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FICHA TÉCNICA 

Título do projeto> 

Pronac 182775 – Restauro e conservação da estação ferroviária de Campo Grande. Etapa: 
Inventário Participativo 

Proponente e localidade> 

BR520 | Brasil Restauro Arquitetura e Cultura SS Ltda, responsável técnica: Fabiula Domingues, 
CAU A61232-4. Localização: municípios de Rio Grande da Serra-SP e Santo André-SP, 
destacando-se as vilas de Campo Grande e de Paranapiacaba, pertencentes a Santo André. 

Equipe de Educação Patrimonial> 

 
Ana Paula Itocazo Soida <arquiteta e urbanista, especialista em sociopsicologia e gestão de obras 
de restauro> 
 
Carlos E. R. Gimenes <mestre em antropologia social, especialista em  gestão e tecnologias 
ambientais> 
 
Alberto Luiz dos Santos <geógrafo, mestre em geografia e professor> 
 
João Lorandi Demarchi <historiador, mestre em geografia e professor> 
 
Mariana Kimie Nito <mestre em preservação do patrimônio cultural> 
 
Sandra Schmitt Soster <mestre em arquitetura e urbanismo> 
 
Thais Rocha Pereira <geógrafa ad hoc> 
 

Participantes e Entrevistados> 

Algumas pessoas optaram por não serem identificadas no projeto.  
Andreia (Biblioteca Pública de Rio Grande da Serra) 
Angenira “Nira” Ranger (coordenadora da Igreja de Bom Jesus de Paranapiacaba);  
Claudio (Unipar); 
Clayton Calixto da Silva e Claudete Cavalcante (Secretaria de Cultura de Rio Grande da Serra) 
Dirce, Rose e Manuelão (moradores do Rabique); 
Dona Francisca e seu filho (Paranapiacaba) 
Dora e Fátima Aparecida Rodrigues  (artesãs de Rio Grande da Serra); 
Edson e Maria (Rua da Cerâmica);  
Elisângela Locatelli (comerciante e moradora da Vila de Campo Grande);  
Flávio (Bar do Flávio) 
Glaucia e Guilherme (agentes de turismo de Paranapiacaba); 
Emerson (morador do Rabique);  
Jhonny Lucio da Silva (Parananapiacaba); 
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Letícia (secretária da Igreja de São Sebastião);  
Maria e Pedro (Rua da Cerâmica);  
Maria (Secretaria de Educação de Rio Grande da Serra); 
Maria da Conceição (Campo Grande); 
Maria de Lourdes (moradora Rabique); 
Maria e Sueli (EMEB Casa Encantada); 
Nice, Max e vizinhos (moradores do Jardim Encantado, Rio Grande da Serra); 
Patrícia (Diretora da Creche Municipal de Paranapiacaba) 
Paulo Cesar “Pururuca” Ranger (ex-ferroviário, morador de Paranapiacaba);  
Pelé, Sebastião e José Hamilton (Bar do Bastião);  
Toninha, Fátima e Paulo (moradores da Pedreira, Rio Grande da Serra e ex-moradores de Campo 
Grande);  
Zé de França e Dona Eleonor (moradores da Pedreira, Rio Grande da Serra);  

Instituições Parceiras> 

Prefeitura Municipal de Santo André 
Secretaria Municipal da Cultura de Santo André 
Museu de Santo André "Dr. Octaviano Armando Gaiarsa". 
Comdephaapasa – Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arquitetônico-
Urbanístico e Paisagístico de Santo André 
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra 
Secretaria da Educação e Cultura de Rio Grande da Serra 
Rede Paulista de Educação Patrimonial (Repep) 

Período de realização> 

Fevereiro | Novembro de 2020. 
O PROJETO FOI SUSPENSO ENTRE ABRIL E JULHO DE 2020 DEVIDO A PANDEMIA DE 
COVID-19. 

Sobre o Projeto> 

No âmbito do projeto intitulado “Restauro e Conservação da Estação Ferroviária de Campo 
Grande”, registrado no Programa Nacional de Apoio à Cultura- PRONAC, sob nº 182775, sob 
responsabilidade da empresa Contemporânea Paulista Arquitetura e Restauro SS LTDA, o presente 
projeto de Educação Patrimonial foi elaborado por equipe multidisciplinar contratada pela referida 
empresa. O projeto consistiu em desenvolver um inventário participativo na região da estação 
Campo Grande, valorizando as referências culturais do território. Pelas características de sua 
localização, o projeto teve ênfase nas relações entre as estações ferroviárias de Rio Grande da 
Serra, Campo Grande e Paranapiacaba, contemplando, portanto, vilas e bairros adjacentes. 
Seguindo o marco legal e o método do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), 
o Projeto de Educação Patrimonial reconheceu as referências culturais locais a partir da construção 
de um inventário participativo. Para tanto, o Projeto desenvolveu ações pelas quais foi possível 
refletir, debater e identificar, junto à população local, um conjunto de dinâmicas culturais 
relacionadas à suas vidas sociais e à valoração de seu patrimônio cultural. 
Dada a diversidade de expressões culturais e dinâmicas relacionadas ao patrimônio no território, 
apreendidas pela equipe a partir da Leitura de Território (primeira fase do método de inventário 
participativo do Iphan), ficou definido que o grupo social foco das atividades seria o dos moradores 
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e trabalhadores da região. A partir desse recorte, foi possível investigar o universo de relações 
culturais que abrangem a memória dos moradores e suas relações de trabalho no território, sejam 
elas relacionadas à ferrovia, às indústrias e ao trabalho informal. Com isso, o inventário participativo 
teve como objetivo identificar e mapear as referências culturais relacionadas à história de ocupação 
e permanência dos moradores e trabalhadores na região. 
Optou-se por buscar referências culturais relacionadas aos moradores e trabalhadores, com ênfase 
nos conceitos de lugares de memória, de Pierre Nora. A reflexão sobre o conceito diante da 
realidade socioespacial brasileira traz a necessidade que se “coloque na centralidade da discussão 
a dimensão do cotidiano a partir das condições do trabalho na cidade, dos problemas da produção 

do morar e das lutas, seja pelo trabalho, seja pela apropriação e uso do espaço urbano” (SCIFONI; 
NASCIMENTO, 2015, p. 71).  
Imagem 1> Levantamento de campo na vila de Paranapiacaba, Santo André. Foto: acervo da 
equipe de Educação Patrimonial, 2020. 

 
Assim, a mobilização desse conceito durante o projeto de educação patrimonial dialoga com a 
dimensão identitária existente no território num período em que a Estação Campo Grande não está 
mais ativa. Contemplou às questões relativas à memória de seu funcionamento e também à 
contemporaneidade das relações cotidianas dos moradores e trabalhadores da região, 
contemplando moradia, lazer, entre outras formas de sociabilidade. 
Na sistematização das referências culturais identificadas pelos moradores e trabalhadores do 
território julgou-se necessária a construção de duas categorias a serem adicionadas ao método 
Inventário Participativo do Iphan aplicado no território. Por ser um método aberto, a criação das 
categorias é entendida como uma forma de melhor adaptação do Inventário Participativo ao 
universo de referências culturais locais. Essa prática é comum em outros inventários participativos 
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conforme relato na conferência “Múltiplas narrativas interpretativas do Patrimônio: experiências e 
práticas” do ICOMOS-Brasil1.  

Imagem 2> Levantamento de campo na região da Pedreira em Rio Grande da Serra. Foto: acervo 
da equipe de Educação Patrimonial, 2020. 

 
A categoria Edificações foi incorporada ao Inventário Participativo da Estação Campo Grande para 
corresponder ao conjunto de referências culturais que valorizam construções pelos significados 
simbólicos associados a elas. Tais referências se diferenciam da categoria lugares, pois não se 
tratam apenas de práticas que ocorrem nesses espaços, de maneira que a forma e arquitetura das 
construções também possuem outro valor. A categoria Edificações existe no método do Iphan do 
Inventário Nacional de Referências Culturais (INRC) e é utilizada no mesmo sentido associando às 
memórias e às vivências que podem ser representadas pelas edificações. 
A outra categoria criada foi a Naturezas. Com base na peculiar relação de sentidos e significados 
da vivência dos moradores e trabalhadores, nas localidades investigadas, foram identificadas uma 
série de referências culturais que não eram eram compreendidas de forma completa e em suas 
complexidades a partir das categorias existentes. Tais referências culturais, possuem uma 
característica em comum de se relacionarem de alguma forma com a natureza. Essa relação 
também foi reforçada a partir de diversos relatos afetivos com essa dimensão do território. 
Por conta da pandemia de Covid-19, o Inventário Participativo ficou suspenso entre os meses de 
abril e julho de 2020, momento em que a equipe finalizava a etapa de leitura de território. O projeto 
foi retomado no mês de agosto e teve suas abordagens pedagógicas redesenhadas e adaptadas 
para garantir a segurança pública da equipe do projeto e do público participantes. Para tanto, foram 

                                                
 
1 Conferência disponível em: https://youtu.be/-jZqtE3Er-4 
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programadas três frentes de trabalho em substituição à metodologia original: entrevistas remotas, 
compartilhamento de cartões postais e transmissão ao vivo pela internet (live). Dado a 
particularidade das estratégias a seguir esclarecemos como as ações foram desenvolvidas. 

Entrevistas remotas 

As entrevistas presenciais foram substituídas por entrevistas remotas, realizadas por telefonia ou 
por meio de aplicativos (WhatsApp) o que gerou novos desafios à equipe. O contato presencial, 
como estava originalmente planejado para ocorrer, tem a potencialidade de gerar maior confiança 
e empatia entre as pessoas, com a soma dos sentidos não só auditivo, mas também o visual. O 
contato presencial possibilita tanto ao entrevistado se sentir mais à vontade para responder, quanto 
ao entrevistador perceber, através do gestual, o melhor momento para tocar ou não em algum tema 
mais delicado, descobrir se algum assunto gera reação de desconforto ou se outro traz uma 
expressão facial mais alegre, por exemplo. 
Tudo isso não só influencia o resultado do conteúdo narrado, como também pode ser incorporado 
pela pesquisa que se interesse por acrescentar informações sobre o processo das entrevistas, o 
ambiente e as reações físicas e performativas dos participantes. Sem o contato presencial e visual, 
a pessoa pode executar outra tarefa simultaneamente ou ser distraída com mais facilidade do que 
em uma entrevista olho no olho. Por telefone, as entrevistas requereram dos entrevistadores maior 
atenção e uso de recursos de entrevista que absorvessem o máximo de informação em áudio, 
assim como de atrair a atenção do entrevistado para aquele momento. 
Importante salientar também que parte das localidades possui acesso limitado à formas digitais de 
comunicação, sem telefonia móvel ou com acesso oscilante o que dificultou algumas vezes o ritmo 
das entrevistas ou mesmo dos contatos iniciais, reduzindo o espectro de entrevistas idealizado 
anteriormente. Foram realizadas entrevistas nas localidade de Campo Grande, Paranapiacaba e 
Rio Grande da Serra. 

Atividade lúdica de cartões postais 

A proposta da utilização de cartões postais como abordagem educativa surgiu como um 
desdobramento dos relatos, sínteses, registros audiovisuais e produções textuais feitas a partir da 
etapa de leitura de território. A partir dela, criou-se uma possibilidade de compartilhamento de 
elementos significativos do cotidiano, de forma que procurou estimular a reflexão dos grupos locais 
a partir de um material impresso.  
O formato de cartão postal, elucidando referências culturais locais e entregue na residência das 
pessoas, contribuiu para que a população pudesse refletir sobre momentos pretéritos: mobilizar 
memórias, identificar elementos contemporâneos significativos, bem como aqueles insignificantes 
e, até mesmo, incômodos. Em suma, foi propiciada uma situação de estímulo sobre os bens 
culturais do território, passível de ser compartilhada e multiplicada com familiares e moradores 
próximos. 
Deste entendimento inicial, a proposta se deparou com dois desafios:  quais temas elencar nos 
cartões e como relacioná-los às famílias que haviam sido contatadas durante a leitura de território; 
e, como se daria  a entrega e a devolutiva, pois não seria possível gerar um momento significativo 
de construção coletiva junto com a comunidade. 
Sobre a questão dos temas e sua relação com as famílias, optou-se por produzir diversos cartões 
postais, em torno dos temas: os usos sociais da natureza (trilhas, acesso às matas, campos de 
futebol), a religiosidade, as festas e festivais, as estações ferroviárias e deslocamentos por 
transporte público, a vida na Vila de Campo Grande, os antigos bailes, a situação de pandemia e 
seus afetos. A forma de abordagem com as pessoas foi feita com a entrega presencial de mais de 
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um postal a cada família e também da mesma escolher alguns cartões de sua preferência, o que 
potencializou, então, as interações da atividade lúdica. Essa decisão foi tomada pois os serviços de 
Correios passava por atrasos e ameaças de paralisação. 

 
Imagem 3> Amostras dos cartões postais criados para a atividade lúdica. Foto: acervo da equipe 
de Educação Patrimonial, 2020. 

Entregar pessoalmente os cartões, além de suscitar a escolha por parte das pessoas, poderia 
também estimular os moradores e trabalhadores a  criarem uma forma de devolutiva, por meio de 
textos, colagens, ou desenhos.  Assim, em alguns cartões foram inseridas perguntas estimuladoras 
e elementos lúdicos. 
Ademais também foram criados cartões sem conteúdo temático, de forma a possibilitar que as 
pessoas produzissem seus próprios cartões, escolhendo quais memórias e histórias gostariam de 
compartilhar. No corpo dos cartões havia um número de telefone, no qual as pessoas poderiam 
compartilhar os resultados de seus os cartões (textos, imagens, colagens), por meio de aplicativo 
de mensagens instantâneas, com  o envio de fotos dos postais preenchidos.  
A entrega foi feita buscando famílias que já haviam sido contatadas na leitura do território e 
interagindo também com outras pessoas. Importante destacar que tal procedimento ocorreu 
pautado nas recomendações sanitárias relativas à pandemia vigente. Ao todo, foram entregues 82 
cartões distribuídos entre em Pedreira e Jardim Encantado, bairros de Rio Grande da Serra, Campo 
Grande e Paranapiacaba, em Santo André. 
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A atividade educativa contribuiu para o inventário participativo no sentido de fortalecimento de 
vínculos e adensamento das interpretações das referências culturais. Os momentos de explicação 
da atividade e exposição prévia dos cartões oportunizaram a retomada de reflexões e o 
compartilhamento de informações importantes sobre as referências culturais locais, ainda que 

breves, em razão do distanciamento necessário.  
Imagem 4> Maria de Lourdes A. Silva mostrando o cartão postal escolhido. Foto: acervo da equipe 
de Educação Patrimonial, 2020. 

 
Não é possível precisar se o processo interpretativo dos cartões de fato se desdobrou. Das 
respostas obtidas, houve um  número reduzido de devolutivas.  Isso possivelmente ocorreu porque 
a estratégia contou, em seu momento final, com uma demanda mediada pela via remota, pelo uso 
e domínio de ferramentas de um smartphone, como câmera e aplicativo. Principalmente aqueles 
mais idosos declararam não utilizar tais ferramentas e que iriam, portanto, solicitar aos familiares 
que o fizessem. Por outro lado, no histórico de transformações, obras e legislações que interferem 
no cotidiano dos moradores, principalmente no que tange à Vila de Paranapiacaba e Campo 
Grande, há um conjunto recorrente de críticas, lamentos e insatisfações da população local em 
relação às intervenções que ocorrem em seus lugares de vida, sem consulta prévia e participação 
efetiva. 
Assim, mesmo estimuladora, a atividade pode ter desdobrado em sentimentos de profunda 
insatisfação e de distanciamento em relação ao presente inventário, uma vez que o mesmo está 
atrelado a mais uma intervenção local. 
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Imagem 5> Cartão postal preenchido por seu Zé da França, morador do bairro Pedreira. A foto foi 
enviada por sua filha, a pedido de seu Zé da França. Fonte: acervo da equipe de Educação 
Patrimonial, 2020 

Transmissões ao vivo (lives) 

Foram elaboradas duas transmissões ao vivo (também chamadas de lives) no canal do Youtube da 
empresa contratante. As transmissões tiveram como objetivo a formação de agentes sobre 
educação patrimonial e também foram importantes como forma de publicizar e de divulgar o 
processo do Inventário Participativo Estação Campo Grande. A estratégia das transmissões carrega 
o potencial de abranger maior público, sendo possível extrapolar o debate sobre educação 
patrimonial para além dos limites de Santo André e Rio Grande da Serra. De forma que possibilita 
pessoas de outras regiões participarem das discussões por afinidades temáticas, sejam estas 
semelhanças por conta das relações com estações ferroviárias, com a natureza e o fenômeno da 
urbanização/industrialização, com a sociabilidade promovida em vilas operárias, etc. 
A primeira transmissão, com o título “Educação Patrimonial em obras de Restauro: reflexões e 
práticas”, teve como público participante pessoas interessadas nas áreas de cultura e educação, 
em especial agentes culturais, professores e moradores locais. Isso porque a equipe identificou 
uma lacuna de debates disponíveis na internet feitos de forma crítica ao modo como a Educação 
Patrimonial é comumente apresentada e aplicada, principalmente quando relacionadas a obras de 
restauro. Além disso, incluiu perspectivas da atuação de educação patrimonial junto à comunidade 
do entorno da estação ferroviária de Campo Grande. Os pontos centrais que nortearam o 
planejamento dessa transmissão foram 1) noções e conceitos gerais sobre patrimônio e educação, 
2) por que um projeto educativo relacionado ao restauro; e 3) desafios do início do projeto e da ideia 
de inventário participativo, no contexto de Campo Grande. A live está disponível em: 
https://youtu.be/Sm3Qtx7mRmk. 
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A segunda live teve como tema principal as memórias e as referências culturais identificadas no 
inventário participativo. Para tanto, inicialmente foi abordada a história Estação Ferroviária de 
Campo Grande a partir de imagens antigas e mapa do território. Depois, foi apresentado como o 
método de inventário participativo contribui com o processo de democratização do patrimônio 
cultural, introduzindo o conceito de referência cultural. Esse momento teve como foco na dimensão 
das possibilidades de escrita de sua história e no desafio central de valorização das memórias 
sociais locais.  
Com isso, foi possível expor como foi feito o processo de inventário participativo da estação de 
Campo Grande, incluindo o redesenho de abordagens realizado no projeto devido a pandemia 
mundial.  E, então, algumas referências culturais foram apresentadas a partir de depoimentos de 
representantes da comunidade local. Alguns depoimentos foram retirados de entrevistas e outros 
foram gravados exclusivamente para a transmissão ao vivo. No debate final da segunda 
transmissão ao vivo contamos com a presença do turismólogo Paulo Tácio Aires Ferreira, 
representante do Museu de Santo André, que contribuiu com uma avaliação da abordagem e do 
projeto. A live está disponivel em: https://youtu.be/YHVwjvSos2I. 
As duas transmissões ao vivo foram situações inusitadas para a equipe de educação patrimonial, 
contribuindo como oportunidades de reflexão sobre a produção das diferentes etapas do inventário. 
Ademais, a gravação das transmissões é um material que pode ser utilizado como recurso em 
futuras atividades educativas sobre patrimônio cultural, território de Campo Grande e memórias da 
estação ferroviária. 

Referências culturais identificadas> 

Ao todo foram identificadas 41 referências culturais inscritas no território da estação de Campo 
Grande. Para cada referência cultural foi produzida uma ficha com o resultado das atividades 
desenvolvidas entre a equipe do projeto de educação patrimonial e os moradores e trabalhadores 
da região, intérpretes centrais do patrimônio cultural local. Dado as características do trabalho, as 
fichas foram preenchidas pela equipe do projeto, sem a pretensão de encerrar o processo 
participativo sobre as memórias e referências culturais de Campo Grande. As fichas estão 
organizadas por categorias que ajudam a compreensão de cada referência cultural. São 7 
celebrações, 3 formas de expressão; 8 edificações; 9 lugares; 7 naturezas; e 7 saberes: 
>celebrações 
 

1. Bailes dos clubes e das empresas 
2. Carnaval de Paranapiacaba 
3. Carnaval na vila de Campo Grande 
4. Festivais da prefeitura 
5. Festa de São Sebastião 
6. Festa do Padroeiro de Paranapiacaba 
7. Futebol, suas sociabilidades ao jogo 

>formas de expressão 
8. Causos e lendas da serra 
9. Lutas e práticas contra o abandono 
10. Religiosidade e práticas de fé 

>edificações 
11. Capela de Boa Viagem 
12. Escola Estadual Senador Lacerda Franco 
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13. Estação Paranapiacaba 
14. Estação e passarela Campo Grande 
15. Estação e passarela de Rio Grande da Serra 
16. Igreja  de Bom Jesus de Paranapiacaba 
17. Passarela de Paranapiacaba 
18. Trens 

>lugares 
19. Bicas 
20. Casa da Reserva Biológica/ Casa de seu Vito e Maria Conceição 
21. Clubes sociais 
22. Pontos de ônibus 
23. Rede de campos de futebol 
24. Vila Campo Grande 
25. Vila Elclor 
26. Vila Pedreira 
27. Vila Rabique 

>naturezas 
28. Caminhos e trilhas da Mata Atlântica 
29. Neblina 
30. Paisagem e contemplação 
31. Práticas de lazer dos moradores 
32. Rios, córregos e cachoeiras 
33. Sensação de sossego 
34. Extrair 

>saberes 
35. Brincadeiras de rua 
36. Práticas associadas ao viver na natureza 
37. Ofício das costureiras 
38. Ofício dos ferroviários 
39. Ofício de restaurador 
40. Ofícios do turismo 
41. Sociabilidades de bairro 
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Ficha do Território 

Imagem do território> 

 

Mapa 1> Imagem de satélite do território com limites territoriais Rio Grande da Serra e Santo André 
em vermelho limite, e região do inventário participativo em laranja. Fonte: Google Earth, modificado 
por Equipe de Educação Patrimonial, 2020. 

 

Mapa 2> Imagem de satélite do território: em tracejado vermelho limite administrativo entre Rio 
Grande da Serra e Santo André. A estação Campo Grande em destaque no círculo vermelho. Fonte: 
Google Earth, modificado por Equipe de Educação Patrimonial, 2020. 
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Imagem 1> Foto da estação Campo Grande. Foto: Acervo da equipe de Educação Patrimonial, 
janeiro 2020. 

 

Mapa do território> 

 

Mapa 3> Localização de Santo André e Rio Grande da Serra na região metropolitana de São 
Paulo.  Fonte: Wikimedia, modificações por Equipe de Educação Patrimonial, 2020. 
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Mapa 4> Divisão do território por localidades. Em amarelo, Rio Grande da Serra; em marrom, região 
de Campo Grande; em laranja, Paranapiacaba; e em cinza, Jardim Joaquim Eugênio.  Fonte: 
Google, modificações por Equipe de Educação Patrimonial, 2020. 

Denominações do território e respetivas fichas> 

Ficha localidade 1> Campo Grande 
Ficha localidade 2> Paranapiacaba 
Ficha localidade 3> Rio Grande da Serra 

Descrição> 

O território compreende áreas dos municípios de Santo André e de Rio Grande da Serra, no Estado 
de São Paulo. Os municípios se relacionam por meio da circulação de seus munícipes. O território 
do inventário participativo contempla os núcleos urbanos de Rio Grande da Serra e da Vila de 
Paranapiacaba (Santo André-SP), tendo a antiga estação ferroviária de Campo Grande o ponto 
central.  
Devido à localização da estação de Campo Grande, para orientar o inventário participativo, o 
território foi dividido em localidades (Mapa 2). Essa divisão foi orientada a partir de suas relações 
com a paisagem, com a mobilidade (rodovias e linha férrea) e as dinâmicas de trabalho na região. 
São três localidades definidas: Rio Grande da Serra, Campo Grande (antiga vila Campo Grande e 
bairro adjacente, no eixo da rua da Cerâmica), e Paranapiacaba (Morro, Vila Inglesa e Rabique). 
Seguindo os mesmos critérios a região do Jardim Joaquim Eugênio, sinalizada no Mapa 2, e embora 
a importância do local, a localidade foi contemplada no inventário participativo. 
A localidade de Rio Grande da Serra segue os limites administrativos do município, mas teve ênfase 
na relação com a estação ferroviária local e a região da Pedreira. Já a localidade de Campo Grande 
foi definida a partir da paisagem local, considerando os extremos altimétricos do entorno da Estação 
(a partir das curvas de nível), uma vez que a antiga vila e o bairro estão situados em depressões 
relativas, próximas ao curso do rio Grande e à ferrovia. Por fim, a localidade de Paranapiacaba 
compreende as áreas mais elevadas da Vila, bem com suas vertentes, numa região de transição 
abrupta entre o planalto e a escarpa da Serra do Mar. As especificidades de cada localidade estão 
disponíveis em suas respectivas fichas. 



 
 

 

PAG.: 18 

De Rio Grande da Serra à Vila de Paranapiacaba (distrito de Santo André-SP) é possível delinear 
traços comuns de sociabilidade e da história, marcados pelos fluxos atuais e antigos de seus 
moradores e trabalhadores. Cada localidade estudada neste projeto se desenvolveu no entorno de 
uma estação da linha ferroviária da São Paulo Railway Santos-Jundiaí: estação e vila de 
Paranapiacaba, estação e vila de Campo Grande e estação do município de Rio Grande da Serra. 
São lugares marcados por grande crescimento populacional e desenvolvimento econômico quando 
da construção da linha ferroviária e das respectivas estações, no final do século XIX. Bem como 
compartilharam posterior fase de decadência com a desativação parcial da mesma linha e a 
privatização da rede ferroviária, a partir de 1970. 
O histórico comum ligado à ferrovia, as especificidade relativas à paisagem natural e meio ambiente 
e a proximidade entre as regiões, faz com que as localidades compartilhem características 
semelhantes em seus repertórios culturais. O vínculo entre as localidades e os municípios também 
é perceptível na mobilidade dos moradores. É comum que moradores da antiga vila de Campo 
Grande, pertencente ao município de Santo André-SP, se desloquem para Rio Grande da Serra em 
busca de serviços, por sua infraestrutura mais consolidada. Ou que moradores de Rio Grande da 
Serra usufruam do lazer proporcionado pela Vila de Paranapiacaba. 
A mobilidade também ocorre do ponto de vista das migrações internas, no qual há a mudança de 
endereços residenciais, acompanhando as alterações do perfil socioeconômico das comunidades. 
Por exemplo, ex-ferroviários da antiga vila de de Campo Grande que se mudaram para o Morro, o 
Rabique, Rio Grande da Serra e seus arredores. A trajetória inversa também ocorre. Atualmente, o 
fluxo migratório no território em questão é marcado pela saída da população mais jovem das vilas 
menores para o centro de Santo André ou em direção a municípios maiores da região do ABC, tais 
como Mauá e Ribeirão Pires.  

História> 

O litoral e as serras desta região do estado de São Paulo eram ocupados por grupos indígenas 
como guaianás, tupinak (tupiniquins) e timbiras, o que permite inferir uma presença simultânea de 
línguas derivadas dos troncos tupi e macro-jê, (NIMUENDAJÚ; IPHAN; IBGE, 2017). Nas 
proximidades do que viria a ser o município de Rio Grande da Serra, havia a aldeia de Geribatiba, 
liderado pelo  cacique Caiubi, irmão do cacique Tibiriçá. Este, por sua vez, pode ser entendido como 
referência de liderança do grande agrupamento indígena que habitava os campos de Piratininga, 
hoje cidade de São Paulo. 
Entende-se, a partir da historiografia, um conjunto de relações entre os caciques citados, os jesuítas 
e bandeirantes, que conformaram as principais decisões relativas ao avanço colonizador no 
território paulista. Até o século XVII, a região fazia parte do trajeto de tropeiros e bandeirantes entre 
o litoral, a vila de Piratininga e demais locais no interior paulista, sendo que Paranapiacaba e Rio 
Grande da Serra eram locais de parada e descanso. 
A população indígena local foi dizimada e existem poucos registros das ocupações e formas de 
viver nesse território. Localmente, é dito que a mão de obra indígena foi utilizada na construção da 
ferrovia, mas estudados sobre o assunto não foram encontrados. 
Em 1812 é criada a Freguesia de São Bernardo que possui relações diretas com a Vila de 
Piratininga. A área da freguesia englobava quase a totalidade do que hoje é conhecido como Região 
do Grande ABC, exceto por parte de São Caetano que só foi incorporado ao território 
posteriormente. 
A  concentração urbana começou a se intensificar, em meados do século XIX, com a construção 
da linha ferroviária Santos-Jundiaí, unindo o interior do estado ao litoral, para escoamento da 
produção cafeeira ao mercado mundial. A via férrea foi construída e mantida pela São Paulo 
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Railway Company (SPR), empresa de capital inglês a quem o governo imperial deu concessão de 
uso da linha por 80 anos. 
Em 1867, foi inaugurada a primeira estação de Paranapiacaba, então chamada Alto da Serra, e se 
iniciou o aglomerado urbano formado por trabalhadores da ferrovia (no plano inferior) e por 
comerciantes e prestadores de serviços (no plano topográfico superior). No mesmo ano, foi 
construída a estação de Rio Grande (da Serra), na região ainda pertencente à freguesia de São 
Bernardo do Campo. Dois anos depois, foi inaugurada a estação de Campo Grande, entre as duas 
estações supracitadas. (GIESBRECHT, s.d.) 
No entorno das estações, comunidades foram erguidas e que deram vida a práticas culturais e 
saberes locais. O crescimento das respectivas vilas estava relacionado à utilização da via ferroviária 
e à circulação de mercadorias na região. As estações foram pólos centrais de desenvolvimento 
econômico enquanto foram intensamente utilizada pela São Paulo Railway (SPR) para transporte 
de passageiros, de trabalhadores e de mercadorias de consumo local ou voltadas à indústrias de 
outras cidades. 
No ano de 1946, findo o período de concessão à SPR, a linha passou ao controle da União sob o 
nome de Estrada de Ferro Santos-Jundiaí (EFSJ). Nesse período, iniciou-se uma nova fase de 
desenvolvimento para a via férrea e para as estações, bem como para os aglomerados urbanos 
surgidos na região, atual Grande ABC. As estações passaram a ser cada vez menos utilizadas uma 
vez que a EFSJ reduziu a oferta de viagens. 
A vila de Paranapiacaba, que antes se mantinha em constante manutenção pela São Paulo Railway 
(SPR), começou a testemunhar o abandono das edificações. A vila de Campo Grande e seus 
arredores se esvaziaram gradativamente por conta das constantes mudanças de indústrias que ali 
se instalaram e se retiraram, posteriormente. Tal dinâmica relaciona-se, em linhas gerais, aos 
fatores de desconcentração industrial que se intensificou na década de 1990 em toda região 
metropolitana de São Paulo, somado às políticas públicas de atração a investimentos 
implementados por outros municípios. É importante lembrar que tal fator não retirou a indústria da 
região na época, até hoje existem atividades industriais, porém com características distintas e com 
menor concentração. 
A estação de Campo Grande foi completamente desativada em 2001, mesmo ano em que a estação 
de Paranapiacaba passou a atender somente ao trem turístico com origem na capital, aos fins de 
semana. Apenas a estação de Rio Grande da Serra manteve suas viagens, sendo, atualmente, a 
estação final da linha férrea (Linha 1o- Turquesa da CPTM) e o ponto de partida de viagens 
rodoviárias em direção a Paranapiacaba. 

Paisagem natural, meio ambiente e cultural> 

De modo geral, a Vila de Campo de Grande está localizada em meio a área de Mata Atlântica, 
dentre a diversidade de sistemas classificatórios associados à seara da natureza e meio ambiente 
brasileiro. A seguir, elenca-se um conjunto de classificações e normativas sobre o território do 
inventário participativo. 
Segundo o Inventário da Vegetação Natural do Estado de São Paulo, publicado pelo Instituto 
Florestal (2005), o território apresenta um conjunto majoritário de Vegetação Secundária da Floresta 
Ombrófila Densa Montana. Essa unidade fisionômico-ecológica deriva da fitofisionomia 
denominada Capoeira, de acordo com o sistema oficial de classificação da vegetação brasileira 
adotado pelo IBGE. Trata-se de uma: “vegetação secundária resultante da exploração ou alteração 
de uma mata primitiva. Normalmente de porte menor e menos diversificada que a floresta original.” 
(INSTITUTO FLORESTAL, 2005, p. 23).  
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A Floresta Ombrófila Densa é uma “formação com vegetação característica de regiões tropicais, 
com temperaturas elevadas (média 25ºC) e com alta precipitação pluviométrica bem distribuída 
durante o ano (de 0 a 60 dias secos), sem período biologicamente seco”. (INSTITUTO 
FLORESTAL, 2005, p. 61). Mesmo na condição de vegetação secundária da floresta ombrófila 
densa, observa-se que a Vila de Campo Grande possui tais atributos climáticos. 
A classificação climática de Koppen para o Estado de São Paulo, define que o município de Santo 
André, onde se situam as localidades de Campo Grande e Paranapiacaba, classifica-se como 
subtropical úmido (Cfa). Já o município de Rio Grande da Serra, terceira localidade, é classificado 
como subtropical com verões quentes (Cwa), sendo relevante destacar que os municípios vizinhos 
variam entre tais classificações e envolvem, também, o clima tropical úmido (Af). Em síntese, a 
região do ABC está no limiar entre características tropicais e subtropicais, ainda que prevaleçam 
os aspectos da primeira.  
O território em análise está situado nos Planaltos e Serras do Atlântico-Leste Sudeste (ROSS, 
1996), em região limítrofe às escarpas de Serra do Mar, transição abrupta, de vertentes bastante 
inclinadas, que separa o referido planalto do Oceano Atlântico, passando por áreas mais ou menos 
extensas de sedimentação (no caso, municípios de Santos, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, 
etc.). Essa condição confere altitudes que variam entre 500 e 1500 metros, às três localidades, o 
que justifica a classificação de sua vegetação como “montana”. 
Considerando o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) e o sistema de proteção 
ao patrimônio cultural, o território é permeado por diferentes níveis de tutela. A localidade de Campo 
Grande é abrangida, parcialmente, pelo perímetro nomeado de Reserva Biológica do Alto da Serra 
de Paranapiacaba. Essa Reserva possui a peculiaridade de ser a mais antiga reserva da América 
do Sul, tendo sido criada em 1909 (a partir de doações) e ampliada, posteriormente, a partir da 
compra de terras. A então “Estação Biológica do Alto da Serra” passaria à administração do Instituto 
de Botânica em 1938 e, posteriormente, à denominação atual após regulamentação do SNUC em 
2000, que classifica as reservas biológicas como áreas de preservação integral, onde podem ser 
desenvolvidas atividades de educação ambiental e pesquisa científica (Gurgel, H. et al., 2009).  
Os municípios de Santo André e Rio Grande da Serra se situam em área protegida pelo Conselho 
de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo 
(CONDEPHAAT). O tombamento da Serra do Mar ocorreu na década de 1980 e é representativo 
da valorização cultural da natureza por suas características geomorfológicas e usos sociais, 
impulsionando esse debate no campo do patrimônio devido a sua repercussão pública. 
O distrito de Paranapiacaba além de fazer parte do perímetro da Reserva Biológica “Alto da Serra 
de Paranapiacaba”, supracitado, o distrito pertence à Reserva da Biosfera do Cinturão Verde de 
São Paulo, reconhecida pela UNESCO. Ali também se situa o Parque Natural Municipal “Nascentes 
de Paranapiacaba”, uma unidade de conservação municipal de Santo André, com proteção integral. 
A vila ainda se encontra na lista indicativa da UNESCO para sua candidatura a patrimônio mundial, 
desde 2014, como bem misto com o título de Paisagem Cultural de Paranapiacaba: Vila e Sistemas 
Ferroviários na Serra do Mar. Sem intenção de especificar, nesta ficha, o perímetro exato de cada 
tutela, cumpre enfatizar que elas alternam trechos de sobreposições e trechos de prevalência de 
uma ou outra. 
No que concerne ao município de Rio Grande da Serra, não há áreas protegidas pelo SNUC, sendo, 
portanto, às Leis de Uso e Ocupação do Solo do município responsáveis por regulamentar o meio 
ambiente. Ademais, existem esforços da sociedade civil organizada em prol da criação de uma Área 
de Proteção Ambiental (APA), no bojo do SNUC. 
Destaca-se, nesse sentido, que o Rio Grande da Serra se encontra inteiramente localizado em Área 
de Proteção e Recuperação de Mananciais (APRM) da Região Metropolitana de São Paulo, o que 
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se relaciona a uma ocupação urbana restrita. O município e o distrito de Paranapiacaba fazem parte 
da preservação da Bacia Hidrográfica do Reservatório Billings e é regida pela Lei Estadual nº 
13.579, de 13 de julho de 2009, e regulamentada pelo Decreto Estadual nº 55.342, de 13 de janeiro 
de 2010. 
Por fim, cumpre destacar a proximidade entre o território analisado e o Parque Estadual da Serra 
do Mar, em seu núcleo “Caminhos do Mar”, que conflui para um extenso corredor de preservação 
e conservação ambiental e cultural, articulando-se às tutelas supracitadas. 

Patrimônio cultural reconhecido> 

A seguir, estão relacionados o patrimônio tombado e reconhecido que se encontra nas localidades 
do inventário participativo. 
Rio Grande da Serra<  
Conjunto da Estação Ferroviária de Rio Grande da Serra; tombamento estadual (Condephaat); 
Processo nº 60309/09; Resolução 76 de 19/08/2011; Livro do Tombo Histórico, inscrição nº 383, p. 
111, 07/11/2011; Tombamento engloba os prédios da estação ferroviária, o antigo armazém, a caixa 
d'água e o reservatório d’água. Fonte: http://condephaat.sp.gov.br/benstombados/conjunto-da-
estacao-ferroviaria-de-rio-grande-da-serra/. Acesso em março 2020. 
Capela de Santa Cruz; tombamento municipal feita pelo legislativo de Rio Grande da Serra, Lei n.º 
620, de 26 de outubro de 1.990; Tombamento foi feito na época em que a capela estava em 
processo de arruinamento e menciona o tombamento das “ruínas da Capela Santa Cruz”. A lei 
autoriza o executivo municipal a angariar fundos para restauração da capela. Determina ainda que 
após 60 dias de sua restauração seja feito o pedido de tombamento ao Condephaat (que indeferiu 
a solicitação). 
Rio Grande da Serra e Santo André< 
Serra do Mar e de Paranapiacaba; tombamento estadual (Condephaat); Processo nº 
20868/79;   Resolução 40 de 06/06/1985; Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico, 
inscrição nº 16, p. 305, 08/09/1986; Tombamento abrange 1.208.810 ha e inclui parques, reservas 
e áreas de proteção ambiental, esporões, morros isolados, ilhas e trechos de planícies litorâneas, 
distribuídos entre 56 municípios. Fonte: http://condephaat.sp.gov.br/benstombados/serra-do-mar-
e-de-paranapiacaba-3/. Acesso em março 2020. 
Santo André< 
4. Registro e Reconhecimento das manifestações culturais oriundas da valorização, 
preservação, cultivo, saberes e fazeres das comunidades serranas relacionados ao Cambuci como 
bem cultural de Santo André; registro municipal (COMDEPHAAPASA); Processo nº 16175/2010-7; 
Inscrição no Livro de Registro n° 2 em  05/04/2013; Fonte: 
https://www2.santoandre.sp.gov.br/index.php/bens-tombados-registrados-e-em-estudo-de-
tombamento. Acesso em março 2020. 

5. Nascentes do Rio Grande em Paranapiacaba; tombamento municipal (COMDEPHAAPASA); 
Processo nº 37855/2011-3, Inscrição no Livro de Tombo nº 22, em 23/08/2011. Fonte: 
https://www2.santoandre.sp.gov.br/index.php/bens-tombados-registrados-e-em-estudo-de-
tombamento. Acesso em ago 2020. 

6. Capela Senhor Bom Jesus da Boa Viagem; tombamento municipal (COMDEPHAAPASA); 
Processo nº 35521/2010-7, Inscrição no Livro de Tombo nº 21, em 12/08/2010. Fonte: 
https://www2.santoandre.sp.gov.br/index.php/bens-tombados-registrados-e-em-estudo-de-
tombamento. Acesso em ago 2020. 

7. Antigo Sistema Funicular de Paranapiacaba e seus remanescentes na Serra do Mar; 
tombamento estadual (Condephaat); Processo nº 51546/05;  Resolução 113, de 18/12/15; Livro do 
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Tombo Histórico,  inscrição nº 441, p. 132; O tombamento compreende Sistema Funicular leito 
ferroviário, viadutos, pontilhões, túneis, casas de máquinas, motores, residências ferroviárias, 
aterros, cortes, taludes, rede de drenagem, patamares, trilhos, trens, cabos, sinalização e demais 
obras-de-arte, que são documentos relevantes da tecnologia ferroviária da segunda metade do 
século XIX, no município de Santo André e Cubatão. Fonte: 
http://condephaat.sp.gov.br/benstombados/antigo-sistema-funicular-de-paranapiacaba-e-seus-
remanescentes-na-serra-do-mar/. Acesso em março 2020. 

8. Complexo Ferroviário de Paranapiacaba; tombamento estadual (Condephaat); Processo nº 
22209/82; Resolução 37 de 30/09/1987; Livro do Tombo Histórico, inscrição nº 276, p. 71, 
18/07/1988; O tombamento incluiu a Vila Ferroviária, a Parte Alta, ferrovia e acervo, paisagem 
envoltória, representativa do conjunto serrano da Serra do Mar. Fonte: 
http://condephaat.sp.gov.br/benstombados/complexo-ferroviario-de-paranapiacaba/. Acesso em 
março de 2020. 

9. Vila Ferroviária de Paranapiacaba; tombamento nacional (IPHAN); Processo nº 1252-T-87; 
Livro Histórico, nº inscr. 586, vol. 2, f. 093-094, de 30/09/2008; Conjunto urbano tombado composto 
pela parte baixa (vila inglesa), morro e paisagem são área de entorno. Fonte: 
http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/1523/. Acesso em março de 2020. 

10. Vila de Paranapiacaba e Arredores; registro municipal (COMDEPHAAPASA); Processo nº 
56616/1996-5,  Inscrição no Livro de Tombamento n° 10 em 07/07/2003; 
Fonte:https://www2.santoandre.sp.gov.br/index.php/bens-tombados-registrados-e-em-estudo-de-
tombamento. Acesso em março de 2020. 
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Ficha localidade 1< Campo Grande 

Localização> 

Município> Santo André/SP 
A localidade de Campo Grande se situa no distrito de Paranapiacaba, na parte leste do município 
de Santo André, a 32 km do centro deste. Tem o município de Rio Grande da Serra como núcleo 
urbano mais próximo, na região noroeste, de cuja área dista cerca de 6 km. Ao sul, encontra-se o 
município de Cubatão. E a leste a localidade Paranapiacaba do inventário participativo, onde se 
situa a vila de Paranapiacaba. 
A antiga vila de Campo Grande localizava-se à margem da linha férrea Santos-Jundiaí da São Paulo 
Railway, ao lado da estação ferroviária de Campo Grande, na altura do km 47,5, da Rodovia SP-
122 Dep. Antonio Adib Chammas, onde há o acesso à Parte Baixa de Paranapiacaba, por meio da 
Estrada de Rio Claro - Av. Ford. A localidade é de baixa densidade demográfica, com poucas 
residências no local da antiga vila de Campo Grande e cerca de dez residências na rua da 
Cerâmica. Há ainda, no entorno, algumas chácaras acessíveis por ruas locais de terra. 
A região está em queda populacional à medida em que os antigos moradores falecem e com a 
saída dos mais jovem para outras localidades. Parte dos moradores compartilhou do 
desenvolvimento e decadência da localidade, eram antigos trabalhadores: ferroviários, 
comerciantes, funcionários de indústrias próximas e lenhadores, por exemplo. Atualmente, os 
moradores trabalham nas localidades em Rio Grande da Serra, Paranapiacaba e outras regiões 

próximas. 
 
Mapa 1> localidade de Campo Grande definida no inventário participativo com a região da Estação 
Campo Grande em vermelho. Em amarelo, Rio Grande da Serra; em laranja, Paranapiacaba; e em 
cinza, Jardim Joaquim Eugênio. Fonte: Google, modificações por Equipe de Educação Patrimonial, 
2020. 

Território e referências culturais> 

A estação de Campo Grande foi umas das muitas construídas para a malha ferroviária da antiga 
São Paulo Railway (SPR), para escoamento de café do interior do estado em Jundiaí até o litoral 
em Santos. A estação foi inaugurada em 1889 e criou as condições necessárias para manutenção 
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de empregos e moradias nas proximidades. Não apenas se desenvolveu uma vila ao lado da linha 
férrea (vila de Campo Grande) como também favoreceu pequenas comunidades no entorno como 
na rua da Cerâmica (rua em formato de U ligada à rodovia) e no Rabique (comunidade próxima à 
Paranapiacaba) que permanecem até hoje. 
Conforme relato de moradores das proximidades, a antiga vila de Campo Grande foi perdida com 
a ampliação do pátio ferroviário. Os antigos moradores se deslocaram para outras localidades e 
municípios. Porém, há ainda casas existentes nas proximidades do pátio ferroviário, mas essas são 
construções recentes. As referências culturais hoje sobrevivem na memória dos antigos moradores 
e trabalhadores e seus descendentes. Muitos foram funcionários da extinta São Paulo Railway 
(SPR), ou familiares de funcionários, e comerciantes e prestadores de serviços que se envolviam 
também com os costumes da ferrovia. 
Conquanto a estação servia principalmente ao transporte de madeira, lenha e carvão, nas 
proximidades da região havia lenhadores e carvoeiros, profissões que seguiram de forma intensa 
até a regularizações e restrições às atividades pelos órgãos ambientais. Ainda que menos utilizada 
pela população local, a desativação da estação na década de 1990 impactou a vida dos moradores 
de Campo Grande. É comum, por exemplo, nos depararmos com memórias sobre a estação em 
atividade. 
Nas proximidades da estação, também se desenvolveram indústrias como uma fábrica de cerâmica. 
Havia grande sociabilidade e eventos festivos na vila e para além desta, unindo os moradores desde 
a vila de Paranapiacaba, Rabique e na vila operária Elclor, onde hoje se encontra a empresa Solvay-
Indupa. É forte a referência dos bailes da região e do carnaval, no qual participavam moradores de 
outras localidades, trazidos pelo trem.  
Também o uso do campo de futebol era uma das atividades mais apreciadas. O time amador 
Esporte Clube Campo Grande disputava com outros times da região como o União Lira Serrano, 
da Vila de Paranapiacaba, e o Rio Grande, de Rio Grande da Serra, com os quais mantinha 
rivalidade entre suas torcidas. No terreno próximo à rua da Cerâmica, onde atualmente está 
instalado um galpão da empresa Césari (empresa de logística), abrigava um salão de bailes nos 
fundos de uma antiga fábrica de cerâmica.  
A religiosidade, por sua vez, era marcada principalmente pela pequena Capela Bom Jesus da Boa 
Viagem onde eram rezadas missas, realizados casamentos e unia, através de suas atividades e 
procissões, fiéis das comunidades vizinhas como Paranapiacaba, Taquarussu e o centro de Santo 
André. 
Já na metade do século XX, a localidade começa a ser esvaziada de indústria e moradores que 
deixaram a localidade para outros lugares, como a vila de Paranapiacaba e os municípios de Rio 
Grande da Serra, Ribeirão Pires e Mauá. 
Atualmente, apesar do restauro da estação de Campo Grande, a localidade manteve-se em estado 
precário. As estruturas da Capela Bom Jesus da Boa Viagem e a as ruínas da fábrica de cerâmica 
estão em estado de abandono. Os antigos estabelecimentos comerciais, de serviço e eventos 
festivos de confraternização hoje não mais marcam a paisagem.  A sociabilidade local, como as 
festividades religiosas, não são mais realizadas no local e os frequentadores dirigem-se à 
equipamentos de outros lugares, a exemplo da Igreja de São Sebastião no centro de Rio Grande 
da Serra. 
Das atividades atuais, destacamos a ligação dos moradores com a fauna, a flora e a paisagem. O 
meio ambiente atual é secundário, recuperada após o controle de poluição atmosférica na Serra do 
Mar a partir da década de 1980. Um modo peculiar de vida e de resistência existe ali. Os moradores 
e trabalhadores valorizam sua morada, o ambiente da mata que guardam hoje cachoeiras e animais 
típicos como o jacu. 
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Formação Histórica> 

No local entre matas e ocupações indígenas, inicia-se a construção da primeira linha férrea do 
estado de São Paulo, a São Paulo Railway Company (SPR), linha Santos-Jundiaí. Projetada para 
transportar o café do interior do estado ao porto de Santos, a engenharia encontrava no trecho da 
Serra do Mar seus maiores desafios e demandou a mão de obra de muitos trabalhadores, o que 
tornou necessária a constituição de acampamento. Do acampamento nasceu a vila de Alto da 
Serra, futura vila Paranapiacaba, que se expandiu com a consolidação da estação ferroviária de 
1867. 
Em 1890 foi instaurado o município de São Bernardo, com área territorial conhecida atualmente 
como Região do Grande ABC. Em 1907 é criado o distrito de Paranapiacaba. Outras estações 
ferroviárias são instaladas na região: Campo Grande (1989) e Eldorado (1950, passando a se 
chamada de estação Eletrocloro, Elclor, em 1966) onde também são criadas vilas com ocupação 
pontual no território. 
Em 1953 o município de Santo André ganha autonomia administrativa e jurídica. A partir da década 
de 1990 são criadas instâncias administrativas específicas para a região do distrito de 
Paranapiacaba preocupadas, principalmente, com as questões ambientais da região. A importância 
da gestão específica desse território culmina na criação da Subprefeitura de Paranapiacaba e 
Parque Andreense em 2001. 
Por se uma região afastada do centro da cidade e por sua localização nas proximidades da represa 
Billings, o processo de urbanização da região não se desenvolveu com intensidade. É uma área 
que obtém especial atenção da legislação ambiental e das leis municipais de uso e ocupação do 
solo restritivas. Por isso, o distrito mantém-se com baixa densidade populacional. 

Dados socioeconômicos> 

Para considerar os dados socioeconômicos da localidade e não do município todo de Santo André, 
que possui perfil distinto em sua sede, os dados utilizados para a análise do inventário participativo 
tiveram base nas informações disponibilizadas online pela prefeitura. Os dados encontradas mais 
atualizados datam de 2015 (SANTO ANDRE, 2016). 
A área censitária de Campo Grande possui 9,51 km² e está em área ambiental com população local 
em 2015 estimada em 130 pessoas. Desses habitantes locais 65 são do sexo masculino e 65 do 
sexo feminino, sendo 59% deles adultos entre 20 a 59 anos, cerca de 33% menores de 19 anos e 
menos de 8% idosos. 
O nível de escolaridade das pessoas foi considerado pela população acima de 5 anos de idade. 
Pouco mais da metade, aproximadamente 52% dos habitantes, não possuem instrução e ensino 
fundamental completo; 19% da população com fundamental completo e médio completo; cerca de 
23% com ensino médio completo e superior incompleto; 3,5% da população com superior completo 
e o restante não declarado. 
O rendimento médio familiar per capita é de R$ 1.014,63. 
A religião católica é praticada por 48% da população local, seguida por 33% da evangelicas, 4 % 
de outras religiões e 15% não declarados e/ou sem religião. 
Sobre as informações de moradia e qualidade de vida local, em Campo Grande foram registrados 
36 domicílios particulares permanentes ocupados em 2015. Dados da prefeitura de Santo André 
utilizaram como fonte os microdados do IBGE de 2010 e amostras coletadas em 2015. 
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Imagem 1> Foto do cruzamento entre a via férrea e a estrada do Rio Claro/Av. Ford, próximo à 
estação de Campo Grande a antiga vila de Campo Grande. Foto: Acervo da equipe de Educação 
Patrimonial, janeiro 2020. 

 
Imagem 2> Foto das casas adjacentes à linha férrea, próximo à estação de Campo Grande. Foto: 
Acervo da equipe de Educação Patrimonial, fevereiro 2020. 
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Imagem 3> Foto da saída da rodovia SP-122 em direção à av. Ford, próximo à antiga vila de Campo 
Grande, a partir da casa da Reserva Biológica. Foto: Acervo da equipe de Educação Patrimonial, 
fevereiro 2020. 

 
Imagem 4> Foto da rua da Cerâmica e parte das moradias. Foto: Acervo da equipe de Educação 
Patrimonial, fevereiro 2020.  
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Ficha localidade 2< Paranapiacaba 

Localização> 

Município> Santo André/SP 
Paranapiacaba é um distrito do município de Santo André e localiza-se no extremo leste deste, na 
região leste do estado de São Paulo, distante cerca de 50 km da Capital. Tem 83,22 km² e 
representa cerca de 47,7 % da área municipal. O distrito tem como municípios limítrofes Santos ao 
sul e Suzano e Mogi das Cruzes ao norte. Encontra-se no plano superior da Serra do Mar e serviu 
como via estratégica de transporte o litoral e o planalto.  
A localidade Paranapiacaba do inventário participativo trata-se da região nas proximidades da vila 
de Paranapiacaba. De acordo com o censo municipal de 2015, a população total de Paranapiacaba 
é de 967 (SANTO ANDRÉ, 2016). Na localidade há núcleo original da vila, instaurada para apoio 
da ferrovia ali instalada, e outra aglomeração mais recente, conhecida como Rabique. O núcleo da 
vila consiste em duas áreas: a região mais baixa, a área à leste do pátio ferroviário, edificada e 
urbanizada pela São Paulo Railway; e a região mais alta (conhecida como Morro), à oeste da 
ferrovia, em terreno acidentado e acessível pela Rodovia SP-122. A parte baixa é acessível pela 
estrada Ford, parcialmente asfaltada, e a transposição entre as duas partes por sobre o pátio 
ferroviário se dá por passarela de pedestre. 
Dos moradores, apenas parte são antigos ex-funcionários da ferrovia ou familiares. No morro, há 
muitos aposentados da ferrovia que para lá se mudaram quando se desligaram da empresa, uma 
forma de manter as relações sociais e familiares já que era comum a empresa empregar membros 
de uma mesma família.  
O aglomerado Rabique é acessível por duas vias a partir da Rodovia SP-122 e dista cerca de 800m 
do Morro de Paranapiacaba. Consiste em um conjunto de cerca de vinte moradias em terrenos 
atravessados por um rio. Parte de seus habitantes, assim como ocorre no núcleo principal de 
Paranapiacaba, mantém relações com a história da ferrovia uma vez que foram funcionários da 
SPR. A população do local é exemplo do fluxo migratório entre os municípios próximos relacionados 
às estações ferroviárias. 

Território e referências culturais> 

Parte das referências culturais possuem relação com a época da própria empresa São Paulo 
Railway (SPR), como o Clube União Lira Serrano, o tradicional carnaval e os jogos de futebol. Há 
de se destacar também as atividades e equipamentos à margem da SPR, na Parte Alta, tais como 
o Clube Recreativo Flor da Serra e a Igreja Bom Jesus de Paranapiacaba e suas diversas 
festividades católicas. Os eventos locais uniam os moradores e atraíam até moradores de outras 
localidades e municípios como Santos, Rio Grande da Serra, Santo André e São Paulo. Contudo, 
com o fim da concessão da ferrovia à SPR e sua transferência à União, a popularidade da região 
gradualmente diminuiu, entrando em processo de abandono. 
Em 2002, quando a vila de Paranapiacaba passa a ser propriedade do município de Santo André, 
inicia-se um novo período de investimentos públicos na localidade que é seguido pelo 
reconhecimento da vila como patrimônio cultural nacional. Nessa época foram criados eventos e 
festivais como o Festival de Inverno de Paranapiacaba e o Festa do Cambuci que atraem turistas 
e são fonte de renda para parte dos moradores. Porém, a partir de 2016, nota-se que os eventos 
têm perdido público à medida que mitigam-se os investimentos para suas realizações. Com isso, 
um novo período de decadência se inicia. 
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Há um grande sentimento de perdas e rupturas de memórias e laços sociais que aumenta à medida 
em que avançam os estados de abandono dos equipamentos e escasseiam os investimentos 
públicos para eventos turísticos. Da antiga vida da vila de Paranapiacaba ficaram a arquitetura e as 
memórias envoltas em sentimentos de incertezas pelo porvir. 
É com nostalgia que as histórias sobre a antiga vila férrea são contadas: sobre a cidade organizada 
e com pontualidade inglesa demarcada pelo relógio da estação, o distanciamento entre homens 
(trabalhadores) e mulheres (donas de casa e mães de família), a vigilância constante do panóptico 
do chefe da vila e do juizado de menor que recolhia crianças nas ruas à noite, das horas de 
sociabilidade no campo de futebol e nos clubes, das brincadeiras nas ruas ainda sem turistas e das 
máquinas que trabalhavam constantemente no pátio ferroviário. 
Os anos de abandono que seguiram-se após o fim da concessão de uso da SPR foram seguidos 
por momentos de esperança, quando integrada ao município de Santo André, baseada no potencial 
turístico da vila. A transformação de vila ferroviária para turística impactou em grandes mudanças 
na vida cotidiana. Antigas residências operárias são hoje pousadas, restaurante, lojas de artesanato 
e de artigos locais como suco e cachaça de cambuci. Na paisagem, o fluxo de trabalhadores e as 
crianças brincando na rua foi substituído por turistas, modificando as relações sociais em espaços 
públicos.  
Hoje, alguns moradores são residentes novos, sem vínculo com a ferrovia. Com a transformação 
econômica de ferroviária para turistica, novos saberes foram desenvolvidas pelos moradores, 
muitas vezes estimuladas pela municipalidade. Os antigos ofícios dos ferroviário passam, então, a 
memória e se fortalecem ofícios relacionados ao turismo, do acolhimento de turistas e prestação de 
serviços, como guias, educadores ambientais, administradores de restaurantes e pousadas. 
Os eventos turísticos, contudo, já não captam mais tantos investimentos da prefeitura e o público 
diminui a cada ano, escasseando assim, também os rendimentos dos moradores. Soma-se a este 
quadro de incertezas os diversos programas de restauro da vila, como o PAC Cidades Históricas, 
que prometem maciços investimentos e revitalização econômica, mas que são descontinuados ou 
obtém resultados aquém do esperado. No contextos desses programas, muitas vezes são criados 
e administrados cursos com investimentos governamentais a fim de capacitar jovens para ações de 
restauro e conservação da arquitetura local, o que faz da vila um local com considerável 
conhecimento sobre conservação da madeira na arquitetura. 
Porém, com a descontinuidades dos programas governamentais de obras de restauro, pouco  desta 
mão de obra capacitada pode ser aproveitada. O que se observa na vila, hoje, então, após 
sucessivas etapas de abandono, promessas e novos abandonos, é uma comunidade com 
esperanças abaladas e desconfiança em relação ao poder público, às ações da MRS e outros 
grandes empreendimentos industriais. 
Embora neste quadro de desesperança, Paranapiacaba é ainda um referência para as regiões 
próximas. Nela que se encontra uma creche que atende crianças das proximidades, assim como o 
posto de saúde e de puericultura. De Rio Grande da Serra embarcam turistas nos ônibus rumo à 
Paranapiacaba. Alguns têm a vila como destino final enquanto outros descem dos ônibus ainda na 
rodovia SP-122, na altura do Rabique por exemplo, em direção às trilhas e cachoeiras. Nas margens 
da rodovia é comum a presença de turistas ou moradores caminhando e fazendo exercícios físicos. 
Além da historicidade da vila e seus eventos, o que atrai os turistas é a mata próxima e acessível a 
partir de núcleos urbanos. A natureza é de grande apreço também aos moradores. Em entrevistas 
e conversas informais durante a pesquisa, a mata foi mencionada diversas vezes como fator de 
permanência na região apesar das incertezas do porvir. Moradores do Rabique e das proximidades 
da vila de Campo Grande colocaram o sossego e a tranquilidade do meio ambiente e a distância 
dos centros urbanos como uns dos principais fatores para permanecer no local. Na vila de 
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Paranapiacaba, grande parte da mata foi removida para a implantação urbana. Porém, ainda assim, 
a natureza se apresenta cercando a vila e a vida de seus moradores. 
Em meio a tantas transformações de ordem econômica, política e social, sobrevivem ainda antigos 
costumes e celebrações. A reforma da igreja Bom Jesus de Paranapiacaba, no morro, deu ânimo 
aos fiéis que resgataram e fortaleceram antigas comemorações como a missa do padroeiro e 
própria rede de sociabilidade entre os católicos. No aspecto religioso, a vila também se modificou 
com o passar dos anos, e hoje abriga outros credos além do catolicismo e do protestantismo dos 
ingleses. 
Muitas referências culturais identificadas na localidade se mantém na identidade local e são 
repassadas de geração a geração. Como exemplo, o conhecimento secular dos caminhos e trilhas 

vicinais e os causos e lendas da vila que muitas vezes se utilizam de características ambientais 
próprias da região como a neblina, a herança inglesa e o trabalho ferroviário. Outras referências 
culturais sobrevivem na memória e em estudos, não sendo mais praticadas. É o caso do futebol, 
atividade esportiva muito apreciada na vila tanto pela prática competitiva quanto pela sociabilidade 
que tal gerava na vila e entre comunidades próximas. É também o caso dos eventos de lazer antes 
abrigados no Clube Lira Serrano, como o baile de carnaval, as partidas de futebol de salão, baile e 
cinema. 
Mapa 1> localidade de Paranapiacaba definida no inventário participativo. Em marrom, localidade 
de Campo Grande; e em cinza, Jardim Joaquim Eugênio. Fonte: Google, modificações por Equipe 
de Educação Patrimonial, 2020. 

Formação Histórica> 

A formação histórica do distrito já foi abordado na ficha localidade Campo Grande. Por isso, no item 
do localidade Paranapiacaba focaremos na formação da vila de Paranapiacaba, núcleo urbano de 
maior concentração populacional do distrito de mesmo nome. 

Vila de Paranapiacaba 

 

Estação Campo Grande 
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A formação da vila de Paranapiacaba está associada a construção da ferrovia, a partir de 1860. 
Pelas características geográficas do território, o acampamento inicial tinha o nome de Alto da Serra. 
O primeiro povoamento surgiu do acampamento e desenvolveu-se em duas ocupações urbanas: a 
Parte Baixa (Vila Inglesa) em 1861 e no ano seguinte a Parte Alta (Morro). Terminado o trecho da 
linha férrea e com a inauguração da estação Alto da Serra, em 1867, a companhia se viu obrigada 
a manter os trabalhadores para a manutenção da via. A Parte Baixa cresceu e aumentou seus 
limites ocupando terrenos com casas, em estilo inglês, em arruamentos retilíneos e planejados em 
1898. A ocupação urbana da parte mais baixa da vila pertencia à ferrovia e abrigava equipamentos 
ferroviários, bem como moradias de funcionários da linha.  
A Parte Alta, chamada de Morro por seus habitantes, não pertencia à ferrovia e nela se desenvolveu 
uma comunidade não de empregados da ferrovia mas de comércio e serviços para atender a esses. 
Contava com dentistas, alfaiates, sapateiros, barbeiros, armazéns de secos e molhados, farmácia, 
hotéis e pensões. O Morro foi estabelecido num declive e as construções foram executadas de 
frente para a Parte Baixa e alinhadas ao arruamento assim demonstrando a influência portuguesa 
na ocupação do solo. Durante muito tempo continuou sem luz elétrica e sem pavimentação nas 
ruas, sendo seus moradores obrigados a enfrentar o lamaçal. 
Era comum nas vilas operárias a existência de uma comunidade externa, não pertencente à 
empresa, que abastecia de insumos e serviços a vila operária em si. Mais do que servir ao consumo, 
a comunidade externa, livre pois sem a figura do empregador, servia também como escape já que 
fornecia divertimento, lazer e ocasiões de liberdade sem os entraves impostos pelas regras da 
empresa. Existiam, na Parte Alta, quermesse, festas juninas, bailes e exibição de filmes, por 
exemplo.  
Foi na Parte Alta, livre, que foi erguida a primeira capela, da Alto da Serra (futura Igreja de Bom 
Jesus de Paranapiacaba), cuja primeira missa se deu ainda no final do século XIX. Formava-se 
então, no plano baixo a vila protestante dos ingleses e, do outro lado da via de ferro, a dos católicos.  
Como era comum nas vilas operárias, a São Paulo Railway contava com equipamentos e 
programação de lazer e sociabilidade para seus funcionários e que atraiam até pessoas de outras 
cidades. O destaque maior se dá ao Clube União Lira Serrano, espaço que concentrava as 
atividades como bailes, cinemas e carnaval. O famoso carnaval do Lira atraía pessoas até de outras 
cidades, como São Paulo, Santo André e Santos. As partidas de futebol também uniam moradores 
de outras cidades. Havia disputas e rixas entre as torcidas do União Lira Serrano, Esporte Clube 
Campo Grande e de outros clubes de cidades próximas. Os equipamentos e atividades de lazer 
fora das mãos da SPR também se faziam presentes na Parte Alta como o Clube Recreativo Flor da 
Serra, que promovia bailes e sessões de cinema e as atividades da igreja com calendário de 
eventos o ano todo. 
A vila atravessou as décadas com períodos de mudanças. O laço dos moradores e ferroviários com 
o local, no entanto, permanece forte. Era comum que ferroviários aposentados se mudassem para 
o Morro uma vez que não mais podiam permanecer nas moradias da SPR. Muitos desses 
funcionários tinham filhos e até netos ferroviários. Era, portanto, uma forma de manter os familiares 
próximos.  
Com o fim da concessão de uso da SPR em 1946, a ferrovia passou para a mãos da União com o 
nome de Estrada de Ferro Santos-Jundiaí (EFSJ). Esse episódio é apontado pelos antigos 
moradores como o início da decadência da vila. Em 1959 a linha é incorporada à Rede Ferroviária 
Estatal (RFFSA) que, em 1996, é concedida à empresa MRS logística. Na década de 1970 o antigo 
sistema de trilhos tipo funicular é substituído pela cremalheira-aderência e muitos funcionários são 
dispensados ou aposentados. A vila vai gradualmente perdendo seus moradores operários que se 
mudam para cidades próximas como Rio Grande da Serra, Santo André, Ribeirão Pires e Mauá. As 
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moradias, antes bem cuidadas, passam, então, a demonstrar sinais de abandono e clubes 
apresentam cada vez menos atividades. 

Dados socioeconômicos 

 
Mapa 2> Zoneamento do município de Santo André sobreposta a hidrografia local que delineia a 
macrozona urbana em rosa ao norte e a zona de proteção ambiental, em verde a sudeste, essa 
última caracteriza o distrito de Paranapiacaba. Fonte: Prefeitura de Santo ANdré (SANTO ANDRE, 
2016). 

Segundo os dados censitários municipais a população de Santo André em 2015 é era estimada em 
710.210 habitantes, sendo o segundo mais populoso da região do Grande ABC que, então, era 
liderado por São Bernardo do Campo. Conforme supracitado na introdução desta ficha menos de 
1000 pessoas ocupavam a área censitária de Paranapiacaba. Devido a característica geográfica e 
populacional e a partir das observações de campo, sabe-se que os dados socioeconômicos gerais 
do municípios apresentam realidade distinta do distrito de Paranapiacaba. Por essa razão, os dados 
de Santo Santo André não foram utilizados para análise. 
O censo de 2010 do IBGE apontam que o distrito de Paranapiacaba era estimado em 3.402 
habitantes, dos quais 1.418 são da Vila de Paranapiacaba . O que aponta o declínio no número de 
moradores na região da localidade do inventário participativo, quando comparados os dados do 
IBGE de 2010 e o censo municipal de 2015, supracitado. 
Os dados a seguir tem como base o anuário de Santo André mais atual disponível no site da 
prefeitura que apresenta informações de 2015 (SANTO ANDRE,2016). Da população da área 
censitária de Paranapiacaba 486 pessoas são do sexo masculino e 481 do sexo feminino, sendo 
58,5% adultos entre 20 a 59 anos, aproximadamente 8% idosos com mais de 50 anos e 33,5% 
pessoas com menos de 19 anos. 
Da religião católica há a concentração de 49% pessoas, 34% habitantes da religião evangélica, 4,5 
% fiéis a outras religiões e 12,5 % sem religião ou não determinadas. 
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Os índices de escolaridade da localidade de Paranapiacaba, considerando pessoas com mais de 5 
anos, em 2015 apresentam cerca de 52% de habitantes sem instrução ou com ensino fundamental 
incompleto; cerca de 20% de pessoas com ensino fundamental completo e médio incompleto; 24% 
de moradores com ensino médio completo e superior incompleto; 3% de pessoas com superior 
completo, os demais não foram determinados. 
A renda média familiar per capita foi determinada em R$  1.014,63.  
Os dados demonstram que apesar da quantidade de casa existente na vila de Paranapiacaba 
apenas 277 eram domicílios particulares permanentemente ocupados em 2015. Nessa tabela não 
foram encontradas informações se o levantamento levou em conta os domicílios da vila que são de 
propriedade da prefeitura municipal. 

 
Imagem 1> Foto da parte baixa de Paranapiacaba com o pátio ferroviário no plano inferior, a partir 
da parte alta (Morro). Foto: Acervo da Equipe de Educação Patrimonial, fevereiro 2020. 
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Imagem 2> Foto de rua da parte baixa, com o urbanismo e arquitetura de madeira típica do local. 
Foto: Acervo da Equipe de Educação Patrimonial, fevereiro de 2020. 

 
Imagem 3> Foto de casas de madeira típicas da vila. Foto: Acervo da Equipe de Educação 
Patrimonial, janeiro 2020. 

 
Imagem 4>  Foto do Morro (parte alta) a partir da passarela entre as parte alta e baixa, sobre o pátio 
ferroviário. Foto: Acervo da Equipe de Educação Patrimonial, fevereiro 2020. 
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Imagem 5> Foto de rua do Morro (parte alta). Foto: Acervo da Equipe de Educação Patrimonial, 
fevereiro 2020. 

 
Imagem 6> Foto de edificação (antigo Cine Lyra) abandonada e em estado precário de manutenção 
na parte baixa. Foto: Acervo da Equipe de Educação Patrimonial, janeiro 2020. 
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Imagem 7> Foto de rua no Rabique, com as casas em diversos planos do terreno em declive. Foto: 
Acervo da Equipe de Educação Patrimonial, fevereiro 2020. 
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Ficha localidade 3< Rio Grande da Serra 

Localização> 

Município> Rio Grande da Serra/SP 
O município de Rio Grande da Serra, de 36.671 km², localiza-se na região da Grande São Paulo, 
há 55 km da Capital e 51 km do Porto de Santos. Tem como municípios limítrofes Ribeirão Pires ao 
norte-noroeste, Suzano no extremo leste e Santo André do leste ao sudoeste.  
Distante 4 km do centro urbana, à  leste no município, há o bairro Pedreira, que fica no limite da 
divisa administrativa de Santo André. Esse bairro teve especial interesse no inventário participativo 
por sua época de ocupação e relações de trabalho significativos na dinâmica do território. É uma 
área de cerca de 660 m2, pertencente à Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo 
(Cohab) que guarda um patrimônio cultural relacionado a uma antiga vila operária ligada à hoje 
extinta extração local de pedras para a construção civil paulista. (GRACONATO, 2012). 

Mapa 1> localidade de Rio Grande da Serra definida no inventário participativo com a região da 
Estação Campo Grande em vermelho. Em marrom, Campo Grande; e em cinza, Jardim Joaquim 
Eugênio. Fonte: Google, modificações por Equipe de Educação Patrimonial, 2020. 

Território e referências culturais> 

Rio Grande da Serra encontra-se inteiramente localizado em Área de Proteção e Recuperação de 
Mananciais, no planalto da Serra do Mar, o que faz com que a taxa de urbanização do município 
seja de apenas 10%, concentrada em torno do centro. Tal ocupação urbana envolta de área 
protegida faz com que a cidade usufrua da infraestrutura urbana aliada à proximidade da flora e 
fauna. Por restrições ambientais, não é permitida a instalação de indústrias poluentes. Por outro 
lado, o município investe no potencial do ecoturismo para incrementar e diversificar a economia. 
A união das duas características da cidade, centro urbano e meio ambiente natural é perceptível na 
paisagem e no modo de vida de seus habitantes. No centro, sobrevive a Capela de Santa Cruz, seu 
nome original, que passou a ser conhecida também como Capela de São Sebastião. A seu lado, já 
no século XX, foi construída uma Igreja de São Sebastião, que atua como sede da paróquia regional 
e atende a fiéis de outras localidades dentro e fora do município, como os moradores da região da 
antiga vila de Campo Grande, além de dar apoio à igreja de Bom de Jesus de Paranapiacaba, 
ambas localidades do município de Santo André. Algumas de suas atividades são celebradas por 

Vila Pedreira 

Estação Campo Grande 
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parte da comunidade de Rio Grande da Serra e seu entorno. A Festa de São Sebastião é uma das 
principais festas da cidade e conta com momentos marcantes como cavalgada, procissão, missas, 
novenas e um almoço no dia dedicado ao santo padroeiro. 
Outros eventos, de desenvolvimento mais recente, também se fazem presentes como a batalha de 
rap e a Festa do Cambuci, que envolve moradores de chácaras, em produções familiares e de 
pequena escala. Há de se destacar também o uso dos espaços públicos como locais de lazer e 
sociabilidade como praças e parques. No plano abaixo da capela de São Sebastião há a praça da 
Bíblia, intensamente utilizada pela população e onde existe uma pista de skate semi profissional. 
A estação de Rio Grande da Serra, tombada em seu conjunto como patrimônio estadual, é 
atualmente a última estação da Linha 10 Turquesa da CPTM - cujo outro destino final é a estação 
Brás, em São Paulo. A estação está no centro da cidade e é de grande uso para embarque e 
desembarque de passageiros que moram ou ali trabalham, pessoas da Vila de Paranapiacaba e 
arredores, além de turistas. A seu lado, uma pequena construção atrás de um ponto de táxis abriga 
a Casa do Artesão, organizada em sua maioria por mulheres costureiras. 
 

 
Imagem 1> Foto panorâmica do centro de Rio Grande da Serra, próximo à estação da CPTM, com 
a rua Prefeito José Carlos Carlson ao fundo. Foto: acervo da Equipe de Educação Patrimonial, 
fevereiro 2020. 
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Imagem 2> Foto do centro de Rio Grande da Serra a partir da av. Pedro I, com a rua José Maria 
Figueiredo ao fundo. Foto: acervo da Equipe de Educação Patrimonial, fevereiro 2020. 

 
Imagem 3> Foto do bairro Jardim Encantado, no município de Rio Grande da Serra. Foto: acervo 
da Equipe de Educação Patrimonial, fevereiro 2020. 

 
O bairro Pedreira consiste no terreno de uma antiga área de extração de pedras entre os anos de 
1920 e 1970. Assemelhava-se a uma vila operária com moradores operários, contando com igreja 
católica e time de futebol na comunidade. O local ainda abriga antigos funcionários da empresa de 
mineração e seus familiares, além de ter recebido novos perfis de moradores. 
Atualmente, é um bairro com poucos equipamentos voltados à população, como os de educação e 
saúde.  No entanto, é um local utilizado para atividades de turismo ecológico como caminhadas, 
passeios de bicicleta e rapel, este realizado no paredão de pedra da antiga mineração, que marca 
parte da história da extração. Perto desse paredão, ainda é possível ver algumas estruturas 
metálicas da pedreira que estão em processo de arruinamento. 
Moradores fazem menção ao uso das pedras ali extraídas terem servido para construir outras 
regiões, como a Avenida Paulista, marco da cidade de São Paulo. Da região da antiga pedreira, 
vale citar ainda a Igreja Nossa Senhora das Graças, datada de 1949 e atualmente em reforma, e o 
antigo bonde que transportava pedras e passageiros. Um dos exemplares do bonde foi restaurado 
e encontra-se exposto na sede da câmara dos vereadores da cidade.  
Entre a antiga área de extração e as moradias, o bairro conta com um campo de futebol, atualmente 
sem as estruturas de entorno que existiram no passado, conforme registros fotográficos. Há o antigo 
Clube Atlético Beneficente Pedreira, cuja edificação persiste, mas seu uso comunitário ficou restrito. 
Tal fato contrasta com a ampla atividade de tempos anteriores. Conforme relatos, ocorriam muitas 
festas, bem como cursos de formação e outras atividades comunais. A igreja católica também é 
local de festividades, hoje com menor frequência. 
Próximo ao paredão de pedra da antiga área de extração é possível ver água correndo pelo solo, 
como indício de nascente no entorno. Em outro ponto da cidade, na Avenida José Belo, à norte da 
estação de trem e acesso entre o centro e bairros periféricos, é possível identificar a presença de 
uma antiga bica d’água ainda em funcionamento. Há relatos de ser parte do cotidiano da população 
regional o uso de bicas d’água como fonte de coleta para consumo. 



 
 

 

PAG.: 40 

 
Imagem 4> Foto de jogo de futebol no campo da vila da Pedreira, no município de Rio Grande da 
Serra. Foto: acervo da equipe de Educação Patrimonial, fevereiro 2020. 

 

 
Imagem 5> Foto do antigo local de exploração de pedra na vila Pedreira, em Rio Grande da Serra. 
Foto: acervo da Equipe de Educação Patrimonial, fevereiro 2020. 
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Mapa 2> Vista da região da antiga Vila Pedreira com localização em relação ao município de Rio 
Grande da Serra. Fonte: Google, modificações por Equipe de Educação Patrimonial, 2020. 

Formação Histórica 

A ocupação da região remonta ao século XVI sobre a existência ali de aldeias indígenas, entre elas 
a Geribatiba, grande comunidade de etnia pertencente ao tronco linguístico tupi. Nesse local, foi 
fundada a terceira aldeia jesuítica. A região era ponto de passagem e parada de tropeiros que 
carregavam sal do litoral, partindo de São Vicente, ao interior. Conta-se uma história de que um 
tropeiro teria morrido na parte alta dessa parada que foi, então, demarcada com uma cruz. 
Posteriormente, teria sido construída uma capela,atualmente conhecida como Capela de Santa 
Cruz, ou de São Sebastião, e localizada no centro da cidade.  
Desenvolveram-se atividades pastoris e de olarias, até a construção da ferrovia da São Paulo 
Railway (SPR) que conectava Santos a Jundiaí e que deu incentivo ao povoamento local com a 
inauguração da estação, em 1867. Em 30 de dezembro de 1953, o povoado foi elevado à categoria 
de distrito de Ribeirão Pires, recebendo o nome de Icatuaçu. Em 1964, foi emancipado do município 
de Ribeirão Pires, alterando o nome para Rio Grande da Serra. 

Dados socioeconômicos 

Os dados e análises a seguir baseiam-se em pesquisas que abarcam o município como um todo e 
não seus bairros em suas especificidades. Ainda assim, auxiliam na visualização do contexto 
socioeconômico em que se insere a localidade pesquisada neste inventário. 
De acordo com o último censo do IBGE, em 2010 a população de Rio Grande da Serra era de 
43.974 pessoas, com densidade demográfica de 1.210,04 habitantes/km2. A estimativa do mesmo 
órgão é que, em 2019, a população aumentou para 50.846 pessoas. 
O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) foi medido em 2010 como 0,749, o que é 
considerado alto (faixa entre 0,700 a 0,799), registrando crescimento desse índice ao se analisar 
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série histórica incluindo duas décadas anteriores (1991 com IDHM baixo de 0,498 e em 2000 com 
IDHM médio de 0,625). 
Nota-se que esse crescimento se deve em maior parte ao item de Educação, que saltou de 0,274 
em 1991 para 0,745 em 2010, com aumento significativo de escolarização na educação básica. A 
proporção de crianças entre cinco e seis anos frequentando a escola foi de 95,42% em 2010. Já a 
proporção entre 11 e 13 anos frequentando anos finais do ensino fundamental foi de 93,65%. 
Jovens entre 15 e 17 anos com ensino fundamental completo representam 79,75% e, entre 18 e 20 
anos com ensino médio completo representam 57,66%. Os demais itens, respectivamente 
Longevidade e Renda, tiveram melhoras menos impactantes no período. 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal e seus componentes - 
Município - Rio Grande da Serra – SP 

IDHM e componentes 1991 2000 2010 

IDHM Educação 0,274 0,502 0,745 

% de 18 anos ou mais com fundamental 
completo 

25,92 39,80 62,11 

% de 5 a 6 anos na escola 31,90 61,03 95,42 

% de 11 a 13 anos nos anos finais do 
fundamental REGULAR SERIADO ou com 
fundamental completo 

44,64 79,38 93,65 

% de 15 a 17 anos com fundamental 
completo 

23,93 56,45 79,75 

% de 18 a 20 anos com médio completo 12,25 28,59 57,66 

IDHM Longevidade 0,719 0,769 0,823 

Esperança de vida ao nascer 68,12 71,11 74,36 

IDHM Renda 0,628 0,631 0,684 

Renda per capita 398,54 405,44 563,57 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP 

Vale pontuar que a evolução de Rio Grande da Serra no IDHM acompanha o movimento da média 
dos municípios do Brasil, que também cresceu no período entre 1991 (IDHM-Brasil de 0,493) e 
2010 (IDHM-Brasil de 0,727). Em relação ao IDHM dos 5.565 municípios do país, este ocupa a 562ª 
posição. 
Apesar disso, este é o município com o pior IDHM da região do Grande ABC - que abarca também 
os municípios de Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Santo André, São Bernardo do Campo e São 
Caetano do Sul - ocupando o primeiro lugar no índice de pobreza, desigualdade social, 
analfabetismo e falta de escolaridade. 
Em 2010, a vulnerabilidade à pobreza impactava 22,01% dos munícipes, sendo que 28,03% dos 
adultos com 18 anos ou mais não tinham ensino fundamental completo e seguiam em ocupação 
informal. 
Quanto a trabalho, dados de 2017 apontam que a proporção de pessoas ocupadas em relação à 
população total era de 8,3%. O salário médio mensal era de 2,5 salários mínimos, sendo que 36,3% 
da população vivia em domicílios com rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa. 
O Produto Interno Bruto (PIB) per capita em 2017 foi de R$12.365,16, sendo que 79,4% das receitas 
tinham origem em fontes externas ao município. 
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De acordo com a gestão municipal, há potencial de crescimento econômico nas áreas de “turismo 
ecológico, indústria de confecções, indústrias gráficas, empresas de transporte e logística, 
entrepostos (hubs), piscicultura intensiva, cooperativas, indústrias não poluentes, prestação de 
serviços, terceirização de mão de obra e comércio” (RIO, 2020). 
Conforme dados municipais disponíveis, a principal arrecadação nos três primeiros meses de 2020 
está atrelada ao Fundo de Participação dos Municípios, repasse oriundo da União de 22,5% da 
arrecadação do Imposto de Renda (IR) e do Imposto de Produtos Industrializados (IPI) distribuído 
a esses de acordo com o seu número de habitantes e faixas populacionais. 
Para os dados de 2010, 69,83% da população estava entre 15 e 65 anos, 25,14% abaixo de 15 
anos e apenas 5,03% acima dos 65 anos. 
A moradia no município ocorre 100% em zona urbana, sendo que 99,58% da população habita em 
domicílio com água encanada, 99,64% com energia elétrica e 98,85% com coleta de lixo. 
A religião católica predomina em 2010 com 20.115 fiéis, seguida pela soma das vertentes 
evangélicas com 15.067 e a espírita com 573. Nas localidades estudadas na leitura de território, 
foram identificados templos católicos e evangélicos. 
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Ficha das Celebrações 

1. Identificação 

Bailes dos clubes e das empresas 
Imagem 

 
Imagem 1. evento no clube do bairro Pedreira. Sem data.  Fonte: Facebook/ Pedreira História. 

O que é 

Eventos periódicos organizados por moradores locais, clubes e empresas, os bailes eram 
realizados semanalmente ou a partir de divulgação prévia, sendo dimensão importante das 
sociabilidades do território. Centrada na realização da dança, a celebração também envolvia o fazer 
musical coletivo, entre bandas contratadas e criação de repertórios por meio de mídias (discos, 
aparelhos sonoros).  
 
 

Onde está 

Clubes União Lira Serrano e Flor da Serra (Paranapiacaba), Vila Elclor, Clube da Pedreira (Rio 
Grande da Serra), Empresa Cerâmica (Vila de Campo Grande) e casas de moradores.  
 

História e significados 

Suas origens estão associadas aos bairros e vilas com população menos adensada, dimensão do 
vivido espacialmente identificável, em que se estabelece uma sociabilidade próxima. Essa 
demarcação (a nossa vila, o nosso bairro) foi impulsionadora de organizações coletivas voltadas às 
festas e ao lúdico. Conforme depoimentos, muitos bailes eram realizados em residências de 
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moradores, como na Vila de Campo Grande. Essa tendência dialogou com coletividades mais 
estruturadas em torno dos clubes citados e também foi reproduzida por empresas instaladas no 
território, uma forma de oportunizar esses momentos aos trabalhadores, bem como à população 
em sentido amplo. 
A celebração no território sofreu transformações muito impactantes com a interrupção das 
atividades da Empresa Cerâmica e da Vila Elclor. Em relação aos clubes, suas atividades também 
se tornaram mais espaçadas, sendo que os bailes periódicos foram progressivamente substituídos 
por eventos específicos, previamente agendados. Atualmente, são rarefeitos em linhas gerais, 
praticamente inexistindo. A exceção são festas em residências, que decerto não apresentam os 
elementos supracitados desta celebração, em sua totalidade.  
Nos bailes se dava o encontro, o compartilhamento do tempo destinado à descontração e alegria, 
nos interstícios do descanso de fim de semana e da retomada do trabalho. Assim, significavam o 
compartilhar: dos corpos em movimento, das vivências tecidas ao longo da semana, das novidades 
e recorrências, das relações afetivas, dos repertórios e gostos musicais. Um compartilhar que tinha 
oportunidades reduzidas no território abrangido, principalmente no que tange ao município de Rio 
Grande da Serra. Nos termos de Fátima, moradora do município, os bailes salvaram sua juventude2. 

2. Descrição 

Eram eventos organizados previamente pela empresa ou clube ou coletivamente por moradores, 
podendo ser relacionados a outros momentos de encontro no cotidiano, como aqueles ligados à 
religiosidade, às práticas lúdicas e desportivas, às demais atividades realizadas nos clubes, dentre 
outros. No momento de recorrência, os bailes eram oportunizados à população do território 
abrangido, sem restrição. Contudo, por uma questão de deslocamentos e relações sociais 
centradas no espaço vivido, eram permeados principalmente por moradores dos bairros e vilas em 
que se realizavam, com destaque à Vila de Paranapiacaba, Campo Grande e Bairro da Pedreira. 
No que tange à Vila Elclor, além de envolver seus próprios moradores, também poderiam contar 
com moradores “de fora”.  
 

Estrutura e recursos necessários 

Espaço físico amplo e recursos financeiros para contratação de pessoal ou aquisição de materiais.  
 

Outras referências culturais relacionadas 

Bairro Pedreira 
Vila de Campo Grande 
Vila Elclor 
Futebol, suas sociabilidades ao jogo 
 

                                                
 
2 Trecho de relato compartilhado via aplicativo de mensagens em 29 de setembro de 2020, junto às atividade de cartões 
postais que compõem esse inventário.  
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3. Avaliação 

O território abrangido pelo presente inventário possui duas localidades (vila de Campo Grande e 
Paranapiacaba) cujas sociabilidades têm se tornado menos intensas a cada ano, em decorrência 
de contingências políticas e econômicas. O esmorecimento das sociabilidades envolve diretamente 
a celebração em questão. Ademais, há uma questão geracional que envolve o fato de que os 
encontros para dançar e compartilhar ocorra em outras localidades e municípios, quando se trata 
dos jovens atuais, incluindo outros elementos, repertórios e estruturas.  

4. Recomendações  

Recomenda-se o fomento aos bailes, por parte do poder público, para organização de tais eventos, 
tanto na manutenção dos espaços públicos em que se dão quanto na realização dos eventos e 
seus insumos. Ademais, recomenda-se ações de pesquisa sobre os bailes pretéritos para fins de 
registro de memória. 
 

5. Observações 

Data de preenchimento 

Outubro de 2020 
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Ficha de Celebrações 

1. Identificação 

Carnaval de Paranapiacaba 

Imagem 

 
Imagem 1. Foliões no carnaval de Paranapiacaba, s. d. Fonte: Diário do Grande ABC, 2019 

 

O que é 

Festa pública que ocorre nas ruas da vila, entre fevereiro e março de todo ano, de acordo com o 
calendário oficial de feriados. Consiste em percursos com músicas, em roteiro previamente 
planejados, acompanhados por blocos de baterias e foliões fantasiados ou não, sendo estes 
moradores e turistas. 
 

Onde está 

O percurso ocorre em ruas diversas da vila de Paranapiacaba e é tradicionalmente encerrado no 
Clube União Lyra Serrano. 
 

História e significados 

Inicialmente organizada pela São Paulo Railway (SPR), o Carnaval ocorria nos dois grandes clubes 
da vila de Paranapiacaba, o União Lyra Serrano e o Clube Flor da Serra. Desde aquela época, as 
festividades carnavalescas tomam também as ruas, por meio de blocos que eram criados entre 
amigos do mesmo setor da ferrovia, familiares, moradores de uma mesma rua, entre outros que 
escolhiam um tema, se fantasiavam e iam às ruas festejar. 
Atualmente, o carnaval atrai grande público de outras localidades e de municípios próximos como 
Rio Grande da Serra, Mauá e Ribeirão Pires. A celebração cresceu e ganhou novo fôlego com 
investimento da prefeitura a partir de 2010. A festividade conta com blocos já tradicionais como o 
Bloco das Bruakas, formado por antigos moradores em que homens se vestem de mulheres e essas 
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de homens. Outros grupos se apresentam como atração principal do dia ou como grupos menores 
durante o cortejo. Por exemplo, a bateria do Bola de Neve Church, igreja pentecostal com sede no 
morro (parte alta da vila), reúne fiéis e foliões, “evangelizando” durante a festa. 
Diferente de outros festivais famosos na vila de Paranapiacaba, esse evento é ainda apreciado 
pelos moradores como um momento de lazer e alegria. O carnaval não se trata somente como uma 
fonte de renda, como ocorre nos festivais de Inverno, das Bruxas ou a Feira de Livros, uma vez que 
muitos moradores dependem da economia do turismo provindo dos grandes eventos. Há 
moradores, contudo, que vêem com receio o grande público durante o evento, tanto pelos cuidados 
particulares que uma cidade histórica exige, quanto pela perda do caráter de carnaval de bairro. 
Por conta do clima chuvoso da região, era comum que as festas ocorressem também dentro dos 
clubes. Tradicionalmente, o cortejo do bloco carnavalesco termina no salão do Clube União Lyra 
Serrano onde se dá o baile de carnaval. 
Em 2019, o tradicional Clube União Lyra Serrano foi interditado por potenciais riscos à segurança, 
evidenciando o estado de abandono em que se encontra a vila como um todo. Com isso, o 
encerramento do carnaval no salão do clube foi impedido interrompendo o circuito tradicional e até 
desanimando antigos moradores. Foi com uma combinação de nostalgia e desgosto com a atual 
situação da vila que o morador Paulo, nascido na vila e ex-ferroviário, relatou que, pela primeira 
vez, decidiu não apreciar o carnaval na vila e ir para Ribeirão Pires em 2020. 
 

2. Descrição 

O Carnaval de Paranapiacaba percorre ruas da vila ao som de baterias, marchinhas e cantoria. Há 
dias específicos para a apresentação dos blocos, sendo um deles o já tradicional Bloco das 
Bruakas. As ruas são ocupadas por moradores e turistas, alguns em fantasias as mais diversas. 

Imagem 2. Carnaval na vila de Paranapiacaba, sem data. Fonte: Guia de Paranapiacaba, 2019. 
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Imagem 3. Imagem de divulgação oficial do Carnaval de Paranapiacaba. Fonte: Divulgação 
Prefeitura de Santo André, 2019. 

Estrutura e recursos necessários 

Os blocos de rua carnavalescos se utilizam de instrumentos musicais tais como bateria e pandeiro 
e outros a depender da composição de cada grupo. Carros de som também estão presentes na 
celebração. Para o cortejo são necessários planos de segurança e apoio tais como banheiros e 
assistência de primeiros socorros. 

Outras referências culturais relacionadas 

Clubes sociais 
Sociabilidades de bairro 
Passarela de Paranapiacaba 
Clube União Lira Serrano 
 

3. Avaliação 

O evento ainda atrai muitos turistas e antigos moradores à vila de Paranapiacaba. Contudo, há 
lamentos por parte dos moradores em relação à diminuição dos esforços para se manter a 
festividade e a conservação da vila como um todo. O público do carnaval segue o mesmo ritmo de 
declínio de outros eventos como os festivais de Inverno e do Cambuci, ainda que em menores 
proporções. O fechamento do Clube Lyra Serrano em 2019, resultou na interrupção da tradição do 
baile de carnaval, abalando ainda mais o ânimo de antigos moradores em continuar com a 
celebração. 
 

4. Recomendações  

A continuidade dos investimentos públicos é importante para a festividade na implantação da 
infraestrutura como segurança e organização de público e no incentivo à valorização à 
manifestação cultural e ensaios dos blocos. Recomenda-se também ações de valorização da 
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memória dos antigos moradores sobre a vila e sobre o carnaval. Para isso, o restauro  do Clube 
Lyra Serrano e sua abertura para uso dos moradores é de extrema relevância para continuar a 
tradição do baile de carnaval. 
 

5. Observações 

Data de preenchimento 

Outubro de 2020 

Referências 

MELO, Aline. Bloco atrai famílias à Paranapiacaba. Diário do Grande ABC. 5 mar 2019. 
SeteCidades. Disponível em: <https://www.dgabc.com.br/Noticia /3021516/bloco-atrai-familias-a-
paranapiacaba>. Acesso em: 11 nov. 2020. 
GUIA Paranapiacaba. Carnaval tradicional de Paranapiacaba, 2019. Disponível em: 
<https://www.guiaparanapiacaba.com.br/carnaval-paranapiacaba-abc-2019>. Acesso em: 11 nov. 
2020. 
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Ficha de Celebração 

1. Identificação 

Carnaval de Campo Grande 

Imagem 

 
Imagem 1. Cordão carnavalesco na vila de Campo Grande. s. data. Fonte: Diário do Grande ABC, 
1987. 

O que é 

Festa que ocorria nas ruas da vila de Campo Grande, com música e cordão de foliões fantasiados. 

Onde está 

Era realizada nas ruas da vila de Campo Grande. 

História e significados 

O carnaval de Campo Grande era uma das manifestações da vida e cultura que havia na vila. Foi 
uma prática associada às práticas celebrativas da vida comunitária que unia outras comunidades. 
Os carnavais locais eram festas de sociabilidade e agremiação de vizinhos, trabalhadores de um 
mesmo setor, entre outras foram de organização que conferiam laços de aproximação e de 
afetividade entre os moradores da vila. 
Com o fim da circulação de passageiros na linha e a diminuição populacional da vila de Campo 
Grande, os carnavais, assim como outras formas de sociabilidade no local, deixaram de existir. Há 
registro da celebração por volta de 1941 (MEDICI, 1987). As gerações mais novas pouco sabem 
sobre a atividade o que sugere que a mesma deixou de ser praticada há muitos anos. 
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2. Descrição 

Tratava-se de festa que percorria as ruas da vila, com moradores e visitantes (foliões) que 
desembarcavam na estação de Campo Grande, com música e cantoria.  

Manutenção e conservação  

A celebração não é mais realizada. 

Outras referências culturais relacionadas 

Vila de Campo Grande 
Carnaval de Paranapiacaba 
 

3. Avaliação 

A festividade não ocorre mais porém ainda há algumas lembranças na memória dos moradores 
mais antigos da região. 
 

4. Recomendações  

Recomenda-se pesquisas para aprofundamento do assunto e ações de valorização da memória 
com antigos moradores da vila e frequentadores do carnaval a fim de registrar a atividade. 
 

5. Observações 

Data de preenchimento 

Outubro de 2020 

Referências 

MEDICI, Ademir. Carnaval em Campo Grande. Diário do Grande ABC. Santo André. 7 out 1987. 
Memória. Disponível em: http://www.santoandre.sp.gov.br/pesquisa/ebooks/406516.pdf. Acesso 
em 11 nov. 2020. 
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Ficha das Celebrações 

1. Identificação 

Festivais “da Prefeitura”  

Imagem 

 
Imagem 1. Vila de Paranapiacaba durante festival de Inverno de 2018, com público de 82 mil 
pessoas em 4 fins de semana de festa. Fonte: Divulgação/ Diário do Grande ABC. 

O que é 

Festas e eventos de grande/médio porte que possuem cunho turístico e são organizadas pela 
Prefeitura de Rio Grande da Serra e de Santo André, em especial no distrito de Paranapiacaba. 

Onde está 

Nos municípios de Rio Grande da Serra e Santo André (Vila de Paranapiacaba). 

História e significados 

Os Festivais na região tem sua relação com o fomento ao turismo e o desenvolvimento econômico. 
Na vila de Paranapiacaba, essa relação inicia-se quando parte dela passa a ser propriedade do 
município de Santo André em 2002 e a prefeitura passa a investir na vila com  foco em seu 
patrimônio cultural e ambiental,  promovendo produtos turísticos  e geração de renda aos moradores 
por meio dos serviços criados para atender os visitantes. 
Aliando tais demandas na implementação da atividade turística, o município de Santo André 
começou a investir em na infra-estrutura de recepção e fomento às atividades de alimentação,  
hotelaria,  serviços  e  produtos  turísticos. Assim, desde 2001, organizou-se um Calendário Cultural 
com uma sequência de festivais e atividades anuais como produtos turístico como forma de atrair 
público, desenvolver atividades econômicas locais como geração de emprego e a criação de um 
aparato cultural. 
Segundo os moradores de Paranapiacaba, os Festivais “da Prefeitura” são importantes como fonte 
de renda na região, tendo como principal o Festival de Inverno. Porém, a grande dimensão de 
alguns anos é um fator questionado pelo tamanho da vila. A diferença entre os investimentos 
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municipais em eventos turísticos em relação à administração na infraestrutura básica da vila 
também é sentida, como relata morador sobre os festivais: 

Acho que trouxe uma renda para a vila. Minha mãe mesmo que sempre 
trabalhou pra fora, como empregada, hoje tem o próprio negócio dela (um 
restaurante). Hoje não trabalha pra ninguém. Então acho uma boa porque 
trouxe uma renda pra vila. Só que em outras parte eles (a administração 
pública) descuidam muito. Um esporte pras crianças, uma diversão pros 
jovens…. Isso aí está faltando na vila. Uma educação melhor. Deveria ter mais 
esporte pra molecada. (SILVA, 2020) 

2. Descrição 

Em geral os festivais, foram criados pela Subprefeitura de Paranapiacaba e Parque Andreense com 
foco em atrativos da cultura local e relacionado ao calendário cultural brasileiro. A programação 
anual do Calendário Cultural da prefeitura de Santo André possui os seguintes eventos:   

● Em fevereiro/março, o tradicional Carnaval, enraizado há muito tempo no território, com 
marchinhas e blocos de rua, tem grande participação e envolvimento e significado para a 
comunidade local. 

● Em abril, o Festival Gastronômico do Cambuci, ou Festa do Cambuci, fruto característico da 
Mata Atlântica, envolve produtores locais na venda, oficinas de gastronomia e atrações 
musicais; 

● Em junho, a Festa Junina e as comemorações do meio ambiente; 
● Em julho, o Festival de Inverno, principal evento de maior atração de público externo, reúne 

atrações desde apresentações musicais e exposição e venda de artesanato e produtos 
locais; 

● Em agosto, a Festa do Padroeiro do Bom Jesus de Paranapiacaba, festa religiosa católica é 
tida como a mais antiga da região e também congrega bastante moradores, ocorre com 
missas, procissão e quermesse; 

● Em setembro, a Semana do Ferroviário; 
● Em outubro o mês da criança; 
● Em dezembro a Feira de Oratórios e Presépios (FOPP), organizada por artistas regionais e 

do estado de São Paulo, conta com a exposição de presépios. 

Outros festivais foram surgindo na região e possuem apoio e incentivo da prefeitura. O calendário 
de 2020, inclui, por exemplo: 

● Em maio,  Convenção de Magos e Bruxas organizada pela Universidade Livre Holística Casa 
de Bruxa, é o maior evento nacional do gênero; 

● Em agosto, SteamCon, organizado pelo Conselho SteamPunk, o steampunk ou vapor punk 
é um subgênero de ficção científica que tem são ambientadas no século XIX com aparatos 
futuristas como computadores de madeira. 

Já ocorreram outras iniciativas como Festival de Verão e de Cinema. 
Na região de Rio Grande da Serra também ocorrem alguns festivais, o maior deles é o Festival do 
Cambuci. Além desse, identifica-se a realização de eventos pontuais ou sem periodicidade definida, 
voltados por exemplo à gastronomia, música e esportes. 
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Imagem 2. Cartazes da Festa de Cambuci em Rio Grande da Serra e em Paranpaicaba, em 2018. 
Fonte: Divulgação/ Prefeitura de Rio Grande da Serra. 

 

 
Imagem 3. Festa do Cambuci em 2010. Fonte: Divulgação/ Prefeitura de Santo André. 

Estrutura e recursos necessários 

Projeto turístico dos municípios, associados a organização, estruturação e divulgação dos eventos. 

Outras referências culturais relacionadas 

Carnaval de Paranapiacaba 
Festa do Padroeiro de Paranapiacaba 
Estação de Paranapiacaba 
Igreja Bom Jesus de Paranapiacaba 
Extrair 
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3. Avaliação 

A intenção de gerar emprego e economia local é relevante para a administração pública e para a 
população do distrito. Todavia, é necessário ressalvas em relação ao desenvolvimento dessa 
prática, de forma a garantir que os comerciantes e produtores locais tenham lugar protegido frente 
a outros comerciantes externos à vila. Com isso, mantém-se o vínculo histórico  dos comerciantes 
e produtores com o local. 

4. Recomendações  

Recomenda-se o investimento em infraestrutura local, a distribuição de recursos em eventos ao 
longo do ano, principalmente naqueles mais significativos para a comunidade local. A elaboração 
de um orçamento participativos e o envolvimento da comunidade local no planejamento dos 
festivais pode ser uma medida para envolver a população nos festivais para além da geração de 
renda. Recomenda-se ainda a elaboração de atividades educativas culturais e ambientais voltadas 
aos turistas para contribuir com o consumo consciente e respeito com o local, bem como atividades 
voltadas aos moradores na criação de eventos participativos. 

5. Observações 

Data de preenchimento 

Outubro de 2020 

Referências 

SANTO André. Calendário de eventos em Paranapiacaba. Portal de turismo de Santo André. 
Disponível em: <http://www3.santoandre.sp.gov.br/turismosantoandre/index.php/eventos-e-
festivais-2/>. Acesso em: 31 out 2020 

SILVA, Jhonny Lucio. [Entrevista para Inventário Participativo da Estação Campo Grande]. 
Entrevista cedida a Ana Paula I. Soida. São Paulo, 12 ago 2020. 1 arquivo de áudio, extensão 
m4a (18,8 mb) 

MOÇO, Bia. Recorde De Público Marca 18ª Edição Do Festival Em Paranapiacaba. Diário do 
Grande ABC, 30/07/2018. Disponível em: 
<http://www.santoandre.sp.gov.br/pesquisa/ebooks/392812.pdf> Acesso em: 11 nov 2020. 

STIGLIANO, Beatriz Veroneze. Participação comunitária e sustentabilidade socioambiental do 
turismo na vila ferroviária de Paranapiacaba, S.P. Tese (Doutorado em Ciência Ambiental) - 
Ciência Ambiental, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. doi:10.11606/T.90.2009.tde-
02062011-074942. 
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Ficha das Celebrações 

1. Identificação 

Festa de São Sebastião 

Imagem 

 
Imagem 1. Festa de São Sebastião, ao fundo a antiga capela, em 1943. Fonte: livreto Restauro 
Capela de São Sebastião apud CARBALLA, 2010. 

O que é 

Festa de cunho religioso e popular, celebra o dia de São Sebastião, em 20 de janeiro, santo católico 
acolhido como padroeiro da cidade de Rio Grande da Serra e presente na história fundacional da 
localidade. Na celebração ocorre: a tradicional missa, benção do mastro, almoço e procissão. 
Agrega também outras manifestações como a cavalgada e, mais recente, uma corrida de bicicletas. 

Onde está 

Realizada no município de Rio Grande da Serra, em diferentes comunidades da Paróquia São 
Sebastião, mas centrada no entorno da Igreja Matriz e da Capela de São Sebastião, localizadas 
lado a lado no Largo da Matriz, 40, Centro. 

História e significados 

A celebração de São Sebastião está relacionada com a devoção ao santo católico e com a história 
fundacional da localidade que viria a ser o município de Rio Grande da Serra. De aldeia jesuíta no 
século XVI a parada de tropeiros no trajeto entre Santos e São Paulo, conta-se que a morte no local 
de um tropeiro teria gerado a colocação de uma cruz no ponto onde, posteriormente, ergueu-se a 
Capela de Santa Cruz, nomeada anos mais tarde como Capela de São Sebastião. 
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O santo é considerado protetor contra a peste, a fome e a guerra, de forma que  a celebração é 
composta de diferentes formas de expressão da devoção de fiéis, bem como atrai a realização de 
eventos não religiosos ou de expressão de fé. 
Há relatos da realização anual da Festa de São Sebastião no local desde 1906, mesclados com o 
surgimento da devoção atrelada à confecção da imagem do santo por um peregrino anônimo que 
teria deixado a imagem com uma família local em agradecimento por sua hospedagem. 
Oficialmente, considera-se 1906 como o ano da primeira festa e 20 de janeiro, o dia de São 
Sebastião, comemorado em diferentes localidades ao redor do mundo, muitas delas no Brasil. 
Com o passar dos anos, diferentes momentos foram incorporados à celebração. Dez dias antes, há 
uma benção ao mastro e o início da novena, até o dia anterior ao 20 de janeiro. Nesse dia, ocorre 
o almoço de São Sebastião, missa solene (ritual católico) e a procissão pelas ruas da cidade. Em 
dias anteriores ou posteriores ocorrem eventos agregados, como a Cavalgada de São Sebastião, 
quermesses e bingos. Desde 2019, há também a Corrida de São Sebastião, competição de 
ciclismo. 
A celebração de um padroeiro costuma atrair pessoas de outras localidades, de dentro e fora do 
município. É habitual as demais comunidades visitarem aquela que está em festa. 

2. Descrição 

Algumas datas da celebração podem ser alternar ano a ano. Segundo relatos dos entrevistados, o 
dia principal é 20 de janeiro, dia de São Sebastião. Dez dias antes, há uma bênção ao mastro. No 
dia 11 de janeiro, inicia-se as novenas, que ocorrem diariamente de 11 a 19 de janeiro. Em 2019, 
no dia 19 de janeiro, ocorreu a Cavalgada de São Sebastião, que começou com o envio de 
cavaleiros e cavaleiras na Praça da Bíblia, localizada à frente da Igreja Matriz, em direção à Vila 
São Francisco, onde receberam bênçãos de um padre. 
No dia 20, há uma missa matinal na Igreja da Matriz e o Almoço de São Sebastião, que reúne 
centenas de fiéis. Na parte da tarde, estes se incorporam a uma procissão. Quermesses noturnas 
e bingos acontecem durante alguns finais de semana (CÚRIA, 2019). Desde 2019, em data 
flutuante, é realizada a Corrida de São Sebastião, competição de ciclismo. 
A Capela de São Sebastião é tombada pelo município de Rio Grande da Serra, Lei n.º 620, de 26 
de outubro de 1.990. 
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Imagem 2. Vista da Capela de São Sebastião e Igreja Matriz, out. 2020. Fonte: acervo da Equipe 
de Educação Patrimonial, 2020. 

 

Imagem 3. Imagem de São Sebastião no andor, preparada para a procissão, sem data. Fonte: 
CARBALLA, 2010. 

Estrutura e recursos necessários 

Há um comitê de fiéis que, em conjunto com o padre da paróquia, organiza a festa. 

Outras referências culturais relacionadas 

Religiosidade e práticas de fé 
Paróquia de São Sebastião 
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Capela de Santa Cruz / São Sebastião 

3. Avaliação 

Sua continuidade está atrelada à manutenção do calendário festivo católico-popular na região. 
Apesar do crescimento de igrejas de outras religiões e da transição de fiéis para essas, é forte a 
presença da Igreja Católica enquanto paróquia e organização comunal. Além disso, a vinculação 
de São Sebastião à história fundacional e a identificação deste como padroeiro da cidade, reforça 
sua figura e presença no cotidiano da população. 

4. Recomendações 

Recomenda-se que sejam feitas ações de salvaguarda da celebração e pesquisas aprofundadas 
sobre memórias e as histórias orais com devotos de São Sebastião e participantes dos diferentes 
momentos e desdobramentos da Festa de São Sebastião. 

5. Observações 

Data de preenchimento 

Outubro de 2020 

Referências 

CÚRIA Diocesana De Santo André. Dom Pedro celebra missa solene na 113ª Festa de São 
Sebastião em Rio Grande da Serra, 2019. Disponível em: 
https://www.diocesesa.org.br/2019/01/dom-pedro-celebra-missa-solene-na-113a-festa-de-sao-
sebastiao-em-rio-grande-da-serra/. Acesso em: 25 out. 2020. 

CARBALLA, Francisco. Um tropeiro e uma capela. 2010. Disponível em: 
<http://novomilenio.inf.br/santos/h0433d.htm>. Acesso em: 11 nov. 2020. 
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Ficha de Celebrações 

1. Identificação 

Festa do Padroeiro Senhor Bom Jesus de Paranapiacaba 

Imagem 

 
Imagem 1. Fiéis durante a procissão do Santo na vila de Paranapiacaba, em 2013. Fonte: 
CRISTOVÃO et al., 2013. 

 

O que é 

Celebração católica de três dias (tríduo) na data de aniversário do padroeiro da vila que ocorre entre 
os dias 3 e 6 de agosto, com procissão e quermesse. 

Onde está 

Inicia e termina na Igreja de Bom Jesus de Paranapiacaba, (rua Rodrigues Quaresma s/n), e 
percorre ruas da parte alta (morro) e baixa da vila. 

História e significados 

Considerada a celebração mais antiga da vila de Paranapiacaba, o início da Festa se dá na origem 
da Igreja Bom Jesus de Paranapiacaba. O seu aspecto religioso e a celebração são de relevância 
aos fiéis da religião católica. A celebração também é um evento importante para a manutenção da 
tradição da vila. É uma manifestação da fé católica, mas sobretudo um evento de sociabilidade 
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entre os moradores e entre fiéis de outras comunidades próximas como Campo Grande, Rio Grande 
da Serra, Santo André, Ribeirão Pires e Taquarussu.  
A igreja de Bom Jesus foi fechada por cerca de cinco anos por apresentar risco de segurança às 
pessoas. Para reformar e reabrir a igreja houve um esforço coletivo da associação Amigos de 
Paranapiacaba, grupo de antigos moradores da vila. Em 2019, a Igreja foi reaberta ao público.  
Sabe-se que durante o fechamento para restauro da Igreja a festa ocorreu em alguns anos e outros 
não, tendo sido feita com alterações. Existem relatos de que a celebração foi interrompida em 
alguns anos anteriores ao fechamento da Igreja para restauro, mas não foi possível precisar as 
datas exatas. 
 

2. Descrição 

O tríduo é iniciado dia três de agosto quando a imagem do santo padroeiro Bom Jesus é colocado 
no andor e levado até a parte baixa da vila. Nos dias 3, 4 e 5 do mês a imagem pernoita em casas 
diferentes, onde os fiéis se dirigem a fim de expressar a fé com rezas e terços. No dia seis de 
agosto, aniversário do padroeiro, a imagem é levada de volta à igreja na parte alta. 
Em procissão pelas ruas da vila,  passarela e ladeira, as pessoas se revezam para carregar a 
imagem do Santo. Durante o trajeto são feitas diversas orações e cantos de hinos católicos. 
Algumas paradas são feitas no trajeto para leitura do evangelho pelo padre, nesses momentos é 
comum berrantes serem tocados por alguns homens que acompanham a procissão. No fim da tarde 
se chega à Igreja e, então, inicia-se a missa e a quermesse que conta com barracas de comidas 
típicas, como doces, cachaças e licores de cambuci, artesanato e brincadeiras além de música, em 
apresentações musicais regionais, e bolo feito por moradores. 

 
Imagem 2. Fiéis pedindo a bênção ao Santo, autoria desconhecida, 2013. Fonte: CRISTOVÃO et 
al., 2013. 
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Imagem 3. Homem tocando berrante durante procissão do santo na vila de Paranapiacaba, autoria 
desconhecida, 2013. Fonte: CRISTOVÃO et al., 2013. 

 

 
Imagem 4. Quermesse próxima a igreja, autoria desconhecida, 2013. Fonte: CRISTOVÃO et al., 
2013. 

 

Estrutura e recursos necessários 

Imagem de Bom Jesus e andor, além de outros instrumentos litúrgicos. Barracas para quermesse 
e estrutura para outros eventos e apresentações relacionadas. Espaço da Igreja para realização da 
missa. 
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Outras referências culturais relacionadas 

Igreja de Bom Jesus de Paranapiacaba 

Religiosidade e práticas de fé 
 

3. Avaliação 

A reforma da igreja deu novo ânimo aos fiéis que retornaram à cerimônia. A celebração é 
conservada pela rede de fiéis da região do ABC e é muito importante para o sentido de manutenção 
da tradição local. O padroeiro faz parte da identidade local. 

4. Recomendações  

Recomenda-se a implementação de ações de salvaguarda da Festa do Padroeiro Senhor Bom 
Jesus de Paranapiacaba, envolvendo a Diocese, Prefeitura e fiéis de forma a evitar a interrupção 
da manifestação e valorizar as identidades culturais vinculadas à celebração. Ademais é importante 
a constante manutenção e conservação da igreja a fim de assegurar sua integridade arquitetônica 
e segurança dos fiéis/visitantes. Para isso é necessário acompanhamento de corpo técnico 
especializado em edificações históricas católicas. 
 

5. Observações 

Data de preenchimento 

Outubro de 2020 

Referências 

CRISTOVÃO, Augusto F. T et. al. Atividade Cultural. Paranapiacaba entre a ferrovia e a Ferrugem, 
2013. Disponível em: <https://paranapiacabaufabc.wordpress.com/ participantes/>. Acesso em: 11 
nov. 2020. 
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Ficha das Celebrações 

1. Identificação 

Futebol, suas sociabilidades ao jogo 

Imagem 

 
Imagem 1. Partida de futebol no bairro da Pedreira, Rio Grande da Serra, em 2020. Fonte: Acervo 
equipe de Educação Patrimonial, 2020 

O que é 

Prática coletiva que une o lúdico e o competitivo por meio do jogo. Fomentadora de sociabilidades 
próximas, na dimensão do bairro e da Vila, permeando todo o território abrangido neste inventário. 
Estimuladora, também, de circuitos e redes de encontro entre tais localidades e, delas, em relação 
à região do ABC Paulista e demais municípios.  
 
Onde está 
Nos campos, quadras e terrenos baldios situados nas três localidades abrangidas por este 
inventário. Destaque aos campos que hoje não mais existem, como aqueles que estavam situados 
na Vila de Campo Grande (Santo André) e no Bairro Jardim Encantado (Rio Grande da Serra).  

História e significados 

A história das práticas futebolísticas no Brasil se imbrica à da urbanização pós-industrialização. É 
uma contingência inerente à conformação do urbano. Ademais, é uma reverberação do fluxo 
imigratório europeu e também da superação das referências clubísticas, posta a cabo pela cultura 
popular brasileira enquanto prática imbricada ao cotidiano.  
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No território abrangido por este inventário situa-se o campo da Vila de Paranapiacaba, inaugurado 
em 1894, ao qual se atribui o registro de ser o primeiro campo de futebol em território brasileiro, 
ainda que existam pesquisas identificando a existência pretérita dessa prática, em outras 
localidades do Brasil (MASCARENHAS, 2004). Nesse campo, atuava o Serrano Futebol Athletic 
Club, fundado em 1903, clube que posteriormente se fundiria ao Clube União Lyra e, na década de 
1920, passaria a se chamar União Lyra Serrano. Tal articulação atesta a intensa imbricação entre 
a expansão ferroviária e a fundação de clubes de futebol no Brasil, reverberando a pujança da 
prática entre os operários europeus e, posteriormente, brasileiros, no bojo do trabalho, das 
sociabilidades e das economias atreladas aos “povoados – estações”.  
Na Vila de Campo Grande também estava situado um campo de futebol, nas proximidades da 
estação, onde atuava o Esporte Clube Campo Grande, cuja data de fundação é imprecisa, sendo 
possível identificar sua atuação após a década de 1930, conforme registros da Série Memórias do 
Diário ABC (MEDICI, 1987). Tais equipes conformavam rivalidades, principalmente no meados do 
século XX, além de circularem pela região para disputa de campeonatos com demais equipes.  
Ademais, figuram historicamente diversas equipes em Rio Grande da Serra, como o Rio Grande 
Futebol Clube, fundado em 1939, o Clube Atlético Pedreira, também em 1939 e o Tricolor da Vila 
Futebol Clube, também do bairro da Pedreira, fundado em 1983. Este município conta com muitas 
outras equipes, do contexto citado à contemporaneidade, contando inclusive com campeonatos de 
futebol em duas divisões, organizados por uma liga própria, a Liga Riograndense.  
Johnny, que cresceu entre Rabique e Paranapiacaba, relata que todo fim de semana havia jogo em 
alguma localidade próxima como Campo Grande, Paranapiacaba, Mauá, Ribeirão Pires e até na 
baixada santista. Ainda ocorre o Campeonato das Ferrovias, mas Paranapiacaba e Campo Grande 
não mais participam pela ausência/ inatividade do campo de futebol e extinção dos respectivos 
times. Sobre os jogos, comenta 

Tinha bastante rivalidade. Era uma guerra. Era uma brincadeira saudável e 
gostosa. O pessoal da vila torcia por nós. O pessoal de Rio Grande (da Serra) 
vinha com a torcida deles. Era gostoso (...) A arquibancada lotava. Final de 
semana, sábado e domingo, lotava. (SILVA, 2020) 

Para além desta menção aos clubes, o futebol é potencializado, no território, pelas pessoas que 
jogam e se reúnem em torno do jogo, seja em campos consolidados, ou improvisados, em quadras 
públicas, praças e terrenos baldios. Trata-se do futebol nos fins de semana, realizando-se na prática 
e no imaginário de quem torce. Seja para um clube profissional, um clube amador da região, ou 
para a pessoa próxima que irá realizar uma jogada importante, num “rachão” de fim de tarde.  
A prática futebolística reverbera em amplos processos de significação. Para a comunidade, o 
significado do encontro e do compartilhamento dos momentos. Para as pessoas diretamente 
envolvidas na disputa – seja jogando ou torcendo – esses significados envolvem o lúdico e o 
competitivo. Quantos sentidos do corpo daí proliferam – a ansiedade e adrenalina, o pertencimento 
a um bairro ou vila, as alegrias e tristezas da disputa. Em torno do futebol, principalmente pela 
existência do espaço físico dos campos, outras atividades de lazer e mobilização social foram 
realizadas, historicamente, na região.  
Vale mencionar também que a atividade futebolística, quando fortemente permeada no território, 
excede ao campo de futebol e jogadores e influencia mesmo a vida de não praticantes. Angenira, 
moradora de Paranapiacaba, tem sua vida marcada pelo futebol 

Meu pai cuidava do campo de futebol e minha mãe lavava as roupas dos 
jogadores (...) Eu lembro que em dias que tinha jogo no campo, meu pai 
levantava cedo com meus irmãos mais velhos. Tinha que limpar o gramado, 
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limpar a rede, estender a rede, deixar o vestiário arrumadinho. Tudo prontinho 
para ter o futebol (...) e assim que acabava o jogo, eu lembro que os jogadores 
tiravam as roupas, depois eu ia com a minha mãe no vestiário buscar as roupas 
dos jogadores para ela lavar. Aí ela lavava a roupa (...) Um tempo muito bom 
da minha infância. (RANGER, 2020) 

2. Descrição 

As práticas de futebol no território abrangido por este inventário possui forte vinculação com os 
clubes supracitados e também se imbricam ao cotidiano urbano, mobilizado em quadras, praças e 
terrenos públicos.  
Trata-se de reunião semanal de pessoas, envolvendo o jogar, o torcer e todas as demandas 
organizativas do jogo. 

 
Imagem 2: Página de álbum de figurinha editado na década de 1950 com os jogadores do Clube 
Lyra Serrano. Fonte: Diário do Grande ABC, 1987. 

 

Estrutura e recursos necessários 

A bola, os marcadores dos gols e um terreno o mais plano possível, mas não necessariamente.  
No âmbito das disputas clubísticas e dos campeonatos amadores, demanda recursos financeiros 
para mobilidade, fardamentos, materiais esportivos e manutenção dos campos.  

Outras referências culturais relacionadas 

Clubes sociais 
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Vila de Paranapiacaba 
Vila de Campo Grande 
Vila Elclor 
Vila Pedreira 
Brincadeiras de rua 
Luta por direitos sociais e práticas contra o abandono 
Sociabilidades de bairro 
 

3. Avaliação 

A prática do futebol e os significados por ele mobilizados sofrem impacto marcante das 
transformações das relações sociais nas Vilas de Paranapiacaba e Campo Grande. O campo que 
demarca o contexto seminal do futebol brasileiro, situado em Paranapiacaba, atualmente encontra-
se interditado e em precárias condições estruturais. Em Campo Grande, a realização de partidas 
de futebol são realizadas apenas em ocasiões pontuais, não sendo fluidas no cotidiano. 
A situação contrasta com Rio Grande da Serra, pela quantidade de campos presentes e pelos 
arranjos sociais que fomentam o jogo, mesmo em situações de improviso. Ademais, há a presença 
da Liga organizadora. Tal cenário não exime o processo contínuo de desaparecimento de campos, 
em razão de atividades econômicas, como no caso do antigo campo do bairro Jardim Encantado.  
 

4. Recomendações   

A condição precária do campo de Paranapiacaba demanda ações de reforma e manutenção assim 
como de práticas que fomentem, também, a prática do jogo entre os moradores e clubes da região. 
Esse processo pode ganhar bastante pujança se articulado ao fomento de encontros entre antigos 
frequentadores e jogadores, mobilizando suas memórias como incentivo à retomadas destas 
atividades, por meio de atividades educativas que visem a sua valorização.  
No que tange ao futebol praticado nos espaços públicos, recomenda-se a constante manutenção 
destes espaços, fomentando ainda mais tal prática que já se apresenta com notável fluidez.  
 

5. Observações 

Data de preenchimento 

Outubro de 2020 

Referências 

MADRID, Bruno. Campo de futebol de Paranapiacaba passa por reformas. Rudge Ramos online. 
11 abr 2014. Disponível em <http://www.metodista.br/ rronline/rrjornal//campo-de-futebol-de-
paranapiacaba-passa-por-reformas. Acesso em: 11 nov. 2020. 
MASCARENHAS, G. Entradas e bandeiras: a conquista do Brasil pelo futebol. Rio de Janeiro: Ed. 
UERJ, 2014. 
MEDICI, Ademir. Torcedores em Campo Grande. Diário do Grande ABC. Santo André, 13 nov 1987. 
Coluna Memória. Disponível em: <http://www.santoandre.sp.gov.br/pesquisa/ebooks/406637.pdf >. 
Acesso em: 11 nov. 2020. 
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Ficha das Formas de Expressão 

1. Identificação 

Causos e Lendas da Serra 

Imagem 

 
Imagem: Rua de Paranapiacaba coberta por neblina, em 2015. O fenômeno meteorológico é mote 
de lendas da região. Foto: Ana Paula I. Soida, 2015 

O que é 

Conjuntos de estórias baseada em narração fictícia que são associadas à acontecimentos e 
assombrações de conhecimento regional. 

Onde está 

Região da Serra do Mar, em especial na vila de Paranapiacaba. 

História e significados 

Lendas são narrativas muitas vezes com elementos fantasiosos, originados em caso verídicos ou, 
ao contrário, criados a partir da imaginação de seus narradores. Muitas vezes essas lendas e contos 
são modificadas ao longo do tempo, distanciando-se de suas origens o que demonstra também as 
transformações sociais e geracionais. As atividades relacionadas a ação de contar causos remonta 
a memória oral da vila e compõe a identidade da região, ao relacioná-la às características e histórias 
locais. 
Dona Francisca, moradora da vila, é conhecida como umas das principais oradoras de tais histórias 
e seus contos já foram temas de livros e filmes. Os seres místicos regionais também foram 
organizados e publicados por Jairo Costa em dois livros: “Paranapiacaba: lendas e mitos”, na 
publicação há diversas histórias passadas na vila andreense; e “Fog: enigmas, mistérios e mitos de 
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Paranapiacaba, do litoral atlântico e do planalto paulista” que amplia o olhar territorial dessas 
estórias. 
Em entrevista para o Jornal Metro o autor Jairo Costa revela que “achava incrível que ninguém 
ainda tivesse se interessado em publicar uma obra com aquelas histórias tão fantásticas e 
arrepiantes. Vou a Paranapiacaba desde 1990, tive amigos moradores e conheço estas histórias já 
há bastante tempo”. 
Os causos e lendas sobre a região remontam à época de funcionamento da São Paulo Railway 
(SPR). Elas são baseadas, e tem como cenário, características do  ambiente natural da Serra do 
Mar, vinculadas à atividade ferroviária e a vida social da comunidade local e na situação urbana e 
arquitetônica da vila de Paranapiacaba. Algumas estão vinculadas a fatos religiosos ou se 
relacionam de alguma maneira com a fé. Elas permeiam constantemente a memória dos moradores 
e trabalhadores da região e fazem parte da vivência do território. 

2. Descrição 

Histórias, lendas e contos urbanos de conhecimento geral dos moradores da região do ABC, em 
especial da vila de Paranapiacaba. As histórias têm como cenário, por exemplo, a neblina, os trilhos 
e os clubes e pontos de encontro sociais. Por ser parte de uma tradição oral, cada causo e lenda 
pode mudar alguns elementos de acordo com seus narradores. Registramos abaixo algumas 
versões de lendas: 

● Véu da noiva: referência à neblina recorrente na região, diz-se ser o véu de uma noiva que 
sai da Grota Funda, que se dirige à vila à procura de seu amado. 

● Jack, de Paranapiacaba: o lendário assassino conhecido como Jack, o estripador, que 
atacou mulheres em Londres no século XIX teria fugido e se estabelecido em 
Paranapiacaba. 

● Engenheiro-chefe: lenda sobre aparição do antigo engenheiro-chefe da vila, morador do 
"castelinho” cuja alma ainda habitaria a casa. 

● O Funicular: diz-se que durante à noite, nos patamares do antigo sistema funicular, é 
possível ouvir gritos e choros de pessoas que morreram em acidentes na ferrovia assim 
como barulhos de trens da época em que a linha férrea ainda estava ativa. 

● Dançarina do Clube Lyra: o vulto de uma dançarina se apresentando no clube teria sido visto 
por vigias noturnos. 

Estrutura e recursos necessários 

Expressão oral baseada na contação dos causos e lendas. 

Outras referências culturais relacionadas 

Vila de Paranapiacaba 
Estação de Paranapiacaba 
Trem 
Clube União Lira Serrano 
Neblina 

3. Avaliação 

As narrativas dependem significativamente das atividades orais que ocorrem tanto em conversas 
informais, por exemplo entre familiares ou em atividades escolares. Algumas das narrativas já foram 
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registradas em documentários, livros e programas de televisão. Importante salientar que sendo 
histórias orais, as versões contadas dependem de cada narrador, o que confere maior variedade 
às versões existentes. 

4. Recomendações  

Recomenda-se pesquisa sobre as lendas e causos da região e fomento à educação patrimonial 
junto a escolas e grupos comunitários para manutenção da referência cultural. A preservação da 
vila de Paranapiacaba e da Mata Atlântica também devem ser efetivadas de forma a sustentar 
elementos que são importantes para os causos e lendas. 

5. Observações 

Data de preenchimento 

Novembro de 2020 

Referências 

METRO ABC. Conheça a Paranapiacaba de lendas, causos e histórias. Jornal Metro ABC, 11 ago 
2014. Cultura. 
COSTA, Jairo.  Paranapiacaba: lendas e mitos. Editora Estranhos Atratores, 2014. 
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Ficha das formas de expressão 

1. Identificação 

Lutas por direitos sociais e práticas contra o abandono 

Imagem 

 
Imagem 1. Grupo S.O.S. Paranapiacaba faz inspeção do estado de manutenção da ferrovia 
funicular, 2020. Fonte: Facebook/ SOS Paranapiacaba. 

O que é 

Lutas e práticas contra o abandono são ações e mesmo utopias por um bem viver, arraigados às 
memórias e ao viver no território. É uma referência cultural fundada na experiência coletiva, na 
mobilização de quem permanece ali em defesa de direitos sociais e coletivos. Também se revela 
por meio do lamento e sentimento de descrença e se manifestando, então, no pensamento, 
esperando brechas. 

Onde está 

Em todo território, principalmente nas vila de Paranapiacaba e Campo Grande.  

História e significados 

No território inventariado, multiplicam-se processos intensos de ruptura, balizas temporais que 
alteraram profundamente o viver de seus moradores. Os exemplos citados não seguem linearidade 
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cronológica, elucidam fatos demarcadores temporais que apresentados por moradores enquanto 
conversavam sobre este tema recorrente: o abandono.  
Na Vila de Campo Grande, houve o período em que o trem não servia mais aos moradores, mas 
passava mansinho e até abria a porta para os saltos mais corajosos. Depois parou de vez. 
Ocorreram também transformações abruptas no emprego local - as mudanças e fechamentos de 
empresas, a rarefação da economia extrativa de madeira, as alternâncias de administração da 
ferrovia. Atualmente, a própria dimensão do morar está em risco, pois o trabalho que já não está no 
bairro ou na vila, imprime um deslocamento diário e, em inúmeros casos, determina a mudança 
definitiva.  
Ademais, as alternâncias de administração pública municipal e a constante falta de diálogo local. 
E, ainda, a demolição das edificações das casas da antiga Vila Campo Grande, em decorrência do 
mercado de terras. Entre as mudanças na Vila de Campo Grande, permanecem poucos imóveis, 
em parte abandonados. O pulsar da vida cada vez mais lento, com pouca gente, tem força e segue 
na lembrança. Bem como tantas edificações significativas à população, resistem no suspiro a 
espera dos devidos cuidados infraestrutural. Mesmo aquelas protegidas por normativas de 
patrimônio, ninguém parece se importar. Quando na verdade esses espaços são muito importantes 
aos afetos e à memória, como a Capela da Boa Viagem. 
Cenário não muito diferente ocorre também na vila de Paranapiacaba. Ali a preservação normativa 
se sobrepõem, inclusive, o que não garante um dinamismo de usos sociais e econômicos voltados 
aos bens protegidos. Grandes investimentos feitos com pouco diálogo. Anúncios de esperança que 
não se reverberam em políticas efetivas. Os festivais e o turismo mobilizam a vila pontualmente, 
mas falta trabalho no todo. O morar permanece, mas sua dimensão material sucumbe ao tempo, 
como os clubes, o campo, passarela, galpões e diversas casas deterioradas.  
Destaca-se também, principalmente em Rio Grande da Serra, a mobilização de moradores pelas 
melhorias estruturais de seus bairros, haja visto que, em grande parte, são loteamentos mais 
recentes, lançados sem a plenitude das necessidades sociais fundamentais, relacionadas à 
mobilidade, lazer no espaço público, acesso aos serviços de educação e saúde, dentre outros 
direitos sociais. Ademais, são bairros que, geralmente, apresentam crescimento mais intenso e 
expansão da área urbanizada contemporaneamente, ocupando áreas ainda não regularizadas.  
Resumidamente, trata-se de reivindicar as melhorias e de ocupar para morar, pois a moradia é um 
direito que o mercado privado de terras, consentido pelo Estado, não garante. A moradia é a 
mercadoria mais cara aos trabalhadores, comprometendo a maior parte de sua renda.  
Quem cresceu no território perpassou essas balizas temporais. Trata-se do viver num território que 
educou as pessoas de modo incisivo, por vezes abrupto: atente-se às transformações! 
Há o notável deslocamento domiciliar definitivo de muitas pessoas em face aos desdobramentos 
citados, principalmente a saída dos mais jovens. Contudo, para quem fica, há um aprendizado dado 
pelo território, que paira e é enraizado, se impõem a cada dia, e que se expressa como um saber 
questionador, expressando-se no coletivo por meio da ação prática. 
Ocorre por meio de associações, coletivos e grupos organizados que mobilizam ideias, valores e 
comportamentos. A luta política que se expressa para a conquista de direitos sociais,  a luta que 
em seu movimento e ação são cultura política (CHAUI, 2006). Em parte, reverberam em ações, 
amparadas, legitimamente, pelas legislações ambiental e patrimonial vigentes, como é o caso da 
mobilização Contra o Centro Logístico Campo Grande, Porto Seco, liderada pelo movimento SOS 
Paranapiacaba. As lutas sociais também vão se realizar pela melhoria no bairro, e pela efetivação 
de direitos sociais, das mais pontuais às estruturais, como atesta a formação e evolução do bairro 
Jardim Encantado e Creche. 
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Ademais, também está nas trocas entre familiares e amigos. Insinuante, o questionamento se 
manifesta como indignação que invade a memória e se impõe às conversas, pois o corpo responde 
ao abandono. O corpo lamenta e critica, pode desistir, mas pode também confrontar.  

2. Descrição 

As lutas e práticas contra o abandono são formas de expressão desdobradas no bojo das 
transformações cotidianas, comunica a necessidade de cumprimento de direitos e de diálogos mais 
transparentes. Trata-se de um referência cultural pois envolve sentidos, valores e manifestações 
enraizadas e vividas socialmente como parte da identidade e memória coletiva. São dimensionadas 
em dois eixos: a partir da luta social; e da descrença ou insatisfação. 
O primeiro concerne às organizações sociais – agrupamentos, coletivos, associações de moradores 
-, que se colocam no debate público pela defesa de suas referências culturais, de suas moradas e 
da efetivação de direitos coletivos. Nesse processo, tendem a mobilizar o aparato legal vigente, no 
âmbito ambiental e patrimonial. Essa luta pelo “novo”, pelos direitos de quem ocupou para 
sobreviver, não deixa de ser uma luta contra o abandono.  
O segundo eixo concerne às práticas que confluem para os deslocamentos do território, por vezes 
definitivos de forma física para outro lugar, e por outro lado desloca-se a esperança. Ocorre quando 
o saber e a ação questionadora, supracitados, sucumbem ao lamento e ao cansaço do corpo 
perante o reincidente abandono. Então o corpo vai ou deseja profundamente ir embora do bairro. A 
família vai embora da Vila. Aqueles que não querem saber de papo com estranhos e nem de “mais 
uma atividade” ali.  Nada deixa de ser intencional. É uma prática contra o abandono.  

Estrutura e recursos necessários 

Enquanto mobilização, esta forma de expressão envolve as sociabilidades de bairro, demandando, 
portanto, sua mobilização. Faz parte da cultura política intrínseca do viver coletivo. Demanda um 
conjunto de saberes relacionados aos modos de fazer e viver, mobilizados na experiência de vida 
local e de estratégias que surgem no calor do encontro, quanto no âmbito da legislação e das ações 
políticas junto aos poderes municipais e estaduais. 

Outras referências culturais relacionadas 

Sociabilidade de bairro 
Práticas associadas ao viver na natureza 

3. Avaliação 

As formas de expressão tratadas aqui oscilam entre saídas organizativas e lamentos mais pontuais, 
individuais ou familiares. Em sua contradição interna compromete sua potência pela defesa das 
referências culturais ao mesmo tempo em que se fortaleza pelo sentidos e valores de 
pertencimento.   

4. Recomendações  

Recomenda-se a preservação da moradia, a condição de qualidade de vida e a preservação do 
meio ambiente. Lutas e práticas contra o abandono se relaciona e se intensifica a partir do 
entrecruzamento dessa forma de expressão, de modo abrangente entre grupos e pessoas e demais 
referências culturais identificadas no território. 
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5. Observações 

Data de preenchimento 

Outubro de 2020.  

Referências 

CHAUÍ, Marilena. Cidadania cultural: o direito à cultura. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 
2006. 
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Ficha das Formas de Expressão 

1. Identificação 

Religiosidade e práticas de fé 

Imagem 

 
Imagem 1. Monumento de São Jorge e Ogum, associados pelo sincretismos pelos simbolismos de 
luta e batalha. O monumento está no Santuário Ecológico da Serra do Mar – Santuário Nacional da 
Umbanda que faz parte da Reserva Ecológica da Serra do Mar. Fonte: Divulgação/ Prefeitura de 
Santo André, 2020. 

O que é 

Trata-se de diversas formas de expressar a religião e a fé em grandes eventos ou em práticas 
cotidianas. 

Onde está 

Municípios de Rio Grande da Serra e Santo André. 

História e significados 

A religiosidade é um fenômeno inerente à cultura humana e apresenta-se mesmo nos menores 
grupos sociais. No território, historicamente foi a religião católica que mais se propagou entre os 
povoados, como ocorreu no restante do estado. Desse modo, foi construída a igreja de Bom Jesus 
de Paranapiacaba no morro logo no início da urbanização desta. Na parte baixa, os ingleses 
professavam a fé anglicana, provavelmente em uma capela na rua da Estação (SECCO, 2010). 
Nas última décadas, tem-se aumentado o número de praticantes de outras fés e religiões, 
notadamente a evangélica e neopentecostal, assim como não praticantes. Outras fés se encontram 
na região. Há locais de visitação xintoísta, bem como encontros de umbanda. São inúmeros 
espaços sagrados e místicos sem religiões ou credos específicos, mas que mobilizam a fé. 
Segundo Gollo::  
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Falta emprego, falta espaço para crescer (apesar de a área administrativa 
representar cerca de metade da cidade de Santo André, a região é protegida 
pela Lei de Proteção aos Mananciais), falta infra-estrutura e falta consenso 
entre os órgãos que podem decidir o futuro da Vila. Só não falta fé. Há uma 
igreja e uma capela católicas, seis igrejas evangélicas, locais de visitação de 
xintoístas, centro de umbanda, clareiras sagradas para esotéricos e trilhas e 
mais trilhas onde se pode encontrar simpatias, benzeduras e trabalhos de 
macumba, além de outras manifestações inclassificáveis nessa ou naquela 
crença. Se a Vila é pequena, o espiritual é gigante. (GOLLO, 2001) 

 
A busca pela espiritualidade na região é comumente associada a natureza, repleta de matas, rios 
e cachoeiras, elementos considerados sagrados em muitos credos. Nas trilhas turísticas é comum 
encontrar fitas amarradas em troncos, simpatias ou grupos professando sua fé. Francisca, 
moradora de Paranapiacaba, demonstra ver na natureza mais do que o ambiente onde vive, 
também como local de espiritualidade ao dizer que quando faz suas  orações, vai na mata3.  
A fé é um dos principais elementos de coesão e sociabilidade entre vizinhos e entre a população 
dispersa do território do Alto da Serra, representando um elemento importante de formação de um 
sentimento de comunidade e pertencimento (SANTO ANDRÉ, 2015). Angenira Ranger (2020), 
moradora de Paranapiacaba, relembrando os tempos idos em que a igreja de Bom Jesus era mais 
ativa: "festa que tinha na igreja era coisa marcada no calendário das pessoas". A missa do padroeiro 
na igreja Bom Jesus ainda atrai moradores de outras paragens para sua procissão. Lembra Ranger 
(2020) que todo ano, no dia da missa de Santa Luzia, saía um caminhão da vila carregado de fiéis 
em direção à vila de Taquarussu, prática que hoje seria proibida pelas normas de segurança e de 
trânsito. 

2. Descrição 

As religiões são expressadas de diversas formas, desde as mais simples e cotidianas como em 
comunhão diária à natureza ou a realização de cultos semanais, como em eventos anuais de 
grandes públicos. O mais comum é que os atos de fé aconteçam em templos religiosos 
semanalmente em formas de missas e cultos, dado que a população local é majoritariamente de 
católicos e evangélicos. Ou em momentos do cotidiano, como uma saudação/ proteção (“Valha-me 
Deus, Nossa Senhora; pé-de-pato mangalô três vezes...”) ou ao passar por um lugar de fé, como 
exemplo ao passar pela Monumento do Divino Redentor em Campo Grande se faz o sinal da cruz 
católico.  
Há também ocasiões e eventos de expressão de fé com maior público, que atrai ou atraía fiéis de 
outras localidades como a procissão do padroeiro de Bom Jesus (Paranapiacaba), Missa dos 
Ferroviários (Paranapiacaba e Campo Grande), Festa de São Sebastião (Rio Grande da Serra). O 
ato de professar a fé pode, ainda, ocorrer junto a outros eventos, como é o caso do bloco de baterias 
da Bola de Neve Church, igreja neopentecostal, que participa do carnaval em Paranapiacaba. 
A religiosidade e as práticas de fé também fazem parte do chamado turismo religioso que ocorre a 
partir da expressões de religiões institucionalizadas, com as as afro-brasileiras, espírita, 
protestantes, católica e xintoístas. As práticas e buscas religiosas pelo turismo podem ocorrer em 
peregrinações, romarias, retiros, festas, eventos artísticos e culturais, evangelização e visitação de 
espaços. 

                                                
 
3 Depoimento verbal colhido em trabalho de campo, Paranapiacaba, 18 set 2020. 
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O convívio entre as diferentes crenças e práticas é característico do local. Porém não é isento de 
eventuais conflitos. 
 

 
Imagem 2. Procissão em Campo Grande, as mulheres na frente segurando o Santo são Antonieta 
Castelucci e Rosa Crescencio. Na procissão depois das mulheres seguiam os homens pela estrada 
de terra, na década de 1930. Fonte: Diário do Grande ABC. 

 

 
Imagem 3. Foto da convenção de Bruxas e Magos em Paranapiacaba que em 2019 foi a maior da 
América Latina. Foto: Glauco Araújo, 2019. Fonte: Facebook/ Divulgação Casa da Bruxa. 

Estrutura e recursos necessários 

Fiéis, sua sociabilidade e uma crença específica que são compostas por doutrinas, hierarquias, 
estruturas, templos, rituais e sacerdócio; e, ainda, no simples fato de acreditar em algo. 

Outras referências culturais relacionadas 

Festa do padroeiro de Paranapiacaba 
Capela São José da Boa Viagem, Monumento ao Bom Jesus / Monumento ao Divino Redentor 
Igreja Bom Jesus de Paranapiacaba 
Festa de São Sebastião 
Práticas associadas ao viver na natureza 
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Paisagem e contemplação 
Caminhos e trilhas da Mata Atlântica 

3. Avaliação 

Tem havido uma modificação nas formas de se expressar a fé na região, a exemplo do que ocorre 
no restante da cidade. Embora os grandes eventos católicos tenham deixado de ocorrer ou 
permaneçam com público menor, outras práticas religiosas tem ganhado adeptos, como os cultos 
evangélicos e as trilhas espirituais ou esotéricas. 

4. Recomendações  

Recomenda-se o desenvolvimento de ações educativas contra a intolerância religiosa, bem como 
o incentivo à maior conhecimento sobre as práticas para promover o respeito entre as diferentes 
religiões e ampliar o repertório de conhecimento das pessoas. 

5. Observações 

Data de preenchimento 

Outubro de  2020 
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Ficha das Edificações 

1. Identificação 

Capela São José da Boa Viagem e Monumento ao Bom Jesus / Monumento ao Divino Redentor  

  
Imagem 1. Vista externa da Capela da Boa Viagem. No cume, Monumento ao Divino Redentor. 
Foto: Acervo equipe de Educação Patrimonial. 2020. 

O que é 

Trata-se de uma pequena capela em alvenaria com um monumento à Bom Jesus, de braços 
abertos, em sua parte superior (cumeada). 

Onde está 

Km 47,5 da Rodovia Dep. Antonio Adib Chammas, sobre o morro próximo ao acesso à vila de 
Paranapiacaba pela parte baixa. 

História e significados 

A capela foi construída pelo padre Luiz Capra (1878-1920), o mesmo que foi responsável pela 
construção da Igreja do Bom Jesus do Alto da Serra, em Paranapiacaba. O padre fez campanha 
para a construção da igreja e investiu dinheiro próprio nela. Sua construção é de 1912, na vila de 
Campo Grande, no topo de morro a beira da estrada de ferro, marcando a vista dos viajantes, 
imigrantes que chegavam, abençoando o percurso e sustentando desejos de uma jornada segura 
de trabalho. Sua canonização se daria em 18 de abril de 1913, época de concentração comunitária 
na vila de Campo Grande e na rua da Cerâmica, ao lado oposto da rodovia. Foi local de missas e 
casamentos da população local até a década de 1940. Conta-se que na década de 1930 um tiro 
destruiu parte da mão do cristo, após dias seguidos de chuva que inviabilizara a extração de 
madeira, atividade típica da região então. A história foi confirmada por Flávio e quem teria disparado 
o tiro teria sido seu tio. Segundo Médici (1987), o tiro foi certeiro e “logo depois parou de chover e 
o sol voltou, para alegria dos homens que apanhavam lenha e madeira nas matas próximas”.  
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Com a desativação da linha de passageiros para Paranapiacaba e Campo Grande, em 1997, assim 
como as mudanças econômicas na região, o processo de esvaziamento populacional da região é 
intensificado. O uso da capela ao longo dos anos foi gradualmente diminuindo e, com isso, 
espalhou-se uma lenda na região sobre a existência de uma cobra no interior da capela que atacaria 
os fiéis que fossem orar ali. 
O morador Antônio Vito da Costa (in memoriam), mais conhecido como seu Vito, foi responsável 
por afastar os temores da cobra. A moradora Maria Conceição da Costa e seu esposo Vito são 
vizinhos da capela e por muito tempo mobilizaram a comunidade local  em atividades na capela. 
Além das ações na capela também contribuíram ativamente com a conservação do espaço junto a 
outros moradores. Embora moradores tenham se esforçado para conservar o edifício, este 
encontra-se em estado de abandono. Tal situação faz emergir lamentos por parte dos moradores, 
locais e antigos, que temem sua ruína e esperam pelo restauro da capela. 

2. Descrição 

É uma edificação de alvenaria, com cômodo único e cobertura de telhas de barro tipo francesa. O 
seu cume abriga um monumento de Jesus Cristo, denominado Monumento à Bom Jesus ou 
Monumento ao Divino Redentor.  
A propriedade é da Cúria Diocesana de Santo André.  E a edificação é tombada como Patrimônio 
Cultural Andreense pelo COMDEPHAAPASA - Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio 
Histórico, Artístico, Arquitetônico-Urbanístico e Paisagístico de Santo André, inscrito no livro de 
tombo sob no. 21, processo no. 35521/2010-7, Data de Tombamento: 12/08/2010. 

 
Imagem 2. Vista do interior da capela. Nota-se o estado de abandono em que se encontra, em 
2020. Foto: Equipe de Educação Patrimonial, 2020. 
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Imagem 3. Álbum pessoal de Maria Conceição da Costa registrando a Capela em uso, sem data. 
Fonte: Globo, 2020. 

 

 
Imagem 4. Casamento de Amavilde e Santinho Carnavale no templo em homenagem ao Divino 
Redentor, em 1942. Fonte: DIÁRIO DO GRANDE ABC. 
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Imagem 5. Prof. Eufemia e sua família em frente a Capela em 1938-39. Fonte: Diário do Grande 
ABC. 

Manutenção e conservação  

Encontra-se em estado de abandono, apresentando diversas patologias em seu revestimento e 
com grande ocupação por vegetação em sua cobertura. No seu interior há diversos danos como 
perda de revestimentos e perda de peças como pisos e azulejos, além das superfícies cobertas por 
biofilme, presença vegetações e líquens. Há também patologias causadas por pichações e peças 
quebradas. 

Outras referências culturais relacionadas 

Vila de Campo Grande 
Estação Campo Grande 
Religiosidade e práticas de fé 
Igreja Bom Jesus de Paranapiacaba 
Causos e lendas da serra 

3. Avaliação 

A capela está abandonada e sem uso por conta da falta de eventos religiosos e diminuição do 
número de fiéis nas proximidades, mas também pelo seu estado precário de conservação. Além 
dos danos que apresenta pela ausência de ações de conservação, a capela é eventualmente 
vandalizada. 

4. Recomendações  

Recomenda-se análise de sua estrutura e arquitetura, assim como da estabilidade do solo, com 
urgência a fim de impedir danos irreversíveis à edificação e garantir a segurança dos eventuais 
visitantes. É urgente também a elaboração e a execução de projeto de restauro arquitetônico e 
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plano de manutenção e conservação. As ações devem ser feitas em parceria da Cúria e da 
PRefeitura de Santo André. 
São necessárias pesquisas mais aprofundadas sobre a memória e as práticas culturais que 
ocorreram na edificação. Ademais, a promoção do uso da edificação deve ser incentivada como 
local de interesse religioso, cultural e turístico, valorizando sempre sua vocação histórica como local 
de expressão de fé. 
 

5. Observações 

Data de preenchimento 

Outubro de 2020 

Referências 
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Ficha das Edificações 

1. Identificação 

Escola Estadual Senador Lacerda Franco 

Imagem 

 
Imagem 1. Entrada da Escola Lacerda Franco. Fonte: Divulgação Facebook, 2018. 

O que é 

Escola Estadual da Vila de Paranapiacaba, atende o Ensino Fundamental II, Médio e Escola de 
Jovens e Adultos. Oferece alimentação escolar para os alunos e atividades complementares. 

Onde está 

Av. Ford,  423  - Paranapiacaba, Santo André - SP 

História e significados 

A história da escola tem mais de 90 anos. Em 1925, foi criado o Grupo Escolar de Paranapiacaba. 
A implementação do ensino público também abarcou os municípios de Ribeirão Pires e São 
Bernardo do Campo. Sabe-se que à construção do grupo escolar foram incorporadas as Escolas 
do Alto da Serra:  1ª e 2ª masculinas; 1ª e 2ª femininas e  1ª e 2ª mistas de Campo Grande (MÉDICI, 
2015). A iniciativa da escola remonta ao crescimento e ao processo de urbanização da Vila de 
Paranapiacaba. Desse passado são poucas as informações encontradas, questões como quando 
a antiga edificação foi demolida ou quais as memórias de professores, funcionários e estudantes 
daquela época; ainda não foram investigadas mais a fundo. 
A atual edificação da escola tem o nome Lacerda Franco e foi criada em junho de 1988. As histórias 
e memória que envolvem essa edificação são muito presentes para os moradores entrevistados. 
Angenira Ranger relembra momentos de infância:  
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A gente estudava. Pertinho da minha casa no Lacerda Franco, na rua Ford. (...) 
Era sofrido. Eu lembro que eu esperava o irmão chegar da escola pra tirar o 
tênis e eu vim com ele [o tênis]. Uma coisa que me lembra muito isso. Não que 
me envergonha. Jamais. Eu chego até a me emocionar. Se pudesse, eu voltaria 
esse tempo todo pra trás. E a gente estudou. Eu fiz até o quarto ano, depois 
até a sétima. Não completei por conta de não poder mais. Por já ter que 
trabalhar. Já estava mais adolescente (...) Graças a deus todos nós estudamos. 
Nenhum ficou sem ir pra escola (RANGER, 2020). 

 
Essa escola é a principal de Paranapiacaba e já teve outras funções além do ensino. Segundo 
Angenira Ranger, antigamente, a escola oferecia atendimento odontológico para as crianças. Os 
vínculos com o antigo dentista permanecem até hoje, pois o mesmo participa do encontro anual 
dos antigos moradores da vila. Há informações que a presença de serviço odontológico existe na 
escola desde os tempos da implementação do Grupo Escolar. 
Muitos relatos falam da importância da escola como espaço público, principalmente no período de 
férias, quando a escola fica aberta para as crianças brincarem. Um dos moradores, Jhonny Lucio 
da Silva, explica que na Vila não ocorriam muitos eventos ou atividades diferentes e relata que a 
Escola foi responsável por organizar excursões para fora da vila. Ele também aponta que a quadra 
da escola é utilizada por ele e seus sobrinhos para treinos de futebol do seu time “Meninos da Vila”, 
que disputa o campeonato em Rio Grande da Serra. 

2. Descrição 

Escola Estadual de Ensino Fundamental (6º/9º ano - 85 vagas ao todo), Médio (54 vagas) e Escola 
de Jovens e Adultos. As aulas das turmas de Ensino Fundamental II até o 8º ano ocorrem no período 
da tarde. Enquanto isso, aulas das turmas de Ensino Fundamental 9° ano e de Ensino Médio 
ocorrem no período da manhã. (DIRETORIA,2020). 
Foram encontradas informações de que existem cerca de 25 funcionários na escola e o ensino é 
organizado por ciclos. As instalações contam com 6 salas de aulas, laboratório de informática com 
14 computadores, quadra de esportes descoberta, refeitório e sala de leitura. As instalações 
administrativas possuem sala de diretoria, sala de professores, sala de secretaria, cozinha e 
despensa. A escola oferece alimentação para os alunos. (QEDU, s.d.). 

 
Imagem 2. Edifício da Escola Lacerda Franco, sem data. Foto: Renato Melo Fonte. Fonte: Diário do 
Grande ABC, 2015. 
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Imagem 3. Foto da antiga edificação, onde a comunidade Grupo Escolar se reuniu na inauguração 
do gabinete dentário. Foto: Revista Ferroviário, s.d. Fonte: Diário do Grande ABC, 2015. 

Manutenção e conservação  

A edificação encontra-se em estado de manutenção razoável, necessita de reparos nas suas 
dependências internas e externas. A responsabilidade pela manutenção é do Governo do Estado 
de São Paulo. 

Outras referências culturais relacionadas 

Brincadeiras de rua 
Sociabilidades de Bairro 
Estação de Paranapiacaba 
Vila de Campo Grande 

3. Avaliação 

A escola carece de manutenção na edificação e o fomento para produção de mais atividades 
culturais na perspectiva de um ensino integral dos educandos e com a participação da comunidade 
local. 

4. Recomendações 

Recomenda-se o desenvolvimento de pesquisas e ações educativas sobre as memórias 
relacionadas a história da escola a partir de entrevistas com moradores novos e antigos. Ademais, 
obras de manutenção regular são necessárias. 

5. Observações 

Data de preenchimento 

Outubro de 2020. 
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Ficha das Edificações 

1. Identificação 

Estação de Paranapiacaba 

Imagem 

 
Imagem 1. Vista da estação de Paranapiacaba, com a torre do relógio à esquerda, em 2014. Foto: 
Diego Torres Silvestre. Fonte: Mogi das Cruzes em Foco, 2014. 

O que é 

Antiga estação ferroviária, hoje descaracterizada tendo como último remanescente o relógio e 
plataforma. 

Onde está 

Localizada no pátio ferroviário da Vila de Paranapiacaba, parte Baixa. 

História e significados 

Uma das antigas estações da São Paulo Railway -  que ligava Santos à Jundiaí -  criada entre 1862 
e 1867 por investidores ingleses. Durante o período de funcionamento da linha foram construídas  
três estações na vila de Paranapiacaba. A primeira, inaugurada em 1874 e chamada Alto da Serra, 
consistia em construção provisória no largo dos Padeiros. A segunda estação, maior e mais 
imponente, foi construída em 1898, no pátio ferroviário e marcou o período de crescimento da "vila 
inglesa". Contando com o edifício da estação, plataforma com ampla cobertura e torre de relógio 
foi, durante os anos de atividade, ponto de encontro da população tanto para conversas cotidianas 
como comentários de futebol, política e vida social da comunidade, quanto para discussão de 
negócios (CRUZ, 2007). O relógio marcava o tempo das partidas dos trens assim como a vida na 
vila. Em 1907, a vila de Alto da Serra passa a ser chamada Paranapiacaba, nome que em tupi-
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guarani significa “lugar em que se avista o mar”. A estação mantém-se como Alto da Serra até 1945, 
quando adota o mesmo nome da vila. 
Esta estação foi desativada em 1977 quando foi construída outra edificação, menor, já sob 
administração da RFFSA (Rede Ferroviária Federal S/A). A estação de madeira, de 1898, passa 
então a ser chamada de "estação antiga".  Em 1981 um incêndio consumiu o conjunto da antiga 
estação quase completamente. Deste, apenas a plataforma manteve-se e assim permanece até 
hoje. O mecanismo do relógio foi recuperado e instalado em nova torre, dessa vez construída em 
alvenaria. 
Hoje, a torre do relógio, sem o edifício da estação, é o elemento vertical que se destaca na paisagem 
na Parte Baixa. É memória de um tempo pretérito, consumido pelo incêndio. Atualmente o 
patrimônio pertence à MRS e é inacessível aos moradores. A relação entre estes e a estação se 
mantém pela memória, tanto do período de crescimento da vila e pujança econômica do café, 
quanto do esvaziamento do local e abandono do seu patrimônio ferroviário. 

2. Descrição 

Antigo local de embarque e desembarque de passageiros com uma intensa dinâmica comercial, 
além de ser ponto de encontro da população, sobretudo dos trabalhadores locais. De acordo com 
os registros historiográficos, a antiga estação de Alto da Serra era um edifício luxuoso e requintado. 
Foi construída toda em madeira, ferro e telhas francesas vindas da Inglaterra. Recebeu uma torre 
de relógio de 14,4m de altura, também de madeira, e plataforma com ampla cobertura. A estação 
chegou ao Brasil, da Inglaterra, desmontada e com as peças numeradas para montagem no local. 
Atualmente, contudo, o conjunto da extinta estação é resumida pela plataforma já descaracterizada 
pelo incêndio e uma torre de relógio construída com diferentes feições em relação à original, 
inclusive com alteração em sua altura. 

 
Imagem 2. Antiga estação de Paranapiacaba (antes denominada de Alto da Serra) nos primeiros 
anos do século 20. Fonte: Estações Ferroviárias do Brasil.  
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Manutenção e conservação  

Pouco se mantém da estação antiga, apenas a plataforma e a torre e mesmo estes encontram-se 
descaracterizadas. O relógio foi reformado em 2019 após anos de abandono que o deixou em 
estado grave de manutenção. 

Outras referências culturais relacionadas 

Trem 
Estação de Campo Grande 
Estação de Rio Grande da Serra 

3. Avaliação 

Atualmente, o que se remanesce da antiga estação se encontra descaracterizado na paisagem, 
após sua desativação e o incêndio. Todavia, permanece como marco na história e no espaço da 
Vila de Paranapiacaba, além de estar presente na memória dos trabalhadores e da população local. 

4. Recomendações  

Criação de áreas de identificação com relatos de antigos frequentadores da estação, além de ações 
de educação patrimonial que valorizem a memória da referência cultural. 

5. Observações 

Data de preenchimento 

Outubro de 2020. 

Referências 

CRUZ, Thais Fátima dos Santos. Paranapiacaba: a arquitetura e o urbanismo de uma vila 
ferroviária. Dissertação (Mestrado em Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo) - Escola de 
Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2007. 
doi:10.11606/D.18.2007.tde-10122007-090438. 
Estação de Paranapiacaba. Estações ferroviárias brasileiras. Disponível em: 
<.http://www.estacoesferroviarias.com.br/p/paranapiacaba.htm>. Acesso em: 31 out. 2020. 
MENDES, M. A. Mogi lança rota turística ‘Caminho do Sal’ neste sábado. Mogi das Cruzes em 
Foco. 21 jun 2014. Disponível em <https://mogiemfoco.com/2014 /06/20/rota-ecoturistica-caminho-
do-sal/>. Acesso em: 11 nov. 2020. 
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Ficha das Edificações 

1. Identificação 

Estação e passarela de Campo Grande 

Imagem 

 
Imagem 1. Edificações da Estação Campo Grande, passarela e trilhos em primeiro plano, estação 
e plataformas ao fundo, 2020. Fonte: Acervo Equipe de Educação Patrimonial, 2020. 

O que é 

Conjunto de edificações que constituem a Estação Campo Grande, abrange a vegetação do 
entorno, sua passarela, as  plataformas, os trilhos, a estação e as construções adjacentes. 

Onde está 

Estrada de Paranapiacaba, s/n. 

História e significados 

A estação ferroviária Campo Grande foi inaugurada em 1889 pela São Paulo Railway Company, 
integrando a primeira linha de ferro paulista. A ferrovia ligava as cidades de Santos e Jundiaí, que 
tinha como função o escoamento de café e outras mercadorias do interior de São Paulo ao porto 
de Santos e o transporte de passageiros. É uma das poucas estações que mantém sua estrutura 
daquela época. 
Sua construção tinha objetivo inicial de ser um ramal intermediário para manutenção de 
locomotivas, porém a produção local de lenha e carvão gradativamente ganhou importância e foi 
impulsionada com a presença da estação. A atividade extrativista de madeira na região de 
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Paranapiacaba foi fundamental para as olarias de Ribeirão Pires e São Caetano do Sul e as 
demandas do crescimento das cidades de São Paulo e de Santos. 
A oferta de trabalho na região propiciou a criação de vilas no entorno da estação, onde muitos 
trabalhadores formaram famílias e laços de amizade e de afeto. A sociabilidade das vilas tinha 
relação estrita com a existência da estação e do trabalho, seja vinculado à extração de madeira ou 
às outras indústrias que se fixaram na região. 
Por sua localização na paisagem, moradores da região do ABC também escolheram os arredores 
da estação para fazer acampamentos e piqueniques. Segundo GIESBRECHT (2008), “desciam 
nessa estação e andavam pelos caminhos em volta para procurar um bom local. Às vezes, 
chegavam até Paranapiacaba, estação quatro quilômetros à frente e onde a ferrovia não permitia 
que se descesse para fazer os piqueniques.”. 
O destino ficou popular, dando início ao serviço de passageiros na estação. Contudo, não eram 
todos os trens que paravam na estação. A memória de alguns moradores sobre o fato ainda é 
bastante vivo. Isso ocorre, principalmente, pelo fato de que muitas vezes, ao perceberem que o 
trem não ia parar, logo tinham que  “pular do trem” e ou “correr para pegar o trem”. 
A partir de 2001, pouquíssimos trens paravam na estação. O serviço de passageiros  gradualmente 
passou aos fins de semana e, no ano seguinte deixa de chegar até ali, parando na estação anterior, 
em Rio Grande da Serra. Atualmente, apenas circulam nas linhas trens de carga da MRS Logística 
e o Expresso Turístico da  Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) que sai aos fins 
de semana para Paranapiacaba, sem parar na Estação Campo Grande. 
A paralisação de transporte de passageiros é constantemente apontado como fator negativo por 
moradores e um dos incentivos para a sensação de abandono da região. O transporte público local 
possui pouca oferta de ônibus e que não cresceu em substituição aos trens. 
Por não ser utilizada para transporte de passageiros, a estação ficou por quase 20 anos 
abandonada. Com o péssimo estado de manutenção, a passarela foi interditada em 2007; e a 
estação apresentava parte de sua estrutura física em processo de arruinamento, intensificado por 
um incêndio parcial em 2010.  
O restauro da estação é tratado com desconfiança por aqueles que suspeitam das intenções por 
trás dessa ação. Por outro lado, surge também a esperança de que, após as obras, as visitações 
ao local sejam incentivadas. E ainda, há aquelas pessoas que são indiferentes à ação, na convicção 
de que nada do que é feito pelo poder público na região reverbera na qualidade de vida local e na 
permanência dos moradores ali. 
Sobre o restauro, alguns moradores reclamam da demolição de edificações adjacentes à estação. 
Algumas dessas construções foram erguidas posteriormente, não eram antigas como a estação e 
tinham funções secundárias, como abrigo de instalações elétricas e hidráulicas. Mesmo assim, 
alguns relatos demonstram uma relação afetiva por fazerem parte do conjunto da estação, da forma 
que é compreendida pelos moradores. Havia, por exemplo, uma "casinha" de madeira de 
significativa importância para os moradores, como depoimento de morador da região: "eu achei que 
a primeira coisa da reforma era a casinha (...) eu vi ela destruindo, até virar um pedacinho. Quando 
foi feita a reforma, achei que iam reformar a casinha. Aí quando vi, demoliram. Justo a casinha". 
O restauro também é questionado pelos moradores por ter deixado a passarela de fora. Esta é 
lembrada como mirante da paisagem do entorno, como ponto de contemplação dos trens passando 
e lugar de diversão para as crianças. Tornando-se, além de passagem segura para outro lado, um 
elemento cotidiano para o lazer e brincadeiras locais. 
Não só a passarela é alvo da esperança dos moradores para futuros restauros, mas também a 
capela no entorno da estação. A partir da estação se vê o monumento superior da capela e sua 
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história tem relação com a ferrovia, tendo sofrido também processo de abandono gradual junto com 
a desativação do transporte de passageiros. 

2. Descrição 

O conjunto das edificações é composto por bens públicos que estão sob responsabilidade da MRS 
logística, concessionária de transportes de cargas na ferrovia. As edificações se encontram em 
meio a paisagem serrana da região. Existem poucas construções perto, algumas casas e um bar. 
Ao passar pela transposição transversal aos trilhos e, em nível, o elemento que mais se destaca é 
a passarela e, ao fundo se avista a estação. A partir do local é possível ver o Monumento ao Bom 
Jesus/ Divino Redentor, da  Capela São José da Boa Viagem. 
A Estação Campo Grande tem aproximadamente 300 metros quadrados e sua área externa 7.500 
metros (ASSAGRA, 2020). A estação é uma construção em alvenaria estrutural (tijolos), com 
estrutura da cobertura em madeira e telhas de barro tipo francesas. A plataforma da estação é baixa 
indicando que era utilizada com trem mais antigos; existem trechos de plataforma mais altos, 
construídos posteriormente para adaptar a descida de passageiros de trens modernos. 
 

 
Imagem 2. Trecho da estação com plataforma mais alta e parte em frenta a edificação da Estação 
Campo Grande mais baixa, na década de 1990. Fonte: Giesbrecht, 2008. 

 
Já as “casinhas” da estação eram construções feitas em tempos posteriores à estação, de tijolos e 
concreto ou até de madeira.  A passarela é uma estrutura metálica em tela com anéis transversais. 
Possui aproximadamente 20 metros de extensão e duas escadas em cada extremidade. No local 
existem trilhos para passagens dos trens e outros para manobras e estacionamento, constituindo-
se em pátio de operações. Atualmente, as edificações estão sem uso devido às obras de restauro. 
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Imagem 3. Imagem panorâmica da região, onde vê as linhas de manobra, estação à esquerda e 
passarela à direita em meio a paisagem serrana com característica neblina. A foto foi tirada a partir 
da região da Capela São José da Boa Viagem, sem data. Fonte: São Paulo Antiga, 2011. 

Manutenção e conservação  

A Estação Campo Grande está em processo de restauro, no qual demoliram-se algumas 
edificações menores. A passarela encontra-se em estado de conservação razoável, mantendo suas 
características originais. Apresenta algumas patologias que podem comprometer sua estrutura 
física por perda de matéria. Por estar abandonada, a passarela também apresenta riscos à 
segurança de pedestres. 

Outras referências culturais relacionadas 

Trem 
Estação de Paranapiacaba 
Estação e passarela de Rio Grande da Serra 
Vila de Campo Grande 
Ofício dos ferroviários 
Oficio dos restauradores 
Extrair 
Práticas associadas ao viver na natureza 
Sociabilidades de bairro 

3. Avaliação 

A edificação está em processo de restauração, ação importante para sua preservação física. Os 
usos do edifício devem ser pensados de forma a dialogar com a comunidade e suas memórias 
locais, pois o espaço possui vocação para também ser um espaço de encontros e construção de 
novas experiências e afetos. Por outro lado, a passarela carece de manutenção. A sua preservação 
material é urgente, pois ela se constitui em um elemento fundamental nas memórias e nas 
experiências das pessoas na estação. 
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4. Recomendações  

Recomenda-se que o uso da estação inclua espaço para atividades comunitárias de forma a 
fortalecer os laços de pertencimento e sustentação das memórias de quando a estação ainda 
funcionava. A passarela deve ser restaurada no futuro próximo e também ser estudada junto à 
Estação Campo Grande. Com base nas entrevistas feitas o retorno do uso do espaço para 
transporte de passageiros também é pertinente para contribuir com a mobilidade local. 

5. Observações 

Data de preenchimento 

Outubro de 2020 

Referências 

ASSAGRA, Yasmin. Após 20 anos, estação ferroviária de Paranapiacaba será restaurada. Diário 
do Grande ABC, 2020. Disponível em: <https://www.dgabc.com.br/Noticia/3473742/apos-20-anos-
estacao-ferroviaria-de-paranapiacaba-sera-restaurada>. Acesso em: 11 nov. 2020. 
GIESBRECHT, Ralph M. Campo Grande. Estações Ferroviárias do Brasil, 2008. Disponível em: 
<http://www.estacoesferroviarias.com.br/c/campogrande.htm>. Acesso em: 11 nov. 2020. 
NASCIMENTO, Douglas. Estação de Campo Grande. São Paulo Antiga, 2011. Disponível em: 
<https://www.saopauloantiga.com.br/estacao-de-campo-gra nde>. Acesso em: 11 nov. 2020. 
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Ficha das Edificações 

1. Identificação 

Estação e passarela de Rio Grande da Serra 

Imagem 

 
Imagem 1. Estação Ferroviária de Rio Grande da Serra, década de 1970. Fonte: Paiva (2010, p. 
39). 

O que é 

Estação ferroviária de amplo uso de passageiros. Sua inauguração, em 1867, incentivou o 
povoamento do antigo ponto de parada de tropeiros. Consta na memória e no cotidiano dos 
moradores locais e de pessoas que vivem e circulam por todo o território. Sua passarela servia de 
travessia entre os dois lados da estação e da via férrea que divide a cidade. 

Onde está 

Localiza-se entre a Av. Dom Pedro I, s/nº e a R. Guilherme Pinto Monteiro, s/nº, no centro de Rio 
Grande da Serra, município da Grande São Paulo. 

História e significados 

Rio Grande da Serra é um município da Grande São Paulo envolvido por uma Área de Proteção e 
Recuperação de Mananciais, no planalto da Serra do Mar, que faz divisa com os municípios de 
Ribeirão Pires (norte-noroeste), Suzano (extremo leste) e Santo André (de leste a sudoeste). 
Documentos sobre a região remontam ao século XVI e indicam a existência de aldeias indígenas e 
missão jesuíta. A localidade era antigo ponto de passagem e parada de tropeiros, que carregavam 
sal de São Vicente, no litoral, para o interior. Também desenvolveram-se ali atividades pastoris e 
de olaria, até a construção da ferrovia da São Paulo Railway (SPR), a primeira estrada de ferro em 
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território paulista, que conectou Santos e Jundiaí. A inauguração da estação, em 1867, nomeada 
então de Rio Grande, deu incentivo ao povoamento local. 
Entre 1953 e 1963, tanto a estação quanto o então distrito, ex-povoado, foram renomeados para 
Icatuaçu, palavra de origem tupi que significa “rio bom e grande”. O nome de ambos passou ao 
atual Rio Grande da Serra quando a localidade foi emancipada como município, em 1964. 
Com o fim da circulação de passageiros em viagens cotidianas até a Vila de Paranapiacaba, a 
estação de Rio Grande da Serra foi incorporada como parada final da Linha 10–Turquesa, da 
Companhia Paulista de Transporte Metropolitano (CPTM). De suas proximidades, saem ônibus 
intermunicipais em direção à Vila de Paranapiacaba. O uso dos trilhos no restante do trecho foi 
limitado aos trens de carga e ao trem turístico, que atualmente sai aos finais de semana da estação 
Luz, no centro de São Paulo. 
Entre as décadas de 1930 e 1970, a estação de Rio Grande da Serra foi destino de uma linha 
secundária de bonde, que transportava os funcionários e moradores da Vila Pedreira para a sede 
municipal. Segundo Fátima Rodrigues, “Quando [o “Bondinho”] estava aos pedaços, ele carregava 
o povo da Pedreira até a estação e da estação até a Pedreira. Agora que está inteirinho, não sai do 
lugar”. O antigo bonde foi restaurado e hoje está exposto na Câmara Municipal. 
Narrando sua história de vida, Fátima traz consigo parte da história da região. Por exemplo, ao 
remontar a sua infância, rememora um período em que, para ela, a sede parecia “um grande 
acampamento”. “Tudo acontecia em volta da estação”, incluindo um campo de futebol ao lado e 
uma pequena feira aos domingos. 
A passarela de ferro que compõe o conjunto da estação serviu por muitos anos de travessia da via, 
além de ser parte da memória visual da edificação. Em março de 2016, foi interditada para uso e, 
em abril de 2018, retirada para o que viria a ser um processo que culminaria em seu restauro. No 
entanto, a estrutura superior da estação segue depositada ao lado da plataforma sem previsão de 
sua recomposição. 

2. Descrição 

Enquanto bem tombado, o Conjunto da Estação Ferroviária de Rio Grande da Serra compreende 
duas áreas e algumas edificações, como é possível de se verificar em CONDEPHAAT (2009). 
Pensada como referência cultural, essa edificação pode ser destacada especialmente pelas áreas 
de uso mais comum da população local ou que ali circula, que de maneira geral inclui os acessos, 
a bilheteria, as plataformas, os sanitários, a passarela metálica e os trilhos, sua comunicação visual 
e sinalização, bem como o seu entorno imediato. 
Utilizada para embarque e desembarque de passageiros na malha ferroviária da CPTM, Linha 10 - 
Turquesa, seu funcionamento atual segue o padrão dos demais trens da rede metropolitana 
paulista. Sem a passarela, a travessia do trilho só pode ser realizada em nível, em meio aos 
automóveis. É preciso esperar a abertura da cancela quando trens não circulam nos trilhos. Durante 
a travessia, é possível visualizar a estrutura superior que foi retirada da passarela e segue 
depositada de maneira precária ao lado da plataforma, sem os devidos cuidados considerando ser 
esta um bem histórico e tombado. 
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Imagem 2. Estrutura superior da passarela, depositada ao lado da plataforma. Foto: acervo Equipe 
de Educação Patrimonial, 2020. 

 
Imagem 3. Vista da estação e da passarela quando esta ainda estava instalada. Foto: 
CONDEPHAAT, s. d. 

Manutenção e conservação  

A Estação está sob responsabilidade da CPTM e também do CONDEPHAAT, por ser um bem 
tombado pelo estado de São Paulo. O edifício da estação segue bem conservado, apresentando 
características tais como lambrequins de madeira e forro e portas de madeira, no estilo das 
estações da SPR. Mantém-se em bom estado de manutenção e em uso constante. 
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Outras referências culturais relacionadas 

Rede de campos de futebol 
Trem 
Vila Pedreira 
Estação de Campo Grande 
Estação de Paranapiacaba 

3. Avaliação 

A estação segue com manutenção e uso padrão de outras estações da malha da CPTM, o que lhe 
garante certa conservação e limpeza frequente. No entanto, a passarela retirada segue anos sem 
ser restaurada e recolocada e já apresenta danos pelo inadequado acondicionamento. 

4. Recomendações  

Restauro e reposição da passarela. Continuação dos registros de histórias sobre a estação 
enquanto referência cultural. 

5. Observações 

Data de preenchimento 

Outubro de 2020. 

Referências 

CONDEPHAAT - Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico. 
Processo de Tombamento n° 60309/09. Livro do Tombo Histórico: inscrição nº 383, p. 111, 
07/11/2011. Disponível em: <http://condephaat .sp.gov.br/benstombados/. Acesso em: 13 nov. 
2020. 
Paiva, Marcelo de. Águas, trilhos e manacás : as cores da memória. Santo André : Solvay Indupa , 
2010. 
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Ficha das Edificações 

1. Identificação 

Igreja Bom Jesus de Paranapiacaba 

Imagem 

 
Imagem 1. Vista da igreja de Paranapiacaba. Foto: Acervo Equipe de Educação Patrimonial, 2020. 

O que é 

Igreja católica na parte alta de Paranapiacaba (morro) dedicada ao Senhor Bom Jesus, na entrada 
à vila pela rodovia Adib Chamas.  

Onde está 

Rua Rodrigues Quaresma, s/nº. – Parte Alta, Paranapiacaba, Santo André 

História e significados 

A igreja e o cemitério são as primeiras edificações visíveis por quem adentra a vila de 
Paranapiacaba pela Parte Alta (Morro). Mesmo da parte Baixa, é possível avistar a igreja, que se 
destaca na paisagem, constituindo-se assim também em um marco referencial para esta parte da 
vila. A pedra fundamental da igreja foi lançada em 1884 e sua construção foi finalizada em 1889, 
data marcada em sua fachada. Em 1909 sofreu alterações pelo padre Luís Capra que construiu o 
forro, a capela-mor, vitrais e o campanário lateral. 
A igreja é um dos locais de fé e sociabilidade da vila de Paranapiacaba e região. Durante sua 
história foram promovidas celebrações religiosas importantes no calendário da vila e arredores, 
além das missas dominicais, da Missa dos Ferroviários no dia 7 de setembro, e da Missa do Galo 
à meia-noite do dia 24 de dezembro de cada ano. A semana do padroeiro promovia também 
movimentos na parte baixa da vila, em forma de procissão. 
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A relação entre paróquias é comum e agrega sociabilidade entre as comunidades, ultrapassando 
limites administrativos e conectando diferentes povoados. Depois de cerca de cinco anos fechada 
por falta de conservação arquitetônica, foi reformada em 2019 por meio de esforço coletivo entre 
antigos moradores que se reúnem sob o nome de "Amigos de Paranapiacaba" e acionaram a 
prefeitura e a Diocese. Os planos para a retomada das atividades da igreja foram adiados devido à 
pandemia do COVID19. 
 

2. Descrição 

Igreja católica com planta típica, possuindo nave e capela-mor. Externamente, destaca-se o frontão 
e o campanário. Foi construída sobre um patamar acessível por escadarias laterais, elevando assim 
sua visualização. O cemitério, ao lado,  possui uma área de 20 mil m² e aproximadamente 600 
Jazigos de concessão perpétua. 

 
Imagem 2. Vista do morro a partir da passarela onde nota-se a igreja de Bom Jesus ao fundo, à 
esquerda, sem data. Fonte: Stigliano, 2009, p. 179. 

 



 
 

 

PAG.: 104 

 
Imagem 3. Vista da antiga Igreja de Bom Jesus, em 1977. Fonte: Diário do Grande ABC, 1988. 

Manutenção e conservação  

Foi recentemente reformada, em 2019, teve sua cobertura recuperadas e reformada as instalações 
elétricas, além de outras ações de manutenção, como dos vitrais e da porta principal de madeira.  

Outras referências culturais relacionadas 

Festa do padroeiro de Paranapiacaba 
Missa do ferroviário 
Capela São José da Boa Viagem 
Religiosidade e práticas de fé 
Estação de Paranapiacaba 
Passarela de Paranapiacaba 

3. Avaliação 

A igreja encontra-se em bom estado de conservação após reforma recente. Antes da reforma, 
contudo, a igreja encontrava-se com danos tais que afetaram a continuidade de seu uso, como 
vazamentos provenientes da cobertura denunciando, portanto, falta de manutenção por longo 
período. 

4. Recomendações  

Recomenda-se que sejam realizadas avaliações com regularidade a fim de identificar possíveis 
danos à edificação e assim, tornar possível ações de manutenção contínuas e adequadas à sua 
arquitetura histórica. 
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5. Observações 

Data de preenchimento 

Agosto de 2020. 

Referências 

MEDICI, Ademir. Igreja de Paranapiacaba. Diário do Grande ABC. 2 jun 1988. Coluna Memória. 
STIGLIANO, Beatriz Veroneze. Participação comunitária e sustentabilidade socioambiental do 
turismo na vila ferroviária de Paranapiacaba, S.P. Tese (Doutorado em Ciência Ambiental) - Ciência 
Ambiental, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. doi:10.11606/T.90.2009.tde-02062011-
074942.  
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Ficha das Edificações 

1. Identificação 

Passarela (Ponte) de Paranapiacaba 

Imagem 

 
Imagem 1.Vista da passarela de Paranapiacaba a partir da Parte Alta. Foto: Ana Paula Silva Santos, 
2015. Fonte: Wikimedia. 

O que é 

É uma passarela ou uma ponte para pedestres sobre trilhos da ferrovia que faz a ligação entre as 
partes Alta (morro) e Baixa. 

Onde está 

Entre as partes Alta (morro) e Baixa da vila de Paranapiacaba, ligando a rua William Speers com o 
Largo dos Padeiros, acima da linha férrea. 

História e significados 

A passarela, também chamada de "ponte", foi construída em 1889 sobre os trilhos da ferrovia, 
quando os trilhos foram duplicados pela São Paulo Railway (CRUZ, 2007). É um elemento comum 
nos conjuntos ferroviárias a presença de uma passarela de pedestres para vencer a estrada de 
ferro. A da vila de Paranapiacaba porém se diferencia ao unir dois planos da vila, as partes Alta 
(Morro) e Baixa. Por isso serve de ponto de transição entre os dois aglomerados urbanos, 
seccionados pelos trilhos ferroviários abaixo.  
A ponte é um elemento importante para a paisagem da vila. Sobre esta, obtém-se uma paisagem 
panorâmica da vila de onde se vislumbra a vila dos ingleses de um lado, o plano alto do morro, com 
urbanização portuguesa, no lado oposto, na perspectiva ao norte há a torre do relógio, 
remanescente da perdida estação de passageiros e o início do sistema funicular que se dirige à 
Cubatão na direção sul. 
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Como elemento na paisagem, a ponte exibe o fluxo dos transeuntes, quem está transitando entre 
as partes Baixa e Alta e quem adentra ou deixa a vila. A ponte funciona como um “relógio” marcando 
os fluxos cotidianos de moradores e trabalhadores que a atravessam nos horários de início e 
término da jornada de trabalho ou ainda os fluxos de turistas, maiores aos fins de semana. Cria-se 
uma cena comum na vila quando moradores e trabalhadores correm desde a parte baixa, 
atravessam a passarela e sobem a ladeira do morro apressados a fim de tomar um dos ônibus que 
saem da parte Alta, com partidas agendadas de hora em hora. A ponte, assim, apesar de elemento 
estático, é constante cenário do dinamismo e movimento humano na vila. 
Durante grandes eventos na vila, principalmente no Festival de Inverno, a quantidade de visitantes 
na ponte torna-se uma das referências de público participante. Segundo Maria, moradora do 
Rabique, nos tempos de grande público "dava medo andar na ponte porque ela tremia" com a 
quantidade de pedestres. Hoje, a imagem da passarela pouco ocupada durante os festivais é visto 
como sinal de decadência dos eventos e de abandono da vila. 

 
Imagem 2. Vista da passarela com a casa do engenheiro ao fundo. Autora: Ana Paula I. Soida, 
2015 
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Vista da passarela a partir do acesso pelo Largo dos Padeira, com o morro ao fundo. Foto: Ana 
Paula I. Soida, 2015 

2. Descrição 

É uma passarela de cerca de 170 metros de extensão, aproximadamente 2 metros de largura, em 
estrutura metálica esbelta com vigas treliçadas inferiores, apoiada em pilares aporticados vencendo 
grandes vãos sobre os trilhos da ferrovia de Paranapiacaba; possui piso de madeira e não possui 
cobertura. Os antigos guarda-corpos de cabo de aço, típicos da vila, foram mantidos. Porém, para 
maior segurança dos pedestres, foram instalados  gradis de aço, respeitando as atuais normas de 
segurança. Além da conexão entre as partes Alta e Baixa da vila de Paranapiacaba, por meio da 
passarela também se acessa o Museu Funicular. 

Manutenção e conservação  

A passarela foi recentemente bloqueada parcialmente por apresentar fragilidade em sua estrutura. 
A travessia de pedestres continuou possível através de um espaço estreito. Foram instalados 
bloqueios nos acessos para impedir a circulação de motocicletas. 

Outras referências culturais relacionadas 

Festivais “da Prefeitura” 
Carnaval de Paranapiacaba 
Paisagem e contemplação 
Estação de Paranapiacaba 
Igreja Bom Jesus de Paranapiacaba 

3. Avaliação 

A passarela mantém-se como significante referência cultural da região com o passar as décadas, 
uma vez que seu uso continua intenso e cotidiano, sendo um elemento fundamental para a 
mobilidade da vila. Durante os festivais de grande público é possível sentir a oscilação da ponte, 
relatam os moradores. Apesar, dessa movimentação gerar desconforto ocasional nos transeuntes 
não implica necessariamente em risco a integridade estrutural. 
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4. Recomendações  

Recomenda-se urgência na análise de sua estrutura e ações de correção estrutural assim como 
manutenção contínua, respeitando-se o bem protegido pelos órgãos de preservação. Para tais 
ações, deve se ter em máxima conta o uso cotidiano pela população, mantendo-a acessível a estes 
ou, quando não for possível, disponibilizar travessia alternativa segura. Nos eventos de grande 
público, deve-se ter cuidado redobrado com medidas de segurança para controle de peso sobre o 
imóvel. 

5. Observações 

Data de preenchimento 

Outubro de 2020. 

Referências 

SANTOS, Ana Paula Silda, A passarela. Wikimedia. 2015. Disponível em: 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=51966030 

CRUZ, Thais Fátima dos Santos. Paranapiacaba: a arquitetura e o urbanismo de uma vila 
ferroviária. Dissertação (Mestrado em Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo) - Escola de 
Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2007. 
doi:10.11606/D.18.2007.tde-10122007-090438.  
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Ficha das Edificações 

1. Identificação 

Trem 

Imagem 

 
Imagem 1. Locobreque em Paranapiacaba servindo turistas. Foto: Paulo Carmona Sanches Neto, 
1987. Fonte: Wikipedia, 2006. 

O que é 

É um transporte ferroviário que pode ser composto de um ou vários corpos (vagões ou carroças). 
Tem como função o transporte de pessoas ou cargas. É uma referência cultural por estar 
constantemente presença na memória das dos moradores da região. 

Onde está 

Na malha ferroviária entre o município de Rio Grande da Serra e a vila de Paranapiacaba. 

História e significados 

A história do território é intimamente ligada à ferrovia, pois com a construção da linha de ferro e 
suas estações que iniciaram-se as ocupações urbanas de Rio Grande da Serra a Paranapiacaba. 
A ferrovia, contudo, torna-se incompleta ou obsoleta sem o trem. É o trem e as pessoas que nele 
embarcam ou com ele trabalham que dão vida à linha férrea. Não por acaso, é a presença de trens, 
de passageiros e de cargas, que marca o crescimento das vilas ferroviárias de Campo Grande e 
Paranapiacaba do final do século XIX a meados do XX. Por outro lado, é a ausência dos trens de 
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passageiros e a diminuição das atividades nas linhas férreas que marcam o declínio populacional 
desses mesmos lugares e o êxodo para outros municípios.  
O trem adicionou diversos aspectos na vida das vilas. Primeiramente, serviu como meio de 
transporte e deslocamento já que, anteriormente a construção da ferrovia, a região era rural e 
afastada dos centros urbanos. Mesmo com a expansão urbana do estado de São Paulo ao longo 
do século XX e a abertura e modernização de rodovias, o trem continuou sendo um dos principais 
meios de transporte entre os municípios vizinhos e até a estação Luz, no centro de São Paulo. As 
viagens de trem criavam hábitos e o que ocorria nos vagões era reflexo da sociedade da época. 
Havia, por exemplo, formas de se embarcar no trem. Fátima conta sobre a prática de "pular o trem": 

O trem ia até Paranapiacaba e parou porque as pessoas “pulavam o trem”. 
Todas as estações eram livres. Não tinham muro, porteira. Tinha aquela 
Porteirinha de pauzinho, igual tem aqui [cancela que separa a ferrovia da via 
de carros]. Quando começou a ter esse negócio de vários trens e das pessoas 
não terem emprego, não queriam pagar a passagem. Isso que a gente chamava 
de "pular o trem". Entrava por trás quando o trem estava na plataforma com as 
portas abertas. Eles só pulavam a plataforma e entravam no trem. Não iam lá 
na frente pagar a passagem. Paranapiacaba ficou assim, não tinha passageiro 
porque ninguém pagava a passagem. Pulava o trem. Aí, para ir para lá, tem 
que ir de ônibus”. (RODRIGUES, 2020). 

 
Outro relato se dá em relação ao embarque e desembarque na estação de Campo Grande. Antigos 
moradores veem com nostalgia o tempo em que era permitido o uso da estação por passageiros. 
Havia aqueles que não sabiam que determinados trens paravam na estação e outros seguiam 
diretamente até a próxima estação, de Paranapiacaba. Nesse último caso, a solução era descer na 
próxima estação e voltar pela rodovia ou pular do trem em movimento na estação desejada. Conta-
se que o trem diminuía de velocidade ao se aproximar da estação e essa era o momento de se 
pular para fora do trem e para a plataforma da estação. 
As composições de trens são parte da paisagem da região. É comum se observar trens de carga 
nos trilhos entre as antigas vilas ou estacionados nos pátios de manobra. Nas estações de Rio 
Grande da Serra e Campo Grande, muitas vezes pedestres e automóveis são obrigados a aguardar 
a passagem da composição a fim de continuar seu trajeto. Já na vila de Paranapiacaba, além dos 
trens de carga ainda em funcionamento, há também outros mais antigos estacionados, de épocas 
e materiais diversos, que remetem ao período de pujança da vila. Muitos deles, encontram-se em 
grave estado de conservação e iminente perda material. Tal fator reforça o caráter de abandono e 
decadência relatado por moradores em relação à região como um todo. Cabe ressaltar que, alguns 
trens estão tombados em nível estadual pelo CONDEPHAAT, processo número  51546/05, 
resolução de tombamento nº113, de 18/12/15, como parte do Antigo Sistema Funicular de 
Paranapiacaba e seus remanescentes na Serra do Mar. 
Além da contribuição visual que os trens oferecem à ambiência local, a máquina cria sons 
específicos sobre os trilhos, como o apito característico. Sr. Adalberto relata sobre sua relação com 
os sons do trem: 

Nós já estamos aqui há algum tempo, você escutou algum movimento de trem 
passando, o apito???? O trem a vapor tinha uma característica preponderante, 
que era o apito. É inimaginável o valor desse apito numa serra. Ele ecoa, vai 
longe... Isso me traz toda uma volta ao passado... Isso se perde... Pelo descaso, 
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pela ferrugem pela atrocidade do roubo do que restou, da falta de respeito pelo 
que, afinal de contas… (STIGLIANO, 2009, p. 126). 

Foram diversos relatos que desenham uma ambiência criada no local, onde diferentes 
características dão um caráter único para a região, como a relação de apitos aliados à neblina. Com 
a neblina densa, típica da Serra do Mar, não é sempre possível visualizar os comboios de trem, 
mas os apitos e os barulhos da máquina sobre os trilhos se fazem presente, criando uma 
experiência típica da região. O apito do trem se faz tão característico nas localidades que era usado 
também em comemorações. Conta Angenira, moradora de Paranapiacaba, que em noite de ano 
novo na vila havia uma expectativa pelos apitos dos trens:  

E a gente ficava acordado até meia-noite. Aqui na vila tinha a tradição que à 
meia-noite, de apitar as máquinas de trem. Todas as máquinas apitavam à 
meia-noite. Era uma festa! E minha mãe falava pra gente: “vocês ficam olhando 
na janelinha, olham lá pra cima, no céu que vocês vão ver, o ano velho vai subir 
e o ano novo vai descer (RANGER, 2020). 

 
Para Angenira, o trem tem um valor particular. É conhecida a história de sua família que morava 
num vagão em Paranapiacaba, moradia que seu pai recebeu para trabalhar na manutenção da via 
permanente da ferrovia: 

Esse vagãozinho, era um vagãozinho de trem mesmo, de madeira. 
Antigamente não tinha aqueles trens de madeira? Então, ele era parado, 
encostado ao campo de futebol do União Lira Serrano que tem até hoje. Nós 
viemos de uma família muito pobre. Meu pai era funcionário da via permanente 
da via ferroviária, fazia manutenção. Nós éramos em muitos, éramos em nove. 
Imagina naquela época. Era uma “escadinha”. E então eles ofereceram esse 
vagãozinho pro meu pai morar [...] Eu me lembro que eu, muito menina, ficava 
na janela do vagão. Era um vagãozinho compridinho e o banheiro era pra fora, 
tudo bem pobre. Não tínhamos chuveiro, o banho era de bacia. Em troca desse 
vagãozinho eles tinham que fazer esse serviço. (RANGER, 2020). 

O fim da concessão inglesa da via férrea, a substituição do sistema funicular pela cremalheira 
aderência e o fim da linha de passageiros entre Rio Grande da Serra até Paranapiacaba 
determinaram a diminuição do movimento das linhas e das vilas à sua margem. É comum ouvir a 
expressão "acabou o trem, acabou a vila" na região. Segundo a pesquisa de Beatriz Stigliano, o 
som dos trens é lembrado com saudades pelos moradores: 
 

Quando perguntada sobre do que sente falta em Paranapiacaba, Dona Anézia 
também remete aos trens. “Era subúrbio, tinha o expresso. A viagem era 
melhor. Tinha condução mais barata. Apesar de que a gente tem ponto de 
ônibus bem pertinho de casa, mas não é a mesma coisa não. Sinto saudade 
dos trens porque era mais animado” (STIGLIANO, 2009 p. 124) 

Em outro relato da mesma pesquisa, Sr. Adalberto explica sua relação com os sons do trem: 

Se você puder ter a sensação de ficar ali próximo à serra, e ver aquele barulho 
do cabo de aço, descendo, com aquelas polias em movimento e receber aquele 
ar... Que vem tão sereno, tão gostoso... Isso fica... (ele se emociona) Isso fica... 
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E hoje eu vejo isso tudo parado. Dói... Dói pela razão daquela agitação, da 
vivência, daquele respeito, daquela afetividade, do salário, enfim... Daquilo tudo 
que o homem agrega a si naquele momento. Quando isso tudo para… 
(STIGLIANO, 2009 p. 125). 

Moradora de Campo Grande, Elisangela também relata o impacto da ausência de trens de 
passageiros em sua vida: 

Quando tinha o trem facilitava muito a vida para trabalhar [...] E entre Rio 
Grande e Campo Grande são 9 minutos de trem e esses 9 minutos viraram 200 
[de ônibus]. Mas o trem faz falta principalmente pelo turismo, porque é mais 
fácil. Até os parentes, antes, com trem, eles vinham muito mais.Agora, 
praticamente acabou até as visitas. Eu não tenho parente que pegou o ônibus, 
tem parentes da minha mãe de Mauá que pegava o trem e vinha sempre visitar 
a família. Tem uma tia minha que desde que tirou o trem [...] depois que tirou o 
trem ela veio uma vez só, porque ela não sabe ler e então não sabe pegar o 
ônibus. (LOCATELI, 2020). 

2. Descrição 

Um trem é um transporte ferroviário que consiste em um ou vários vagões ligados entre si, com a 
funcionalidade de transportar pessoas ou carga. Na ferrovia secular do território passaram já 
composições de diversos modelos, materiais e tecnologias. Segundo relato reportagem do Diário 
do Grande ABC: 

Havia a primeira e a segunda classes. Os filhos de funcionários e estudantes 
tinham passes livres na primeira classe. Os vagões de primeira destacavam-se 
pelos assentos, construídos em palha trançada. Na parte superior eram 
forrados com pano branco, como uma fronha [...] As locomotivas primavam pela 
limpeza. Equipe cuidava disso. Os laterais não ferrosos, como bronze, cobre e 
aluminio, estavam sempre brilhando. Maquinistas e foguistas, que operavam as 
locomotivas, exigiam limpeza. (MEDICI, 1988) 

O modelo mais característico do território é o locobreque, vagão específico do sistema funicular que 
tinha a função de brecar os vagões que desciam as plataformas, ou empurrar os vagões que 
subiam. Na vila de Paranapiacaba há diversos modelos estacionados, desde os mais antigos 
construídos em madeira à modelos de aço. Vale mencionar também o trem turístico que parte da 
estação da Luz em São Paulo, é uma composição de aço inoxidável da década de 1950. 
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Imagem 2. Trem abandonado na vila de Paranapiacaba. Foto: Ana Paula I. Soida, 2015 

 
Imagem 3. Trens estacionados no pátio próximo à estação de Campo Grande, em 2020. Foto: 
Acervo Equipe de Educação Patrimonial, 2020. 

Manutenção e conservação  

Parte dos trens históricos tombados pelo Condephaat encontram-se em estado precário de 
conservação, com grande perda material e, em alguns casos, ameaçados de iminente perda total. 
Alguns trens estão estacionados em lugar aberto, em gramado, sem qualquer proteção ou ações 
de conservação.  

Outras referências culturais relacionadas 

Estação de Paranapiacaba 
Estação de Campo Grande 
Estação de Rio Grande da Serra 
Locobreque  
Ofício dos ferroviários 
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3. Avaliação 

Parte da referência do trem se manterá enquanto circularem pela localidade. A eliminação da linha 
de passageiros e a diminuição das atividades no geral, causaram grande perda à manutenção do 
trem enquanto referência de sociabilidade, modos de viver, locomover e trabalhar, assim como 
elemento de paisagem. A perda em curso de parte dos trens históricos na vila de Paranapiacaba 
por falta de ações de conservação é uma ameaça à manutenção da memória ferroviária da região. 

4. Recomendações  

Recomenda-se que as composições tombadas sejam acondicionadas em locais adequados, 
protegidas das intempéries e umidade do local e que sejam efetuadas ações de restauro a fim de 
conservar o que ainda se mantém como registro histórico material. Ademais, é necessário fomentar 
ações educativa sobre a dimensão simbólica e social dos trens e não apenas em sua materialidade. 
Algumas iniciativas demonstram tal relação ainda de forma tímida, como o Museu Funicular e do 
Expresso Turístico, que exemplifica como a composição pode ser usada em sua funcionalidade. 

5. Observações 

Data de preenchimento 

Outubro de 2020. 
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Ficha dos Lugares 

1. Identificação 

Bicas 

Imagem 

 
Imagem 1. Bica d’água na parte baixa da Vila de Paranapiacaba. Foto: Equipe de Educação 
Patrimonial. 2020 

O que é 

Pontos de coleta de água potável para consumo, presentes no cotidiano de moradores e visitantes. 

Onde está 

Em diferentes pontos do território, desde o distrito de Paranapiacaba no município de Santo André 
à sede do município de Rio Grande da Serra, ali com destaque para a Biquinha Matarazzo, na Av. 
José Belo, à norte da estação. 

História e significados 

O grande volume de corpos hídricos no território é característico da região, bem como a relação 
histórica entre agrupamentos humanos e a presença de água para consumo e usos diversos. 
É comum assim o contato com as águas de rios, córregos e cachoeiras, tanto em seu percurso 
como em suas nascentes. Não por acaso, em junho de 2003, foi criada a unidade de conservação 
Parque Natural Municipal Nascentes de Paranapiacaba, pelo decreto n° 14.937, que possui uma 
área de 4.261.179,10 m², no Município de Santo André, adquirida da extinta RFFSA e que abarca, 
por exemplo, o local onde nasce o Rio Grande. 
Hoje, o município de Rio Grande da Serra é responsável por 7% de todo o abastecimento de água 
do estado de São Paulo, de acordo com dados de sua prefeitura. Para além dos meios públicos 
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oficiais, é possível identificar a busca constante de água para consumo oriunda de fora da rede de 
abastecimento público, seja por pessoas locais ou visitantes. 
Os locais popularizados para esse fim são fontes de água, canalizadas ou não, geralmente com 
uma estrutura de adequação de seu entorno, seja um simples reposicionamento de pedras ou a 
construção de uma pia com torneiras. Independente da sofisticação da estrutura, esses pontos de 
coleta de água são de amplo uso e popularmente conhecidos como minas, bicas, ou biquinhas. 
De acordo com artigo do jornalista Ademir Medici (1988), havia duas bicas em Rio Grande da Serra, 
pontos de parada para tropeiros no caminho entre São Vicente e Mogi das Cruzes. Um desses 
pontos localizava-se no antigo local conhecido como sertão dos Beber, próximo à avenida Dom 
Pedro I. A outra, a Biquinha Matarazzo, ainda está em funcionamento na Avenida José Belo, à norte 
da estação de trem e acesso entre o centro e bairros periféricos, Seu local de coleta original está 
dentro de uma propriedade privada, atualmente cercada. Em substituição, a água da biquinha foi 
canalizada para uma estrutura de pia com torneiras na área externa à propriedade, largamente 
usada. 
A importância da biquinha para a história do município transparece em seu hino, em trechos que 
remetem a ela e à uma parada do então imperador D. Pedro I naquele local. 
 

Como é lindo seu céu estrelado 

Se a neblina não vem visitar 

Onde D. Pedro ficou acampado 

E com tua água sua sede saciar 

 

Verdes campos, pedreira, progresso 

O teu lema é lutar e vencer 

Da biquinha famosa o regresso 

Que saudade, quem pode esquecer 

 
Mais do que dados oficiais, há relatos de ser parte do cotidiano da população regional o uso de 
bicas d’água como fonte de coleta para consumo. 
 

Quando eu cheguei - na década de 1960 - já tinha a biquinha, ali na entrada de 
quem vai para a Vila Lopes. Lá na Pedreira, na rocha mesmo, tem outra bica. 
O povo de lá pega água ali. E aqui tem muitos terrenos em que as pessoas têm 
mina d’água. (...) 

E tem mina para todo lado. A mina mais famosa daqui, a caixa d’água de Rio 
Grande da Serra, a água que todo mundo usa, é dessa mina - a Biquinha 
Matarazzo (RODRIGUES, 2020). 
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Dentre outras, próximo às casas ou em trilhas pela mata, há uma bica de grande uso localizada na 
parte baixa da Vila de Paranapiacaba, no município de Santo André. 
 

2. Descrição 

Rio Grande da Serra, Campo Grande e Paranapiacaba são entrecruzados por afluentes 
meândricos, de fluxo manso e os de fluxo intenso, bem como aqueles situados em vertentes ou 
declividades ainda maiores, entre os afloramentos rochosos da Mata Atlântica.  
Essa parte da Mata Atlântica atrai pessoas de outras regiões interessadas no ecoturismo e 
cientistas, mas também compõe o cotidiano e o lazer da população local. Uma característica 
constituída na região é a presença de fontes de água, as minas, bicas ou biquinhas, como são 
popularmente conhecidas. 
É visível seu uso constante por pessoas locais ou visitantes em busca de água potável para 
consumo. Em Rio Grande da Serra, na Avenida José Belo, à norte da estação de trem e acesso 
entre o centro e bairros periféricos, é possível identificar a presença de uma antiga bica d’água 
ainda em funcionamento, a Biquinha Matarazzo. Dentre outras, há pelo menos uma bica de grande 
uso na parte baixa da Vila de Paranapiacaba. 
 

 
Imagem 2. Biquinha Matarazzo em Rio Grande da Serra. Fonte: Facebook/Críticos de Rio Grande 
da Serra. 2020 

Manutenção e conservação  

As bicas podem ser consideradas de responsabilidade das esferas estadual de São Paulo e 
municipais de Rio Grande da Serra e Santo André, bem como de particulares que as têm em suas 
propriedades. 

Outras referências culturais relacionadas 

Práticas de lazer  
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Rios, córregos e cachoeiras 
Práticas associadas ao viver na natureza 
Vila Pedreira 
 

3. Avaliação 

Existem legislações e medidas de proteção e vigilância para nascentes e bicas em ambos os 
municípios. 

4. Recomendações  

Cabe avaliar a eficácia e alcance das medidas protetivas atuais, bem como aprofundar estudos 
para registro da memória dos moradores da região em relação aos usos das bicas ao longo da 
história e sua importância enquanto referência cultural. 
 

5. Observações 

Data de preenchimento 

Novembro de 2020. 

Referências 
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Ficha dos Lugares 

 

Identificação 
Casa da Reserva Biológica/ Casa de Seu Vito (in memoriam) e Maria da Conceição.  

Imagem 

 
Imagem 1. Casa de Seu Vito e Maria da Conceição. Fonte: Acervo da Equipe de Educação 
Patrimonial, 2020 

O que é 

Referência nas memórias de moradores/as locais, moradia de família influente na Vila de Campo 
Grande, chegada ao território há cerca de 50 anos, bastante envolvida com as sociabilidades locais, 
principalmente no que tange à religiosidade católica, ao trabalho e zeladoria da Reserva Biológica.  

Onde está 

“Esquina” da rua da Cerâmica com a Rodovia Deputado Antônio Adib Chammas (km 47), defronte 
à Capela São José da Boa Viagem (Monumento ao Bom Jesus). Ponto de acesso à Reserva 
Biológica Alto da Serra de Paranapiacaba mais próximo à Vila de Campo Grande.  

História e significados 

A casa situa-se no interior da Reserva Biológica, como uma “porta de entrada” desta Unidade de 
Conservação (preservação integral), ainda que as pesquisas realizadas neste inventário permitam 
inferir que as atividades de educação ambiental e pesquisa têm sido pouco recorrentes nos últimos 
anos.  
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Segundo relatos obtidos e publicações de jornais locais (DONATO, 2016), Antônio Vito da Costa e 
Maria da Conceição da Costa passaram a residir no local após a segunda metade da década de 
1970. A residência, contudo, é pretérita, uma vez que se trata da mais antiga Reserva Biológica da 
América do Sul, criada em 1909, transferida ao Instituto de Botânica em 1938 e que passaria ao 
compor o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, em 2000. Segundo relato de Maria, seu 
Vito tornou-se trabalhador da Reserva, atuando durante décadas e a família do casal ali permanece 
até os dias atuais.  
Para além deste contato continuado com as atividades de zeladoria da Reserva Biológica, seu Vito 
e Maria foram referências das sociabilidades da Vila de Campo Grande no que concerne às práticas 
católicas. Durante muitos anos, principalmente na década de 1980, este casal mobilizou atividades 
de conservação da Capela São José de Boa Viagem, organização de missas, casamentos, 
batizados, levantamento de fundos para doações e catecismo. Assim, a casa foi um lugar 
significativo para os grupos sociais envolvidos com a religião católica no território, conforme elucida 
o relato de Elisângela, moradora local:  
 

Eu fiz o catecismo na casa da dona Maria (...), ela cedia a casa dela. O esposo 
dela acabou de falecer e ele ia ter muitas histórias para te contar, ele participou 
muito da história de Campo Grande, o seu Vito. Foi uma perda muito grande 
para todos aqui. A dona Maria e o seu Vito eram quem cuidavam e organizavam 
a missa na Igreja, arrumava tudo para o padre, cedia a casa dela para fazer o 
catecismo. Vinham pessoas de Paranapiacaba e do Jardim Lima (LOCATELI, 
2020) 

 
O trecho aponta a importância desta casa, demarcando um período de compartilhamento do tempo 
e de referências culturais, com destaque àquelas relacionadas à religiosidade, envolvendo, 
inclusive, pessoas de outras localidades. Nesse sentido, o falecimento de seu Vito em 2020, foi 
significativo e lamentado pelos moradores locais.   
Cumpre salientar que a Capela inaugurada em 1912 e canonizada em 1913 passou por diferentes 
contextos, em termos de usos sociais e envolvimento da população. Dos primeiros anos à década 
de 1940 atraía muitos fiéis, tanto para celebrações quanto para as orações cotidianas, sendo que 
as primeiras eram realizadas e organizadas em comunhão com a comunidade, padres e párocos 
de Paranapiacaba. Nesse período, ocorreu o caso do tiro na mão da imagem de São José atitude 
relacionada ao excesso de chuvas e que teria revertido esta adversidade meteorológica, segundo 
relatos.  
Após a década de 1940 essa mobilização tornou-se menos intensa, havendo registros que 
remontam ao início do “abandono” neste período (DONATO, 2016), contando inclusive com “lendas” 
locais de que na Capela havia cobras que atacariam os fiéis. É nesse contexto que a casa de seu 
Vito e Dona Maria se tornou referência significativa, pois o casal assumiu as atividades na capela, 
conforme supracitada, interrompendo esse período de afastamento das pessoas. Posteriormente, 
no final da década de 1990 e com a desativação da estação de Campo Grande para passageiros, 
a capela voltou a ter suas atividades reduzidas, num processo que se aprofundou progressivamente 
diante do impacto físico do tempo na edificação.  
Tombada pelo Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arquitetônico-
Urbanístico e Paisagístico de Santo André, em 2016, a Capela encontra-se em ruínas e não foi 
incluída no Plano de Conservação e Restauro da Estação Campo Grande, mesmo estando 
adjacente à mesma, o que gerou incômodo da população local, conforme relatos e entrevistas 
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realizadas neste inventário. Contudo, a casa de Dona Maria e Seu Vito, do outro lado de Rodovia, 
demarca uma referência das memórias locais relacionadas à religiosidade católica.  

2. Descrição 

Essa referência cultural articula a materialidade da residência, demarcando a mais antiga Reserva 
Biológica da América do Sul e sendo ainda habitada pela família de Seu Vito e Dona Maria e as 
memórias das sociabilidades, transcorridas principalmente na década de 1980. 
 
 

 
Imagem 2. Entrada da Reserva Biológica. Fonte: Acervo da Equipe de Educação Patrimonial. 2020 

 
Manutenção e conservação  
Encontra-se habitada pela família e o aspecto externo indica necessidade de conservação.  

Outras referências culturais relacionadas 

Capela de São José da Boa Viagem, Monumento ao Bom Jesus / Monumento ao Divino Redentor 
Vila Campo Grande 
Expressão e práticas de fé 
Sociabilidades de bairro 
Lutas por direitos sociais e práticas contra o abandono 
Estação de Campo Grande 

3. Avaliação 

Essa referência cultural potencializa a dimensão da fé e religiosidade do território, bem como as 
pessoas que, por seus fazeres, demarcaram um contexto importante, sempre avivado pela 
articulação de memórias. Atualmente, pode-se considerar esse alcance mais restrito a 
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determinados grupos sociais, devido à ausência de celebrações católicas e ao estado de abandono 
em que se encontra a Capela.  
A casa de Seu Vito e Dona Maria da Conceição representa, nesse sentido, uma dimensão 
significativa dos patrimônios locais, mobilizando a valoração de momentos coletivos pretéritos, bem 
como a importância da Unidade de Conservação.  
 

4. Recomendações  

Suscitar instâncias de diálogo entre moradores, visitantes e turistas, focadas no papel relevante 
que as sociabilidades cumprem para tecer um sentimento de pertencimento ao território, retomando 
à década de 1980 no território em questão. Criar atividades de educação patrimonial que incentivem 
a percepção de outras referências neste mesmo sentido, salientando para o fato de que essa 
preponderância de determinadas famílias e grupo envolvem uma dimensão material e simbólica da 
vida, que são os lugares de encontro, como as moradas.  
 

5. Observações 

Data de preenchimento  

Novembro de 2020 

Referências 

DONATO, N. Capela centenária é tombada. Diário do Grande ABC. 2016. Disponível em: 
https://www.dgabc.com.br/Mobile/Noticia/2448781/capela-centenaria-e- tombada. Acesso em 11 
nov 2020. 
LOCATELI, Elisângela. [Entrevista para Inventário Participativo da Estação Campo Grande. 
Entrevista cedida a Thais Pereira Rocha. São Paulo, 12 de set. 2020. 2 arquivos de áudio, extensão 
m4a (80 MB) 
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Ficha dos Lugares 

1. Identificação 

Clubes Sociais 

Imagem 

 
Imagem 1. Vista do antigo Clube da Pedreira, em Rio Grande da Serra. Foto: Acervo da Equipe de 
Educação Patrimonial. 2020 

O que é 

Clubes recreativos de administração organizada e com espaço específico para realização de 
eventos de lazer e encontros sociais. 

Onde está 

No bairro Pedreira, Rio Grande da Serra e Paranapiacaba, Santo André. 

História e significados 

Nas vilas operárias isoladas de núcleos urbanos era comum que as empresas proprietárias 
criassem e administrassem clubes recreativos para momentos de descontração e sociabilidade de 
seus funcionários e familiares. Era também uma forma de controle sobre a vida dos 
moradores/operários da empresa para além dos horários de trabalho, uma vez que a natureza dos 
eventos, assim como os horários destes, eram administrados pela empresa. Paralelamente aos 
clubes empresariais, havia também os clubes extra-vilas, ou seja, aqueles instalados para além dos 
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limites da vila operária e que fugiam às regras impostas pelas empresas, onde os operários podiam 
usufruir de maior liberdade. 
O clube Atlético Beneficente Pedreira, fundado em 1939, situa-se em uma edificação térrea, 
próximo ao campo de futebol. Foi espaço de muitas festas, bailes e carnaval, um ponto de encontro 
entre os moradores e de celebrações. Atualmente, com a diminuição da dinâmica do bairro após o 
fim da atividade mineradora, o clube oferece acesso restrito e é pouco utilizado. 
A primeira sede do Clube União Lira Serrano foi construída em 1907 em Paranapiacaba. 
Inicialmente foi sede de duas associações ferroviárias locais, a Associação Musical Lyra da Serra 
e o clube esportivo Serrano Atlético Club. Em 1936, as duas entidade se fundiram criando o União 
Lira Serrano. Dois anos depois, o clube foi transferido para novo edifício, maior e imponente, onde 
encontra-se até a atualidade. A associação aceitava sócios mediante taxa anual simbólica. Em 
troca, os sócios podiam utilizar as instalações do clube como bilhar (chamado de carambola e muito 
difundido), pingue-pongue, bailes, sessões de cinema com banda ao vivo e até partidas de futebol. 
Destaca-se o carnaval da vila, que tradicionalmente é encerrado no salão do clube. Segundo a 
pesquisa de Cruz (2007), no carnaval: 

a hierarquia profissional era posta de lado e todos eram iguais. Os ingleses 
começavam a se descontrair, a princípio em seus camarotes, depois desciam 
para o salão, misturavam-se com os demais e traziam grandes sacos de 
confetes que eram distribuídos entre os foliões que começavam a guerra, uns 
jogando nos outros. (CRUZ, 2007, p. 163-164). 

O Clube Recreativo Flor da Serra foi uma associação cultural que promovia bailes e sessões de 
cinema, em que eram apresentados filmes em capítulos, no morro de Paranapiacaba (Parte Alta). 
Segundo relatos de moradores no clube acontecia também a "hora da peneira", concurso musical 
de calouros que reunia moradores da vila. O clube não existe mais e na edificação funciona uma 
creche municipal. 

2. Descrição 

Os clubes configuram espaços destinados para o lazer e a sociabilidade dos moradores do local. 
Ocupam edificações com espaço para diversas atividades como bailes e apresentações de música. 
O edifício do clube da Pedreira é térreo com salão e palco no interior e um alpendre. 
O União Lira Serrano é abrigado num dos maiores edifícios não laborais da vila de Paranapiacaba, 
localiza-se na Parte Baixa é um dos poucos imóveis com dois pavimentos na vila originária, fato 
que evidencia sua importância para a comunidade. Como parte do conjunto urbano sob 
administração da São Paulo Railway, foi construída seguindo o padrão arquitetônico da vila, com 
estrutura e vedos de madeira. Possui grandes salões que podem acomodar grande público. Sua 
área externa vizinha, pátio com coreto e brinquedos infantis, é também muito utilizado pelas 
crianças ou visitantes em dias de eventos turísticos. 
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Imagem 2. Interior do Clube Lira Serrano, na década de 1940. Fonte: Cruz (2007, p. 110). 

 
Imagem 3. Vista do Clube União Lira Serrano. Foto: Acervo da Equipe de Educação Patrimonial. 
2020 

Manutenção e conservação  

O clube Pedreira é raramente usado atualmente e o edifício não apresenta sinais de manutenção. 
O edifício do Clube Lira encontra-se atualmente interditado desde 2919, por apresentar risco à 
segurança de seus ocupantes. Por esse motivo, o carnaval neste ano de 2020 foi finalizado no pátio 
externo ao edifício. O estado da fachada da imagem 2 revela seu péssimo estado de conservação. 
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É possível identificar concentração de umidade umidade e biofilme nos vedos externos além de uso 
de madeiras inadequadas à edificação.  

Outras referências culturais relacionadas 

Vila Pedreira 
Bailes dos clubes e das empresas 
Futebol, suas sociabilidades ao jogo 
Rede de campos de futebol 

3. Avaliação 

A quase inatividade do clube Pedreira transforma o local em um espaço quase abandonado e com 
pouca conservação arquitetônica. As festividades e demais eventos que ali ocorriam estão sob risco 
de descontinuidade completa e esquecimento. Já para o clube União Lira Serrano, interditado, 
estão planejadas ações de restauro por parte dos órgãos de preservação. Parte das atividades 
tradicionais do clube continuam, como o carnaval, porém fora do edifício o que significou, para os 
moradores, uma ruptura nas tradições da comunidade. 

4. Recomendações  

Recomenda-se incentivos financeiros assim como fomentos culturais que utilizem os clubes como 
as antigas atividades (bailes, carnavais, etc.), bem como atividades recreativas atuais, de maior 
apelo aos jovens moradores da região. Ademais, recomenda-se que seja recuperados as 
edificações através de reformas e ações de restauro e manutenção uma vez que os edifícios são 
partes importantes das referências.  

5. Observações 

Data de preenchimento 

Outubro de 2020. 

Referências 

CRUZ, Thais Fátima dos Santos. Paranapiacaba: a arquitetura e o urbanismo de uma vila 
ferroviária. Dissertação (Mestrado em Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo) - Escola de 
Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2007. 
doi:10.11606/D.18.2007.tde-10122007-090438. 
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Ficha dos Lugares 

1. Identificação 

Pontos de ônibus 

Imagem 

 
Imagem 1. Passageiros se dirigem para ônibus com destino à Rio Grande da Serra, em 
Paranapiacaba. Foto: Acervo da Equipe de Educação Patrimonial, 2020 

O que é 

São locais demarcados para espera, embarque e desembarque de passageiros em ônibus públicos, 
situados em calçadas no meio urbano ou ao lado da rodovia. 

Onde está 

Ao longo da rodovia SP-122, entre a estação de Rio Grande da Serra e o cemitério de 
Paranapiacaba e a Igreja de Bom Jesus de Paranapiacaba. 

História e significados 

As linhas de ônibus públicos e os pontos de embarque e desembarque adquirem maior importância 
no território com a extinção do transporte de passageiros. A partir de 2002, os trens de passageiros, 
com origem a São Paulo, passam a funcionar somente até a estação de Rio Grande da Serra. Para 
se continuar o antigo trajeto, passando em Campo Grande e até Paranapiacaba, é necessário o 
uso de ônibus público ou carros particulares.  
Na ausência do trem, é o ônibus que dá a autonomia de ir e vir entre as localidades ao moradores 
que dependem do transporte público. Em relato colhido durante a pandemia do Covid-19, a 
impossibilidade de viajar de ônibus foi um dos fatores que mais abalou um moradora do Rabique 
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que contava os dias sem viajar de ônibus, relatando que já faziam cinco meses que não pego 
ônibus4. 
A oferta de ônibus, contudo, é limitada o que exige adaptações pode parte dos usuários. O tempo 
de espera para o horário da próxima partida do ônibus pode ser longa. Nesse momento, os pontos 
de ônibus tornam-se locais de encontros e trocas interpessoais, de sociabilidade. São momentos 
de conversas rápidas e descontraídas, de encontros cotidianos ou inesperados já que realizados 
em trânsito.  
A chegada do ônibus é o evento esperado por todos que aguardam nos pontos e mais uma 
possibilidade de trocas se abre, desta vez com o motorista. Como é comum em comunidades 
pequenas, muitas vezes o passageiro usual que adentra o ônibus é reconhecido pelos motoristas 
e cumprimentos e perguntas casuais são feitas rapidamente, enquanto se circula pelo corredor do 
veículo. É comum também que os motoristas esperem um passageiro atrasado que se aproxima, 
correndo, para não perder o ônibus. Essa espera é um ato de atenção e compreensão, "de 
camaradagem", uma vez que as o período de espera entre os ônibus de cada linha costuma ser de 
cerca de uma hora. 
O movimento dos pontos de ônibus também é indicativo do decorrer do tempo no dia, apresentando 
maior público durante os horários de fim e começo de expediente. Nos fins de semana, o público é 
diferente pela quantidade maior de turistas. Estes, muitas vezes desconhecerem os horários de 
partida, permanecem longos períodos à espera da próxima saída programada dos veículos. 

2. Descrição 

Pontos de ônibus são locais em que passageiros aguardam para embarcar nos ônibus e seguir 
viagem até seus destinos. Podem configurar uma pequena edificação com cobertura de telhas e 
bancos (casos de Rio Grande da Serra e no ponto da Indústria Solvay), estruturas de concreto, laje 
e bancos de concreto (caso de Paranapiacaba) ou mesmo a inexistência de qualquer estrutura. 
Neste caso, o local exato do ponto é de conhecimento dos moradores ou passageiros usuais. As 
linhas que seguem até o ponto final de Paranapiacaba são duas, uma parte para a estação de Rio 
Grande da Serra e a outra, tem como destino final o terminal urbano do município de Santo André. 

Manutenção e conservação  

Os pontos de ônibus apresentam, no geral, conservação e manutenção razoável. A manutenção 
dos espaços é de responsabilidade das prefeituras. 

Outras referências culturais relacionadas 

Paisagem e contemplação 
Vila de Paranapiacaba  
Vila de Campo Grande 
Estação de Rio Grande da Serra 
Igreja de Bom Jesus de Paranapiacaba 
Sociabilidades de bairro 

                                                
 
4 Informação verbal em entrevista cedida por moradora em 26 de agosto de 2020. Gravação e identificação 
não autorizada pela entrevista. 
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3. Avaliação 

Os pontos de ônibus encontram-se, no geral, em estado regular de manutenção, mantendo a 
funcionalidade de forma razoável. As as relações interpessoais que neles ocorrem continuam 
durante o tempo de espera da partida do ônibus. As funções dos pontos de ônibus, tanto como 
abrigo temporário quanto de espaço de relações interpessoais continuará enquanto houver 
circulação de ônibus públicos. 
O aumento de viagens e o sonhado retorno do transporte de passageiros não apresentam riscos 
para a referência cultural, uma vez que seus significados e práticas  podem ser associados a outros 
lugares, bem como são vontades desejadas pela comunidade local. 

4. Recomendações  

Recomenda-se que os locais sejam bem mantidos e seguros enquanto abrigos temporários. Para 
se manter tais funções é necessário circulação de ônibus de qualidade, em rotação razoável com 
o público passageiro e abrigos que garantam segurança para a permanência temporária de seus 
ocupantes. 

5. Observações 

Data de preenchimento 

Outubro de 2020 
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Ficha dos Lugares 

1. Identificação 

Rede de Campos de futebol 

Imagem  

 
Imagem 1. Campo de Futebol de Paranapiacaba, inaugurado em 1894. Fonte: Acervo da Equipe 
de Educação Patrimonial, 2020 

O que é 

Lugares onde se realizam as celebrações futebolísticas, bem como um conjunto de sociabilidades 
a elas associadas, como brincadeiras de crianças, festas e encontros semanais nos bares e beiras 
de campo.  

Onde está 

Na Vila de Paranapiacaba, contando com um campo inativo, e no município de Rio Grande da 
Serra, contando com campos em clubes e espaços públicos, como o campo adjacente à antiga 
pedreira. Há aqueles campos que concernem às memórias, como as que se localizavam na Vila de 
Campo Grande e no Bairro Jardim Encantado.  

História e significados 

Na Vila de Paranapiacaba foi inaugurado, em 1894, um campo de futebol com as metragens oficiais 
do jogo que havia se tornado esporte na Inglaterra e, rapidamente, na Europa e América. A questão 
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da metragem, da construção de assentos para espectadores, de  Paranapiacaba ser uma vila 
fundada por ingleses e vivenciada por ferroviários descendentes de europeu somadas ao fato de 
ter ali passado Charles Müller, são fatores que consagram a este o campo o título de primeiro oficial 
do Brasil, ainda que a precisão destes registros seja sempre passível de relativização, tendo em 
vista a pujança do espraiamento da “febre do futebol” (SEABRA, 2003), da Inglaterra às Américas 
(SIMÕES, 2017). 
Deste contexto em diante, outros campos foram criados. Em 1927 se iniciaram as atividades da 
Pedreira, em Rio Grande da Serra, dinamizando assim um bairro e, posteriormente, um clube, em 
1939, que contava com atividades futebolísticas. O campo até hoje situado adjacente à antiga 
pedreira decerto fora criado nesse período. Já em Campo Grande, para as partidas do EC Campo 
Grande, pode ser contextualizado na década de 1930.  
Destaca-se o verbo utilizado – os campos de futebol como criação, ou, noutros termos, como obra 
coletiva da população, uma expressão material e simbólica da cultura popular (SANTOS, 2019). A 
realização do jogo futebolístico pelas camadas mais pobres da população demarca, historicamente, 
um processo contínuo de apropriações do espaço – terrenos públicos, ou terrenos privados 
tornados públicos em determinados intervalos de tempo. Assim, nem sempre a possibilidade do 
jogo esteve pautada em estruturas clubísticas ou campos gestados pelas administrações públicas. 
Estes são parcela ínfima da totalidade, se considerada a potência dessa prática no Brasil.  
No que tange ao território abrangido por este inventário, coexistem (e coexistiram) campos 
associados a clubes, como o de Paranapiacaba (Serrano Futebol Athletic Club e, posteriormente, 
União Lyra Serrano) e o da Pedreira, além daqueles organizados pela população, como o que havia 
no bairro Jardim Encantado, em Rio Grande da Serra e o que permanece, até hoje, na Vila Conde 
deste município.  
Para além da disputa futebolística, esses lugares eram e, parcialmente, ainda são, aglutinadores 
da população, em diversas faixas etárias, mobilizando diversos processos significativos, 
relacionados ao jogar, ao torcer, às festas, às brincadeiras, aos eventos de grande parte, ao comer 
e beber nos bares adjacentes, acompanhados pela “resenha” do jogo, que se mistura à resenha da 
vida, do cotidiano local, dos ciclos de trabalho semanais.  
Tais lugares se entrecruzam, conformando uma rede de longa data, em constante reformulação, no 
bojo das competições entre as Equipes locais e demais da região do ABC e mesmo da capital e 
demais municípios.  

2. Descrição 

Os campos aqui citados são, em geral, bastante simples e com estrutura mínima para realização 
do jogo: o solo aplainado, a vegetação picada ou carpida, os marcadores a cal (muitas vezes já 
dispersos) e as balizas. Os relatos sobre campos não mais existentes permitem inferir no mesmo 
sentido, talvez com inserção a mais de elementos em determinados casos, como bares e vestiários 
improvisados.  
Para além destes, há os campos em espaços de administração pública e clubes, como é o caso do 
Estádio Teixeirão, em Rio Grande da Serra, com ampla estrutura, gramado sintético, iluminação e 
arquibancadas. Cumpre destacar o campo de Paranapiacaba, que em alguns registros é 
denominado como Estádio Charles Müller, onde Serrano e, posteriormente, União Lyra, mandavam 
seus jogos. Sua arquibancada de madeira, bares e alambrados sinalizam o que foi, sem dúvida, o 
campo mais estruturado deste território. Atualmente se encontra em deterioração avançada.  
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Manutenção e conservação  

Os campos de futebol constituem uma dimensão material da celebração futebolística, sendo essa 
mobilizadora de diversos afetos e processos de significação. A manutenção e efervescência destas 
referências culturais dependem da existência física dos campos e do envolvimento da população 
com o jogo/esporte. Ambos se encontram em processo de esmorecimento, no que tange à Vila de 
Campo Grande e Paranapiacaba. Neste, encontram-se inutilizáveis o campo e a arquibancada por 
profundo processo de degradação. 

Outras referências culturais relacionadas 

Festivais "da Prefeitura" 
Vila Campo Grande 
Vila Paranapiacaba 
Vila Pedreiras 
Clubes sociais 
Futebol, suas sociabilidades ao jogo 
Sociabilidades de bairro 
Brincadeiras de rua 

3. Avaliação 

A existência de campos e práticas relacionadas aparenta ser um processo concernente à memória 
em Paranapiacaba e Campo Grande. Na primeira, o campo foi interditado em razão da falta de 
manutenção e dos usos intensos associados às Festivais de Inverno realizados na Vila, implicando 
em falta de segurança (principalmente no que tange às arquibancadas de madeira) e deterioração 
do gramado. Ademais, em ambas as Vilas, a diminuição da população e a ausência de um “palco” 
para as disputas tende a diluir, também, o ímpeto pelo jogo e as sociabilidades por ele mobilizadas. 
Em Rio Grande da Serra, esse conjunto de práticas e significações é mais pujante, sendo que no 
território como um todo, os campos que não estão em clubes ou administrados pela prefeitura são 
ameaçados pela urbanização e comercialização de lotes.  

4. Recomendações  

Políticas de conservação e restauro do Campo de Paranapiacaba, em consonância com as 
demandas da população local, buscando atividades de educação patrimonial que articulem 
memórias relacionadas a este lugar do jogar, do torcer e das sociabilidades no sentido amplo. 
Impulsionar usos coletivos dos campos, relacionados ao futebol bem como a outros esportes. 
Articulação da população em torno da manutenção dos campos que permanecem como obra e 
organização da população, em Rio Grande da Serra.  

5. Observações 

Data de preenchimento 

Outubro de 2020 
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Ficha dos Lugares 

1. Identificação 

Vila Campo Grande 

Imagem 

 
Imagem 1. Paisagem da rua da Cerâmica com casa ao fundo. Foto: Acervo Equipe de Educação 
Patrimonial, 2020. 

O que é 

Vila de casas próximas à Estação de Campo Grande, surgiu por conta da fixação de trabalhadores 
da extração de madeira e carvoarias na região e das atividades relacionadas a ferrovia, trens e 
maquinários. Memórias remontam a sociabilidade local em festas, eventos religiosos e partidas de 
futebol. Embora a estrutura antiga não exista mais, existe ainda poucas casas nas imediações. 

Onde está 

A vila Campo Grande localiza-se nas proximidades da estação de Campo Grande, na altura do 47,5 
Km da Rodovia SP-122 Dep. Antonio Adib Chammas, faz parte do distrito de Paranapiacaba, 
município de Santo André. Fica entre a cidade de Rio Grande da Serra e da vila de Paranapiacaba. 

História e significados 

A história da vila está atrelada à da estação ferroviária de Campo Grande. Os primeiros moradores 
que se instalaram ali eram famílias de ferroviários que trabalhavam na estação, um ramal 
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estratégico de manutenção de locomotivas. A estação foi importante também para o crescimento 
da produção de madeira, lenha e carvão na região e, com isso, outras famílias de trabalhadores 
ligados a essas atividades se instalaram ali, conformando a vila Campo Grande. 
Nesse período, a derrubada e a exploração de madeira no Alto da Serra era grande. As estradas 
particulares para o transporte de madeira por caminhão até a estação de Campo Grande eram 
conservadas pelos próprios moradores; que inclusive se mobilizaram contra os impostos municipais 
de veículos em 1929  (Médici, 1987a). 
 

 
Imagem 2. Família de Eugênio Rodrigues no pátio da Estação de Campo Grande, estação ao fundo 
e paisagem com lenha a serem transportadas. Fonte: Diário do grande ABC (1987a). 

A memória do cotidiano de trabalho atrelado à extração de madeira ainda é presente na região, 
como ocorre na família de Elisângela e de Flávio, moradores da Vila Campo Grande e que moram 
no entorno até hoje. Esse trabalho se transformou da extração ao plantio de eucalipto, em meados 
do século passado, quanto a madeira era energia fundamental à urbanização crescente, não 
apenas do território, mas da Baixada Santista, da cidade de São Paulo e região do ABC. 
A vila teve seu auge como lugar de moradia e de sociabilidade durante a primeira metade do século 
XX. Em relato, Paschoalino Assunção descreve a vila como auge do progresso dessa época e 
relembra a estrutura da vila com “três armazéns de secos e molhados, um clube de futebol, tinha 
bailes, um grande movimento de carregamento de madeiras (toras), lenha, carvão e pedra” 
(MEDICI, 1987b).  
A vila sediava muitos eventos festivos, que reuniam inclusive moradores de outras vilas da região: 
Paranapiacaba, do Rabique e da Vila Elclor. Dentre os locais que ocorriam os eventos, havia uma 
antiga fábrica de cerâmica, no terreno próximo à rua da Cerâmica. Nos fundos dessa, onde 
atualmente está instalado um galpão da empresa Césari, havia um salão de bailes que permanece 
na memória dos moradores locais. Além dos bailes e festas da vila Campo Grande, o local atraía 
outros visitantes, em especial moradores da região do ABC, que acampavam e faziam piqueniques 
nos arredores da estação ferroviária. Com a popularidade do destino, o aumento de moradores e 
tanto pela relação de trabalho quanto de lazer, alguns trens de passageiros paravam na estação. 
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Outra atividade muito apreciada era o uso do campo de futebol. Os times amadores da região 
disputavam campeonatos entre si e suas torcidas mantinham grande rivalidade: Esporte Clube 
Campo Grande (de Campo Grande), União Lira Serrano (da Vila de Paranapiacaba) e Rio Grande 
(de Rio Grande da Serra). 
A religiosidade regional era marcada pela pequena capela de Campo Grande, dedicada a Bom 
Jesus da Boa Viagem. Missas, casamentos, batizados, procissões e outras atividades reuniam fiéis 
das comunidades vizinhas como Paranapiacaba, Taquarussu e do centro de Santo André. 
As casa da antiga vila eram simples, em sua maioria, com estrutura de madeira, algumas com 
varanda em volta. Junto às casas havia espaços de cultivo de alimentos para subsistência local, 
com hortas, e a criação de animais. O cotidiano do morar na vila pode ser vista na imagem a seguir: 

 
Imagem 3. Crianças admirando patos num riacho próximo a estação de Campo Grande, na década 
de 1930. Fonte: DIÁRIO GRANDE ABC (1988b). 

 
Como a vila Campo Grande tinha relação estreita com a existência da estação e do trabalho, o 
declínio das atividades industriais, a diminuição da atividade ferroviária e sua posterior privatização 
somados à proibição da extração de madeira, demarcaram o processo de abandono do local. As 
reportagens do Diário do Grande ABC demonstram que já na década de 1980, grande parte da 
estrutura da antiga vila já não existia mais. 
Outro marco do declínio da vila ocorreu a partir da diminuição de trens de passageiros na estação 
de Campo Grande que foi sendo reduzido gradualmente até ser encerrado em 2002. Atualmente, 
o transporte público é realizado por linha de ônibus que apenas circula uma vez a cada hora. A 
paralisação de transporte de passageiros é constantemente apontada como fator negativo por 
moradores e um dos incentivos para a sensação de abandono da região.  
A falta de diálogo com o poder público também reforça o sentimento de abandono. Em geral, os 
moradores se sentem ameaçados sobre o futuro da vila. Entre os motivos desse sentimento, há o 
projeto de empreendimento de Centro Logístico Campo Grande, também conhecido como Porto 
Seco. O empreendimento prevê o desmatamento de mais 90 hectares de Mata Atlântica e o seu 
funcionamento aumenta consideravelmente o tráfego de caminhões na região. Em diversos pontos 
da região avistam-se lotes vazios, cercados e com placa indicando serem de propriedade da família 
Rawet, a mesma que gere a Fazenda Campo Grande Logística e Participações. Esta, por sua vez, 
é responsável pela execução das obras do Porto Seco. 
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2. Descrição 

Da antiga vila, mantêm-se apenas as estruturas da Capela de Boa Viagem  (Monumento ao Divino 
Redentor), em estado de abandono, e a estação de Campo Grande, em processo de restauro. 
Ambas passaram por longo período sem uso. As outras construções e a sociabilidade da antiga vila 
Campo Grande estão na memória de muitos moradores e trabalhadores da região. Locais como 
armazéns e demais edificações ligadas aos trabalhos da ferrovia, da extração de madeira e da 
produção de carvão já não existem mais. Assim como algumas práticas associadas a lugares 
simbólicos, como os bailes no clube e o campo de futebol, que sediava seu próprio time amador: 
Esporte Clube Campo Grande. 
Mas a vila Campo Grande como lugar de moradia ainda resiste, embora sem o vigor do início do 
século XX. Existem algumas casas, de construções mais recentes nas proximidades, como as da 
Rua da Cerâmica. Alguns moradores são descendentes de trabalhadores antigos e outros 
contemporâneos. Além da Capela de Boa Viagem, existe uma igreja da Congregação Cristã na vila. 
Há também  alguns bares (Esperança da Serra e Bar do Flávio) que são utilizados para eventuais 
encontros da comunidade e com mais intensidade em eventos turísticos. 
Do ponto de vista hidrográfico, a Vila de Campo Grande está próxima a afluentes de menor vazão 
do Rio Grande e a trechos em declividade de fluxo mais intenso, que formam cursos acachoeirados. 
É o caso das áreas circunvizinhas ao Rabique e às estradas que levam ao Bar do Flávio - lugar de 
lazer e ponto de encontro de turistas de aventura, ecoturismo e romeiros, próximo à estação - bem 
como à Parte Baixa de Paranapiacaba. 

 
Imagem 4. Família em frente a casa de madeira com varanda na antiga vila de Campo Grande. 
Fonte: Diário do Grande ABC (1988a). 

Manutenção e conservação  

A vila Campo Grande é parte do território municipal de Santo André. O conjunto das antigas 
edificações da Vila Campo Grande foram demolidas e localizava-se em área que hoje está sob 
responsabilidade da MRS logística, empresa que administra a ferrovia e nela realiza transporte de 
cargas. Não foram encontrados registros e memórias sobre o processo de demolição das casas. 
Além disso, há propriedades particulares menores, como os da rua da Cerâmica, que estão bem 
conservadas. Muitos terrenos vazios da região possuem identificação no local como propriedade 
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Rawet. Alguns moradores relatam que nesses vazios havia casas que foram adquiridas pela Rawet 
e que foram depois demolidas. A empresa Rawet é a responsável pelo empreendimento do Centro 
Logístico Campo Grande. O movimento SOS Paranapiacaba tem se mobilizado junto a sociedade 
civil e especialistas do meio ambiente (como o Projeto Temático FAPESP Governança Ambiental 
na Macrometrópole Paulista) desde 2018 para chamar atenção e lutar contra os riscos ambientais 
e patrimoniais de tal empreendimento. 

Outras referências culturais relacionadas 

Estação de Campo Grande 
Capela São José da Boa Viagem, Monumento ao Bom Jesus / Monumento ao Divino Redentor 
Carnaval de Campo Grande 
Trem 
Rede de campos de Futebol 
Vila Elclor 
Vila Rabique 
Extrair 
Neblina 
Paisagem e contemplação 
Rios, córregos e cachoeiras 
Sensação de Sossego 
Práticas associadas ao viver na natureza 

3. Avaliação 

O declínio da antiga vila não fez desaparecer as memórias dos moradores da região, 
permanecendo como parte da história local e entrelaçada em outras referências culturais do 
território do Alto da Serra. Os moradores atuais são essenciais para a preservação da vila como 
referência cultural. O projeto do Complexo Logístico, Porto Seco, coloca em risco o patrimônio do 
território como um todo e suas intenções se chocam com a vocação turística comunitária que são 
feitas na região. O desenvolvimento da região deve ter por base a vida social, o meio ambiente e o 
meio cultural local, e não ser orientado por interesses exclusivamente econômicos.  

4. Recomendações  

A vila Campo Grande é importante por sua história e pelo cotidiano dos moradores e trabalhadores 
que habitam a região. Recomenda-se a permanência da vila como espaço de moradia, sendo ainda 
necessário investimentos em infraestrutura, como tratamento de água. Recomenda-se o diálogo 
efetivo e a participação social de maneira transversal a todas as etapas de projetos a ser 
implementados na região junto aos moradores e sociedade civil interessada. Todas e qualquer 
intervenção no território deve ter como base a história pessoal, memórias e identidades da 
população e a história local como fonte de desenvolvimento e transformação do território. 
Recomenda-se mais trabalhos de registro e valorização da memória e da identidade do lugar. 

5. Observações 

Data de preenchimento 

Outubro de 2020. 
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Ficha dos Lugares 

1. Identificação 

Vila Elclor 

Imagem 

 
Imagem 1. A rua Dois na Vila Elclor. Fonte: Grupo Vila Elclor - Rede Social Facebook/Publicado 
por: Edna Salviatto em 13 abril 2016. 

 

O que é 

Trata-se de um lugar de referência nas memórias da população local. Antiga Vila de 
trabalhadores/as adjunta à Fábrica de Produtos Químicos Eletrocloro (popularmente conhecida 
como Elclor), possuía clube, igreja, comércios, bancos, escola e espaços de socialização, além das 
moradias. 

Onde está 

Foi gradativamente sendo desativada até sua demolição completa no ano de 2019.  O complexo 
empresarial ao qual estava adjunta localiza-se próximo ao bairro Jardim Encantado (Rio Grande da 
Serra), podendo ser acessado pela Rodovia Antônio Adib Chamas (SP – 122). Em relação à Estrada 
de Ferro Santos- Jundiaí, adjacente, o Complexo situa-se na altura do km 38. A Vila Elclor era 
bastante frequentada pelos/as moradores/as da antiga Vila de Campo Grande, a qual estava 
próxima.  

História e significados 

As Indústrias Químicas Eletrocloro pertenciam ao internacional Grupo Solvay atuante na América 
do Sul. O Complexo se instalou em Santo André em 1948, produzindo soda cáustica, cloro e 
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hipoclorito de sódio. Em 1998 passou a denominar-se Solvay Indupa do Brasil e, atualmente, Unipar 
Indupa, após a Unipar adquirir o controle das operações da Solvay, já na década de 2010. 
Atualmente, a produção concentra-se em PVC e soda cáustica.  
Registros realizados a partir de relatos, bem como em redes sociais de antigos moradores, indicam 
as atividades da Vila constando entre as décadas de 1950 e 1990. Nesse intervalo, bem como nos 
anos subsequentes, parte das atividades podiam ser usufruídas por não moradores, como a Escola, 
os comércios e os eventos de lazer, festas, carnaval e disputas esportivas. Essa possibilidade 
variou ao longo de referido intervalo.   
Devido a este intercâmbio, tornou-se um lugar significativo do território abrangido por este 
inventário, seja no que concerne aos/às antigos/as moradores/as, cujas significações advinham de 
uma sociabilidade próxima engendrada no trabalho e nos momentos de lazer entre famílias, como 
também em relação aos/às moradores/as circunvizinhos/as, que vivenciavam os momentos de lazer 
e ludicidade, como festas e bailes, tendo a Vila como uma das referências destas práticas, 
principalmente para aqueles/as que viviam em Campo Grande.  
Relatos compartilhados com a Equipe deste inventário estimaram um contingente de 
aproximadamente mil moradores na Vila em sua totalidade. A condição socioeconômica destes, 
bem como a condição infraestrutural da Vila, mobilizou uma diferenciação em relação às relações 
sociais tecidas no entorno, estas mais populares. Inclusive, era recorrente a existência de 
trabalhadores/as de serviços domésticos atuarem nas casas da vila, advindos de outros lugares, 
principalmente Rio Grande da Serra.  

2. Descrição 

Conjunto de casas, arruamentos, praças públicas e edificações voltadas ao comércio, serviços, 
lazer, esporte e religião, a Vila Elclor esteve instalada no interior da Indústria Eletrocloro, posterior 
Solvay e Unipar Indupa.  
A planta industrial e a Vila formavam, praticamente, uma continuidade com destaque para a 
existência de uma parada ferroviária, a Parada Eldorado, posterior Parada Elclor, construída em 
1950 para mobilidade da atividade industrial. Esta nunca atingiu a condição de Estação, por não 
possuir estrutura voltada ao trânsito de pessoas e ao transporte de passageiros. Deixou de operar 
no início da década de 1980, ainda que ramais no interior da planta industrial tenham mantido sua 
atividade.  
Tal conjunto de edificações, dinamizado pelo fluxo de moradores/as e trabalhadores/as externos 
conformavam o cotidiano do lugar, destacando-se o reconhecimento mútuo entre familiares e 
amigos/as, dada a recorrências das atividades laborais e de tempo livre em conjunto, nos clubes, 
atividades esportivas e escola.  

Manutenção e conservação  

Totalmente demolida. Relatos obtidos apontam a existência de acervo fotográfico, registros de 
atividades e objetos junto à atual Unipar Indupa.  

Outras referências culturais relacionadas 

Bailes dos clubes e das empresas 
Futebol, suas sociabilidades ao jogo 
Trem 
Brincadeiras de rua 
Sociabilidades de bairro 
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3. Avaliação 

À revelia da impactante demolição completa destas edificações, sua reverberação como referência 
cultural do território, centrada nas memórias, é significativa.  

4. Recomendações  

Mobilizar registros e fomentar situações de compartilhamento de memórias da Vila Elclor. Organizar 
banco de informações audiovisuais e publicizá-las a partir destes compartilhamentos. Viabilizar 
projetos de educação patrimonial com protagonismo destes grupos sociais e suscitar sua 
organização no sentido de obter registros em posse da Unipar Indupa.  
 

5. Observações 

Data de preenchimento 

Outubro de 2020.  

Referências 

Estação Eletrocloro. TGVBR Ferrovias Brasil. 19 set. 2010. Disponível em 
<https://www.tgvbr.org/viewtopic.php?t=5019>. Acesso em: 11 nov. 2020. 
GARCIA, G. Unipar Indupa investe R$ 90 milhões em planta de Santo André. 8 nov 2009. Disponível 
em: <https://www.reporterdiario.com.br/noticia/2627130 /unipar-indupa-investe-r90-milhoes-em-
planta-de-santo-andre/>. Acesso em: 11 nov. 2020. 
Nossa História. UNIPAR INDUPA. Disponível em 
<http://www.uniparcarbocloro.com.br/conteudo_pt.asp?idioma=0&conta=28&tipo=63073&v3>. 
Acesso em: 11 nov. 2020. 
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Ficha dos Lugares 

1. Identificação 

Vila Pedreira 

Imagem 

 
Imagem 1. Antigas casas da vila Pedreira, s. d. Foto: Roberto Botacini. Fonte: Diário do Grande 
ABC, 1987. 

O que é 

É um bairro de Rio Grande da Serra, localizado em terreno que serviu, entre os anos de 1920 e 
1970, como área de extração de pedras. Se assemelhava a uma vila operária. Dessa época, 
preservam-se algumas moradias, a Igreja de Nossa Senhora das Graças e o Clube Pedreiras. No 
bairro, atualmente ainda residem alguns antigos funcionários da empresa de mineração e 
familiares. 

Onde está 

Está a cerca de 3,5km da sede municipal de Rio Grande da Serra. O trajeto pode ser realizado pela 
Av. José Belo. 
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História e significados 

A vila Pedreira surgiu a partir de um terreno de extração de pedra bruta, utilizada principalmente na 
pavimentação e em obras públicas da cidade de São Paulo, empreendidas na década de 1930. 
Moradores fazem menção do uso das pedras ali extraídas inclusive para grandes obras como a 
Avenida Paulista. A extração foi iniciada em 1927 pela empresa privada Companhia Mecânica e, 
do começo dos anos 1930 até o início da década de 1970, pertenceu à Prefeitura de São Paulo. À 
semelhança do que ocorria em vilas operárias, no terreno foram construídas casas para abrigar 
funcionários da jazida e suas famílias. 
No auge da extração, a comunidade contava com capela em devoção a Nossa Senhora das Graças 
(inaugurada em 1949) e Clube Atlético Beneficente Pedreira (de 1937), onde eram realizados 
eventos como bailes e festas de carnaval. Relatos apontam a antiga vila como referência de 
estrutura urbana e de equipamentos de lazer inclusive para moradores de outras vilas e da sede 
municipal. A vida social, segundo os entrevistados, concentrava-se na Pedreira. 
Consta que, em 1931, a Prefeitura de São Paulo firmou um convênio com a Ligth & Power, empresa 
responsável pelo fornecimento de energia elétrica no estado, para estender seu atendimento à 
Pedreira, ampliando assim a mineração. Segundo a Prefeitura de Rio Grande da Serra, esse foi o 
início do desenvolvimento da rede elétrica domiciliar da região. Pelos relatos, foi precária por muitos 
anos. Fátima Rodrigues, que mora desde criança em Rio Grande da Serra, trata da da infraestrutura 
urbana quando compara o passado da Vila da Pedreira e da atual sede municipal: 

Lá na Pedreira tinha a escola, a igreja, o clube, a ambulância que ficava 
constante. Era como se fosse uma mini cidade ali. [...] 

Aqui, meu filho, era um deserto. Não tinha luz na rua, não tinha água encanada, 
não tinha calçamento. [...] A Pedreira era calçada, mas aqui não. 
(RODRIGUES, 2020) 

Segundo a Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, havia um bonde com motor à gasolina que 
ligava a Pedreira à estação de Rio Grande da Serra, levando pedras e passageiros. O “Bondinho” 
tinha seu uso permitido apenas aos moradores da vila e estudantes da escola local. Até os dias de 
hoje está presente no imaginário local, em especial na memória dos moradores mais antigos, como 
a aponta Fátima: 

Tinha um bondinho, a coisa mais linda! Tinha uma estaçãozinha lá dentro da 
Pedreira e o bondinho vinha até aqui perto da estação de Rio Grande. Tinha a 
rotatória aqui, ... Quem descia do bondinho ajudava a empurrar o bondinho para 
ele virar e voltar. (RODRIGUES, 2020). 

No início da década de 1970, já quando diminuía a extração da Pedreira, a Prefeitura de São Paulo 
cedeu o terreno à Companhia Metropolitana de Habitação, que não seguiu com as atividades 
minerárias no local. 
Atualmente, o bairro Pedreira encontra-se bastante periférico à sede municipal de Rio Grande da 
Serra, e a comunidade de trabalhadores da pedreira, suas famílias e descendentes ainda residem 
ali. Preservam suas memórias via oralidade e alguns vestígios ainda estão presentes na paisagem 
da época do funcionamento da pedreira. 

2. Descrição 

A expansão urbana da Vila da Pedreira foi grande em relação ao núcleo original. Algumas casas 
construídas na época da vila operária ainda estão presentes. Atualmente, o bairro conta com 
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poucos equipamentos urbanos, tais como de educação e de saúde. O núcleo explora 
economicamente a área da Pedreira por meio de atividades de turismo ecológico, como 
caminhadas e passeios de bicicleta junto à área verde preservada, O paredão de pedra da antiga 
mineração, com 640 metros de comprimento e 70 metros de altura, é usado para rapel. 
Da região da antiga pedreira, permanece em atividade a Igreja Nossa Senhora das Graças, datada 
de 1949 - em reforma durante a leitura presencial de território, em fevereiro de 2020. A igreja ainda 
é uma das referências de festividades locais, embora hoje ocorram com menor frequência. A 
implantação do templo religioso e da casa paroquial no topo de um pequeno morro lhe confere uma 
característica peculiar: seu acesso é realizada por uma escadaria com dezenas de degraus. A igreja 
foi construída pela Prefeitura de São Paulo em parceria com a população local e conta-se que 
algumas das imagens de pedra do acervo do templo foram esculpidas por moradores da Vila, 
utilizando matéria-prima da Pedreira. 
O antigo bonde que transportava pedras e passageiros foi restaurado e atualmente está exposto 
na sede da Câmara dos Vereadores do município. Além da antiga área de extração e das moradias 
operárias, o bairro preserva ainda o campo de futebol, sem as antigas estruturas de entorno 
(identificadas em registros fotográficos). A edificação do Clube Atlético Beneficente Pedreira 
persiste, mas tem restrito seu uso comunitário, em contraste com a ampla atividade de tempos 
anteriores, conforme relatos, que pode ter incluído não só bailes e festas diversas, mas outras 
atividades comunais. Na antiga área de extração, permanecem ainda as ruínas das instalações 
para extração de pedras, sem sinais de medidas de preservação. Próximo ao paredão de pedra, é 
possível ver água correndo pelo solo, como indício de existência de nascente nas imediações. 

 
Imagem 2. Pedreira em funcionamento, na década de 1940. Fonte: Acervo AHMWL. 
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Imagens 3 e 4. Campo de futebol da Pedreira. Ao fundo, se vê estrutura degradada. Fotos: Acervo 
Equipe de Educação Patrimonial, 2020. 

Manutenção e conservação  

Transformada em bairro de moradia, a Vila Pedreira mantém algumas edificações da antiga vila 
operária e sua manutenção está sob responsabilidade da Prefeitura Municipal de Rio Grande da 
Serra. Ruínas das estruturas de extração de pedra bruta estão em meio à mata, sendo necessária 
avaliação estrutural para sua restauração. O entorno do paredão da Pedreira, utilizado para 
esportes e turismo, tem uma placa informativa, já degradada pelas intempéries, que conta parte da 
história da mineração. Não há outras sinalizações de orientação e infraestrutura aos turistas, 
tampouco equipamentos no local. O local está em estado de conservação razoável e carece de 
manutenção como a retirada de latas, garrafas e outros resíduos de visitantes, que ficam 
espalhados pelo chão. 

Outras referências culturais relacionadas 

Rede de Campos de Futebol 
Futebol, suas sociabilidades ao jogo 
Clubes sociais  
Bailes dos clubes e das empresas 
Estação de Rio Grande da Serra e passarela  
Práticas associadas ao viver na natureza 
Sociabilidades de bairro 

3. Avaliação 

A antiga vila é em um bairro periférico em relação à sede municipal. A comunidade de trabalhadores 
permanece na localidade pela presença dos descendentes dos antigos trabalhadores da pedreira 
e por outros trabalhadores que ali se fixaram posteriormente. A presença desses moradores é 
essencial para a preservação do lugar e das memórias ali enraizadas. A estrutura do campo de 
futebol não existe mais, bem como os antigos usos comunais do clube; o que aparenta restringir as 
opções de lazer local. Não há sinalizações e orientações de acesso, uso e circulação na área do 
paredão de pedra e nas trilhas ao redor, tampouco equipamentos de manutenção. Apenas uma 
lixeira foi identificada junto à única placa de sinalização e não há indícios de coleta de lixo e 
fiscalização no local. Há ruínas de estruturas da antiga mineração envoltas pela mata. 
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4. Recomendações 

Cabe avaliação em conjunto com os moradores sobre o interesse em recriar as estruturas ao redor 
do campo de futebol, bem como a retomada de atividades comunitárias no clube. Recomenda-se 
um aprofundamento deste inventário, com a inclusão de elementos extraídos de mais entrevistas 
com moradores locais. Se realizadas em conjunto com iniciativas de educação patrimonial junto às 
escolas e outros equipamentos públicos, podem contribuir para a preservação da história da vila, 
seus usos e significados atuais e para sua valorização enquanto referências culturais. Intervenções 
urbanas nesse território devem levar em conta a permanência da população atual. Em relação ao 
uso esportivo e turístico, em especial do paredão, são necessários um diagnóstico pormenorizado 
visando a sua preservação e a instalação de sinalização para orientação aos usuários e turistas, 
bem como investimento público em melhorias e fiscalização. Além disso, recomenda-se a avaliação 
estrutural das ruínas da mineração para definir que medidas podem ser tomadas para seu 
acautelamento. 

5. Observações 

Data de preenchimento 

Outubro de 2020. 

Referências 

AHMWL. Um perfil da coleção de fotografias do AHMWL. Informativo Arquivo Histórico Municipal, 
v. 4, n. 22, jan/fev. 2009. Disponível em: <http://arquiamigos.org.br/info/info22/i-manu.htm>. Acesso 
em: 17 Out. 2020. 
MEDICI, Ademir. Bairro Pedreira. Diário do Grande ABC. 1987 . Memória. Disponível em 
<http://www.santoandre.sp.gov.br/pesquisa/ebooks/406514.pdf>. Acesso em: 17 Out. 2020. 
PREFEITURA Municipal de Rio Grande da Serra. Turismo. s.d. [online] Disponível em: 
<www.riograndedaserra.sp.gov.br>. Acesso em: 17 out. 2020. 
RODRIGUES, Fátima Aparecida Lima dos Santos. [Entrevista para Inventário Participativo da 
Estação Campo Grande]. Entrevista cedida a Carlos Eduardo R. Gimenes. São Paulo, 16 agosto. 
2020. 1 arquivo de áudio, extensão m4a (76.5 MB). 
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Ficha dos Lugares 

1. Identificação 

Vila Rabique 

Imagem 

 
Imagem 1. Vista de casas do Rabique 1, no plano superior. Foto: Acervo Equipe de Educação 
Patrimonial. 2020 

O que é 

Vila residencial entre a vila de Campo Grande e de Paranapiacaba. 

Onde está 

A cerca de 800m da vila de Paranapiacaba, acessível à partir da rodovia SP-122. 

História e significados 

A vila possui forte relação com a ferrovia e as vilas adjacentes uma vez que seus moradores são 
formados por ex-ferroviários da SPR ou familiares destes. Seus moradores têm grande apreço pela 
natureza que os envolve, assim como com a tranquilidade que uma área rural oferece. Segundo a 
pesquisa realizada por Elaine Moraes (2018), a distância em relação aos centros urbanos, até 
mesmo da vila de Paranapiacaba, faz do lugar um refúgio onde é possível uma maior privacidade. 
O lugar é comumente visitado por turistas que buscam cachoeiras na região. Embora a economia 
provinda do turismo seja fundamental para a subsistência de grande parte da população das regiões 
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próximas, a atividade turística leva também a rupturas no ambiente do refúgio ao adicionar 
estranhos ao local. 

2. Descrição 

A vila, de ocupação espontânea, é formada por um conjunto de cerca de vinte moradias espalhadas 
em aglomerações chamadas Rabique 1, Rabique 2 e Rabique 3. É considerado aglomerado 
subnormal pela Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos do Estado de São Paulo (SÃO 
PAULO, 2009), ou seja, ocupação irregular, com infraestrutura urbana irregular e carência de 
serviços públicos essenciais. A aglomeração maior (Rabique 1), desenvolveu-se em terreno 
acidentado com risco de deslizamento, próximo a um rio. É acessível apenas por uma via de terra 
para automóveis  e uma escadaria íngreme o que faz do local um aglomerado isolado das 
comunidades vizinhas e cercado pela mata. O trajeto entre as casas é feito por caminhos vicinais 
de terra. De acordo com as entrevistas, todos os acessos, de pedestres ou automóveis, foram 
construídos pelos moradores. 

 
Imagem 2. Vista de parte da casas do Rabique, no plano próximo ao rio. Foto: Acervo Equipe de 
Educação Patrimonial. 2020 

Manutenção e conservação  

A responsabilidade é da prefeitura municipal de Santo André e de órgãos de fiscalização ambiental, 
por compor área de preservação ambiental. 

Outras referências culturais relacionadas 

Vila Campo Grande 
Clubes sociais 
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Sociabilidades de bairro 
Sensação de sossego 
Paisagem e contemplação 
Rios, córregos e cachoeiras 
Práticas associadas ao viver na natureza 

3. Avaliação 

Relatos de fiscalização ambiental presente, mas dificuldade de acesso a serviços públicos básicos. 

4. Recomendações  

Avaliar e realizar meios de como manter os acessos e garantias de serviços públicos, bem como a 
entrada de turistas na área da vila, pode ser discutida de maneira participativa e pactuada com os 
moradores. 

5. Observações 

Data de preenchimento 

Outubro de 2020. 

Referências 

Albuquerque, Elaine Moraes de. Desvelando a paisagem da Vila Ferroviária de Paranapiacaba / 
Elaine Moraes de Albuquerque; orientadora Catharina Pinheiro Cordeiro dos Santos Lima. - São 
Paulo, 2018. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) 
SÃO PAULO. Plano de Desenvolvimento e Proteção Ambiental da Área de Proteção e Recuperação 
de Manancial ‐ APRM Billings: Elaboração e Revisão dos PDPAs das Áreas de Proteção e 
Recuperação dos Mananciais da RMSP. Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos. 2009. 
Disponível em <https://comiteat.sp.gov.br/wp-content/uploads/2019/07/PDPA-Billings.pdf>. Acesso 
em: 13 nov. 2020. 
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Ficha das Naturezas 

1. Identificação 

Caminhos e trilhas na Mata Atlântica 

Imagem 

 
Imagem 1. Trilha usada por moradores na Serra do Mar, próximo à vila de Paranapiacaba. Foto: 
Ana Paula Soida, 2015. 

O que é 

Caminhos e rotas associados a estradas oficiais e não oficiais de circulação, podendo ser 
estruturadas com calçamento, muros de rochas encaixadas e sobrepostas, ou apenas delimitadas 
por áreas com vegetação reduzida. 

Onde está 

No território, presente nas áreas não ou pouco urbanizadas de Rio Grande da Serra e Santo André, 
na Serra do Mar, em área de Mata Atlântica entre os municípios de Santo André . 

História e significados 

Podemos entender trilhas, caminhos, rotas e estradas como estruturas derivadas da paisagem 
construída pela atividade humana, como forma de ocupar diferentes áreas e manter ligação entre 
elas. Na região de Mata Atlântica, sobretudo na área de estudo em questão, temos a ligação 
Planalto-Mar, associada aos percursos indígenas, coloniais, imperiais e da história mais recente, 
como a criação da linha férrea, ou ainda ao trabalho na carvoaria e ao extrativismo de eucalipto. 
Nesse sentido, compreende-se trilhas como marcas humanas de ocupação do território e de ligação 
entre diferentes áreas, tendo caráter econômico e afetivo. 
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São famosas as trilhas da região, principalmente em torno da vila de Campo Grande e na descida 
da Serra do Mar. É comum avistar, da rodovia SP-122, grupos formados principalmente por jovens 
com aparatos para caminhadas adentrando a mata. A prefeitura de Santo André tem mais de dez 
trilhas listadas para visitas, de diferentes aspectos e níveis de dificuldade. Essa atividade de lazer 
é importante fonte de renda para região quando se agrega profissionais regulamentados e 
habilitados como guias turísticos e monitores ambientais. Há de se salientar, contudo, que muitas 
das trilhas existentes na região, algumas que atraem grande público, não são regulamentadas e 
não possuem, portanto, infraestrutura adequada para visitações turísticas. É comum haver 
denúncias por parte dos moradores de descaso com o meio ambiente por parte de turistas, que não 
recolhem seus resíduos e deixam lixo dos mais diversos na região após realizada a visita. 
Há também aquelas trilhas menos conhecidas pelos turistas, mas muito utilizadas por moradores. 
São caminhos vicinais, herdados de tempos pretéritos como exposto acima, que unem 
comunidades distantes e que agregam um conhecimento geográfico secular da região. 

2. Descrição 

Na região inventariada, com diferentes contextos de ocupação humana pelo tempo e espaço, temos 
trilhas associadas a caminhos pré-coloniais como a Trilha Caminho do Sal, que resgata os primeiros 
caminhos entre o Planalto e o Mar feita pelos indígenas, posteriormente apropriada pelos 
colonizadores e substituída pelos jesuítas com a trilha conhecida como Caminhos do Mar. 
A presença do trabalho relacionado ao carvão e à ocupação dos ingleses também resultou em 
diferentes trilhas como o caminho dos Carvoeiros e a trilha da Pedra Lisa, com uma rede de 
caminhos que conectam diferentes fornalhas e bicas de água. 
Áreas antes não utilizadas como esse meio também foram transformadas em trilha, como a antiga 
linha ferroviária -  atual trilha funicular -  demarcando a sobreposição de utilização de traçados e 
caminhos pela região, além de uma extensa e vasta rede de caminhos, devido a presença de 
córregos, rios e cachoeiras. 

Manutenção e conservação  

Os estados das trilhas são os mais diversos, tamanha é a quantidade, variedade e condições - 
regulamentadas ou não. Algumas trilhas são constantemente conservadas enquanto outras, 
irregulares e de uso intensivo, encontram-se constantemente depredadas. 

Outras referências culturais relacionadas 

Estação de Paranapiacaba 
Sensação de sossego 
Práticas de Lazer 
Neblina 
Rios, córregos e Cachoeiras 
Paisagem e contemplação 
Ofícios do turismo 

3. Avaliação 

Atualmente, as trilhas são e estão associadas ao investimento em turismo ambiental na região, 
existindo um incentivo a essa atividade. Todavia, cabe destacar que a realização das trilhas por 
aventureiros e turistas sem a presença de um guia ou sem a  demarcação da trilha proporciona 
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acidentes, tanto devido à possibilidade de se perder na região por desconhecer os caminhos quanto 
por acidentes naturais como deslizamentos e trombas d’águas, eventos geomorfológicos muito 
comuns na região de Mata Atlântica. Faz-se necessário, em alguns pontos, a reestruturação e 
reerguimentos de rochas encaixadas e sobrepostas em locais que têm essa estrutura, além da 
delimitação da área da trilha para conter o avanço e o desmatamento da vegetação no local. 
Outro ponto a destacar é o predominante  uso recreativo, por conta da presença de cachoeiras e 
rios pela área, sendo necessário o incentivo ao conhecimento histórico e cultural dos caminhos da 
região. 

4. Recomendações  

Criação de redes de proteção das trilhas junto com a população local e demarcação dos limites dos 
percursos da trilha. Aconselha-se também que se aproveite o potencial educativo da região, que 
pode ser explorado de maneira reflexiva tanto por sua natureza quanto por sua história e cultura. 

5. Observações 

Data de preenchimento 

Novembro de 2020. 

Referências 

SILVA, Luciana & FIGUEIREDO, Luiz. (2011). Racionalidades e sensibilidades em trilhas 
interpretativo- perceptivas: promovendo ações formativas de Educação Ambiental na Vila de 
Paranapiacaba-Santo André (SP). Revista Brasileira de Ecoturismo. 4. 25-58. 
10.34024/rbecotur.2011.v4.5882. Acesso em: 12 nov 2020. 
Caminho do sal. Portal do SMA. Disponível em: 
<https://www.saobernardo.sp.gov.br/web/sma/caminho-do-sal>. Acesso em: 12 nov 2020. 
Paranapiacaba inspira estudo sobre trilhas. Diário do Grande ABC. 06 de julho de 2016. Disponível 
em: <https://www.dgabc.com.br/Noticia/1973377/ paranapiacaba-inspira-estudo-sobre-trilhas>. 
Acesso em: 9 nov 2020. 
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Ficha das Naturezas 

1. Identificação 

Neblina  

Imagem 

 
Imagem 1. Neblina próxima a Estação Campo Grande. Fonte: Acervo Equipe de Educação 
Patrimonial, janeiro 2020. 

O que é 

Nuvem posicionada próximo à superfície, aumentando a umidade e reduzindo o alcance de visão, 
Confere ambiência de mistério e incertezas à paisagem, agregando mitos e lendas, sinal de maior 
atenção no caminho que faz parte da experiência do viver local. 

Onde está 

Recorrente na região da Serra do Mar, ocorre em todo o território abrangido por este inventário.  

História e significados 

Fenômeno atmosférico característico da Mata Atlântica, por sua intensa evapotranspiração, 
manifestando-se principalmente nas depressões que entremeiam as regiões serranas.  Recorrente 
no território abrangido por este inventário, perpassa as memórias locais, sendo que em diversos 
relatos há lembranças de maior ocorrência nos meados do século XX, em relação aos dias de hoje, 
principalmente nos períodos de inverno quando o sol ficava encoberto por dias. 
A camada branca que se forma na paisagem e caminha por ela, muda a ambiência local e faz parte 
da experiência do viver no território. A neblina é tratada como abrigo local, como um esconderijo 
natural do tempo e do espaço, no qual as vilas e seus moradores se mostram quando querem. O 
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valor afetivo em relação à neblina é evidente nos relatos, como algo único e especial do morar que 
intensifica o elo das pessoas com a natureza.  
A neblina está presente no cotidiano dos/as moradores/as, na observação de pessoas sumindo na 
paisagem, nas recomendações para as práticas das crianças, ditando para não brincar na rua 
enquanto a nuvem estiver pairando no ar. Quando se avista a neblina chegando, portas e janelas 
são fechadas para a umidade não entrar nas casas. 
Por outro lado, pela imprevisibilidade de ocorrência na região, bem como por diminuir a visão, é 
bastante associada a cenário de mistério, pois carrega e cria um ambiente de incertezas. Entre as 
lendas do território, a leitura do véu da noiva que nunca se casou é contada como origem da neblina 
ali.  
Em Paranapiacaba, a neblina também reforça o discurso da vila inglesa, pois o fenômeno ocorre 
no território, na literatura e imaginário sobre a Inglaterra. Por isso, é chamado por algumas pessoas 
de fog, nome inglês de neblina. Ou seja, o “fog londrino” é um fator local que contribui com a 
manutenção de uma característica inglesa de parte da arquitetura da vila. 
A leitura dos ares misteriosos da neblina é utilizado no título de livro sobre as histórias e lendas 
regionais de Jairo Costa: “Fog: enigmas, mistérios e mitos de Paranapiacaba, do litoral atlântico e 
do planalto paulista”.  
Outro fator é que a neblina foi a causa de muitos acidentes de trabalho e de trânsito por reduzir a 
visibilidade. Existem causos e histórias de trabalhadores nos trilhos de trem ou de motoristas nas 
estradas que se acidentaram. O relato de um antigo ferroviário destaca que quando chegava a 
neblina não podia-se mais apreciar a paisagem durante o trabalho. 

2. Descrição 

A neblina é o nome popular do fenômeno climático da névoa e/ou nevoeiro que se origina com 
evapotranspiração intensa, tanto no local quanto deslocada de áreas adjacentes, posteriormente 
sofrendo condensação em baixas temperaturas. Devido às condições de pressão e temperatura, a 
“nuvem” branca situa-se próximo à superfície. Uma vez formada, atrapalha a visão e pode ser mais 
transparente (névoa) ou pode ser mais densa e intensa, dando a impressão que estamos nos meio 
de nuvens (nevoeiro). É também conhecida popularmente como cerração (por vir da serra) ou noiva 
(em referência a lenda do véu da noiva). 
Diferentemente de outros lugares, como na cidade de  São Paulo onde é mais comum ocorrer à 
noite ou no início da manhã  quando a temperatura está bem baixa, a neblina pode encobrir o 
território abrangido por este inventário em todos os dias e em qualquer horário. Apesar de não ser 
algo exclusivo da região, ali é constante devido ao resfriamento do ar em seu deslocamento do 
litoral para regiões mais altas. Sendo classificado como nevoeiro de encosta no campo da 
meteorologia e climatologia (Carneiro, 2012). 
Em pesquisa desenvolvida por Beatriz Stigliano, a partir de entrevistas feitas com moradores, a 
neblina é tida como um dos elementos fundamentais da paisagem de Paranapiacaba. Segundo a 
pesquisadora:  

a neblina chega, normalmente, no início da tarde, permanecendo até as 
primeiras horas do dia. Acontece de, eventualmente, durar o dia todo, ou mais 
de um dia seguido. Transforma a paisagem em algo misterioso, em que não se 
enxerga com nitidez as construções, as pessoas que circulam. (STIGLIANO, 
2009, p. 178). 
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Imagem 2. Neblina ao fundo no Bairro da Pedreira, em Rio Grande da Serra. Fonte: Acervo Equipe 
de Educação Patrimonial, 2020. 

 

Imagem 3. 
Neblina na passarela de Paranapiacaba. Foto: Livia Del Corso, 2019. Fonte: Wikipédia. 

Manutenção e conservação  

A neblina só se mantém com a preservação da Mata Atlântica e seus significados reverberam dos 
moradores do território em suas formas de viver e se sociabilizar. É neste arranjo que a neblina 
como referência cultural é preservada no território.  

Outras referências culturais relacionadas 

Lenda do Véu da Noiva 
Causos e lendas da serra 
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Práticas associadas ao viver na natureza 
Caminhos e trilhas da Mata Atlântica 
Paisagem e contemplação  
Rios, matas e cachoeiras 

3. Avaliação 

A experiência do viver no território é fundamental para a preservação da referência cultural. As 
ameaças de sua existência estão relacionadas com os desafios preservação da Mata Atlântica e 
possíveis influências negativas de grandes empreendimentos na região. 

4. Recomendações 

Recomenda-se que sejam valorizadas as práticas culturais junto a preservação das matas, da 
biodiversidade, dos corpos hídricos, das formas de relevo, num processo de valorização aliado à  
permanência dos moradores no território, algo de extrema importância para as referências culturais 
locais.  

5. Observações 

Data de preenchimento 

Outubro de 2020. 

Referências 

Carneiro, Rogerio Lessa de Castro. Observações do padrão de circulação do vento em escala 
regional e local na Serra do Mar, SP. Tese (Doutorado em Meteorologia) – Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais, São José dos Campos, 2012. http://urlib.net/8JMKD3MGP8W/3BB4645> 
Acesso em: 13 nov. 2020. 
COSTA, Jairo.  FOG – Enigmas, mistérios & mitos de Paranapia-caba, Litoral Atlântico e Planalto 
Paulista. Editora Estranhos Atratores, 2014. 
CORSO, Livia Del. Neblina sobre a passarela metálica de Paranapiacaba. Wikipedia, 2019. 
Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Neblina _Paranapiacaba.jpg . Acesso em: 13 
nov. 2020. 
STIGLIANO, Beatriz Veroneze. Participação comunitária e sustentabilidade socioambiental do 
turismo na vila ferroviária de Paranapiacaba, S.P. Tese (Doutorado em Ciência Ambiental) - Ciência 
Ambiental, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. doi:10.11606/T.90.2009.tde-02062011-
074942. 
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Ficha das Naturezas 

1. Identificação 

Paisagem e contemplação 

Imagem 

 
Imagem 1. Vista da Parte Baixa de Paranapiacaba. Fonte: Acervo da Equipe de Educação 
Patrimonial, 2020. 

O que é 

Aquilo que concerne ao olhar e suscita o aprazível - algo de bem estar, de pertencimento e 
relaxamento, ainda que o sejam, todos eles, sentimentos. A paisagem e contemplação são 
referências culturais presentes nos percursos cotidianos, também pela escuta, quiçá pelo tato e 
demais sentidos do corpo. São as cores e formas significativas, ora estáticas (aparentemente), ora 
em movimento.   

Onde está 

A paisagem sempre está. Em todo o território do inventário participativo. 

História e significados 

Na sociedade a paisagem é bastante associada à beleza apreendida pelo corpo, em dimensão 
espacial ampla – até o horizonte. Contudo, a expressão é de muitos usos e representações. Em 
âmbito científico suas definições se diluem e se isolam em distintas áreas do conhecimento, sendo 
a paisagem adjetivada e conceituada – natural, cultural, urbana, industrial... Caminhos de pesquisa 
que permitiriam tecer, por exemplo, uma “história da paisagem”, considerando-se o território 
abrangido por este inventário.  
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Mas aqui se destaca seu aspecto intersubjetivo, a possibilidade de leitura e interpretação de seus 
símbolos. Algo dinâmico e também polissêmico (FERRAZ, 2014). Por isso, a essa referência 
cultural se acresce a noção de contemplação, como ato intencional ou inconsciente. O contemplar 
que mobiliza não é só o belo, sendo também o seu oposto: um lamento, uma saudade, uma 
angústia. Tudo isso, presente no viver do território inventariado.  
Este contemplar do território estudado, quando realizado ou rememorado, alcança, quase que 
inevitavelmente, as matas, corpos hídricos, morros, serras, vertentes e planícies. Recorrentemente, 
é surpreendido pela densa e duradoura neblina. Assim, se sobrepõem elementos significativos da 
vida para os grupos sociais de Rio Grande, Campo Grande e Paranapiacaba. São as cores, sons 
e formas significativas, ora estáticas (aparentemente) conformando uma calmaria ou abandono, ora 
em movimento pela passagem do trem, das lembranças, ou com a chegada da neblina. 

Descrição 

A referência cultural é composta: pela Mata Atlântica circundante, mesmo que ora longínqua; pelas 
as áreas urbanizadas, suas centralidades, vilas e bairros em expansão - alguns com certa 
uniformidade arquitetônica, como na rua da Colônia, na Pedreira e em Paranapiacaba ou pelos 
vestígios das estruturas de usos que já foram; pelas estações ferroviárias, ferrovia, igrejas e por 
fim, as indústrias de grande porte. Assim, se poderiam descrever, num esforço de síntese, a 
paisagem contemplada pelas pessoas moradoras e trabalhadoras do território em seu cotidiano. 
O contemplar é intersubjetivo e se encadeia pelos deslocamentos, de trem, de ônibus, nas 
caminhadas, nas trilhas, conformando múltiplas narrativas. 
Em pesquisa de Beatriz Stigliano, Dona Zélia relata essa relação múltipla sobre a paisagem e seus 
afetos: 

Eu  cheguei,  elas  estavam conversando, estava mesmo um dia muito bonito, 
ensolarado, a mata estava muito bonita e a mamãe disse: ‘vó, como isso aqui 
é lindo. É um cantinho do paraíso isso  aqui’.  A  vó  olhou,  pensou  um  
pouquinho  e  disse, ‘minha  filha, eu te digo que estamos em plena decadência. 
Isso aqui já foi muito melhor, mais  bonito.  Era  tudo  pintadinho,  arrumadinho,  
tinha  jardins’.  Ela  já  via como  um  lugar  decadente.  E  eu  só  fui  entender  
isso quando  comecei  a estudar o que Paranapiacaba foi (STIGLIANO, 2009, 
p. 116). 
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Imagem 2. Vista da linha férrea nas proximidades da Estação Campo Grande, foto feita a partir da 
Capela Boa Viagem/ Monumento Divino Redentor. Fonte: Acervo da Equipe de Educação 
Patrimonial, 2020. 

Manutenção e conservação  

Variando em termos de intencionalidade, o contemplar pode ser considerado inerente à vida, mas 
o que se admira sofre transformações e o afeto desta contemplação, que se entende como 
referência para muitos grupos locais, pode tornar-se, por ora, insignificante. Esse elemento 
significativo do cotidiano é, em grande parte, protegido por legislações diversas, mas historicamente 
é acometido por mudanças abruptas, como projetos de grande impacto na natureza. E a que se 
desvela para os próximos anos, caso mantida, terá grandeza nunca antes vivenciada. 

Outras referências culturais relacionadas 

Estação de Campo Grande 
Estação de Paranapiacaba 
Estação de Rio Grande da Serra 
Vila Elclor 
Vila Campo Grande 
Vila Rabique 
Vila Pedreira 
Vila Paranapiacaba 
Caminhos e trilhas na Mata Atlântica 
Rios, córregos e cachoeiras 
Neblina 
Práticas associadas ao viver na natureza 

3. Avaliação 

A paisagem e o contemplar estão, inerentemente, em transformação. Pode-se inferir que, na maior 
parte do território abrangido, pouco se transforme nos tempos vindouros. Contudo, fora desta área, 
principalmente em Rio Grande da Serra, as transformações são iminentes. A proteção da Mata 
Atlântica é essencial para a referência cultural em questão, sendo sua apreensão pelo corpo um 
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elemento central do contemplar que foi compartilhado em conversas e entrevistas. Tal prática, já 
pronunciada por lei em boa parte do território abrangido, depende de processos significativos e de 
compartilhamento para que se torne valorizada e reivindicada pelas pessoas. 

4. Recomendações  

Recomenda-se criar, progressivamente, instâncias para que tais intercâmbios se realizem, 
concatenadas com a atenção aos grandes empreendimentos que atuam ou pretendem atuar na 
região. Pelo porte dessas demandas, envolvem-se, inevitavelmente, políticas públicas. A 
permanência dos moradores é fundamental para a preservação dessa referência cultural. 
 

5. Observações 

Data de preenchimento 

Outubro de 2020. 

Referências 

FERRAZ, M. K. Relações entre a pintura de paisagem e o desenvolvimento da Geomorfologia nos 
Estados Unidos. Dissertação (Mestrado em Geografia). Instituto de Geociências. Universidade 
Estadual de Campinas, Campinas, 2014. 
STIGLIANO, Beatriz Veroneze. Participação comunitária e sustentabilidade socioambiental do 
turismo na vila ferroviária de Paranapiacaba, S.P. Tese (Doutorado em Ciência Ambiental) - Ciência 
Ambiental, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. doi:10.11606/T.90.2009.tde-02062011-
074942.  
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Ficha das Naturezas 

1. Identificação 

Práticas de lazer 

Imagem 

 
Imagem 1. Trilha em Paranapiacaba. Foto: Ana Paula I. Soida, 2015 

O que é 

Formas de potencializar a conexão com as matas, animais, corpos hídricos, formas de relevo e 
solo, aguçando os sentidos do corpo em momentos e atividades de lazer.  

Onde está 

Encontra-se em todo o território abrangido pelo inventário. 

História e significados 

O lazer na natureza tem se modificado à medida em que avança a urbanização, sendo marcante o 
caso dos municípios próximos à metrópole paulista. No território em estudo, abrangendo o 
município de Rio Grande da Serra e Santo André (vila de Paranapiacaba e Campo Grande), a 
presença da Serra do Mar com sua biodiversidade e biodinâmica ainda é imponente, apesar dos 
desmatamentos executados para as indústrias, rodovias, ferrovias e núcleos urbanos. Não por 
acaso, é uma região que atrai turistas provindo de cidades maiores e mais urbanizadas, que buscam 
atividades ao ar livre, intensificando sua conexão com a natureza. Quem vive no território, onde 
essa relação é mais proeminente, devido aos parques, tombamentos e unidades de conservação 
(caso da Serra do Mar, por exemplo), tem neste lazer uma dimensão significativa do cotidiano, 
perpassando os ciclos da vida.  
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A Sociedade Brasileira de Pediatria (2019) elencou alguns dos benefícios na saúde do 
relacionamento da criança e adolescente com a natureza. Segundo a Sociedade, o contato: 

melhora o controle de doenças crônicas como diabetes, asma, obesidade, entre 
outras, diminui o risco de dependência ao álcool e a outras drogas, favorece o 
desenvolvimento neuropsicomotor e reduz os problemas de comportamento, 
além de proporcionar bem-estar mental, equilibrar os níveis de vitamina D  e 
diminuir o número de visitas ao médico. O contato com a natureza ajuda 
também a fomentar a criatividade, a iniciativa, a autoconfiança, a capacidade 
de escolha, de tomar decisões e resolver problemas (ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2019 p. 6). 

Além dos benefícios à saúde de crianças e adolescentes, é importante destacar benefícios ligados 
com campo da ética e sociedade como o desenvolvimento da empatia, humildade e senso de 
pertencimento.  
Pedro, morador dos arredores da vila de Campo Grande, testemunhou as fases de devastação e 
recuperação da mata ao redor da sua casa, causadas pela poluição atmosférica das indústrias ali 
instaladas e posterior regulamentação e controle governamental. Mostrando árvores, pés de 
cambuci e os jacus, relembra que na sua infância, o morro ao lado da rodovia Dep. Adib Chammas 
era coberto somente de um gramado baixo, tendo perdido sua cobertura nativa por conta da 
poluição. Era uma atividade das crianças do local subir o morro com uma telha em mãos e descer 
o morro de terra sobre a telha, numa espécie de trenó. Hoje percebe a recuperação da natureza 
(mata secundária) como um ganho para qualidade de sua vida. 
Fátima, moradora de Rio Grande da Serra, também se lembra de sua infância junto à natureza: 

Eu morava ali, duas montanhas, uma estrada no meio e quatro casas. A gente 
fazia cabana, balanço na árvore, arapuca para pegar rolinha, pintassilgo, 
brincadeira de criança de roça. De fazer buraco no morro para fazer ninho para 
as galinhas. (RODRIGUES, 2020) 

Para os moradores dos locais turísticos, o turismo traz certo desconforto pois rompem a privacidade 
do espaço doméstico. Há, porém, ainda espaços desconhecidos ou ignorados pelos visitantes, visto 
que são atrações naturais menos exuberantes, como as pequenas cachoeiras. Nas conversas 
cotidianas, pôde-se perceber a existência de cachoeiras mais voltadas aos moradores e outras aos 
turistas.  
Outra prática comum na região é do piquenique. Há relatos da prática ainda durante o 
funcionamento da estação Campo Grande: 

A Vila Inglesa, que estava sempre brilhando, não permitia esse tipo de lazer 
nas suas imediações. Sendo assim, grupos desciam nas estações anteriores 
como Campo Grande, iam passeando pela estrada de terra que dava acesso à 
mata; geralmente paravam numa cachoeira ali existente e tinham duas 
possibilidades para retornar: ir até o Alto da Serra, aproveitando para uma visita 
à Vila Inglesa e admirar a arquitetura de sua estação aos moldes londrinos, ou, 
caso demorassem mais, retornar à estação de Campo Grande. O percurso 
podia ser feito inverso. Descer no Alto da Serra, visitar a Vila, ver o mar do 
mirante da serra e seguir num passeio pela mata até a estação de Campo 
Grande. (MONTEIRO, 1995 p. 96, apud STIGLIANO, 2009, p. 101-102) 
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2. Descrição 

São várias as formas de lazer que potencializam o elo das pessoas com a natureza. O lazer pode 
ocorrer de forma cotidiana como períodos de contemplação, desconcentração durante os afazeres 
do dia e caminhadas. Para crianças e adolescentes que vivem no território são diversas as formas 
de brincar como construção de cabanas, arapucas, mergulhar e nadar em rios e córregos, etc. 
O lazer pode ocorrer também como eventos planejados que atraem principalmente turistas. Para 
estes, há diversas opções de lazer, organizadas ou não, gratuitas ou mediante a contratação de 
serviços. A região é conhecida por oferecer diversas trilhas a pé. O portal de turismo da prefeitura 
de Santo André apresenta lista com mais de dez trilhas para usufruto dos turistas. Porém há outras 
trilhas muito visitadas de forma irregular, ou seja, não são oficialmente reconhecidas ou preparadas 
para este fim. Assim, é comum observar na rodovia grupos de visitantes, principalmente 
adolescentes, adentrando a mata em direção a estes caminhos. Na região é comum outras formas 
de lazer como ciclismo e rapel, que ocorre principalmente no bairro da Pedreira em Rio Grande da 
Serra. 

Manutenção e conservação 

O lazer aqui tratado depende profundamente da conservação da flora e fauna bem como da 
biogeografia do território como um todo. As trilhas não regulamentadas por vezes apresentam 
vestígios da presença humana em forma de vandalismo e acúmulo de lixo poluindo o meio 
ambiente. 

Outras referências culturais relacionadas 

Lutas por direitos sociais e práticas contra o abandono 
Práticas associadas ao viver na natureza 
Caminhos e trilhas da Mata Atlântica 
Práticas de lazer 
Paisagem como contemplação  
Rios, matas e cachoeiras 

3. Avaliação 

Para se manter as atividades saudáveis é necessária a conservação da Mata Atlântica e, neste 
caso, dos processos biogeográficos concernentes à Serra do Mar. Apesar das proteções legais 
voltadas a tal conservação, essa se vê constantemente ameaçada por loteamentos irregulares e 
instalações industriais. Atualmente, tramita processo para permissão de instalação de um porto 
seco (Centro Logístico Campo Grande) que teria alto impacto na qualidade ambiental do território 
e, consequentemente, profundas mudanças na forma de vida dos moradores e ao lazer aqui 
tratado.  
 

4. Recomendações  

Para a manutenção das atividades de lazer cotidianas é necessária, primordialmente, a 
conservação do ecossistema do local. Isso significa, entre outras ações, fiscalizações mediante 
loteamentos irregulares e sobre instalações industriais e os impactos ambientais por estas 
causados. 
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Para as trilhas, ciclismo e rapel recomenda-se projetos educativos quanto à necessidade de 
preservação e conservação da Mata Atlântica, e monitoramento das trilhas irregulares. Por fim, 
recomenda-se também ações de estímulo às crianças e adolescentes em núcleos urbanos para 
que esses possam aprofundar seu elo com as matas, rios e espécies animais, por meio dos cheiros, 
ruídos e demais interferências aos sentidos do corpo. Com esta finalidade, são recomendadas as 
orientações da Sociedade Brasileira de Pediatria (2019). 

5. Observações 

Data de preenchimento 

Outubro de  2020. 

Referências 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PEDIATRIA. Manual de Orientação "Benefícios da Natureza no 
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Disponível em <https://www.sbp.com.br/fileadmin/us er_upload/manual_orientacao_sbp_cen_.pdf> 
Acesso em: 23 out 2020. 
RODRIGUES, Fátima Aparecida Lima dos Santos. [Entrevista para Inventário Participativo da 
Estação Campo Grande]. Entrevista cedida a Carlos Eduardo R. Gimenes. São Paulo, 16 agosto. 
2020. 1 arquivo de áudio, extensão m4a (76.5 MB). 
SANTO ANDRÉ. Trilhas e Roteiros Ecoturísticos – AMA Paranapiacaba. Portal de turismo de Santo 
André. Disponível em <http://www3.santoandre.sp.gov.br/ turismosantoandre/index.php/ama-
roteiros/> Acesso em: 23 out 2020. 
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Ficha das Naturezas 

1. Identificação 

Rios, córregos e cachoeiras. 

Imagem 

 
Imagem 1. Curso do rio Grande nas proximidades da Estação Campo Grande. Fonte: Acervo da 
Equipe de Educação Patrimonial, 2020. 

O que é 
Corpos hídricos que permeiam o território e podem ser acessados por diversas trilhas, bem como 
por contatos mais diretos, como parques, bicas, fontes e cursos que cortam bairros.  

Onde está 

Em todo o território abarcado pelo inventário participativo. 

História e significados 

Estudos arqueológicos e históricos, dos mais diversos enfoques territoriais, atestam a inerência 
entre agrupamentos humanos e disponibilidade hídrica. Numa concepção temporal mais ampla, 
compreendendo a história da Terra, os corpos hídricos do território estudado têm sua origem 
relacionada aos movimentos que conformaram a geomorfologia da região da Serra do Mar, aos 
ciclos de mudanças climáticas e alterações do regime hídrico da região.   
Essa história, muitas vezes dissociada pelo pensamento, como uma “história natural” apartada de 
uma “história das sociedades humanas”, em realidade se funde num único elo, sendo a água uma 
de suas dimensões vitais. Da fundação destas vilas ao contemporâneo, essas águas passam a ser 
entendidas como recurso, assim como também percebidas e vivenciadas no cotidiano.  
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Quiçá, a natureza que se tenta distanciar do sujeito, sem sucesso. São as águas do banho de rio, 
de brincadeiras, dos fins de semana e das tardes, em encontros e passeios. São as cachoeiras 
alcançadas após a trilha recém-descoberta e desafiadora, ou aquelas amplamente reconhecidas e 
procuradas pelos turistas. Águas que cortam os bairros, em grande parte nocivamente 
contaminadas. Águas que movimentam indústrias químicas e também estão acauteladas em 
parques e reservas. Águas que margeiam caminhadas. Águas represadas e fluidas. Decerto mais 
afetivas, se relacionadas às águas de um território canalizado e de cursos hídricos plenamente 
poluídos, como os da metrópole. Águas que são, inclusive, parte das nascentes que garantem a 
vida na metrópole. Águas acessíveis ao corpo, o que é valioso e raro, num cotidiano em que o elo 
tende a querer escapar.  

2. Descrição  

Rio Grande da Serra, Campo Grande e Paranapiacaba são entrecruzados por afluentes 
meândricos, de fluxo manso e os de fluxo intenso, bem como aqueles situados em vertentes ou 
declividades ainda maiores, entre os afloramentos rochosos da Mata Atlântica, conformando assim, 
cachoeiras.  
Em Rio Grande da Serra, estão os corpos mais caudalosos, como o próprio rio Grande e as 
adjacências da Represa Billings, com grande volume d’água acumulados nas planícies fluviais e 
depressões. Na Vila de Campo Grande, situam-se corpos de menor vazão, como pequenos 
afluentes do rio Grande e os trechos em declividade de fluxo mais intenso, formando cursos 
acachoeirados, como é o caso das áreas circunvizinhas ao Rabique e às estradas que levam ao 
Bar do Flávio e à Parte Baixa de Paranapiacaba. Nesta, as múltiplas vertentes do relevo e 
afloramentos rochosos, tanto nas adjacências da Vila quanto no interior da Mata Atlântica, 
conformam cachoeiras e córregos de fluxo intenso. Em Paranapiacaba e Vila de Campo Grande, 
tais corpos hídricos são mais limpos e em relação à Rio Grande da Serra.  
Esse conjunto está majoritariamente situado nas sub-bacias que confluem para os rios 
Tamanduateí e Tietê, permeando também o represamento Billings, datado da década de 1920, 
todos pertencentes à Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Alto Tietê. Contudo, 
parte das águas escava a escarpa e conflui para o litoral, na Unidade de Gerenciamento da Baixada 
Santista. Aí se localizam as cachoeiras mais belas e procuradas por moradores e turistas.  

Manutenção e conservação  

Os rios, córregos e cachoeiras são referências culturais situadas num território que possui áreas 
tombadas em nível municipal, estadual e federal, além de unidades de conservação e parques 
urbanos. À revelia destes acautelamentos, também existem cursos hídricos altamente poluídos em 
áreas urbanas, inclusive nos parques urbanos de Rio Grande da Serra.   

Outras referências culturais relacionadas 

Religiosidade e expressões de fé 
Luta por direitos sociais e práticas contra o abandono 
Caminhos e trilhas da Mata Atlântica 
Práticas de lazer 
Paisagem e contemplação e sossego 
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3. Avaliação 

O adensamento autoconstrutivo é marcante em Rio Grande da Serra, contrastando com a Vila de 
Campo Grande e Paranapiacaba. Tramita, neste ínterim, um projeto de alto impacto que prevê a 
instalação de um condomínio logístico – o Centro Logístico Campo Grande – cujo porte mobilizou 
a população em conselhos e participação pública, culminando em suspensão temporária do 
processo de licenciamento ambiental, em 2018, a partir da mobilização do SOS Paranapiacaba, 
grupo local. (TORRES; RAMOS; REGINA, 2019). Contudo, os trâmites do processo de 
licenciamento ambiental foram retomados, ainda que distem de sua conclusão. Nesse complexo, 
de um território cindido entre o acautelamento, o turismo, as dinâmicas de rarefação-concentração 
de pessoas e os grandes empreendimentos logísticos, que preveem a supressão de 91 hectares 
de remanescentes de Mata Atlântica (TORRES; RAMOS; REGINA, 2019), as águas acessíveis ao 
corpo estão, decerto, ameaçadas pela poluição e privatização, em diversos trechos e cursos.  

4. Recomendações  

Recomenda-se o fomento a projetos educativos e culturais que enfatizem as múltiplas 
possibilidades de usos sociais das águas ser feito de forma mediada, entendendo a importância 
das águas acessíveis ao corpo no cotidiano da população local e, também, para o fluxo turístico. 
Ademais, publicizar e registrar o conjunto de práticas que se realiza historicamente também se faz 
necessário. Enfatizar, assim, um sentido de valoração, embasando-se, inclusive, nas normativas 
relacionadas à outorga de recursos hídricos, às unidades de conservação e às resoluções de 
tombamentos que abrangem o território. 

5. Observações 

Data de preenchimento 

Outubro de 2020 

Referências 

TORRES, P.H.C.; RAMOS, R. F.; REGINA, l. G . Environmental conflicts at são paulo 
macrometropolis: Paranapiacaba and São Sebastião. Ambiente & Sociedade (online), v. 22, p. 1-
18, 2019.  
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Ficha das Naturezas 

1. Identificação 

Sensação de sossego  

Imagem 

 
Imagem 1. Rua de Cerâmica, Vila de Campo Grande. Fonte: Acervo da Equipe de Educação 
Patrimonial, 2020. 

O que é 

Uma característica do cotidiano no território, mais pronunciada em décadas pretéritas e, portanto, 
nas memórias, relacionada à vida em proximidade com as matas, corpos hídricos e animais, 
proporcionando harmonia às práticas do dia-a-dia e fortalecendo o elo entre as pessoas e os 
“elementos da natureza”.  

Onde está 

Pode-se estimar que tal sensação permeou todo o território abrangido por este inventário em 
momentos pretéritos, contextos diferenciados em razão das especificidades dos bairros e vilas. A 
sensação não parece ser tão pronunciada em determinadas localidades devidas suas 
características específicas (urbanização, insegurança em relação à violência, por exemplo). 
Destacam-se as casas restantes da antiga Vila de Campo Grande, bem como as partes alta e baixa 
de Paranapiacaba, como lugares em que essa sensação é mais pujante.  
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História e significados 

Conforme elucidado nas demais fichas de naturezas que compõem esse inventário, o território aqui 
interpretado permite apreender como os fluxos de energia da natureza se imbricam às pessoas e 
revelam como a distinção entre “sociedade e natureza” é derivada de um modo de pensar e viver, 
digamos, moderno.  
Esse aspecto pululou em diversos momentos de entrevistas e conversas, sendo um deles os relatos 
sobre o sossego. Falas que se remetem aos sons dos animais, dos ventos soprando, das árvores 
sacudindo. Comentários que revelaram o trunfo do silêncio, interrompido por elementos cíclicos, já 
apreendidos pelo corpo, como o som do trem, dos transeuntes, das crianças indo ou retornando da 
escola, dos vizinhos fazendo o mesmo em relação ao trabalho.  
Falas que denunciam um sossego sendo perdido. Falas saudosas de um sossego de outrora. Falas 
que o valorizam enquanto memória, diante de um presente no qual o silêncio pode ser também 
desconfiança, no qual o sossego é acometido pelas obras, pelas transformações abruptas, por 
décadas de turismo em ascensão, nem sempre com o cuidado e o ritmo que o sossego havia 
generosamente cedido ao corpo. Significados de harmonia e serenidade, que ora surgem, ora 
escapam.  
São lugares em transformação.. As pessoas vivenciam as transformações e o corpo, decerto, 
responde. Mudanças no curso do cotidiano, como os fins de semana em que o ritmo é outro e o 
turismo se intensifica. Mudanças no curso dos meses e anos, com os novos moradores que chegam 
e a paisagem que muda abruptamente. Quando matas, rios e animais vão se tornando mais 
distantes e senti-los torna-se mais raro. Quando o corpo desconfia, pode manter-se a sensação de 
sossego?  

2. Descrição 

Existem bairros e vilas no território em questão, como o da Pedreira e Jardim Encantado (em Rio 
Grande da Serra), o Rabique, o Morro e a Parte Baixa (em Paranapiacaba) e a Vila de Campo 
Grande onde a vida transcorre num ritmo tênue. Há uma recorrência nas relações sociais, um 
conhecimento mútuo entre pessoas, poucos comércios e trânsito automotivo, principalmente nos 
dias de semana. Tudo isso é acompanhado pelas sensações promovidas pela proximidade com as 
matas, rios, córregos, aves e outros animais. Sensações que se fundem, confluindo para o que 
pode se chamar sossego, termo recorrente em conversas e entrevistas. 

Manutenção e conservação  

O que se entende como sensação de sossego neste inventário é uma dimensão da vida 
transversalizada por mudanças nas relações socioespaciais do território em questão, o que 
compromete a sua manutenção.  

Outras referências culturais relacionadas 

Vilas de Campo Grande 
Vila Paranapiacaba 
Vila Rabique 
Caminhos e trilhas da Mata Atlântica 
Rios, córregos e cachoeiras 
Neblina 
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3. Avaliação 

Referência significativa, envolvendo memórias e contemporaneidade, mesmo que tensionada. A 
urbanização, por vezes irregular, e a instalação de indústrias em áreas de reserva ambiental podem 
ameaçar a conservação da referência cultural e a qualidade de vida dos moradores. 

4. Recomendações  

Fortalecer as políticas de acautelamento de áreas de região, como forma de manutenção dos ciclos 
de vida que confluem para a sensações descritas nessa ficha. Organizações sociais como forma 
de reivindicar políticas ainda mais amplas nesse sentido, abrangendo áreas em que o sossego 
possa estar em risco. Fortalecer sociabilidades como forma de superar sensações de insegurança.  

5. Observações 

Data de preenchimento 

Outubro de 2020  
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Ficha das Naturezas 

1. Identificação 

Extrair  

Imagem 

 
Imagem 1. O cambuci, fruto típico da região, registrado como patrimônio de Santo André, s. d. 
Fonte: Portal Prefeitura de Santo André. 

O que é 

Interação com as matas para coleta de bens de uso e consumo entre os grupos sociais, 
posteriormente inseridas em circuitos econômicos e de geração de renda, principalmente no que 
concerne à madeira e ao cambuci. 

Onde está 

Nas matas, bairros rurais e áreas de vegetação adensada (mesmo que urbanas), em todo o território 
abrangido pelo inventário. 

História e significados 

A identificação das práticas coletoras realizadas pelos grupos sociais perpassa pesquisas em 
Arqueologia, Antropologia, História, Geografia, dentre outras áreas, sendo um recurso importante 
para compreender a formação de um território e as singularidades relativas a seus aspectos 
etnohistóricos.  
Relatos tecidos no bojo deste inventário, bem como as demais referências culturais da categoria 
“naturezas”, destacam como essa prática esteve imbricada à vida dos grupos sociais do território 
em questão. Eles podem ser entendidos como expressão “recente” de uma história de interação 
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com as matas, que certamente envolve períodos mais longínquos e os modos de vida dos grupos 
indígenas que ali estiveram. 
Em determinados contextos, as relações socioespaciais expandiram essa prática a uma dimensão 
de atividade econômica e geração de renda. A extração de cambuci e madeira atestam essa 
dimensão de modo mais proeminente, tendo sido mencionados, também, processos de extração 
de areia dos corpos hídricos e de palmito das matas deste território. 
Se relacionado a um projeto econômico de extrativismo, o impacto do extrair individual ou familiar 
é, sem dúvida, diferenciado, sendo este último uma prática menos atenta aos ciclos da vida e às 
referências culturais relacionadas às naturezas, em sentido amplo. De todo modo, em ambas as 
dimensões, o extrair se converte em elemento significativo dos modos de vida neste território, sendo 
reconhecido, inclusive, por grupos não envolvidos com a extração na prática.  
Muitas famílias tiveram seu cotidiano de trabalho atrelado à extração de madeira, como ocorreu 
com a família de Elisângela e de Flávio, moradores da Vila de Campo Grande. Uma atividade que 
se modificou da extração ao plantio de eucalipto, para as posteriores extrações, num contexto dos 
meados do século passado, onde a madeira era energia fundamental à urbanização crescente, não 
apenas do território em si, mas do Estado. Isso pode ser relacionado, então, a processos de 
extração de madeira ainda mais pretéritos. 
O extrair relacionado à madeira está imbricado a um acontecimento muito reconhecido no território. 
Moradores da Vila Campo Grande relatam que houve uma chuva de 25 dias de duração na década 
de 1930. Conta-se que o 26° dia amanheceu com sol e os madeireiros se preparavam para voltar 
ao trabalho quando voltou a chover. Enraivecido, o madeireiro Angelin Arnoni disparou um único 
tiro contra a Capela Nossa Senhora de Boa Viagem, mais especificamente na mão da imagem de 
São Sebastião. Segundo relato de Amavilde Carnavale para Ademir Medici (MEDICI, 1987), o tiro 
surtiu resultado: logo em seguida o sol voltou e os madeireiros puderam trabalhar. 
Num mesmo sentido, moradores de todo o território vinculam-se às culturas extratoras de cambuci, 
fruta doce e ácida, de sabor inconfundível. A fruta adquiriu reverberação identitária à medida que 
se inseriu num circuito de saberes e fazeres relacionados a seus derivados – o suco, os doces, os 
bolos, o consumo in natura... Árvore nativa da Mata Atlântica, o cambucizeiro (campomanesia 
phaea), é abundante em toda a região da Serra do Mar; fato que pode ser validado pela existência 
de diversos circuitos comerciais, como os festivais dos municípios da região (dentre os quais se 
destaca, para este inventário, os de Paranapiacaba e de Rio Grande da Serra) e o projeto “Rota do 
Cambuci”, que promove ações de divulgação e comercialização de produções familiares por todo 
o Estado.  
Ademais, destaca-se o registro e o reconhecimento das manifestações culturais oriundas da 
valorização, preservação, cultivo, saberes e fazeres das comunidades serranas relacionados ao 
cambuci, como patrimônio de Santo André. Tal registro foi instituído pelo Conselho Municipal de 
Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arquitetônico-Urbanístico e Paisagístico de Santo André 
(COMDEPHAAPASA), no ano de 2010 (Processo 16175/2010-7). O próprio título do bem registrado 
ressalta a importância da transição da extração para o cultivo do cambuci. Sendo espécie arbórea 
de produção abundante numa única espécie, muitas famílias desenvolveram os saberes e fazeres 
de expansão, a partir de retirada ou produção de mudas a partir das nativas. Essa dinâmica passou 
a abranger até mesmo áreas urbanizadas, onde a vegetação se faz mais densa e acessível, nos 
terrenos particulares onde o solo não foi pavimentado. Atualmente, contudo, relatos atestam que 
essa “produção urbana” de cambuci é pouco pujante, sendo mantida apenas em bairros rurais e 
chácaras que permeiam as estradas do território.  
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2. Descrição 

No território abrangido por este inventário, as economias relacionadas à extração de madeira foram 
pujantes, principalmente na primeira metade e em meados do século XX. Clareiras foram abertas 
e o plantio de eucalipto avançou. Tal arranjo produtivo esmoreceu à medida que a madeira foi 
substituída por outros recursos e que avançaram, felizmente, as legislações de acautelamento e 
proteção das matas. Cabe apontar que são as mesmas matas que generosamente oferecem o 
cambuci, mencionado acima. 
Cumpre demarcar que, neste território, outras referências culturais vinculam as pessoas às 
naturezas e, nesse sentido, a extração de madeira, de outras espécies vegetais e até mesmo de 
rochas pode ser entendida num sentido amplo e indissociável da história deste território, para além 
das economias supracitadas.  

Manutenção e conservação  

A partir das pesquisas e interpretações junto à população local, a prática extrativa de menor 
intensidade, associada à dimensão familiar, permanece pujante no território.  
Destaca-se a existência de normativas (tombamento e unidades de conservação) que protegem o 
território de um extrativismo de grande porte enquanto projeto econômico. Isso porque, mesmo 
sendo significativo às memórias locais, o extrativismo impacta as matas e demais referências 
culturais citadas neste inventário. 

Outras referências culturais relacionadas 

Caminhos e trilhas da Mata Atlântica 
Rios, córregos e cachoeiras 
Neblina 
Sociabilidades de bairro 
Festivais da Prefeitura 

3. Avaliação 

A prática atualmente está centrada no cambuci e ocorre em bairros rurais e chácaras. Significativa 
no que concerne às memórias locais, é fomentada pelos festivais municipais, que representam um 
mobilizador de economias familiares, bem como um sentido identitário do território.  

4. Recomendações  

No bojo da organização, divulgação e realização dos festivais de cambuci, que já são pujantes no 
território, é importante fomentar ações educativas que vinculem os saberes e fazeres da produção 
de seus derivados, em todas as suas etapas. Também cabe inserir, no bojo dessas ações, o 
compartilhamento de memórias das famílias diretamente envolvidas, valorizando esse patrimônio 
na chave de normativa supracitada. O que visa articular a relevância do cambuci para o território 
como mote para ações educativas que dimensionem a importância das atividades extrativas para 
a formação do território e para compreender, em sentido amplo, aspectos etnohistóricos.  
Em relação aos impactos e premissas das legislações de proteção ao meio ambiente, é essencial 
fomentar ações educativas relacionadas à extração familiar, em contraposição aos grandes projetos 
extrativistas. 
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5. Observações 

Data de preenchimento 

Outubro de 2020. 

Referências 

COMDEPHAAPASA - Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, 
Arquitetônico-Urbanístico e Paisagístico de Santo André. Registro e reconhecimento das 
manifestações culturais oriundas da valorização, preservação, cultivo, saberes e fazeres das 
comunidades serranas relacionados ao Cambuci, 2010. Santo André: COMDEPHAAPASA, 2010. 
MEDICI, Ademir. Madeira em Rio Grande. Diário do Grande ABC. 1988. Memória. Disponível em 
<http://www.santoandre.sp.gov.br/pesquisa/ebooks/407119.pdf>. Acesso em: 01 Nov. 2020. 
MEDICI, Ademir. Tiro na mão do Bom Jesus. Diário do Grande ABC. 1987. Memória. Disponível 
em <http://www.santoandre.sp.gov.br/pesquisa/ebooks/ 406581.pdf>. Acesso em: 01 Nov. 2020. 
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Ficha dos Saberes 

1. Identificação 

Brincadeiras de rua 

Imagem 

 
Imagem 1. Crianças brincam em praça pública no bairro Pedreira, em Rio Grande da Serra. Foto: 
Acervo Equipe de Educação Patrimonial, 2020. 

O que é 

Brincadeiras infantis e recreações diversas realizadas nas ruas ou em espaços públicos. 

Onde está 

Ocorrem em ruas, calçadas ou lugares amplos e abertos. 

História e significados 

As brincadeiras de rua ocorrem em espaços públicos, geralmente em ambientes abertos como 
calçadas, ruas, terrenos baldios e praças.. São atividades que reúnem crianças da vizinhança ou 
mesmo externas ao local, dada a receptividade da fase lúdica da infância.. Elas são importantes 
para o desenvolvimento da criatividade, imaginação e sociabilidade e fortalecem laços de 
comunidade tanto nas crianças quanto para os adultos. Junto à natureza, as crianças apreendem 
conhecimentos sobre fauna e flora e suas relações com o homem e seus produtos. Embora as 
brincadeiras partam da criatividade dos seus praticantes, muitas são antigas e repetidas, com 
modificações ou não, de geração à geração. 



 
 

 

PAG.: 178 

Ademais, trata-se de um modo de se relacionar com o espaço público e aberto que tem sido cada 
mais raro dado o processo de urbanização das cidades e do medo da violência, considerando ainda 
que a atividade turística da região promove a entrada de pessoas provindas de outros locais. 
Johnny, que cresceu entre Rabique e Paranapiacaba, se lembra que 

Como eu  morava no Rabique, ia pra escola de manhã. Chegava à tarde, eu 
fazia algumas atividades da escola, fazia atividades de casa também que eu 
ajudava meu pai, depois ia pra rua jogar bola, empinar pipa, jogar bolinha de 
gude, rodar pião. Era o que a gente tinha pra fazer na época (SILVA, 2020). 

E compara sua infância passada nos espaços públicos com a atual, quando crianças e jovens da 
vila de Paranapiacaba raramente se divertem com as brincadeiras antigas e despendem muito 
tempo em jogos eletrônicos nos celulares: 
 

A maioria [dos jovens] fica trancado dentro de casa, no celular. É raro ver um 
moleque andando de bicicleta, jogando bola. Uma que lá não tem nem uma 
quadra direito pra jogar futebol. Só tem a quadra da escola. Antigamente tinha 
duas quadras, o malha [?] que hoje é a escola das crianças. Então quando não 
jogava na quadra da escola, jogava lá em cima. E hoje a molecada só tem a 
quadra da escola. Então quando está tendo aula, aí não conseguem usar a 
quadra por causa dos professores que dão aula de educação física. Então a 
molecada fica trancada dentro de casa, jogando video game (SILVA, 2020). 

 

2. Descrição 

As brincadeiras de rua geralmente ocorrem de forma coletiva e seguem roteiros previamente 
definidos, já que passados de geração a geração, ainda que modificações e reelaborações 
espontâneas sejam comuns dado à imaginação das crianças.  
São várias as brincadeiras de rua, das quais destacamos no território: 
- Rodar pião: objeto feito tradicionalmente de madeira em que se enrola um cordão. Este, ao ser 
removido com rapidez, dá força rotacional ao pião que gira no piso. Pode haver disputas entre 
piões. Neste caso, os piões concorrentes são colocados para girar dentro de um círculo ou 
circunferência demarcada no piso e perde o pião que deixar as margens do círculo. 
- Empinar pipa: consiste tradicionalmente  em uma pipa feita de papel fino, em formato plano e 
losango, e armadura de madeira, com uma rabiola de papel ou tiras plásticas. Empinar pipa é 
manejar a pipa que flutua no céu em correntes de ar através de uma linha. É uma brincadeira que 
exige espaços amplos e céu aberto, sem obstruções de edifícios, postes ou fios de energia. 
Atualmente, há pipas feitas inteiramente de plásticos e em diversos formatos. 
- Fubeca: brincadeira com pequenas esferas de vidro (conhecidas também como bolinhas de gude), 
coloridas ou não. Muitas são as brincadeiras com a esferas. Uma das formas comuns consiste em 
jogar as esferas com o impulso do polegar sobre outras esferas já no piso, fazendo-as colidir. 
- Andar de bicicleta/pedalar: a bicicleta pode servir como meio de locomoção que ajuda a vencer 
grandes distâncias, dando maior liberdade de ir e vir de jovens, e também como brincadeira num 
espaço mais curto, na rua de uma quadra, por exemplo. Além do próprio processo de pedalar, ou 
seja, guiar a bicicleta e fazê-la andar com os pedais, é comum também fazer manobras e corridas. 



 
 

 

PAG.: 179 

É uma atividade que exige amplos espaços livres e ruas seguras. Nas áreas de intensa 
urbanização, exige maior zelo por conta da presença de automóveis em alta velocidade. 
- Cabana: brincadeira em que é construída uma estrutura em que caiba cerca de duas ou três 
pessoas. Tradicionalmente é montado em terrenos baldios ou em clareiras na mata, com galhos e 
ramos de árvores. O espaço criado pela cabana pode ser usada de formas variada, a depender da 
imaginação de seus ocupantes. 
- Jogar bola: são atividades diversas que têm como objeto principal uma bola, podendo esta ser de 
diversos materiais. A bola pode ser manejada com os pés ou com a mãos. É muito comum nas ruas 
que a bola seja chutada entre os participantes até um gol, numa versão simplificada de futebol. 
- Arapuca: armadilha feita de gravetos para capturar pássaros ou outros animais pequenos. É uma 
brincadeira que exige paciência e tempo para ser realizada. É uma atividade comum nas regiões 
rurais devido à abundância da fauna.  
- Esconde-esconde: brincadeira em que uma criança faz uma contagem (de um a dez, por exemplo), 
de olhos fechados ou com a visão obstruída, enquanto o restante das crianças participantes se 
esconde nos mais diversos lugares. A criança que fez a contagem deve encontrar cada uma das 
crianças escondidas. Na rua, é comum que a brincadeira seja realizada à noite, uma forma de 
aproveitar a escuridão para melhor se ocultar. 

 
Imagem 2. Jogo de Futebol no campo da Pedreira. Fotos: Acervo Equipe de Educação Patrimonial, 
2020. 

Estrutura e recursos necessários 

Algumas brincadeiras podem ocorrem tanto em espaços urbanos como ruas, calçadas e parques 
enquanto outras são realizadas em contato com elementos naturais como córregos e morros. O 
essencial, contudo, é que se tenha amplos espaços abertos e seguros a fim de que as crianças 
possam exercitar suas atividades físicas. Algumas brincadeiras exigem objetos específicos tais 
como corda, bolinhas de vidro, bola, pião, etc.  
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Outras referências culturais relacionadas 

Vila Elclor 
Vila Rabique 
Rede de campos de futebol 
Vila Pedreira 
Futebol, suas sociabilidades ao jogo 

3. Avaliação 

As brincadeiras de rua têm perdido espaço à medida em que se avança a urbanização e o 
deslocamento acelerado de automóveis ou mesmo de pessoas. Diversas brincadeiras têm sido 
recontextualizadas à vida urbana como cabanas feitas em quartos, esconde-esconde em 
apartamentos e andar de bicicleta dentro de parques. Porém, a perda do espaço público aberto, 
como ruas ou ambientes rurais traz significativas perdas ao aprendizado das crianças em relação 
a como se relacionar com espaços coletivos, pertencentes a toda sociedade. Ademais, as 
brincadeiras em ambientes fechados e/ou privados limita as possibilidades de eventos, encontros 
inesperados e com a alteridade, que poderiam render aberturas nos horizontes de perspectivas da 
criança, conhecendo a diversidade. 

4. Recomendações  

Diante das transformações sociais ligadas ao acirramento da urbanização que tolhe os espaços 
públicos, seja por privilegiar a privatização ou por se desresponsabilizar pelos espaços comuns, as 
brincadeiras de rua, conforme identificado e caracterizado acima, estão em vias de se deslocar para 
dentro das propriedades privadas. A gestão pública, portanto, deve direcionar seus esforços não 
para as brincadeiras infantis na rua, mas para o fortalecimento dos espaços públicos e comuns a 
fim de garantir a possibilidade da convivência e fruição nesses locais, da qual a brincadeiras infantis 
são verdadeiros indicadores. 

5. Observações 

Data de preenchimento 

Agosto de 2020. 

Referências 

SILVA, Johnny Lucio. Entrevista para Inventário Participativo da Estação Campo Grande. Entrevista 
cedida a Ana Paula I. Soida. São Paulo, 12 ago 2020. 1 arquivo de áudio, extensão m4a (18,8 mb) 
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Ficha dos Saberes 

1. Identificação 

Práticas associadas ao viver na natureza 

Imagem 

 
Imagem 1. Acesso à moradia no bairro do Rabique. Fonte: acervo da Equipe de Educação 
Patrimonial. 2020. 

 

O que é 

Um modo de viver dimensionado pela presença e dinâmica da natureza como ciclos das chuvas, 
umidade atmosférica constante, neblina, energia pulsante da Mata Atlântica, a diversidade de 
bichos e aves, as águas acessíveis ao corpo, as trilhas e quintais. Fluxos de vida que educam as 
pessoas e se convertem em saberes.  

Onde está 

Está permeado no território, com mais intensidade em locais em que a natureza permanece longe 
(ou apesar) da urbanização. Destacam-se as áreas mais extremas de Rio Grande da Serra (longe 
do núcleo urbano), nas moradias remanescentes da vila de Campo Grande e na vila de 
Paranapiacaba. 
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História e significados 

O morar e o viver na natureza são saberes e, portanto, envolvem as pessoas – suas visões de 
mundo, suas ciências e formas de transformar o espaço. Estes saberes são fluidamente herdados, 
passados de geração, com profundas rupturas, contudo. É o saber, por exemplo, expressado pela 
Sra. Eleonor e Sr. Zé da França5, casal com mais de 60 anos no bairro da Pedreira, sobre os 
aspectos da neblina, sua densidade, o tempo que duraria e as mudanças climáticas que têm 
ocorrido recentemente. É também exemplificador a convivência de Dona Francisca, de mais de 90 
anos, da vila de Paranapiacaba, com a natureza de onde extrai madeira para fabricar suas peças 
de artesanato e sua juventude de caminhos constantes nas trilhas na mata, local que vai para fazer 
suas orações. 
Cumpre destacar que tal território, ainda que possua áreas tombadas, unidades de conservação e 
parques, também é permeado por uma urbanização intensa (em Rio Grande da Serra) e também 
pela instalação de parques industriais. Assim, o saber está, também, naqueles lugares que hoje 
são perpassados por um rio poluído, onde a Mata Atlântica deu lugar ao loteamento (legalizado ou 
não), onde as aves já não pousam. Ele está nas casas do Rabique e também pode estar no centro 
de Rio Grande da Serra. Bem ali, ao lado da estação ferroviária, entre trânsitos e comércios. Isso 
porque a natureza está nas pessoas e a recíproca se confirma. Um elo insuperável, que se torna 
imperceptível, muitas vezes, pelo pensamento adestrado da sociedade.  
Em relação aos exemplos de Zé da França, Eleonor e Francisca pode-se refletir quantos outros 
saberes essas pessoas possuem, confirmando uma vivência em consonância aos ciclos da vida, 
em sentido amplo. Num mesmo sentido, é possível pensar em como tais saberes eram fundantes 
e balizadores da vida para grupos indígenas deste território, no período anterior à violência 
colonizadora. Diferentes povos – guaianás, timbiras, tupiniquins – que permitem inferir, inclusive, 
um entrecruzamento dos troncos linguísticos macro-jê e tupi-guarani. Grupos caçadores, coletores. 
Grupos que abriram caminhos, posteriormente dominados. Que legaram formas de extrair, como 
os era de costume. Formas que, contudo, mudariam potencialmente à medida que a violência 
colonizadora impulsionou a ruptura de um elo, entre o homem e a natureza.  
É a partir desse momento que o pensamento exige o uso quase forçoso da preposição: “na” 
natureza. Algo que pressupõe que, vez ou outra, a pessoa esteja fora dela. E isso parece mesmo 
lógico, quando se pensa no território deste inventário e se observa por exemplo, o histórico de 
extração de madeira. Pessoas que, com vistas à geração de renda, valeram-se dos saberes de 
morar e viver, para uma atividade profundamente transformadora, em grande parte orquestrada (e 
dominada) por poderes locais.  
Mesmo com tais contradições e um território em transformação, os saberes permanecem. Até 
porque, cumpre enfatizar, o uso da preposição e a ideia de “dentro e fora” (da natureza), não passa 
de uma abstração. De pensamentos gestados na vida na modernidade, uma vida tão tolhedora de 
suas próprias percepções, que parece ter que buscar a natureza, entrar nela, aprender com ela. 
Para muitas pessoas do território deste inventário, os tolhimentos são, digamos, menos intensos, e 
essa necessidade de estar se diluí naquilo que já é. Assim, conformando saberes de morar e viver 
fundados dos ciclos de um organismo, que é a Terra.  
 

                                                
 
5 Informações verbais em entrevistas cedidas em 26 de agosto de 2020. 
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2. Descrição 

O morar e o viver na natureza se desdobram em entendimentos de mundo, da chegada e dispersão 
da neblina, do aumento e diminuição das chuvas, dos caminhos possíveis, abertos nas matas. São 
também os saberes relacionados à extração, como de madeira e cambuci. São as escolhas das 
espécies a serem cultivadas no quintal. São as percepções das espécies que crescem na mata, 
que reflorescem após algum desmatamento. É o entendimento do ciclo das aves e a percepção 
daquelas que não mais se avista. É a proximidade com inúmeros cursos hídricos, convertida em 
percepções quanto à diminuição de intensidade dos fluxos, à vazão, à poluição. São saberes que 
se multiplicariam em exemplos, passíveis de serem descritos a partir da subjetividade de cada 
pessoa, família ou grupo.  

Estrutura e recursos necessários 

A proteção das matas, cursos hídricos, espécies animais, conformações de solo e de relevo, tal 
qual se prevê nos tombamentos e unidade de conservação presentes no território, se apresentam 
como exemplos de estruturas e recursos necessários aos saberes de morar e viver na natureza. 
Se faz necessário que esse acautelamento se manifeste, também, em áreas mais urbanizadas do 
território, o que decerto envolve outras formas de mediação e controles de uso. Mesmo com a 
indissociabilidade entre sociedade e natureza, supracitada, é notável que sem essa vivência, os 
saberes aqui citados perdem pujança em relação a outros que a sociedade moderna propõe – ou 
impõe.  

Outras referências culturais relacionadas 

Religiosidade e práticas de fé 
Bicas 
Caminhos e trilhas na Mata Atlântica 
Rios, córregos e cachoeiras 
Paisagem como contemplação 
Sensação de sossego 
 

3. Avaliação 

O morar e viver na natureza, tal qual abordado nos itens acima, é um saber significativo, referência 
cultural para um conjunto de pessoas do território, o que não se dá com tal densidade na totalidade, 
ou seja, no cotidiano amplo, principalmente das áreas mais urbanizadas de Rio Grande da Serra.  
Problematizando a fluidez deste saber, o adensamento autoconstrutivo é marcante em Rio Grande 
da Serra, contrastando com a Vila de Campo Grande e Paranapiacaba. Tramita, nesse ínterim, um 
projeto de alto impacto que prevê a instalação de um condomínio logístico – o Centro Logístico 
Campo Grande – cujo porte mobilizou a população em conselhos e participação pública, 
culminando em suspensão temporária do processo de licenciamento ambiental, em 2018, a partir 
da mobilização do SOS Paranapiacaba, grupo local. (TORRES; RAMOS; REGINA, 2019). Contudo, 
os trâmites do processo de licenciamento ambiental foram retomados, ainda que distem de sua 
conclusão. Nesse complexo, de um território cindido entre o acautelamento, o turismo, as dinâmicas 
de rarefação-concentração de pessoas e os grandes empreendimentos logísticos, que preveem a 
supressão de 91 hectares de remanescentes de Mata Atlântica (TORRES; RAMOS; REGINA, 
2019).  
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Os saberes elucidados nesta ficha decerto passarão por impactos profundos em razão destes 
processos.  

4. Recomendações  

Enfatizar, por meio de projetos educativos, a necessidade de acautelamento, já elucidada pelos 
tombamentos e unidades de conservação vigentes e também os saberes intersubjetivos que já se 
desdobram, como forma de valoração.  Articular as duas dimensões citadas, ou seja, a da 
preservação e a das referências culturais no bojo destes projetos.  

5. Observações 

Data de preenchimento 

Outubro de 2020.  
 

Referências 

CURT, Nimuendajú; INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL, 
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA.; Mapa etno-histórico do Brasil e 
regiões adjacentes 2. ed. – Brasília, DF : IPHAN, IBGE, 2017. 
TORRES, P.H.C.; RAMOS, R. F.; REGINA, l. G . Environmental conflicts at São Paulo 
macrometropolis: Paranapiacaba and São Sebastião. Ambiente & Sociedade (online), v. 22, p. 1-
18, 2019. 
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Ficha dos Saberes 

1. Identificação 

Ofício das costureiras 

Imagem 

 
Imagem 1. Mesa de trabalho com peças e utensílios de costura e crochê, no interior da Casa do 
Artesão em Rio Grande da Serra. Foto: Acervo Equipe de Educação Patrimonial, 2020. 

O que é 

O ofício de costureira é um saber transmitido majoritariamente entre mulheres, que engloba a 
fabricação de vestuário e também produções artesanais diversas de crochê. São conhecimentos 
passados entre gerações e/ou adquiridos e aperfeiçoados por iniciativas de formação de instituições 
públicas. 

Onde está 

Por todo o território, onde costureiras trabalham com registro ou autônomas. 

História e significados 

A vinculação da costura ao universo feminino é historicamente conhecido como prática de adornar 
elementos cotidianos (principalmente na aristocracia) ou como produção de vestuário 
(trabalhadoras pobres. A partir do século XX, a costura se populariza como geração de renda extra 
e como trabalho. É um saber tradicional que possui diferentes técnicas de como costurar, 
conhecimentos acerca dos materiais a serem utilizados dos tecidos, linhas e acessórios para 
produção. 
Ademais, apesar de poder ser feito individualmente na intimidade dos lares, muitas vezes o ofício 
é um fator de vínculo entre mulheres que se reunem para costurar juntas. Nesse momento, 
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cantorias e conversas ocorrem e a sociabilidade criada é tão importante quanto a costura em si. 
Juntas é possível também trocas técnicas e aprendizados diversos, conversar sobre a vida e, ainda, 
produzir grandes trabalhos como colchas e toalhas de mesa. 
Embora a região do ABC seja historicamente conhecida por industriais dos setores automobilístico, 
químico e petroquímico,  outro setor presente na região é o têxtil. Para além da indústria têxtil em 
si, conta com cadeias de confecções, que abarcam desde empresa de distribuição, confecções em 
si e oficinas de costura, até as trabalhadoras em domicílio (LEITE, 2004). Segundo Garcia (2007), 
a região do ABC é reconhecida pela: 

[...] concentração de mulheres no ramo do vestuário, inversamente aos outros 
ramos estudados por ela, explicada pela precariedade presente no setor de 
vestuário. De acordo com seus dados, coletados pelo Censo 2000 do IBGE, na 
região do ABC, o ramo do vestuário empregava 17% de trabalhadores e 83% 
de trabalhadoras, enquanto no ramo metalúrgico a proporção inverte, ou seja, 
85% de trabalhadores e 15% de trabalhadoras. Isto indica uma segregação das 
mulheres em funções de baixo prestígio e menores remunerações como ocorre 
com a indústria de vestuário. (GARCIA, 2007 apud SCHIFINO, 2012, p. 86). 

A indústria têxtil é o segundo setor do mundo que mais explora trabalhadores, colocando em 
situação de risco trabalhadores em situação de vulnerabilidade socioeconômicas. Baixos salários, 
jornadas exaustivas, coerção física e psicológico são algumas das condições relatadas por 
trabalhadoras paulistas. 
Muitas mulheres da região inventariada possuem relação de trabalho como costureiras, contudo a 
situação de trabalho não pôde ser verificada. A pesquisa neste inventário se encontrou com as 
mulheres costureiras em outro desdobramento: o do artesanato. Rio Grande da Serra, por exemplo, 
incentiva e divulga o trabalho de artesãos municipais de diversos gêneros, entre eles, as costureiras 
enquanto artesãs da costura. 
Dentre as diversas alternativas do ramo, dois projetos se destacam na região. O projeto Fibras da 
Serra congrega diferentes grupos em torno do trabalho artesanal. O projeto trabalha com a extração 
de matéria prima, especialmente a palha e da fibra da bananeira, e sua preparação envolvendo 
métodos de tingimento, secagem e tecelagem da fibra para a produção de bolsas, bonecas, 
bijuterias e outros. O projeto foi criado em 2005 por associações de bairro, comunidades ligadas à 
igreja e outros grupos interessados, como a empresa Solvay Indupa que fomentou diretamente a 
ação. Em entrevista a artesã Roseli Almeida dos Santos, participante do projeto desde o início,  
relata que: “estar aqui é tudo para mim. Hoje, não posso ver uma bananeira que já penso em 
transformá-la em um objeto” (FONTES, 2017). 

 
Imagem 2. Artesãs tecendo fibra de bananeira. Foto: Reprodução/Renato Fontes, 2017. 
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O outro projeto é a Casa do Artesão, localizada nas proximidades da estação ferroviária de Rio 
Grande da Serra, atrás do ponto de táxi. O espaço é um lugar de encontro e produção entre as 
costureiras, bem como para exposição e venda de produtos. Ali estão exposto produtos artesanais, 
em sua maioria peças em costura e crochê, e também alguns objetos feitos de materiais 
reutilizados. O funcionamento do estabelecimento é viabilizado pelas próprias artesãs, que se 
revezam no atendimento aos clientes, em sistema de rodízio, aproveitando o tempo entre as vendas 
também para produzirem. 
Uma de suas entusiastas da Casa do Artesão é a Sra. Fátima Rodrigues. “Eu sempre costurei, 
bordei. Sempre fiz de tudo. Sempre aprendi tudo o que eu pude” (RODRIGUES, 2020). Ela conta 
que começou a vender seu artesanato nas Festas do Cambuci, a convite de uma amiga. 
Interessadas em um lugar fixo, ela e outras mulheres encontraram o espaço do antigo bar, então 
fechado. Ao convencerem a Prefeitura Municipal da empreitada, instalaram ali a Casa do Artesão. 
Além das costureiras já atuantes, a casa recebe também mulheres que buscam ressocialização, 
indicadas pelo CAPS local. O ofício é passado das artesãs mais antigas para as mais novas. 
 

2. Descrição 

 
Imagem 3. A Casa do Artesão, que vende e é local de produção de parte das costureiras de Rio 
Grande da Serra. Foto: Acervo Equipe de Educação Patrimonial, 2020. 

Consiste na produção e transformação manual de materiais através da costura e do crochê. Os 
produtos são diversos: bonecos, almofadas, tapetes, toalhas, bolsas, acessórios diversos, entre 
outros. Geralmente é realizado por mulheres. 
O ofício das costureiras vem sendo transmitido, entre outros contextos, na Casa do Artesão, espaço 
de trabalho e interação entre as artesãs. Relaciona-se ao trabalho histórico de mulheres na indústria 
têxtil e em diferentes níveis da cadeia de confecções, bem como ao trabalho considerado artesanal 
de costura e crochê. 

Estrutura e recursos necessários 

Instrumentos de trabalho relacionados à costura e ao crochê, matéria-prima para a produção e local 
ou rede de contatos para comercialização. 
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Outras referências culturais relacionadas 

Festivais da Prefeitura 
 

3. Avaliação 

A costura e o crochê estão presentes no aprendizado de muitas mulheres da região, que o 
empregam na indústria da confecção têxtil, trabalho autônomo ou em iniciativas artesanais. Porém, 
por mais que haja incentivos ao artesanato local de modo geral, o volume de mulheres que recorrem 
a esses ofícios como fonte de renda alternativa, por ausência de outras opções ou como meio de 
ressocialização. Por tal característica, muitas vezes a relação de trabalha podem ser precárias e 
abusivas. 

4. Recomendações  

Este inventário abordou tangencialmente essa referência enquanto ofício presente no território 
estudado. Recomenda-se estudo mais aprofundado sobre o ofício de costureiras e similares na 
região, bem como registro de histórias e memórias de costureiras e incentivo para a valorização de 
seu trabalho. 

5. Observações 

Data de preenchimento 

Outubro de 2020. 

Referências 
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Ficha dos Saberes 

1. Identificação 

Ofício do ferroviário 

Imagem 

 
Imagem 1. O maquinista Romão Justo Filho e o foguista Adriano Souza Andrade no Locobreque, 
s. d. Fonte: Diário do Transporte, 2019. 

O que é 

Saberes técnicos de diversas profissões envolvendo o ofício do ferroviário. Tal ofício é parte da 
identidade regional dado a íntima relação do território com a ferrovia, desde as origens das vilas a 
partir das estações. 

Onde está 

Em todo o território, especialmente na vila de Paranapiacaba. 

História e significados 

A vida ferroviária permeia todo o território, ainda que com menor intensidade nos dias atuais. A 
existência das vilas do território foi possível através da instalação da rede ferroviária, das estações 
e dos ferroviários. Ser ferroviário foi, durante muitos anos, motivo de orgulho para o profissional e 
familiares. São diversas as funções dentro da ferrovia: condutor de locobreque, manobrador, 
guarda, foguista, eletricista. Profissões que se  relacionavam ao crescimento econômico do café e 
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o desenvolvimento tecnológico que se instalava no Brasil a partir da segunda metade do século 
XIX. Manobrar grandes locomotivas, trabalhar na manutenção dos trilhos ou na segurança eram 
funções que podiam ser vistas com apreço por moradores. Funções que exigiam diversos 
conhecimentos técnicos  específicos como mecânica, elétrica e logística. 
Os trens não paravam de circular e os trabalhadores precisavam se adaptar a longas jornadas de 
trabalho, de 14 e até de 18 horas. José Tibiriçá, ex-maquinista, conta que havia troca de turno, em 
Paranapiacaba, às duas horas da manhã e a vila, nesse horário, encontrava-se em pleno 
movimento, de ferroviários saindo e chegando ao trabalho. Sua opinião era de que a profissão do 
ferroviário era uma "escravidão remunerada" (SANTOS, 2014). Os trabalhadores tinham horário 
para entrar no trabalho mas não tinham certeza a que horas poderiam sair já que a qualquer 
momento poderia acontecer algo que demandasse maior atenção, como acidentes. Estes eram 
comuns: descarrilhamentos, atropelamentos e mortes. Importante papel do ferroviário era zelar pela 
segurança dos passageiros, cargas e pedestres. 
Um caso famoso de descarrilhamento é relatado no Diário do Transporte (2019). Romão Justo 
Filho, filho de ferroviário, começou a trabalhar na ferrovia como limpador de trens aos 13 anos, já 
que não havia, até as últimas décadas do século XX, regulamentações sobre o trabalho infantil. 
Quando já maquinista, enquanto conduzia o locobreque, um dos cabos de tração do sistema 
funicular se rompeu. O maquinista teve tranquilidade para parar o trem vagarosamente e, assim, 
salvar mais de 150 vidas. 
O passar dos anos e das gerações trouxeram mudanças ao ambiente ferroviário. Hoje, ser 
ferroviário não é mais profissão reservada exclusivamente aos homens, embora estes ainda sejam 
maioria dos corpos técnicos. As transformações tecnológicas constantemente modificam as 
profissões e os profissionais. Da locomotiva à vapor ao transporte à diesel levam a transformações 
na empresa e funções são extintas enquanto outras são criadas. A substituição do sistema funicular 
pela cremalheira-aderência na Serra do Mar, por exemplo, modificou profundamente os saberes 
dos técnicos e algumas profissões tornaram-se obsoletas. Moradores relatam que, quando da 
privatização da ferrovia no território, que pertencia então à RFFSA, havia demissões todos os dias 
e os funcionários esperavam apreensivos a listagem de demitidos do dia (SANTOS, 2014). 
Atualmente, com a diminuição das atividades nos trilhos da região, é menor a quantidade de 
ferroviários no território e a presença dos profissionais são menos constantes. 

2. Descrição 

São muitas as profissões do ferroviários, cada qual com suas responsabilidades e especificidades. 
Há aquelas que trabalham diretamente com o trem e outros são responsáveis pelas vias e demais 
áreas dos pátios ferroviários e estações.  
- Maquinista: condutor do trem, responsável pela locomoção deste e a administração da máquina. 
Nas antigas máquinas à vapor, gerenciava o foguista e a pressão da caldeira. 
- Foguista: responsável por alimentar a fornalha de lenha no motor à vapor. 
- Manobrador: organiza as manobras de trens nos pátios ferroviários, administrando os desvios dos 
vagões, anexações de vagões ou máquinas, com o maquinista e auxiliar. 
- Mantenedor: responsáveis pela manutenção das máquinas, vagões e vias. Os mantenedores 
podem ser eletricistas, mecânicos, metalúrgicos, dentre outras especialidades. 
- Cabineiro: executa as operações de acionamento de chaves e sinais em uma cabine. 
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Estrutura e recursos necessários 

Além da rede ferroviária e os trens em si, são necessários cursos de capacitação profissional e de 
atualizações tecnológicas. 

Outras referências culturais relacionadas 

Trem 
Vila Paranapiacaba 
Estação de Paranapiacaba 
Estação e passarela de Campo Grande 
Estação e passarela de Rio Grande da Serra 

3. Avaliação 

A profissão do ferroviário continuará enquanto houver as funções para este na ferrovia. É um ramo 
de trabalho em que a tecnologia está em constante transformação, fato que promove modificações 
nos saberes do ofício. Os saberes relacionados aos antigos cargos e funções já extintos assim 
como tecnologias já obsoletas, contudo, podem ser perdidos sem o devido registro. 

4. Recomendações  

Recomenda-se a pesquisa dos saberes das diversas profissões relacionadas à ferrovia para fins 
de registro da memória e valorização das antigas profissões e tecnologias passadas. 

5. Observações 

Data de preenchimento 

Outubro de 2020. 

Referências 
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2019. Disponível em <https://diariodotransporte.com.br/2019/03/10/historia-paranapiacaba-e-um-
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SANTOS, Jessica Tamyres. E agora… A Rede sumiu: histórias dos ferroviários de Paranapiacaba 
e da Privatização da RFFSA. Youtube. 28 dez 2014. Disponível em 
<https://www.youtube.com/watch?v=quao0y8isyo&t=131s> Acesso em: 3 nov 2020. 
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Ficha dos Saberes 

1. Identificação 

Ofício de restaurador 

Imagem 

 
Imagem 1. Restauro de vedação de madeira em casa de Paranapiacaba. Foto: Ana Paula Soida, 
2015. 

O que é 

Técnicas e teorias da profissão de restaurador usadas em obras de imóveis histórico-culturais. 

Onde está 

O conhecimento dessa profissão é de moradores e trabalhadores dos municípios de Rio Grande da 
Serra e Santo André. 

História e significados 

Conservar e restaurar elementos históricos-culturais é manter e resgatar memórias, significados, 
símbolos e valores culturais. Diferente de reformas, ao restaurar um imóvel é necessário outra 
expertise que considere os valores e significados associados aos materiais e técnicas, de forma 
que as decisões tomadas respeitem e preservem o patrimônio cultural. Assim, o restaurador é um 
profissional essencial não só para a execução das obras, mas também no planejamento das ações 
e projetos. 
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O restaurador, quando atua sobre o passado materializado na forma de um objeto ou uma 
arquitetura, tem de levar em conta a memória e seus mais diversos e possíveis significados. Soma-
se a esse saber outros conhecimentos mais técnicos como sobre natureza de materiais (de objetos, 
manufaturados ou industrializados), sobre técnicas tradicionais de construção civil, da arquitetura e 
de retrospectivas de restauro. Importante destacar que muitos desses saberes técnicos são 
adquiridos empiricamente repassados de geração em geração, sem conhecimentos formais 
escolarizados. 
O ofício do restaurador é um meio importante de gerar empregos e rendas no local, dado a 
historicidade regional. As ações de restauro geram circulação econômica tanto diretamente - como 
funcionários contratados por empresas responsáveis para as ações de restauro - como 
indiretamente - como comércios e serviços voltados a essas empresas. Por conta do potencial 
gerador das obras de restauro e conservação que órgãos governamentais e instituições de ensino 
por vezes investem em cursos de capacitação de profissionais para atuar nesse ramo. Em Rio 
Grande da Serra, para o restauro da Capela de São Sebastião foi aplicado um curso de capacitação 
de jovens numa parceria entre instâncias governamentais e Senai de Minas Gerais em 2006.  
Sendo tombada por três instâncias governamentais (municipal, estadual e federal), a vila de 
Paranapiacaba é o local que mais abrigou projetos de restauro arquitetônico - ainda que os 
moradores desconfiem das intenções políticas. Em 2015, foram iniciadas as obras para o Programa 
de Aceleração de Crescimento de Cidades Históricas (PAC-CH), projeto federal que investiria 
maciçamente no restauro da parte Baixa. Com isso, na vila foi realizado curso de capacitação para 
jovens, administrados nos antigos galpões das oficinas de trens. Parte desses jovens capacitados 
seguiram na profissão de restauro, na vila ou fora dela. Contudo, segundo mostrou a pesquisa de 
Thiago Moraes de Passos (2016), alguns: 

ex-alunos do antigo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), 
fizeram diversos cursos profissionalizantes de restauro e marcenaria, mas 
queixavam-se recorrentemente de não serem “aproveitados” na Vila. Dessas 
conversas e desabafos, pude constatar o quão difícil é conciliar o discurso de 
sustentabilidade (turismo e desenvolvimento) com a prática efetiva 
(engajamento dos sujeitos com o patrimônio de forma orgânica) (PASSOS, 
2016, p. 114). 

É comum que nas obras de edifícios históricos que ocorrem na vila sejam empregados moradores 
locais como forma de aproximação entre a empresa e os moradores e também como forma de 
economia e logística operacional, dado o significativo isolamento do local. Porém, cabe destacar 
que tais obras são inconstantes e incertas: as ofertas de trabalho podem aparecer em momentos 
oportunos do cenário político, por exemplo e não se concretizarem. Ou ainda, uma vez iniciadas as 
obras, podem não ser continuadas, como ocorreu com o PAC-CH de Paranapiacaba. Tais projetos, 
quando fracassados, adicionam mais uma ruptura no já fragilizado ânimo dos moradores e mais 
uma camada de desesperança quanto ao futuro da vila e manutenção de sua memória. 

 

2. Descrição 

A prática do restauro exige conhecimento não usuais e diferentes daqueles utilizados em reformas 
e obras da construção civil. Diferencia-se pela necessidade de conhecimento de princípios teóricos, 
como descaracterização,  autenticidade, identidade e significação social; e são necessários 
conhecimentos técnicos e práticos específicos sobre técnicas construtivas tradicionais,  tecnologias 
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e materiais muitas vezes já desconhecidas por oficiais da construção civil ou ignoradas pelo 
mercado do ramo por serem antigos e exigirem maior cuidado, precisão e tempo de trabalho.  
O ofício do restaurador consiste em: reconhecer os materiais que compõem o bem (objeto ou 
arquitetura); identificar minuciosamente suas patologias e estudar formas de sanar as patologias, 
quando possível, considerando os fundamentos teóricos e técnicos exemplificados acima, 
objetivando alargar o tempo de sua existência e salvaguardá-lo; e, por fim, executar o restauro. 
No território, como ocorre no estado de São Paulo, há edificações históricas de séculos passados, 
com tecnologias variadas, sendo que parte desse arcabouço de edifícios são provenientes da 
urbanização promovida pela ferrovia. Pode-se destacar o saber do ofício de tratar com alvenaria, 
telhas francesas, estruturas e outros elementos de ferro fundido e com a madeira, notadamente o 
pinho-de-riga, espécie nobre muito utilizada em construções civis ferroviárias; e os cuidados com a 
intensa umidade do local, além do desenho arquitetônico ferroviário em si que carrega traços 
ingleses aliados à necessidade de conviver com a intensa umidade. 

 
Imagens 2, 3, 4 e 5. Ações de restauro na capela de São Sebastião por equipe de oficina de 
capacitação em Rio Grande da Serra, sem data. Fonte: Carballa, 2010. 

Estrutura e recursos necessários 

Oficina de restauro com equipamentos e ferramentas de construção civil. Algumas ferramentas ou 
antigos materiais de construção não estão mais disponíveis no mercado, como facas de cortes 
específicos de madeira e/ou precisam ser criadas artesanalmente, casos, por exemplo, de moldes 
para corte decorativos de madeira ou revestimentos de argamassa (lambrequins e cimalhas, por 
exemplo). São necessários profissionais capacitados em restauros para cada área de atuação tais 
como marceneiros, pedreiros, pintores e arquitetos.  
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Outras referências culturais relacionadas 

Clube União Lira Serrano 
Estação de Campo Grande 
Estação de Rio Grande da Serra 
Estação de Paranapiacaba 
Igreja de Bom Jesus de Paranapiacaba 
Capela de Bom Jesus da Boa Viagem/ Monumento ao Bom Jesus / Monumento ao Divino Redentor 
Trem 

3. Avaliação 

O atual estado precário de conservação das edificações ao longo da via férrea evidencia que o 
ofício de restaurador tem sido pouco aproveitado, exemplificadas, por exemplo, pelas antigas 
passarelas da São Paulo Railway em Rio Grande da Serra e em Campo Grande. Na vila de 
Paranapiacaba, o estado de conservação das casas evidência clareamento a falta de manutenção, 
apesar das diversas obras de restauro e conservação promovidas pelos órgãos governamentais de 
preservação. Exemplo disso é o antigo Clube Lyra que encontra-se fechado desde 2019 por 
apresentar risco de segurança a seus ocupantes. O ofício de restauro têm sido empregados 
informalmente por moradores antigos, que aplicam conhecimentos e técnicas utilizadas da época 
da ferrovia inglesa quando os edifícios eram constantemente zelados. 

4. Recomendações  

Recomenda-se que as obras de restauro e conservação dos bens culturais da região sejam feitas 
considerando a mão de obra local que já é capacitada para a execução de tais trabalhos. É 
necessário o desenvolvimento de ações educativas e formativa de outras pessoas para contribuir 
com a conservação corrente das edificações. Ademais, criação de uma rede de profissionais no 
Estado de São Paulo é recomendada para garantir a empregabilidade e reconhecimento dos 
profissionais. 

5. Observações 

Data de preenchimento 

Outubro de 2020. 

Referências 
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PASSOS, Thiago de Moraes dos. Habitando o Patrimônio Arquitetônico: os curadores de 
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Faculdade de Ciências  e Tecnologia], Presidente Prudente, 2016. 
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Ficha dos Saberes 

1. Identificação 

Ofícios do turismo 

Imagem 

 

 
Imagem 1. Turistas na transferência da cidade alta para cidade baixa em Paranapiacaba. 22 jul 
2019. Fonte: Angelo Baima/ABC do ABC. 

O que é 

Atividades relacionadas ao direcionamento de atividades, excursões e experiências de cunho 
social, ambiental e cultural. 

Onde está 

Abrange todo o território, nos núcleos urbanos (centro de Rio Grande da Serra e vila de 
Paranapiacaba) e nas áreas menos urbanizadas como turismo relacionado à natureza.  

História e significados 

As atividades ligadas ao turismo são de fundamental importância para certas localidades do 
território, principalmente na vila de Paranapiacaba e em regiões mais extremas de Rio Grande da 
Serra. Neste, o turismo do bairro da Pedreira é bastante visitado para atividades esportivas. Nos 
arredores da vila de Campo Grande, o turismo se faz principalmente em forma de trilhas em meio 
à mata, permeada de lagos e cachoeiras. É importante salientar, contudo, que muitas das trilhas 
não são regulamentadas pelas municipalidades e não possuem infraestrutura adequada para 
receber turistas o que pode comprometer o equilíbrio ecológico e a sustentabilidade da própria 
atividade. 
Já na vila de Paranapiacaba, o turismo é, desde o início do século XXI, o principal viés escolhido 
para movimentar a economia local. Desde a aquisição da vila pela prefeitura de Santo André, foi 
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adotada a estratégia de recuperar a economia local através do turismo. Até então, mesmo que a 
vila fosse conhecida e frequentemente visitada por turistas, o local não apresentava infraestrutura 
adequada, tanto de equipamentos quanto de pessoal preparado e qualificado. 
Em 2001, foi criada a Subprefeitura de Paranapiacaba e Parque Andreense na vila que tinha, entre 
seus objetivos administrativos, estruturar e impulsionar a atividade turística na região. Com isso 
almejava-se capacitar moradores para que se tornassem agentes de turismo ou pequenos 
empreendedores de comércios e serviços voltados a esse segmento, como hospedarias, 
restaurantes e agências de viagens. Muitos dos agentes de turismo que atuam em Paranapiacaba 
foram capacitados por cursos oferecidos pela Prefeitura de Santo André. 
 

2. Descrição 

Os ofícios relacionados ao turismo são diversos, assim como o conhecimento e os cuidados 
necessários. Trabalhar com turismo exige compreensão da ordem prática, como administração de 
negócios, e de ordem simbólica como a preservação do meio ambiente ou da memória da 
comunidade local. Não por acaso, os cursos ofertados pelas instâncias municipais miram nos 
moradores locais, pois explorar as características específicas de cada lugar é o que faz uma boa 
experiência turística. Assim, no território, as atividades turísticas podem valer-se, por exemplo, da 
formação geológica do bairro da Pedreira, da abundância de corpos hídricos na forma de 
cachoeiras e rios, do patrimônio arquitetônico e ferroviário da antiga SPR e dos frutos típicos da 
região, como o cambuci. 
Alguns dos ofícios relacionados ao turismo no território são: 
- Monitor ambiental: treinado para reconhecer o meio ambiente natural e elaborar roteiros turísticos 
adequados e seguros; debater a relação do homem com a natureza e os impactos da sociedade 
sobre o meio ambiente. São de fundamental importância nos roteiros turísticos em meio à natureza 
como as trilhas. 
- Guia turístico: profissional que assessora os visitantes apresentando pontos de interesse turístico. 
Pode também trabalhar com logística dos visitantes, horários das visitas, acomodações, 
alimentação, etc. Indica os pontos característicos dos locais e pode promover debates acerca da 
história e suas possíveis interpretações.  
- Profissionais da hotelaria: responsável pela acomodação e pernoite dos visitantes. Na vila de 
Paranapiacaba há muitas antigas casas convertidas em hospedarias, tanto casas de alvenaria 
como as de madeira, no antigo estilo inglês em que a o núcleo original foi construído. 
- Profissionais da alimentação: parte importante nas regiões turísticas, notadamente como fonte de 
renda local, mas também pelo cunho cultural. É comum o oferecimento de alimentos regionais 
típicos - dentre eles, destaque para o uso do cambuci em receitas diversas - em restaurantes 
voltados aos visitantes. 

Estrutura e recursos necessários 

Cursos de capacitação específicos. 

Outras referências culturais relacionadas 

Caminhos e trilhas da Mata Atlântica 
Carnaval de Paranapiacaba 
Carnaval de Campo Grande 
Festivais da Prefeitura 
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Festa do Padroeiro de Paranapiacaba 

3. Avaliação 

Por ser uma região com vasta diversidade ambiental e cultural a região da Serra do Mar, no que 
condiz as vilas existentes na região, possuem incentivo das prefeituras locais para tais atividades, 
com intuito de geração de renda para população local, o que de fato é positivo. Todavia, é 
necessário pontuar a necessidade constante da formação e capacitação da população local para 
essas atividades. 

4. Recomendações  

Incentivo à organização e capacitação da população local para atuar em atividades ligadas ao 
turismo, com formação contínua. 

5. Observações 

Data de preenchimento 

Novembro de 2020. 
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Ficha dos Saberes 

1. Identificação 

Sociabilidades de bairro 

Imagem 

 
Imagem 1. Bairro Jardim Encantado, Rio Grande da Serra. Fonte: Acervo da Equipe de Educação 
Patrimonial, 2020. 

O que é 

Relações sociais do cotidiano, na dimensão do vivido: as conversas alongadas, os acenos, a 
organização política, o jogo, a festa, a proteção mútua. As sociabilidades de bairro propõe uma 
doação de tempo, convertida em práticas aprendidas na infância e, portanto, em saberes.   

Onde está 

Em todo o território abrangido.  

História e significados 

A história do bairro se confunde com a história de vida das pessoas. A intensidade de suas 
transformações tensionam o cotidiano, inclusive porque se impõem à mobilidade e aos encontros, 
que são dinâmicas inescapáveis do dia-a-dia, seja para trabalho ou para festa. Entre os legados 
dos agrupamentos mais antigos e a urbanização contemporânea, histórias e práticas se fundem, 
os horários de pico e de morosidade da semana se encadeiam num possível, quiçá num bem viver.  
O bairro pode ser pensado como uma articulação de geografias, atribuídas de algum valor 
demarcável em termos de extensão espacial, grupo social, identidade e formação – as chamadas 
origens do bairro. Os modos como o sujeito e os grupos se entendem e se projetam, espacialmente, 
em relação à cidade. (SEABRA, 2003). Um valor simbólico forjado em noções materiais de limite - 
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na rua, na praça, avenida, rodovia, rios e matas circundantes. Prevalece, contudo, esse aspecto 
espacial dimensionado simbolicamente, concernente aos relacionamentos do dia a dia, aos afetos 
pra lá de significativos a todas as pessoas, mesmo que não atribuídos de uma noção positivada.  
O território abrangido por este inventário revela, com algumas especificidades importantes, as 
contradições da metrópole paulista e a intensa incorporação dos vazios urbanos (ALVAREZ, 1994), 
na chamada região metropolitana. Em Rio Grande da Serra, a abertura de loteamentos e o mercado 
de imóveis, nem sempre legalizado, expressa a formação de periferias, tecendo esta cidade 
maiores fluxos com Mauá, Ribeirão Pires e Santo André.  Nas adjacências das estações 
ferroviárias, se apresentam os legados dos povoados-estações (PEREIRA, 2005), com a 
singularidade que Paranapiacaba representa em relação às demais da SPR (por sua arquitetura, 
projeto e conformação de relações sociais) e também da Vila Elclor (enquanto Vila Operária). Em 
simultaneidade temporal a essas conformações, ocorreu (e ocorre), um processo pouco recorrente 
na região metropolitana de São Paulo (SP), que é o esvaziamento de lugares, vilas e bairros, 
culminando em população cada vez mais rarefeita, como o caso da Vila de Campo Grande.  
Mesmo com tais diferenças internas, é possível afirmar que nos bairros do território abrangido se 
articulam memórias capazes de elucidar sobre o loteamento original, os rios e árvores que haviam, 
os nomes das ruas, as primeiras famílias. O assentamento deste saber no dia-a-dia é um tanto 
nítido, uma vez que é possível avistar o “fim do bairro”, falar dele, lembrá-lo e compartilhar essa 
noção. Pensar nas referências de um bairro em relação a outro – a igreja, o campo, o clube, o baile, 
o ônibus que chega lá, o bonde que o acessava, as lutas travadas em cada um deles para garantir 
dignidade.   
Em suma, à revelia do que ocorre na maior parte da metrópole, principalmente na capital e nos 
municípios densamente conurbados, a fragmentação da vida de bairro (CARLOS, 2001), não 
parece ser uma realidade no território em questão.  Nos bairros de Rio Grande da Serra, na 
esvaziada Vila de Campo Grande, no Rabique e nas partes alta e baixa de Paranapiacaba 
permanecem as trocas de afetos, de alegrias e angústias e de mobilizações sociais.  

2. Descrição 

No território traçado as sociabilidades de bairro são significativas. A partir dela se aprende e se 
ensina, convertendo-se em saberes: o saber de viver junto. São práticas apreendidas de forma 
cotidiana como a relação entre vizinhos, por exemplo, como o zelo pelas crianças que brincam na 
rua. Ou então organizadas, como numa associação de moradores com preocupações e/ou 
interesses específicos, como um clube ou uma associação de bairro. Em muitos sentidos, esse 
saber foi gestado nas organizações coletivas por melhorias do bairro como no Jardim Encantando 
e na Pedreira, bem como nas organizações coletivas de enfrentamento às transformações 
espaciais e legislações impostas com diálogo como a população, como em Campo Grande e 
Paranapiacaba, em relação às obras, reformas e tombamentos. No centro do território, a 
possibilidade de instalação de um grande empreendimento logístico invade as conversas do 
cotidiano, o que faz do saber em questão algo processual, em mutação constante. 

Estrutura e recursos necessários 

Os saberes que concernem às sociabilidade de bairro demandam a existência deste último, 
enquanto dimensão geograficamente identificável pelo corpo, um entendimento de si, do grupo e 
de sua relação com a cidade e demais municípios. A intensa urbanização, em Rio Grande da Serra 
e os empreendimentos industriais e logísticos podem culminar em bairros fragmentados. Ao passo 
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que o tolhimento das referências culturais pode gerar tamanho esvaziamento das Vilas de Campo 
Grande e Paranapiacaba, que comprometerão, então, a existência do bairro como instância de vida.  

Outras referências culturais relacionadas 

Carnaval de Paranapiacaba 
Futebol, suas sociabilidades ao jogo 
Religiosidade e práticas de fé 
Bailes e clubes das empresas 
Clubes sociais 
Estação de Campo Grande 
Estação de Paranapiacaba 
Lutas por direitos sociais e práticas contra o abandono 
Rede de campos de futebol 
Bicas 
Pontos de ônibus 
Sensação de sossego 
Paisagem e contemplação 
 

3. Avaliação 

Saberes compartilhados no cotidiano do território abrangido, as sociabilidades de bairro são 
instâncias fundantes das localidades abrangidas por este inventário. As práticas ocorrem enquanto 
os moradores vizinhos mantêm suas identidades perante à comunidade, ou seja, não são sujeitos 
anônimos nesta, como é comum ocorrer em grandes cidades. 

4. Recomendações  

Ampliação e aprofundamento do histórico de mobilizações sociais que já perpassaram os bairros 
citados, inclusive com ações de fomento e políticas públicas, dentre as quais se engendram as de 
educação patrimonial.  

5. Observações 

Data de preenchimento 

Outubro de 2020. 
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