2B. Vista aérea de trecho da “Diagonal Sul”, correspondente aos bairros do 

Ipiranga e Moóca e proposta de intervenção, preservando alguns antigos galpões.8 

                                                
6 Menezes, 1978: 45. 
7 São Paulo (cidade). Lei número 13.430, de 13 de setembro de 2002, artigo 225. 
8 São Paulo (cidade), 2001: slides 57 e 58. 
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A escolha de Santo André como objeto deste estudo se deve, num primeiro 
momento, aos inúmeros projetos e estudos urbanos desenvolvidos nos órgãos 
de planejamento urbano e de gestão ambiental da Prefeitura de Santo André 
entre 1985 e 2001, assim como na Dissertação de Mestrado já citada. Ao mesmo 
tempo, tem sido freqüente na cidade o debate sobre identidade local e regional, 
com ênfase na importância da indústria como fator de desenvolvimento e no 
valor histórico de imóveis residenciais e casas de negócios de empresários 
locais, restringindo importância da implantação da ferrovia para a vila 
ferroviária de Paranapiacaba. Essa última, desde 2002, retratada no material de 
divulgação da Prefeitura como a “vila história de Santo André”,9 declinando o 
valor histórico-cultural da área mais central do município, formada ao redor da 
antiga estação São Bernardo. 

Também nas demais cidades da Região do ABC,10 o debate sobre identidade 
regional e a valorização do patrimônio cultural, especialmente o de caráter 
histórico, tem crescido desde a década de 1980, o que se reflete na organização 
de museus históricos e centros de memória e na instituição de Conselhos 
Municipais de Defesa do Patrimônio, assim como na manifestação da sociedade 
civil, seja na  publicação de artigos e pequenos ensaios sobre o tema no jornal 
Diário do Grande ABC, órgão de imprensa em circulação na região, ou na 
formação de grupos organizados de debates sobre o tema, vinculados ou não a 
instituições de ensino e pesquisa. 

A prática de organização de grupos de estudos ou associações comunitárias 
para o debate das questões de memória regional na Região do ABC remonta ao 
ano de 1981, quando a Universidade Metodista organizou o Núcleo de Pesquisa 
da Memória Popular, com o objetivo de reunir pesquisadores acadêmicos sobre 
o tema com foco nos municípios da Região. No ano de 1987 foi fundado o 
Grupo Independente de Pesquisadores da Memória do Grande ABC, formado 
por pesquisadores e memorialistas que passaram a trocar informações sobre a 
memória local e reivindicar a preservação de exemplares do patrimônio cultural 
edificado, e, mais recentemente, em 2000, foi organizado o Instituto de 
Patrimônio Histórico, promovendo palestras e seminários sobre o tema com o 
objetivo de formar multiplicadores para o debate do tema e captar recursos 
para o restauro de bens de interesse cultural da Região. 

No mesmo sentido, a Câmara Regional do Grande ABC, entidade criada em 
1997 a partir da reunião dos poderes públicos locais, poder público estadual e 
representantes da sociedade civil, propôs, como diretriz do planejamento 
estratégico regional, o desenvolvimento de uma pesquisa sobre a identidade 
regional e a valorização do patrimônio cultural como uma medida de qualificar 
os espaços urbanos e de possibilitar a criação de roteiros turístico-culturais na 

                                                
9 Santo André, 2005. 
10 Sub-região Sudeste da Região Metropolitana de São Paulo, formada pelos municípios de 
Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e 
Rio Grande da Serra. 
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região,11 que fez parte dos Acordos Setoriais aprovados na sétima reunião 
ordinária do Conselho Deliberativo da Câmara Regional do Grande ABC, 
realizada em São Bernardo do Campo, em 28 de janeiro de 2000. 

Santo André, assim como os demais núcleos urbanos surgidos ao redor das 
estações da São Paulo Railway Company, mantém em seu traçado urbano e 
edifícios muitas das características do “povoado-estação”,12 com a 
predominância de casario de um a dois pavimentos, permeados por galpões 
para fábricas e oficinas em suas ruas mais centrais, preservando marcos 
referenciais de sua gênese e, ao mesmo tempo, de identidade regional. 

O percurso desenvolvido para a reflexão sobre a proteção do patrimônio 
cultural e sobre as práticas de gestão pública urbana mostra que, apesar de 
esforços no sentido da valorização e preservação da história local, os elementos 
urbanos característicos da paisagem ferroviária são preteridos em favor dos 
edifícios monumentais e de excepcionalidade artística ou de técnica, e 
apresentam-se deteriorados e marcados pelo abandono e descaracterizados por 
reformas. 

Esta tese propõe como hipótese de trabalho afirmar que há permanência de 
remanescentes da memória fundadora da paisagem do “povoado-estação” ao 
redor da estação Santo André que merecem ser identificados, valorizados e 
protegidos, conforme estabelecem as cartas e resoluções de congressos e 
seminários internacionais de proteção do patrimônio cultural mais recentes.13  

Para o desenvolvimento desta análise, será adotada como delimitação espacial 
de estudo o município de Santo André, particularmente sua área urbana mais 
antiga, cuja estruturação remonta aos primeiros anos de operação da Estrada de 
Ferro de São Paulo, depois de Santos a Jundiaí, e sua configuração se 
desenvolve nos primeiros anos do século XX, com a formação do Bairro da 
Estação ao longo dos primeiros caminhos e estradas.  

Procuraremos comprovar que, apesar dos processos de expansão urbana e o 
adensamento de áreas mais centrais, há ainda na paisagem elementos da gênese 
da cidade que transparece no traçado das ruas e caminhos e em muitos 
edifícios, antigas residências com novos usos e alguns galpões de fábricas, ou 
seja, permanências da memória do “povoado-estação”. 

Neste sentido, procuramos identificar os antigos caminhos de estruturação 
urbana e os edifícios que conformam o cenário urbano e fazem parte do acervo 
da paisagem ferroviária de Santo André, como forma de analisar o grau de 
preservação desse acervo e propor alternativas para uma política patrimonial 
em sintonia com a política urbana. 

                                                
11 Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC, 2000. 
12 Terminologia adotada por Richard Langenbuch (1971) ao descrever a formação de núcleos 
urbanos nos arredores paulistanos no período de expansão ferroviária, entre 1870 e 1915. 
13 Brasil, 1995. 
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Ao mesmo tempo, propomos lançar novos parâmetros para o debate sobre a 
identidade regional no que se refere à gênese das cidades que se formaram 
junto às estações ferroviárias da Estrada de Ferro Santos a Jundiaí e aos 
elementos urbanos de sua paisagem. 

Com referência à temática da proteção do patrimônio cultural, especialmente 
com relação ao debate estabelecido na Região do ABC, o trabalho apresenta a 
hipótese de que parte das dificuldades em implementar políticas de proteção do 
patrimônio cultural construído da paisagem ferroviária está na 
descaracterização desses imóveis, enquanto conjunto, e na degradação urbana 
dos arredores das estações ferroviárias, degradação essa advinda da decadência 
do sistema ferroviário e da valorização do transporte rodoviário, especialmente 
após a década de 1960, onde se destaca o desconhecimento da história local e 
das marcas da memória presentes na paisagem urbana.  

A valorização de bens culturais será objeto de análise na perspectiva de 
identificar avanços e retrocessos e alternativas para a implementação de uma 
política de patrimônio cultural para esses núcleos urbanos, destacando, 
inclusive, as contradições das ações do Governo Local e do Diário do Grande 
ABC ao propor, de um lado, o debate e a valorização da memória e história 
local e, de outro, o questionamento dos instrumentos de salvaguarda do 
patrimônio cultural, o que fortalece o desconhecimento da importância da 
paisagem que se construiu nos primeiros anos de operação da estação 
ferroviária. 

Dessa forma, propomos contribuir com o debate sobre a identificação e 
valorização do patrimônio cultural local tendo como base a análise das práticas 
da gestão pública urbana e seus reflexos no órgão de imprensa local, 
destacando avanços e retrocessos das políticas de preservação local e refletindo 
sobre alternativas para a implementação de uma política de salvaguarda do 
patrimônio cultural para os núcleos urbanos originados dos povoados-estação. 

Neste sentido, procuraremos fortalecer o papel do poder local na gestão de seu 
patrimônio cultural, envolvendo as práticas de identificar, pesquisar, proteger, 
valorizar e divulgar a histórica local com a participação ampla de atores sociais 
como forma de afirmação da identidade e que se tornem premissas para a 
formulação de diretrizes de política urbana. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O desenvolvimento da pesquisa para a elaboração dessa tese se iniciou a partir 
de uma revisão do histórico da implantação da Estrada de Ferro Santos a 
Jundiaí e do desenvolvimento urbano da cidade de Santo André para 
entendimento da localização das estações ferroviárias, estratégicas para o 
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funcionamento da ferrovia e marco da implantação de inúmeros povoados nos 
arredores paulistanos.14  

Esta revisão possibilitou a delimitação da área de abrangência para os 
levantamentos de campo onde buscamos identificar elementos urbanos – ruas e 
edifícios – que preservam características de traçado e de construção 
semelhantes aos implantados em conformidade com descrições das 
experiências urbanas e arquitetônicas registradas no Brasil no final do século 
XIX e início do XX.15  

A identificação do traçado dos caminhos e estradas foi realizada a partir da 
sobreposição de levantamento topográfico editado nos primeiros anos do 
século XX,16 com a cartografia atual do município, realizada a partir de 
levantamento aerofotogramétrico. Os primeiros parcelamentos de terra, por sua 
vez, foram reconhecidos a partir de análise do acervo de cópias de loteamentos 
do Setor de Cadastro Fiscal e Imobiliário da Prefeitura de Santo André. 

A realização de percursos perceptivos pela via férrea, em viagens de trem ou de 
carro ao longo das vias que acompanham o traçado da ferrovia, foi fundamental 
para a definição do tema a ser analisado. Do mesmo modo, percorrer a pé as 
ruas da área deste estudo possibilitou a identificação preliminar dos bens que 
preservam elementos da paisagem ferroviária e que confirmam as hipóteses de 
trabalho. Ao mesmo tempo, o registro de imagens fotográficas de bens de 
interesse e as anotações de campo realizadas possibilitaram reconhecer melhor  
os elementos arquitetônicos e urbanísticos mais relevantes na conformação da 
paisagem ferroviária, que estão presentes no cotidiano da cidade. 

A pesquisa se desenvolve, também, a partir de uma reflexão teórica sobre 
patrimônio ambiental urbano e identidade, como forma de dar o embasamento 
científico à pesquisa e estabelecer seus parâmetros conceituais. Para tanto, é de 
grande importância o entendimento da evolução do pensamento 
preservacionista expresso nas cartas e resoluções de congressos nacionais e 
internacionais sobre o tema.17 

Ao mesmo tempo buscamos referências na atuação da gestão pública, 
particularmente no que se refere às práticas de preservação do patrimônio 
cultural e suas relações com as políticas de desenvolvimento urbano local, que  
após o ano de 1980 participou do debate e implementou ações no sentido da 
organização dos acervos históricos documentais e iconográficos e de objetos e 
de identificação do patrimônio ambiental e urbano. 

A análise da ação local se deu a partir da análise da legislação, dos registros de 
procedimentos administrativos e das intervenções urbanas realizadas nos 

                                                
14 Langenbuch, op.cit. 
15 Reis Filho, 1970; Marx, 1999. 
16 São Paulo (estado), 1906: folha São Paulo. 
17 Brasil, op.cit. 
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últimos trinta anos. Essa atuação foi confrontada com as visões de especialistas 
e da própria imprensa expressas em artigos do Diário do Grande ABC, jornal 
regional, que nos últimos trinta anos tem destacado a importância da  
preservação do patrimônio e da valorização do resgate da memória tanto em 
reportagens sobre o tema como na publicação de artigos de pesquisadores, 
acadêmicos ou não e, desta forma, conhecer a visão de parcela da sociedade, em 
geral formadora de opinião, sobre o tema. 

O presente trabalho está organizado em cinco capítulos que se complementam: 

Os dois primeiros capítulos abordam aspectos históricos da implantação da 
Estrada de Ferro Santos a Jundiaí, a primeira ferrovia paulista, e do crescimento 
urbano da cidade de Santo André, de sua origem como um “povoado-estação” 
até se tornar um dos centros de comércio e serviços da metrópole paulistana. 

O capítulo três aborda a evolução do pensamento preservacionista a partir de 
uma síntese das recomendações internacionais das cartas patrimoniais e suas 
relações com as visões sobre o patrimônio cultural expressos na região, seja na 
expressão da imprensa regional, seja nas ações desenvolvidas pelo Consórcio 
Intermunicipal do Grande ABC. 

O capítulo quatro analisa a gestão pública local, especialmente com referência à 
gestão urbana local e a do patrimônio cultural edificado da cidade, refletindo 
sobre os avanços e retrocessos da política de patrimônio cultural do município. 

O capítulo cinco relaciona e analisa os remanescentes urbanos da paisagem 
ferroviária que foram identificados em Santo André e que confirmam a hipótese 
da permanência desses elementos no ambiente contemporâneo e que 
configuram a identidade desse espaço que em sua gênese era denominado de 
“Bairro da Estação”. 

No Anexo foi incluída a listagem preliminar de imóveis ou conjunto de imóveis 
identificados nos percursos realizados nas estradas e caminhos e nas ruas dos 
parcelamentos do solo que conformaram o bairro da Estação de São Bernardo. 

Ao longo do texto foram inseridas ilustrações para melhor elucidar os 
conteúdos abordados, compostas de: 

� Imagens de diferentes acervos públicos ou de publicações, reproduzidas a 
partir da digitalização por scanner, cujas fontes de pesquisa encontram-se 
indicadas em suas legendas; 

� Imagens fotográficas de nossa autoria, com a indicação do ano de seu 
registro; 

� Mapas, realizados a partir de cópias de cartas oficiais ou elaborados para 
esta pesquisa, que estão referenciados no Índice de Mapas. 
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Mapa 01 

SANTO ANDRÉ E A REGIÃO ABC 

 

 

LEGENDA 

 
1. Estrada de Ferro Santos Jundiaí, 

atual linha “D” da Companhia 
Paulista de Trens Metropolitanos 

 
2. Estação Santo André 

 
3. Vila de Paranapiacaba, Santo 

André (estação desativada) 
 

4. Rodovia Anchieta 
 

5. Rodovia Imigrantes 

 

 

Imagem de satélite Landsat. SENAGRO – 
Sensoreamento Remoto, 1997.  

In: SÃO PAULO (Estado), Secretaria do Meio 
Ambiente; São Paulo, CETESB; São Paulo, 
SABESP.  Termo de referencia para o 
programa de recuperacao ambiental da 

bacia Billings. São Paulo: SMA/CETESB, 1999. 
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