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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A memória é um elemento essencial do que se costuma chamar identidade, 
individual ou coletiva, cuja busca é uma das atividades fundamentais dos 
indivíduos e das sociedades de hoje, na febre e na angústia. /.../ 

A memória, na qual cresce a história, que por sua vez a alimenta, procura 
salvar o passado para servir ao presente e ao futuro. Devemos trabalhar de 
forma que a memória coletiva sirva para a libertação e não para a servidão dos 
homens.197 

 

PAISAGEM FERROVIÁRIA E IDENTIDADE REGIONAL 

De acordo com Aldo Rossi,198 a paisagem urbana, ou a arquitetura da cidade,  
“é cena fixa das vicissitudes do homem, carregada de sentimentos de gerações, 
de acontecimentos públicos, de tragédias privadas, de fatos novos e antigos”. A 
cidade, processo de construção coletiva, acumula na sua paisagem os 
momentos da história de uma coletividade e os elementos da paisagem urbana, 
manifestações da vida social e, portanto, testemunhos de valores, culturas, 
memórias e identidades. 

Rossi afirma que a arquitetura da cidade, composta de traçados e volumes, com 
suas ruas, praças e edifícios, possibilita a leitura e interpretação de fatos 
urbanos, fatos esses únicos para cada lugar, remetendo para o debate de temas 
como a individualidade, o desenho, a memória e, por que não dizer, a 
identidade do lugar e dos habitantes do lugar. 

Ao longo desta pesquisa, buscamos desvendar a origem da formação da cidade, 
anterior à indústria, ao percorrer os lugares mais antigos, identificando 
elementos urbanos que registram a sua gênese e, portanto, referenciais da 
história local que possibilitam afirmação da identidade e resistência às 
tendências de homogeinização da cultura, um dos diversos aspectos da 
globalização. 

Se não houver memória, a mudança será sempre um fator de alienação e 
desagregação, pois ficaria faltando uma plataforma de referência.199 

São as permanências do Bairro da Estação de São Bernardo, ou os registros da 
memória de um núcleo urbano com características de subúrbio que se formou 
ao redor da estação ferroviária e que ainda conforma a paisagem da cidade que 

                                                 
197 Le Goff, 2003: 469 – 471. 
198 Rossi, 1995: 3. 
199 Menezes, 1978: 46. 
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compõem a paisagem ferroviária, gênese da cidade de Santo André e de tantos 
outros núcleos urbanos formados ao redor das estações da antiga Estrada de 
Ferro de São Paulo. 

Essas permanências da paisagem, que resistem às transformações urbanas, 
contam a história local e possibilitam entender o processo de desenvolvimento 
da cidade e as relações da cidade e de sua comunidade, no caso, com a ferrovia, 
com a ligação do litoral com o planalto, com a passagem, e com a estação. 

A estrada de ferro e a estação ferroviária são referenciais históricos importantes 
para entender o desenvolvimento de todo o Estado de São Paulo e de muitas de 
suas cidades, seja no que se refere ao seu desenvolvimento socioeconômico, seja 
no que se refere à sua paisagem.200 

A presença da ferrovia é sentida pela população que se localiza na cidade por 
estar “do lado de cá” ou “de lá” da linha. Mais forte do que a presença do 
elemento natural como o rio Tamanduateí, é a linha férrea que divide a cidade 
em dois lados. O mesmo ocorre com as demais cidades surgidas junto a 
estações ferroviárias e divididas pela linha férrea: “cidade alta” e “cidade 
baixa”; “centro velho” e “centro novo”. 

Estação ferroviária e estrada de ferro, no entanto, não compõem marcos visuais 
significativos da paisagem. A localização, no fundo de vale, não lhe garante 
visibilidade de toda a cidade. Ao mesmo tempo, as estações construídas para 
atender o subúrbio – estações de terceira classe – apresentavam baixo gabarito, 
sem marcos visuais como os relógios da estação da Luz ou de Paranapiacaba201. 
As novas estações, remodeladas a partir de 1960, nos trechos de maior 
intensidade de passageiros de subúrbio, também não se destacam na paisagem, 
percebidas, apenas, pelos usuários do trem. 

  
Imagem 1. Estação Rio Grande da Serra (2004), 
tipo “3ª classe” , exemplo de padrão adotado 
para as estações intermediárias ao longo da 

linha ao final do século XIX. 

Imagem 2. Estação de Santo André (2004), 
construída na década de 1970, parte de um 
projeto de modernização do transporte 
ferroviário. À esquerda, terminal rodoviário.  

                                                 
200 Saes, 1981, analisa o desenvolvimento econômico do interior paulista, especialmente com 
referência às ferrovias Paulista e Sorocabana; Ghirardello, 2002, analisa a expansão urbana das 
cidades a partir da construção da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil. 
201 Ver imagens 1.5 e 1.6. 
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Chaminés e os telheiros movimentados das indústrias, sobrados, torres das 
igrejas, estas últimas sempre sobre elevações do terreno, tornaram-se marcos 
visuais de referência na paisagem urbana do “povoado-estação”. 

Na paisagem urbana atual, novos elementos urbanos marcam visualmente a 
paisagem, como os grandes eixos viários, túneis e viadutos, edifícios verticais 
para residências, comércio ou serviço, escondendo as referências históricas e 
ambientais e alterando o desenho da hidrografia e da topografia da cidade. 
Chaminés foram desativadas e plantas industriais foram substituídas por 
hipermercados ou shopping-centers e centros universitários; sobrados, 
chaminés e torres das igrejas foram escondidos pelos arranha-céus e viadutos. 

No entanto, os elementos do antigo “bairro da estação”, ruas e edifícios, 
convivem com os novos edifícios e, muitas vezes, não são percebidos pelos 
órgãos responsáveis pela preservação do município ou mesmo, no caso de 
Santo André, pelos inventários realizados pelo Diário do Grande ABC,202 ou pelos 
estudos desenvolvidos pelo projeto de valorização da área central, Centro com 
Vida,203 ou mesmo do COMDEPHAAPASA. Apenas os sobrados ao redor das 
estações, por destacaram na paisagem de baixo gabarito e por suas fachadas 
ornamentadas, são valorizados como representativos da história da cidade.204 

 

   
Imagem 3. Sobrados das avenidas Queirós dos Santos com Bernardino de Campos, 
sempre citados nas listagens de bens de interesse de preservação, porém não 

protegidos por instrumentos legais.  

Os edifícios térreos para atividade residencial ou comercial, mesmo os que 
ainda apresentam alto grau de preservação raramente são citados como 
significativos da memória da paisagem ferroviária, seja por dificuldade de 
percepção por razão das alterações do entorno seja pela inconstância no 
exercício de identificação do patrimônio cultural. É o caso do edifício comercial 
da rua Coronel Fernando Prestes ou vários edifícios residenciais da Villa 

                                                 
202 Médici, 1987, op. cit. 
203 Tozzi, op. cit. 
204 Ver imagens 5.50, 5.59, 5.60, 5.61. 
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Ypiranguinha e da Villa Flaquer que não foram relacionados nas listagens de 
bens de interesse de preservação.205 

Da janela do trem, esse cenário se apresenta ao longo de toda a linha. As marcas 
do “povoado-estação”, presentes em Santo André, podem ser observadas 
também nas demais cidades ao redor das estações da via férrea, como se 
verifica, na Região do ABC, ao percorrer as ruas de Rio Grande da Serra, 
Ribeirão Pires e São Caetano do Sul, conferindo uma identidade comum aos 
bairros e cidades formados ao redor das estações ferroviárias. 

   
Imagem 4. Edifício residencial próximo à 

estação Rio Grande da Serra (2004), no antigo 
Caminho do Zanzalá. 

Imagem 5. Conjunto comercial junto à estação 
de Rio Grande da Serra, também no Caminho 

do Zanzalá. 

  
Imagem 6. Conjunto residencial na avenida 
Santo André, no centro velho em Ribeirão Pires 

(2004). 

Imagem 7. Edifícios residenciais à Praça da 
Matriz no centro velho, na mesma cidade 

(2004). 

           
Imagem 8. Sobrado comercial junto à estação, 

na cidade nova (2004), Ribeirão Pires. 
Imagem 9. Conjunto residencial construído 
pela SPR em 1898, em Ribeirão Pires (2004). 

                                                 
205 Ver imagens 5.10, 5.72, 5.88, 5.111 e 5.114, entre outros edifícios não citados em listagens de 
bens de interesse de preservação. Ver no Apêndice as listagens de bens de interesse de 
preservação. 
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Imagem 10. Matriz Velha de São Caetano 
(2005). Ao fundo chaminé remanescente 

da Indústria Matarazzo. 

Imagem 11. Remanescente dos galpões da 
Cerâmica Matarazzo, à rua Rio Branco, Bairro 
Fundação, São Caetano do Sul (2005). 

        
Imagem 12. Sobrado de uso misto à rua Perrela 
(2005), Bairro Fundação, São Caetano do Sul. 

Imagem 13. Conjunto de residências 
adaptadas para o comércio à rua Perrela 

(2005). 

     
Imagem 14. Sobrado de uso misto à rua Rio 
Branco, esquina com rua 8 de julho (2005). 

Imagem 15. Conjunto de residências 
geminadas à rua Rio Branco (2005). 

      
Imagem 16. Antiga residência adaptada para 

clube, à rua Perrela (2005). 
Imagem 17. Palacete Denardi, construído em 
1899, abriga o Museu de São Caetano (2005). 
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Imagem 18. Residência à rua Maximiniano 
Lorenzini, com elementos ornamentais 
preservados na fachada (2005). 

Imagem 19. Conjunto residencial à rua Heloísa 
Pamplona, em péssimo grau de preservação 

(2005). 

     
Imagem 20. Residência à rua Visconde de 
Inhaúma, antigo Caminho do Mar (2005), 
adaptada para atividade comercial. 

Imagem 21. Residência adaptada para o 
comércio na rua Visconde de Inhaúma (2005), 

bairro Nova Gerti, São Caetano do Sul. 

A permanência desses elementos urbanos na cidade permite estabelecer um 
traço da identidade comum desses núcleos urbanos que nasceram ao redor de 
uma estação ferroviária. Marca de identidade de toda uma região que cresceu e 
se desenvolveu junto à linha férrea, que vai além do Grande ABC e pode ser 
observada nas demais estações da ferrovia, como podemos conferir nas ruas ao 
redor da estação da Lapa. 

No bairro da Lapa podemos verificar vários elementos de identidade com Santo 
André. Embora sua estação tenha sido instalada no local apenas no final do 
século XIX, quando da duplicação da linha férrea, a Lapa se tornou, tal como 
Santo André, importante centro regional de comércio, atendendo bairros e 
cidades também servidas pela linha férrea. 

A importância destes dois núcleos – Lapa e Santo André – foi registrada pela 
Sociedade para a Análise Gráfica e Mecanográfica Aplicada aos Complexos 
Sociais (SAGMACS), ao propor que assumissem a função metropolitana centros 
secundários da Aglomeração Paulista, com o fortalecimento dos serviços e 
comércio oferecidos, de modo a reduzir os deslocamentos ao centro de São 
Paulo.206 

                                                 
206 SAGMACS, 1958: V-28. 
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Ao mesmo tempo, a “Lapa de Baixo”, entre a linha férrea e o rio Tamanduateí, 
guarda ainda a memória da ferrovia nos nomes das ruas, homenageando os 
responsáveis pela administração e operação da São Paulo Railway Company, 
como Willian Speers e os engenheiros Fox e Aubertin, Felix Guilhen, entre 
outros. 

No percurso pelas ruas da Lapa identificamos edifícios representativos da 
paisagem ferroviária, como se observa nas imagens que seguem: 

 

   
Imagem 22. Sobrado localizado à rua William 
Speers, em frente à atual estação ferroviária 

da Lapa (2005). 

Imagem 23. Conjunto de galpões industriais à 
rua William Speers (2005). 

     
Imagem 24. Imóvel comercial na rua Tenente 
Landy, esquina com rua Felix Guilhen (2005). 

Imagem 25. Residência adaptada para uso 
comercial na esquina das ruas Tenente Landy 

com Felix Guilhen (2005). 

  
Imagem 26. Residência adaptada para o uso 

comercial à rua Felix Guilhen (2005). 
Imagem 27. Conjunto residencial com 

alterações significativas na fachada (2005). 
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Imagem 28A e 27B. Conjunto residencial térreo à rua Moxei (2005), com diferentes graus de 

preservação. No detalhe à direita, imóvel apresentando alto grau de preservação. 

         
Imagem 29. Residências geminadas no largo da 
Lapa com péssimo grau de preservação (2005) 

Imagem 30. Residência com entrada 
lateral no largo da Lapa, com alto grau 

de preservação (2005). 

       
 Imagem 31. Residências geminadas térreas 

transformadas em sobrado na rua Antonio Fidelis 
(2005). 

Imagem 32. Residência à rua George 
Smith, próximo à rua 12 de outubro, do 

outro lado da via férrea (2005). 

 

RECOMENDAÇÕES PARA POLÍTICA DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO 

A experiência de proteção do patrimônio no Brasil tem se pautado pelo 
tombamento de bens de valor histórico e artístico, a partir da atuação do órgão 
de abrangência nacional, o Instituto de Patrimônio Histórico, Artístico e 
Nacional – IPHAN – e dos órgãos estaduais como o Conselho de Defesa do 
Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Turístico do Estado de São 
Paulo – CONDEPHAAT. 
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No entanto, a salvaguarda de bens de interesse histórico e cultural desses 
órgãos se manifesta na valorização de bens que tenham caráter nacional, por 
parte do IPHAN, ou estadual, por parte do CONDEPHAAT, que muitas vezes 
não correspondem aos bens que fazem parte do cotidiano das populações e das 
cidades. 

Se nos ativermos ao caso da proteção da paisagem ferroviária ao longo da 
Santos Jundiaí, por exemplo, observamos que a atuação desses órgãos recaiu, 
no caso do IPHAN e do CONDEPHAAT, sobre a estação da Luz, o edifício da 
Bolsa do Café, em Santos e o conjunto ferroviário de Paranapiacaba, em Santo 
André. O órgão federal realizou também estudos para tombamento do acervo 
da Estrada de Ferro Perus – Pirapora, e o estadual tombou a estação Brás e a 
Hospedaria de Imigrantes.207  

Nem mesmo os galpões ferroviários remanescentes da Estrada de Ferro Santos 
Jundiaí, as estações terminais de Santos ou Jundiaí ou ao menos um exemplar 
das estações intermediárias ainda em funcionamento, nas extremidades das 
linhas da CPTM e as elegantes passagens metálicas sobre os trilhos, como as de 
Rio Grande da Serra e Ribeirão Pires, ou ainda, de Jaraguá, Perus, Caieiras e 
Franco da Rocha, foram objetos de estudo por parte do órgão estadual ou 
federal. 

Na realidade, não se trata aqui de uma omissão dos órgãos de defesa do 
patrimônio no seu dever de proteger “o patrimônio cultural brasileiro” como 
estabelece a Constituição Federal,208 mas de uma necessidade dos municípios 
criarem mecanismos locais de salvaguardar os valores culturais em seu âmbito, 
ou como afirmou um técnico do CONDEPHAAT ao Diário do Grande ABC, com 
relação à demolição da Metalúrgica Colosso em São Caetano do Sul: 

Cabe aos municípios demonstrar interesse junto ao CONDEPHAAT em 
preservar seus prédios históricos, do contrário nada pode ser feito para evitar 
sua demolição.209  

Foi nesse sentido que os municípios, entre eles os da Região ABC, começaram a 
organizar órgãos de proteção e valorização da cultura local, com a instalação de 
museus históricos ou de conselhos de defesa do patrimônio, nos mesmos 
moldes dos órgãos de defesa estadual e federal. No caso de Santo André, 
descreve a Lei Orgânica: 

É dever do Município identificar, pesquisar, proteger e valorizar o patrimônio 
cultural andreense, através do Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio 
Histórico, Artístico, Arquitetônico e Paisagístico de Santo André - 
COMDEPHAAPASA - que será criado na forma da lei.210 

                                                 
207 Fonseca, 2005 e Kamide; Pereira, 1998. 
208 Brasil. Constituição da República Federativa do Brasil, Artigo 216, parágrafo 1º.  
209 Condephaat. Nada há mais a fazer por prédio, 1991: A, 3. 
210 Santo André. Lei Orgânica, seção 2, capítulo 3, título 4. 
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E, para o atendimento dessas atribuições: 

Fica criado o Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, 
Arquitetônico-Urbanístico e Paisagístico de Santo André - 
COMDEPHAAPASA, órgão colegiado consultivo, com as seguintes atribuições 
e competências: 

I - cadastrar os bens cujas características ensejam tombamento; 

II - deliberar sobre o tombamento de bens móveis e imóveis de reconhecido 
valor para o município de Santo André, emitindo parecer fundamentado; 

III - proceder ao tombamento provisório; 

/.../ VIII - formular diretrizes a serem obedecidas na política de preservação e 
valorização dos bens culturais; 

IX - promover a preservação e valorização da paisagem, ambientes e espaços 
ecológicos, mediante a utilização dos instrumentos legais existentes, a exemplo 
de instituição de áreas de proteção ambiental, estações ecológicas e outros.211 

Dessa forma, cabe ao COMDEPHAAPASA, essencialmente, propor o 
tombamento de bens de valor histórico, artístico e paisagístico de Santo André 
como único instrumento legal para garantir a preservação de bens de interesse 
cultural, o que dificulta a garantia efetiva da salvaguarda dos valores culturais 
locais, para o qual, como afirma a Lei Orgânica do município, é necessário 
“identificar, pesquisar, proteger e valorizar o patrimônio cultural”, de modo a 
garantir “o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes de 
cultura”.212 

Os procedimentos para a salvaguarda do patrimônio cultural de Santo André 
trilham, dessa forma, o caminho contrário ao proposto pelos organismos 
internacionais de defesa do patrimônio, que colocam a sua preservação como 
uma ação sistêmica, parte integrante das políticas públicas de desenvolvimento 
urbano e valorização da cultura, e tornam a proteção legal de bens uma exceção 
ao desenvolvimento local, diante do interesse mais freqüente de destruir e 
reconstruir. A salvaguarda do patrimônio local tem sido realizada por ações 
pontuais do que por um processo contínuo de reflexão e pesquisa sobre a 
identificação e valorização de remanescentes da memória local, que envolva o 
corpo técnico e dirigente da Prefeitura, vereadores, poder judiciário e 
comunidade. 

É ainda válido o comentário apresentado em 1984 no Diário do Grande ABC: 

Na verdade, parece que as Prefeituras locais estão começando a acordar para a 
importância de preservação da memória. Mas a lentidão do processo está a 
exigir maior mobilização popular em todos os Municípios para que a memória 
não seja perdida totalmente.213 

                                                 
211 Santo André, Lei número 6.673, de 17 de agosto de 1990, artigo 4º. 
212 Santo André. Lei Orgânica, op.cit. 
213 Coelho, 1984: C, 1. 
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Para reverter esse quadro e efetivamente colocar em pauta a importância da 
valorização da identidade local e da preservação da memória e do patrimônio 
cultural, é necessário buscar novas alternativas para a proteção de bens imóveis, 
adotando as recomendações das cartas patrimoniais, criando mecanismos para 
a realização de identificação e inventário dos bens e a coordenação da política 
pública de salvaguarda do patrimônio com o planejamento territorial, a política 
habitacional e os planos regionais, sem abrir mão da ação educativa e da 
participação comunitária na definição de uma política de preservação do 
patrimônio. 

Essa política (de salvaguarda de conjuntos históricos ou tradicionais e sua 
ambiência) deveria influenciar o planejamento nacional, regional e local e 
orientar a ordenação urbana e o planejamento territorial em todos os níveis.214 

O Estatuto da Cidade215 aponta caminhos possíveis para fortalecer a proteção 
de bens, ao propor, entre os instrumentos urbanos, a transferência do direito de 
construir, que desde a década de 1990 já vem sendo adotada por alguns 
municípios como forma de garantir a preservação de edifícios de interesse 
cultural.  

A adoção de Estudos de Impacto de Vizinhança, previsto no Estatuto da 
Cidade, também vem auxiliar na manutenção das diretrizes de salvaguarda de 
imóveis e sua ambiência, uma vez que propõe o princípio de análise prévia dos 
efeitos de empreendimentos que sejam implantados, e que pode ser adotado 
para aqueles que são propostos para as proximidades das áreas de interesse de 
preservação. 

Ao mesmo tempo, o Estatuto da Cidade fortalece a importância da elaboração e 
revisão do Plano Diretor local, instrumento básico da política de 
desenvolvimento urbano e da gestão democrática da cidade, fundamental para 
a continuidade das políticas públicas, entre elas a de proteção do patrimônio 
cultural. 

Foi no sentido de atender aos preceitos do Estatuto da Cidade que a Prefeitura 
de Santo André elaborou e a Câmara de Vereadores aprovou o Plano Diretor 
Participativo de Santo André, que expressa a preservação do patrimônio 
cultural como uma das premissas para o cumprimento da função social da 
propriedade urbana.216 O Plano Diretor prevê a elaboração de uma Política 
Municipal de Patrimônio Cultural que atenda aos seguintes objetivos: 

I. Tornar reconhecido pelas cidadãs e cidadãos, e apropriado pela cidade, o 
valor cultural do patrimônio; 

II. Garantir que o patrimônio arquitetônico tenha usos compatíveis com a 
edificação; 

                                                 
214 Recomendações de Nairobi, UNESCO, 1976, in: Brasil, op.cit: 257. 
215 Brasil. Lei número 10.257, de 10 de julho de 2001. 
216 Santo André. Lei número 8.696, de 17 de dezembro de 2004. 
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III. Desenvolver o potencial turístico de Paranapiacaba, de forma sustentável, 
com base em seu patrimônio cultural e natural; 

IV. Estabelecer e consolidar a gestão participativa do patrimônio cultural.217 

Estabelece, assim, como parte integrante da política de desenvolvimento 
urbano, a salvaguarda do patrimônio cultural e natural local e reconhece a 
necessidade da identificação e elaboração de um inventário como parte 
integrante do Plano de Preservação do Patrimônio Cultural.218 Dessa forma, 
contraria mais uma vez, as recomendações das cartas internacionais do 
patrimônio cultural que conceituam o inventário de bens como parte de um 
processo de investigação que requer continuidade dentro da política pública de 
gestão do patrimônio e fornecem subsídios para as diretrizes da legislação de 
uso e ocupação do solo, entre outras. 

Esta tese, ao tratar da proteção da paisagem ferroviária, identifica parcela do 
universo do patrimônio ambiental urbano de Santo André, referente ao 
primeiro momento de ocupação urbana, e apresenta uma listagem de 285 
edifícios ou conjunto de edifícios que podem ser identificados como 
representativos da gênese de ocupação da cidade.219 Destaca, porém, que este 
levantamento tem ainda o caráter preliminar, já que muitos bens passaram 
desapercebidos nos percursos realizados por estarem escondidos por muros ou 
painéis publicitários ou ainda por ter sido realizado pelo olhar de um único 
profissional. Idealmente, a identificação de bens de interesse histórico e cultural 
deve ser realizada por equipe multidisciplinar, habilitada para observar a 
cidade e nela perceber os objetos de interesse cultural, de modo a garantir a 
diversidade de conhecimentos históricos, sociais, geográficos, arquitetônicos e 
urbanísticos que envolvem o tema. 

Ao mesmo tempo, é importante destacar que a cidade tem uma dinâmica 
própria de transformação e os edifícios estão permanentemente sendo 
modificados por seus proprietários, de modo a garantir novos usos ou mesmo a 
manutenção das atividades urbanas de habitação, comércio ou serviços. No 
desenvolvimento de levantamento de bens da paisagem ferroviária de Santo 
André, por exemplo, ao menos quatro imóveis que fazem parte de nosso 
percurso no cotidiano foram totalmente reformados e perderam muitas de suas 
características originais. 

A identificação de bens de interesse cultural e o inventário é apenas o início de 
um processo de salvaguarda do patrimônio ambiental urbano. É necessário 
definir níveis de proteção a que os edifícios ou os conjuntos de edifícios mais 
significativos para o desenvolvimento local estarão sujeitos, em detrimento de 
outros que serão apenas inventariados ou parcialmente protegidos. 

                                                 
217 Idem: artigo 24. 
218 Ibidem: artigo 25. 
219 Ver relação no Anexo. 
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Para tanto, é necessário estimular e ampliar entre os técnicos municipais e a 
sociedade civil organizada a capacidade de percepção da cidade e de sua 
paisagem e de estabelecer relações com a história local, engajando 
representantes da comunidade para que as alternativas para o desenvolvimento 
sejam estabelecidas de forma consensual.  

A elaboração de um inventário de bens de interesse cultural se mostra então 
como um instrumento para estabelecimento da política de uso e ocupação do 
solo, definindo áreas de preservação e áreas de renovação urbana. O inventário 
torna-se, também, um documento importante para avaliar as transformações 
urbanas e, no futuro, documento para estudos sobre a história local. 

Ao mesmo tempo, é preciso estabelecer níveis legais de proteção de bens de 
interesse de preservação em conjunto com as demais políticas urbanas, que vão 
da preservação integral de um edifício ou conjunto de edifícios à preservação 
apenas da volumetria de conjuntos urbanos, ou, até mesmo, à total renovação 
da paisagem.  

Os tempos são outros, o que não significa simplesmente destruir tudo que os 
antigos moradores construíram, mas desenvolver estratégias de manutenção e 
uso adequado aos interesses predominantes do público. 220  

O Plano Diretor de Santo André fornece instrumentos para a preservação de 
conjuntos urbanos ao possibilitar a demarcação de “áreas do território que 
exigem tratamento especial na definição de parâmetros reguladores de usos e 
ocupação do solo, sobrepondo-se ao zoneamento”,221 que representem interesse 
do patrimônio. Possibilita, assim, a delimitação das: 

As Zonas Especiais de Interesse do Patrimônio, ZEIP, são áreas formadas por 
sítios, ruínas e conjuntos de relevante expressão arquitetônica, histórica, 
cultural e paisagística, cuja manutenção seja necessária à preservação do 
patrimônio cultural do Município.222 

Insere, portanto, a preservação do patrimônio cultural do Município ao 
processo contínuo de estabelecimento de diretrizes de desenvolvimento urbano, 
possibilitando o fortalecimento da atuação do COMDEPHAAPASA ao ampliar 
a participação de atores sociais no debate sobre medidas de salvaguarda do 
patrimônio.  

A delimitação de Zonas Especiais de Interesse do Patrimônio, por exemplo, 
pode ser um instrumento para a valorização dos primeiros caminhos e estradas 
que foram abertos na cidade, protegendo parte da história local que se mostra 
no traçado das vias e na volumetria estabelecida pelos edifícios, sem a 
necessidade de se estabelecer medidas de exceção para a preservação da 
paisagem.  

                                                 
220 Nossa Opinião, Tombar e preservar. op.cit. 
221 Santo André. Lei número 8.696, op. cit. Artigo 59. 
222 Idem. Artigo 71. 
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Também pode ser alternativa para garantir a preservação da paisagem de 
manchas urbanas, como os arredores da estação, da área envoltória da igreja 
matriz de Santo André, na Villa Flaquer, ou a vila operária da Fábrica 
“Ypiranguinha”, assim como de outros núcleos urbanos representativos de 
outros momentos da história local, como os conjuntos residenciais construídos 
nas décadas de 1930 e 1940 para trabalhadores da indústria ou para aluguel, 
estabelecendo diretrizes para a preservação do desenho desses ambientes 
urbanos e possibilitando, ainda, destacar poucos edifícios de maior valor 
simbólico e maior grau de preservação como um bem exemplar a ser designado 
como um bem a ser tombado pelo município. 
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Esquecer, outro nome 

do ofício de perder. 

Uma inútil lanterna 

jaz em cada caverna. 

Carlos Drummond de Andrade (1996) 
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