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[...] “A cidade não é feita disso, mas de relações entre as medidas de seu espaço 
e os acontecimentos do passado: a distancia do solo até um lampião e os pés 

pendentes de um usurpador enforcado, o fio esticado do lampião à balaustrada 
em frente e os festões que empavesam o percurso do cortejo nupcial da rainha; 

a altura daquela balaustrada e o salto do adultério que foge na madrugada, a 
inclinação de um canal que escoa as águas das chuvas e o passo majestoso de 

um gato que se introduz numa janela... 

A cidade se embebe como uma esponja dessa onda que reflui as recordações e  
se dilata, uma descrição de zaíra como é atualmente deveria conter o seu 

passado, ela o contem como as linhas da mão, escrito nos ângulos das ruas, 
nas grades das janelas, no corrimão das escadas, nas antenas dos pára-raios, 
nos mastros das bandeiras, cada segmento riscado por arranhões, serradelas, 

entalhes, esfoladuras”.  

As Cidades Invisíveis - Ítalo Calvino.  

 

RESENHA: O trabalho faz referencia aos monumentos simbólicos decorrentes dos 

diversos ciclos econômicos brasileiros cujas expressões marcaram o território do 

espaço macrometropolitano de São Paulo, sendo as estações ferroviárias, indústrias, 

vilas operárias e serviços associados aos sistemas metroferroviárioas.  

PALAVRAS-CHAVES: Mobilidade, Estações Ferroviárias, Indústrias e Vilas operárias. 

INTRODUÇÃO 

Os equipamentos de transporte implantados ao longo da ocupação urbana da região 
da Macrometrópole de São Paulo criaram monumentos que simbolizaram o 
desenvolvimento dos ciclos econômicos, resultando na formação do território com 
implicações serias na mobilidade da população e na circulação de mercadorias neste 
dinâmico espaço. 

No dizer de José A. Farias Fº. (1996, p. 250)  

“A cidade é o produto mais complexo da mente humana por envolver 
conhecimento e por ser uma obra coletiva que se transforma no tempo e no 
espaço. Por ser um desafio constante a cidade se transforma em um fetiche 
para a humanidade, motivando a imaginação, provocando encantamento e 
medo e a cada salto de desenvolvimento o homem se afasta de sua ligação 
visceral com a terra, perturbando todo seu sistema de crenças e valores”.  
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Para Vicente Del Rio, as cidades estão sofrendo modificações profundas no processo 
de globalização da economia, nos modos de produção mundialmente interconectados 
e na velocidade crescente das informações que dominam, cada vez mais, as 
instancias cultural e social. Esses fatores induzem à formação de novas lógicas 
territoriais e espaciais com novas acessibilidades, processos, relações e artefatos que 
atestam a fragmentação e a desarticulação dos espaços urbanos e nossas relações 
com eles, configurando o desenho da cidade contemporânea.  

 

URBANIZAÇÃO PAULISTA 

São Paulo teve sua formação vinculada à rede de transporte ferroviário cuja 
implantação foi efetuada para o escoamento da produção cafeeira e mais tarde com 
sua produção industrial serviu de apoio (num primeiro momento) a sua implantação 
industrial. A grande migração para a Capital do estado de São Paulo em função da 
dinamização econômica, sua expansão urbana ultrapassou os limites de seu território 
e a modernização de sua mobilidade ficou restrita aos velhos trilhos e ao transporte 
coletivo realizado por ônibus e em sua grande maioria ao transporte individual. 

A monumentalidade econômica de São Paulo favoreceu a criação de belos 
monumentos vinculados ao setor ferroviário, ao setor industrial e as moradias 
destinadas aos trabalhadores das indústrias, sendo esses as estradas de ferro, os 
monumentos das estações ferroviárias, o palácio das Indústrias e os galpões 
industriais e também as vilas operárias. Podemos citar como exemplos as belas 
arquiteturas das Ferrovias como a Estrada de Ferro Perus – Pirapora nos municípios 
de São Paulo e Cajamar, as estações da Luz e Julio Prestes, o Palácio das Indústrias 
e as vilas Operárias.  

O texto de Vicente Del Rio expressa que  

“Na cidade pós-moderna, a forma urbana é oferecida como puro simulacro... 
indeterminada e irreferencial... ao invés de haver um conjunto de leituras ou 
usos predeterminados, agora há uma multiplicidade de leituras e usos que 
ainda não foram categorizadas que o público pode codificar e agir” (DEL RIO, 
1997, p. 699, apud, Bergun, 1995).  

E ainda como  

“O Pós-Modernismo na arquitetura e no urbanismo busca uma estética através 
do retorno às formas narrativas, ‘uma linguagem que se comunique facilmente 
com o público, manipulando nossas lembranças ou memória coletiva em 
combinações e padrões simples’” (DEL RIO, 1997, p. 699, apud, Boyer, 1995). 

Nesta linha de pensamento foram selecionados alguns monumentos atuais também 
ligados ao setor de transporte e ao novo setor econômico desta grande 
macrometrópole que é o setor de serviços integrados ao setor de equipamentos 
públicos que funcionam no mesmo local. Uma deles é o Shopping Metrô Itaquera, 
local que funciona a estação de Metrô na Zona Leste de São Paulo, integrada ao 
moderno centro de consumo e lazer Shopping Itaquera e uma unidade do 
Poupatempo com todos os serviços públicos destinados a comunidade.   

 

 

 



Estrada de Ferro Perus – Pirapora 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Fonte: Acervo fotográfico da Emplasa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo fotográfico da Emplasa                                   Fonte: Acervo fotográfico da Emplasa 

 

A ferrovia foi construída no final do século XIX (1890) como um ramal da antiga “The 
São Paulo Railway Company”, depois Estrada de Ferro Santos - Jundiaí, depois Rede 
Ferroviária Federal e atualmente linha Rubi da CPTM. Sua construção foi realizada 
para assegurar o transporte de minério de cal até a fábrica de cimento de Perus, 
núcleo da estação ferroviária denominada por Santos - Jundiaí, de modestas funções 
residenciais e comerciais que, com a instalação industrial de beneficiamento e 
transformação do calcário no inicio do século XX, passou a apresentar maior 
desenvolvimento. As minas de calcário situavam-se a oeste de Perus, no aglomerado 
de Água Fria, depois denominado Lavrinhas e atualmente, sede do município de 
Cajamar.  

 

 

 

 

 

 

  



Vila de Paranapiacaba 

 
 
Fonte: Acervo fotográfico da Emplasa 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Acervo fotográfico da Emplasa                                           Fonte: Acervo fotográfico da Emplasa 

O local escolhido para a implantação da Estação Alto da Serra caracteriza-se como o 
limiar entre os rebordos do Planalto do Piratininga e o desnível abrupto da Serra do 
Mar. A demarcação constituiu referência física para a transposição da serra e o nome 
de Paranapiacaba aos montes dispostos como uma pequena cordilheira que são o 
divisor das águas, dos campos e da serra e significa lugar de ver o mar ou miramar. 

A instalação da ferrovia seguiu praticamente os mesmos condicionantes naturais da 
trilha indígena, devido à necessidade de amenizar as curvas e os declives para o 
percurso do trem. Ambos os caminhos, separados por quatro séculos, seguem o 
mesmo sítio. A ferrovia plantou um marco de referência com a estação denominada de 
Alto da Serra, onde foi necessária a instalação de um complexo mecânico para 
superar o desnível até a raiz da serra. Construiu-se, em 1964, um sistema folicular, 
com quatro planos inclinados e rampas, ampliada em 1865 e que funcionou até 1974 
quando foi substituída pelo sistema cremalheira-aderência que funciona até os dias de 
hoje.  

No entorno da estação se desenvolveu o núcleo urbano, conhecido desde 1907 como 
a Vila de Paranapiacaba. A característica da arquitetura e da implantação urbana do 
núcleo constitui transposições dos padrões, técnicas construtivas e materiais de 
construção inglesa vinculadas à utilização de tecnologia das sociedades industriais 
européias. O núcleo, envolto pela névoa e pela vegetação tropical da Serra do Mar, 
entrou em processo de estagnação e deterioração com a substituição do sistema 
ferroviário pelo rodoviário.  

  



Palácio das Indústrias 

O elegante edifício foi construído em 1920 e ocupou uma área de 6.500 m² e 
destinado às exposições e certames agrícolas, comerciais e industriais de São Paulo, 
representando a própria história econômica, política e cultural não só da cidade, como 
também do Estado de São Paulo. O palácio foi concebido dentro de um ecletismo 
onde predomina o estilo florentino, apresenta muita suntuosidade e requinte, sendo 
ornamentado o seu exterior por grupos escultóricos de Nicola Rollo. Foi restaurado 
recentemente, abrigou a sede da prefeitura da Capital e hoje abriga o Museu da 
Ciência e o projeto Catavento.  

 

            Palácio das Indústrias                             No entorno no parque Dom Pedro I                                                                  

 

 

 

 

              

 
 
 
 
  
 Fonte: Acervo fotográfico da Emplasa                                           Fonte: Acervo fotográfico da Emplasa 

 
Estação da Luz 

É um dos marcos referencial mais importante de São Paulo, de proporções 
monumentais, cobrindo 7.520m². A estação é dotada de todas as comodidades das 
congêneres de sua época e com um vão livre na gare de 39 metros, é um símbolo 
legítimo do esplendor ferroviário em São Paulo.  Sua construção com todo o material 
vindo da Inglaterra demorou cerca de cinco anos e foi inaugurada em 1901. Foi 
totalmente restaurado recentemente e abriga um amplo e complexo sistema de 
integração de transporte ferroviário e metroviário no seu subsolo, a sede do Centro 
Paula Souza e também o museu da língua portuguesa.  

Antiga estação da Luz 

 

 

 

 

 
 
 
 
                                    
                                         Fonte: Acervo fotográfico da Emplasa 

  

 



 

       A gare da nova estação da Luz                             A nova estação da Luz 

 
 
         Fonte: Acervo fotográfico da Emplasa                                   Fonte: Acervo fotográfico da Emplasa                   

                

Estação Júlio Prestes 

A estação de ferro Sorocabana ou Júlio Prestes foi projetada pelos arquitetos Samuel 
das Neves e Cristiano Stockler das neves e construída de 1926 a 1938, e se tornou 
um marco da ferrovia Sorocabana para escoamento da produção cafeeira do oeste do 
estado. A estação foi implantada com um desenvolvimento frontal de 400 metros, sua 
gare possui a largura de 60 metros. Foi restaurada recentemente e abriga além da 
estação ferroviária da CPTM que mantêm a ligação, através da linha 8 – Diamante 
entre os municípios de São Paulo e o de Itapevi, a Secretaria de Cultura do Estado e a 
Sala São Paulo, sendo que esta ultima abriga a Orquestra Sinfônica do Estado.  

 

     Estação Júlio Prestes                                                       Sala São Paulo 

                              

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo fotográfico da Emplasa                                           Fonte: Acervo fotográfico da Emplasa 

 

Indústria Brasital 

Em 1870, enquanto o café reinava no oeste paulista, na região ituana as culturas que 
predominavam eram a cana-de-açúcar e o algodão. Nessa época, o então povoado de 
Salto recebeu a ferrovia e este fato deu o impulso decisivo para que a cidade fabril 
surgisse.  

 

 

 



 

Nas proximidades da cachoeira, na margem direita do Rio Tietê, surgiram as duas 
tecelagens pioneiras, instaladas pelos industriais José Galvão (1875) e Barros Júnior 
(1882), que se aproveitavam do potencial do rio e empregavam turbinas hidráulicas 
para a geração de força motriz. Além de atrair trabalhadores para cá, as fábricas 
direcionavam a própria urbanização através dos melhoramentos executados em seus 
arredores. Vivia-se um despertar. 

Com isso o município de Salto viveu seu despertar e se transformou numa localidade 
voltada para o trabalho. Em geral, a mão-de-obra dessas primeiras fábricas era 
formada pelo trabalhador livre brasileiro, com numerosa presença de mulheres.  Em 
1919, com uma mudança de acionistas, passou a se chamar Brasital, denominação 
que persistiu até 1981.  

 

Brasital em 1920 

 

 

                  Operários no pátio com o prédio da fiação ao fundo 

                        Fonte: Acervo fotográfico da Emplasa 

A fábrica existiu até 1995, momento em que a então Alpargatas Santista encerrou 
suas atividades em Salto. Atualmente, os prédios da antiga tecelagem abrigam um 
centro universitário. 

 

Pequena Central Hidroelétrica Porto Góes 

A Indústria Brasital construiu a Usina de Porto Góes com o objetivo de suprir com 
energia elétrica as unidades de seu centro fabril, que incluía indústrias de tecidos e de 
papel. Em 1924, a concessão foi transferida para a Companhia Ituana. Em 1927, ainda 
em construção foi comprada pela Light. 

A usina junto com as fábricas remanescentes dos empreendimentos da Brasital S.A., 
na margem direita do Rio Tietê, forma um conjunto que domina a paisagem da cidade 



de Salto em torno das corredeiras do rio, com características predominantes da 

arquitetura industrial das primeiras décadas do século passado. 

 

Usina construída na margem direita do Rio Tietê  

 

Fonte: Acervo fotográfico da Emplasa 

Jardim Marqueza de Ytu ou Vila Inglesa 

O conjunto de casas de dois pavimentos mais sótão foi projetado em 1873 para servir 
de moradia aos engenheiros ingleses que se instalaram na cidade para a construção 
das estações ferroviárias de São Paulo, estação da Luz e posteriormente a estação 
Júlio Prestes. Este sofisticado conjunto de casas apresenta curioso ecletismo, onde 
influências da arquitetura regional européia se combinam agradavelmente com telhas-
canal, sobrevergas abauladas e alpendres, divulgadas pela arquitetura neocolonial 
brasileira. Atualmente mantém, em sua maioria, seu aspecto original com algumas 
poucas modificações e abrigam diversos escritórios de arquitetura e de serviços e a 
sede do Sindicato dos Arquitetos de São Paulo. 

 

Entrada da Vila Inglesa pela Rua Mauá                              Casa da Vila Inglesa 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo fotográfico da Emplasa                                               Fonte: Acervo fotográfico da Emplasa 

   



 

 

Vila Itotoró 

Implantada em 1922 no Vale do Itotoró é constituída por um conjunto de 37 casas 
modestas e uma casa monumental que serviu de residência para seu construtor 
Francisco de Castro, antigo gerente, de uma indústria de tecidos em Americana na 
região de Campinas. Sua implantação apresenta um traçado orgânico bastante 
inusitado: muros de arrimo, escadarias, patamares e edificações distribuídas de 
maneira aparentemente casual. Uma das edificações ostenta em sua platibanda os 
mascarões do antigo teatro São José, de Carlos Ekman. Atualmente seu estado de 
conservação é bastante precário e abriga grupos de sem tetos e moradores de rua. A 
PMSP anuncia a recuperação da Vila Itororó e criação no local, de um pólo cultural.  

Vila Itororó atualmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo fotográfico da Emplasa 

Vila Operária - Maria Zélia 

A vila foi construída no período de 1911 a 1916 para abrigar os dois mil e cem 
funcionários que trabalhavam na Companhia Nacional de Tecidos de Juta. As 
edificações foram, em sua maioria, erigidas segundo o projeto do arquiteto francês 
Paulo Pedarrieux, formada por apenas cinco ruas, quatro travessas, 180 casas e 
pouco mais de 300 habitantes, a vila que...  

“... era considerado o modelo de boa habitação operária: casas unifamiliares e 
‘higiênicas’. O controle patronal e a ampla gama de equipamentos coletivos, 
como igreja, biblioteca, teatro, creche, jardim da infância, grupo escolar, 
consultório médico e dentário, associação recreativa e beneficente, além de 
comércio”.   

O conjunto edificado era formado, em sua maioria, por residências horizontais, 
setorizadas segundo suas dimensões e por edifícios maiores como as escolas, 
creches, armazéns e igreja.  

Apesar da variação e dimensões gabarito de altura e usos, o conjunto era bastante 
homogêneo e conciso. Street, seu fundador vendeu a fábrica e a vila para a família 
Scarpa que posteriormente passou para a Goodyear que demoliu parte da vila para 
ampliar suas instalações. No último quartel do século passado, a vila continuou a ser 
mutilada pelos proprietários das casas para ‘modernizá-las’.  

 



Casario da Vila Maria Zélia 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

                                                  Fonte: Acervo fotográfico da Emplasa 

CIDADES E GLOBALIZAÇÃO 

A economia global, segundo Saskia Sassen, não é algo que envolve todo o planeta, 
mas que atua segundo um processo estratégico, centrado em cidades específicas. Se 
recuperarmos a cidade enquanto objeto de análise no bojo do processo de 
globalização da economia, conseguimos reconceitualiza-los enquanto complexos 
específicos, situados em lugares específicos. A redescoberta da importância do lugar, 
particularmente das grandes cidades,  

[...] “permite-nos enxergar a multiplicidade de economias e culturas de trabalho 
nas quais a economia informacional global esta imersa no multiculturalismo das 
grandes cidades faz parte da globalização tanto quanto das finanças 
internacionais” (DEL RIO, 1997, p. 696, apud, SASSEN, 1996).    

 
 
CONCLUSÃO 
Assim temos em São Paulo e em sua região macrometropolitana com inúmeras 
tentativas de recuperarmos os lugares e sua história com a recuperação de espaços e 
edifícios públicos ou privados e trazer para a cidade todo o significado de sua história.   
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