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Introdução
As cidades de Álvares Machado e Santo Anastácio
- localizadas a oeste do estado de São Paulo - foram
formadas a partir da chegada da Estrada de Ferro
Sorocabana (EFS) na região. (ABREU, 1972)¹ Ela foi
responsável pela construção de um patrimônio
arquitetônico e urbano sobre a história de formação
dessas cidades, mas a ausência de registros deste
patrimônio dificulta a sua preservação, e esse trabalho
busca seu reconhecimento.

atualmente pela estação ferroviária em estado de
abandono, galpão funcionando como serralheria
particular e a moradia dos antigos trabalhadores é o
único edifício que mantém seu uso. Boa parte das
casas seguem um padrão de implantação, planta (sala,
dois quartos, cozinha e o banheiro na área externa) –
como pode ser observado na figura 1 - e materiais:
tijolo aparente e utilização de madeira em pisos, forros,
portas e janelas (figura 2 e 3), porém sua tipologia
muda de acordo com a função do trabalhador que ali
habitava.

Objetivos
Estudar como ocorreu a implantação destes
complexos ferroviários e qual a sua importância para
desenvolvimento econômico desta região, identificando
o conjunto de edifícios do complexo ferroviário de
Santo Anastácio e Álvares Machado: Estação
Ferroviária, Galpões e Vilas Ferroviárias, pertencentes
a ESF, sendo o foco principal o estudo das habitações
dos trabalhadores.

Material e Métodos
Estruturada em três fases: revisão bibliográfica e
levantamento iconográfico e documental; levantamento
de campo, do conjunto ferroviário; e por último,
concentrou-se na moradia dos trabalhadores,
identificando-os,
classificando
as
tipologias
habitacionais e selecionando uma unidade de cada
tipologia para realização de desenhos, registrando
fisicamente as moradias originais, uma vez que essas
construções são aquelas que mais sofrem alterações.

Resultados e Discussão
As vilas industriais surgiram na Europa no século
XIX com núcleos fabris, para o trabalhador viver perto
de seu serviço e suprir parte da demanda por moradia
pós revolução industrial, continha caráter paternalista,
com a ideia de calar greves e impor regras ao cotidiano
operário. (CORREIA, 2004)². Porém no Oeste Paulista
o caráter principal das vilas ferroviárias era a
urbanização e o desenvolvimento econômico dessa
região, atuando como base da fundação da cidade ou
expansão de núcleos urbanos, e a construção de
casas era uma forma de viabilizar seu modo produção
e expansão das linhas da ferrovia. (MORAIS, 2002)³.
Em Álvares Machado e Santo Anastácio a situação se
encontra a mesma, o conjunto de ambas é composto
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Figura 1. Planta baixa de habitação em Álvares
Machado
Figura 2. Fachada da casa
Figura 3. Entrada Principal

Conclusões
A história dos municípios do Oeste Paulista é pautada
na perspectiva dos coronéis e “desbravadores”, mas a
história dos trabalhadores que ajudaram a fundar as
cidades é esquecida. A vila ferroviária é importante
para memória da cidade e uma referência no cenário
urbano, pertencentes ao patrimônio industrial, de
importante preservação junto aos complexos
ferroviários.
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