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1. RESUMO 

 

Esta pesquisa tem como objetivo identificar, mapear e documentar vilas operárias 

não tombadas situadas no entorno da Avenida Celso Garcia situado na cidade de 

São Paulo.  Diversos conjuntos de casas se perderam no tempo devido ao processo 

de degradação, até mesmo pela especulação imobiliária que visa estas áreas devido 

ao potencial de infraestrutura que a mesma oferece. Muitos resquícios desta 

arquitetura industrial ainda podem ser encontrados na cidade de São Paulo. Esse 

trabalho buscar identificar essa tipologia arquitetônica, de suma importância para a 

história da cidade. 

  

2.     INTRODUÇÃO 

Os problemas sociais de higiene pública obrigaram as autoridades a se preocupar 

mais seriamente com o assunto cogitando-se em criar companhias prediais que 

constituíssem casas de aluguel adequadas as residências das camadas menos 

favorecidas, as Vilas (CAMARGO, 2008). As vilas ganharam força com o processo 

de industrialização, pois as indústrias tinham necessidade de fixar a mão de obra 

operária, principalmente à mão de obra qualificada. Segundo Blay (1985), algumas 

empresas começaram a construir dormitórios para seus empregados, algumas delas 

forneciam inclusive casas. Im exemplo foi o que ocorreu na Companhia 

Metropolitana no Rio de Janeiro em 1874. (BLAY, 1985). 

A busca da mão de obra especializada das empresas fez com que muitas delas 

criassem uma infra-estrutura urbana ausente para reter os operários onde a 

empresa se instalassem. Sem dúvida, este investimento feito pelos industriais 

colaborou para o cenário urbano totalmente industrial daquela época, principalmente 

no centro Paulistano onde se instalaram diversas indústrias de diferentes 

seguimentos (BLAY, 1985). 

Podemos observar que as vilas operárias foram bens em que as indústrias investiam 

para armazenar a força de trabalho necessária para a produção. Desde o primeiro 

momento, a vila operária representou a forma de manter o trabalhador no emprego, 

reduzir o valor da mão de obra e ampliar a capacidade de acumulação, ou seja, é 



um instrumento mediador. Foi um investimento da iniciativa privada pelo viés 

imediatista da rentabilidade. 

Esse trabalho se propõe a estudar as moradias que apresentem características de 

vilas operárias, situadas ao longo da Avenida Celso Garcia, na cidade de São 

Paulo/SP. A proposta visa identificar antigas vilas industriais que ainda não foram 

documentadas e reconhecidas por órgão de preservação municipal. 

 

3.     OBJETIVOS 

Esta pesquisa objetiva identificar remanescentes arquitetônicos de antigas 

moradias de trabalhadores, com o intuito de expandir o repertório sobre vilas 

industriais situadas no entorno da Avenida Celso Garcia. 

 

          4.     METODOLOGIA  

 Visita in loco e realização de levantamentos fotográficos das casas; 

 Pesquisar plantas antigas das vilas nos arquivos; 

 Desenhar as tipologias arquitetônicas encontradas: plantas, cortes e elevações; 

 Mapeamento da localização das vilas; 

 Elaboração de entrevistas abertas e semi-estruturadas com moradores e ex-

moradores desses imóveis. 

 

5.     DESENVOLVIMENTO 

Conjunto de casas geminadas situadas na rua Martim Afonso no bairro do Brás, São 

Paulo. 

As casas apresentam a mesma tipologia e desenho de fachada embora estejam 

descaracterizadas. 

Tratam se de 20 unidades habitacionais com a mesma linguagem arquitetonica e 

tipológica, a mesma esta localizada em um bairro tradiciona no centro de São Paulo, 

Brás região onde abrigou diversas industrias no inicio do século xx. 

Linguagem arquitetônica eclética embora apenas uma das unidades apresentam sua 

originalidade na fachada. 

 

6.     RESULTADOS PRELIMINARES 



Pode se notar que essas moradias são muitas vezes descaracterizadas e até 

mesmo demolidas por falta de uma política conservação e educação uma vez que 

os proprietários do lugar não tem ciência da importância dessas edificações para a 

história da cidade, as mesmas acabam se perdendo, o que tornam difícil de 

identifica las. 

Foram feitos levantamentos fotográficos e estudos de fachada para a 

identificação de sua linguagem original, pois o objeto de estudo atualmente se 

encontra muito descaracterizado.  

Foram feitas analises cartográficas para identificar o período aproximado da 

construção das edificações. 
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