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RESUMO 

A estruturação da grande São Paulo teve como um dos principais vetores de indução 

a linha férrea da antiga São Paulo Railways, que articulava o porto de Santos à cidade 

de Jundiaí. Ao longo desta via férrea, iniciou-se a industrialização e a ocupação 

operária da cidade de São Paulo. Áreas de uso industrial em grandes glebas, 

implantadas nas proximidades da via férrea, permeadas por áreas residências 

unifamiliares de baixo gabarito, edificadas em lotes estreitos e profundos, caracterizou 

de forma indelével a paisagem e o desenho urbano das referidas regiões. Com o 

advento das rodovias grande parte dessas atividades foram sendo transferidas para 

outras áreas, debilitando a força econômica da região e incidindo em um 

esvaziamento do espaço. Este trabalho de Iniciação Cientifica visa entender o 

processo de ocupação e transformação da unidade urbana da Vila Carioca e o Bairro 

Fundação em São Caetano do Sul ao longo da linha férrea Santos – Jundiaí no 

período entre 1867- ano de implantação da São Paulo Railway- e os anos1940 – 

época em que se inicia o processo de transferências das industrias para as rodovias. 

INTRODUÇÃO  

A implantação em 1867 da linha férrea, pela São Paulo Railways, articulando a cidade 

de São Paulo ao porto de Santos e ao interior do Estado, até a cidade de Jundiaí, 

representou um marco no desenvolvimento econômico da citada cidade, como foi 

decisiva no surgimento, localização e expansão de suas áreas industriais e, 

consequentemente, de seus bairros operários, contribuindo desta forma para 

organização espacial, em direção a metropolização de nossa cidade.  

Em seu livro A Estruturação da Grande São Paulo: Estudo de Geografia Urbana, 

Langenbuch constatou ter sido entre 1915 e 1940, o início da metropolização da 

cidade de São Paulo. Para ele, a ocupação industrial na extensão da linha férrea, 

sobretudo em seu trecho Santos - São Paulo alavancou junto a ela o surgimento de 

subúrbios residenciais, criando tipologias e organizações urbanas de características 

únicas. “(...) as fábricas precediam o estabelecimento residencial maciço. Mas os 

operários eram paulatinamente atraídos ao lugar, pela conveniência oferecida pelo 

custo relativamente baixo dos terrenos e pela vizinhança de fábricas (...) Assim os 

subúrbios industriais passam paulatinamente a acumular a função, secundária ainda 

mais expressiva, de subúrbio – dormitório.” (1971, pg147) 

No trecho da linha férrea Santos-Jundiaí, mais precisamente, entre a divisa dos 

municípios de São Paulo e Santo André foi, segundo Langenbuch (1971) o que 
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recebeu a maior quantidade de indústrias por contar, a seu ver, com três 

características fundamentais: proximidade da linha férrea; terrenos grandes e planos 

e curso d’água. Nesta direção, o professor Flavio Villaça (2007) aponta para a 

importância da proximidade ao porto de Santos que conectava São Paulo ao Brasil 

através de importação e exportação de matérias primas e produtos industrializados. 

A partir dos anos 1950, com as melhorias e reprodução das rodovias mais 

especificamente da Via Dutra que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, aliado ao 

desenvolvimento e facilidade do transporte automobilístico, as indústrias iriam se 

deslocar para este novo eixo. 

OBJETIVOS 

Esta pesquisa tem como objetivo entender o processo de ocupação e de 

transformação ao longo da antiga estrada férrea Santos-Jundiaí, no trecho constituído 

pela Vila Carioca, na cidade de São Paulo e, seu vizinho, o Bairro Fundação em São 

Caetano do Sul, em especial no período compreendido entre 1867- ano de 

implantação da São Paulo Railway- e os anos1940 – época em que se inicia o 

processo de transferências das industrias para as rodovias. 

METODOLOGIA 

Para se entender o processo de ocupação ao longo da antiga ferrovia Santos-Jundiaí 

e as transformações sócio-espaciais e econômicas iniciadas na década de 1940, em 

especial nos bairros Vila Carioca em São Paulo e Fundação em São Caetano do Sul, 

a pesquisa será desenvolvida em 05 etapas. Quais sejam: 

Etapa 01 - Levantamento e análise comentada da bibliografia existente sobre o 

processo de implantação da São Paulo Railways Santos – Jundiaí.  

Etapa 02 - Levantamento e análise comentada da bibliografia existente sobre o 

processo e as razões da transformação das atividades ao longo da linha férrea 

Santos- Jundiaí, ocorridas a partir dos anos 1940 . 

Etapa 03 - Levantamento cartográfico existente para o período compreendido entre a 

construção da estrada de ferro Santos Jundiaí- São Paulo Railways- e os anos 50.  

Etapa 04 – Identificação dos edifícios remanescentes do período investigado, em 

nossos dias. 

DESENVOLVIMENTO 
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Etapa 01– Concluída/ Etapa 02– Concluída/ Etapa 03– Em andamento/ Etapa 04– 

Em andamento 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Sobre o levantamento e análise comentada da bibliografia existente sobre o processo 

de implantação da São Paulo Railways Santos, previstos na etapa 1 foram 

pesquisados um total 17 livros, teses, artigos de revistas e jornais, publicados no 

período dos anos 1970 a 2014. Estes abordam as razões e as consequências do 

processo de implantação da citada ferrovia, do ponto de vista urbanístico- quando o 

tema recai sobre a cidade de São Paulo- e do ponto de vista da formação da área 

metropolitana- quando o tema recaí sobre o então núcleo colonial de São Caetano. 

Sobre o levantamento e análise comentada da bibliografia relacionada ao processo e 

os motivos da transformação das atividades ao longo da linha férrea Santos- Jundiaí, 

ocorridas a partir dos anos 1940, foram pesquisados 15 livros, teses, artigos de 

revistas e jornais, que abordam o processo de transferência do ponto de vista do 

desenvolvimentismo brasileiro, da expansão das frotas de carros e caminhões e, em 

consequência, da construção de estradas rodoviárias e da urbanização. 

As sistematizações das informações contidas nestes levantamentos já foram 

processadas e estão contribuindo para a montagem descritiva do processo histórico 

que explica as transformações ocorridas na área objeto deste estudo. Referência nos 

estudos sobre a estruturação da Grande São Paulo, a partir da ferrovia e 

industrialização, Juergen Langenbuch é uma das referências relevantes da pesquisa, 

bem como José de Souza Martins, o é sobretudo por seus estudos referentes à 

formação da cidade de São Caetano. Por esta razão vamos citar, do universo 

pesquisado, apenas esses dois autores nas Fontes Consultadas. 
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