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RESUMO

A tese aborda como a questão metroviáría paulistana inseriu-se na agenda da 

Municipalidade entre 1955 e 65, sob as perspectivas urbanística e sócio-política 

conjugadas, considerando conflitos técnico-políticos, origens, desdobramentos e 

iniciativas de solucioná-los na prática construindo-se a primeira linha do metrô. 

Abrange o lapso temporal de 1898 a 1975, centrado na "vida institucional" do 

Ante-projeto de um Sistema de Transporte Rápido para São Paulo (1955-1965) 

elaborado pela Comissão do Metropolitano da PMSP presidida por Francisco Prestes 

Maia e nas motivações eleitorais do populismo no período. Problemas de circulação e 

transportes durante a formação da metrópole paulistana motivaram as primeiras 

propostas de transporte rápido. Seu agravamento obrigou o Estado a intervir, com a 

PMSP tomando medidas aparentemente práticas em 1955 e a reconhecer em 1975 a 

magnitude dos problemas urbanísticos resultantes de quase oitenta anos de omissão a 

esse respeito. Complementarmente, o Ante-projeto foi analisado à luz de diferentes 

concepções de "cidade" defendidas para São Paulo por "correntes" de pensamento 

urbanístico conflitantes, polarizadas pelos técnicos Prestes Maia, Luiz Ignácio Romeiro 

de Anhaia Mello e pelo político de carreira Adhemar Pereira de Barros, as quais 

revelaram a existência de grupos sócio-econômicos postos em conflito político por livre 

comércio ou protecionismo entre as décadas de 1920 e 50, quando da passagem do 

país pelo processo de substituição do modelo civilizatório da Europa pelos Estados 

Unidos. Ao fundo tem-se a difusão e a gradativa institucionalização do rodoviarismo 

urbano a partir da década de 1910 com Washington Luiz, Vargas e Adhemar. Em 1956 

chegou-se ao paradoxo da apresentação de uma proposta ferroviária de transporte 

coletivo de massas no momento em que a economia brasileira dava um importante 

salto qualitativo, com a implantação de uma indústria automobilística brasileira 

centrada ideologicamente no transporte individual urbano e no atendimento 

preferencial à demandas de transporte na agro-exportação.



ABSTRACT

The thesis analyzes the insertion of paulistan rapid transit question at the Municipality 

of São Paulo's agenda between 1955 and 65, under conjugate urbanistical and 

socio-political points of view, considering techno-political conflicts, origins, evolution 

and initiatives in solving them practically by building the first rapid transit line. 

It embraces the lapse from 1898 to 1975 - eventually overwhelming it - fbcused into 

the "institutionaI life" of the Ante-projeto de um Sistema de Transporte Rápido 

para São Paulo, elaborated by the Comissão do Metropolitano da PMSP presided by 

Francisco Prestes Maia and into the electoral moods of populism in that period. 

Circulation and traffic problems during the paulistan metropolis forming motivate the 

first rapid transit proposals. Their aggravation forced State to intercede, when PMSP 

took apparently practical steps in 1955, and to admit the greatness of urban problems 

resultant from nearly eighty years of oversight in point of this. Addictionally, the 

Ante-projeto was studied under the light of different conceptions of "town" stood upfbr 

São Paulo by three conflicting urbanistic thought "trends", polarized by the technicians 

Prestes Maia, Luiz Ignácio Romeiro de Anhaia Mello and the politician Adhemar Pereira 

de Barros, that reveal the existence of socio-economic groups in political fightfor free 

trade or protectionism between 1920's and 50's, during the country transition of 

civilization model from Europe to USA. As background there are the diffusion and 

gradual institutionalization of urban rodoviarismo since the 1910's by Washington Luiz, 

Vargas and Adhemar. In 1956 São Paulo drawn to the paradox of a railroad proposal of 

collective mass transportation presented at the right time that brazilian economics took 

an important quality leap, with the implantation of automobilist industry ideologically 

centered at the urban personal transporting and at the favoured attention to transport 

demands of agro-exportation.



(...) "Na Europa" é supemormal inclusive no metrô, usar jóia é supernomal.

Chico Buarque de Hollanda, Estorvo.
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INTRODUÇÃO

Este trabalho tem por objeto a questão metroviária paulistana e sua inserção na 

agenda da Municipalidade entre as décadas de 1950 e 60, sob as perspectivas 

urbanística e sócio-política conjugadas. Esse problema é analisado tendo-se em conta 

os conflitos entre posturas técnicas e entre interesses políticos em que foi debatido, 

suas origens e seus desdobramentos, além das iniciativas de solucioná-lo na prática 

pela construção da primeira linha do metrô.

A tese abrange, assim, um quadro de mudanças que se estende de 1898 a 1975, 

extravasando circunstancialmente esse período. Nesses quase oitenta anos, durante os 

quais definiu-se e amadureceu a metrópole paulistana, não só o problema da 

circulação e transportes em São Paulo se colocou, ampliou-se e começou a se 

agigantar motivando propostas primitivas de transporte rápido de massa por parte da 

iniciativa privada, como também, atingindo níveis superiores de agravamento, obrigou 

o Estado a buscar soluções complexas. Em 1955, a Prefeitura tomou medidas efetivas, 

aparentemente visando a construção do metrô paulistano, decidindo-se seriamente por 

sua viabilização em 1965, dotando-o de personalidade jurídica em 1967, atacando as 

obras em 1968 e reconhecendo em 1975 a dimensão dos problemas urbanísticos 

decorrentes de décadas de omissão a esse respeito.

Este trabalho resulta do desenvolvimento de um projeto originalmente concebido como 

dissertação de mestrado, cujo escopo era apontar relações entre o Ante-projeto de 

um Sistema de Transporte Rápido para São Paulo, elaborado entre dezembro 

1955 e junho de 1956 pela comissão do Metropolitano da PMSP presidida por Francisco 

Prestes Maia por solicitação do prefeito Juvenal Lino de Mattos, e o populismo 

paulistano no período. Essa proposta desdobrou-se num doutorado motivado pela 

questão: porque uma cidade como São Paulo, pelos níveis de atividade que concentrou 
e pelo processo sui generis de metropolização que experimentou no período 

considerado, não se preparou para o futuro oferecendo à sua população transporte 

coletivo metropolitano de qualidade quando isso era, a princípio, mais fácil e viável?

De fato, esta tese derivou da constatação que na década de 1950 a questão 

metroviária paulistana debateu-se sob o fogo cruzado de diferentes concepções de 

"cidade" propostas para São Paulo, privilegiando esquemas políticos diversos e bem 

definidos, os quais implicavam em diferentes prioridades na aplicação do dinheiro



ideias
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Numa palavra, estávamos diante de um política urbana de classes a ser outorgada à 

sociedade como um todo, servindo a um só tempo em duas dimensões: resolvendo

Os primeiros, Anhaia Mello e Prestes Maia, profissionais no gozo de um imenso carisma 

entre seus pares, atuando como lideranças quase incontestes nos domínios de suas 
especialidade e pontificando até mesmo em outras searas. Adhemar, um leigo, lídimo 

representante político de uma poderosa coalizão de interesses económicos; líder 

controverso, envolvente e influente em sua classe social e entre correligionários 

menores pelo papel que desempenhou no desenvolvimento económico no estado de 

São Paulo - em cujo bojo vinha implícito o "projeto" de cidade para a capital paulista, 

com o qual, estranho ao mundo dos assuntos urbanísticos, polemizou indiretamente 

com os dois primeiros.

1 (...) muitas vezes o desenvolvimento de—determinadas políticas explica-se mais Pe^as 
preferências, predileções, orientações e expectativas dos "fazedores" de política do Que 
- exclusivamente - pelo processo político. (Viana, p. 11)

Nesse sentido, assomaram durante a "vida institucional" do Ante-projeto "correntes" 

de pensamento urbanístico conflitantes, centralizadas em figuras-chave como os 
engenheiros-arquitetos urbanistas Prestes Maia, Luiz Ignácio Romeiro de Anhaia Mello 

e o político de carreira Adhemar Pereira de Barros, bem como seus respectivos staffs 

de políticos e técnicos, no conjunto, os homens públicos em São Paulo que exerciam a 

mais profunda influência nos assuntos relacionados com o urbanismo e o dinamismo 

económico dessa cidade.1

público em obras de infra-estrutura que possibilitassem a vida urbana e a economia 

que a sustenta.

No decorrer da investigação percebeu-se que embora conflitantes, as 

urbanísticas em jogo pareceram ajustar-se umas às outras, acabando por se aplicarem 

a tecidos urbanos em diferentes quadrantes da cidade, particularmente o norte, o 

oeste e o sudoeste, complementando-se e formando São Paulo atual. Com efeito, 

provinham todas de uma mesma matriz ideológica, dando voz a um vetusto e sólido 

complexo de interesses, diversificados em quantidade e qualidade, eficientemente 

representados em elevado grau de concentração política ainda que sob orientações 

divergentes, visando, ão que tudo indica, manter a plebe não tradicionalmente 

proprietária a uma distância segura das instâncias decisórias do Estado.



III

relações e disputas horizontais intra-grupos oligárquicos pelo comando das forças 

conservadoras nos_conflitos verticais na luta de classes propriamente dita, aqui 

identificada com a famosa "questão social".

Percebemos também que essa polarização triangular entre os conceitos de cidade de 

cada um dos protagonistas desta tese igualmente relaciona-se com as principais forças 

em conflito durante o difícil começo da atividade do planejamento urbano em São 

Paulo - em sentido amplo no Brasil - imprimindo sua marca à

que se tentou, inclusive, exorbitando suas atribuições precípuas, impor ao próprio 

desenvolvimento das forças produtivas como um todo.

O estudo do Ante-projeto não só revelou a existência de três correntes de pensamento 

sobre o transporte metropolitano em cuja retaguarda estruturava-se um poderoso 

arsenal de conhecimentos urbanísticos e sociológico-políticos,'" mas também que essas 

correntes de pensamento e seus arautos agrupam-se em grupos sócio-econômicos 

diversos e bem definidos, desenvolvidos tradicionalmente sobre bases geográficas 

distintas e que por esse motivo assumiram e defenderam posturas antagónicas com 

relação ao projeto modernizador que se tornara inadiável no Brasil de meados 

do século XX.

(...) emergência do urbanismo como disciplina, solução e palavra de 

ordem (...)"

" Campos no., p.vii.
(...) O grupo de atores não-governamentais abrangeria: grupos de pressão ou interesse; 

acadêmicos, pesquisadores e consultores; mídia; participantes das campanhas eleitorais, 
partidos políticos e opinião pública. (Viana, p.8)

Esses grupos, que evoluíam em São Paulo havia gerações, definiram-se em torno de 

um ideário político-económico em meados do século XIX durante o surto agrícola do 

oeste paulista, avançando ao longo do século posterior até amadurecer entre as 

décadas de 1920 e 50, quando o país passou por um processo longo e complexo de 

substituição do modelo civilizatório da Europa pelos Estados Unidos, sendo 

profundamente afetados por tal movimento.
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Desse modo, o Ante-projeto foi um momento especial na história da modernização das 

instituições brasileiras. Nele, três grupos oligárquicos diferenciados e homogéneos 

entraram em conflito no campo urbanístico pelo comando das políticas públicas de 

urbanização de forma a fornecer aos grupos subalternos os meios necessários e 

suficientes à sua mera reprodução enquanto tais, atendendo aos imperativos da 

acumulação de capital e de seus conceito de segurança social.

Nesse período, o avanço da modernização, com o qual o país se debatia desde o fim da 

Guerra do Paraguai, sofreu um tranco brusco e intenso com a luta pela substituição de 

importações e abrindo-se aos capitais externos impregnados de cultura, ideologia, 

rodoviarismo norte-americanos e das novas idéias económicas e urbanísticas trazidas 

em seu ventre.

Na década de 1950, acelerando-se a industrialização pelo aporte de investimentos 

governamentais somado à abertura ao capital estrangeiro, a indústria automobilística 

tomou a dianteira no processo de desenvolvimento capitalista que deu impulso à 

metropolização de São Paulo.

Defendemos também que a questão do metropolitano em São Paulo havia atingido um 

ponto crítico no momento da solicitação do Ante-projeto, numa conjuntura em que 

urbanismo e política se misturavam no caldeirão fervente do populismo, numa 

polêmica que transcendeu aquela obra específica de transporte público, mas que

$

A tese que defendemos abrange esse e muitos outros aspectos articulados. Seu cerne 

é que os três protagonistas revelaram-se os "pólos ideológicos" geradores das idéias 

motrizes nos debates da questão do metrô em São Paulo, cada um deles com seu staff 

de "intelectuais orgânicos" que elaboraram e difundiram suas concepções de cidade, 

ideais de sociedade e a imagem que esta produz de si num momento em que se 

pretende "cosmopolita",lv fazendo-as fluir de cima para baixo para amortecer 

empiricamente o impacto político da modernização no contexto local e nacional.v

(...) O cosmopolitismo dos anos 50 difere do anterior por não ser apenas a somatória de 
indivíduos estrangeiros presentes na sua população. Na sua nova acepção o cosmopolitismo 
paulistano baseava-se em novos valores. Pertencer ao mundo era então o ideal que se 
manifestava na sociedade paulistana da década de 50. (Meyer, pp.47/9) (grifos da autora citada)

(...) O alto stafL-da administração seria vitat~para a construção da agenda, mas menos vital 
^oc^it) es^ec'^ca^° Cativas e menos ainda para a fase de implementação. (Viana,
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colocou em confronto ideais de cidade aparentemente incompatíveis porque serviam a 
propostas de sociedade sob muitos aspectos contraditórias.

Dessa forma, trata-se de interpretar as causas e as consequências desses fatos. Ana 
Luiza Viana exprime bem essa intenção explicativa: trata-se de construir um modelo

(...) para as diferentes fases ou etapas das políticas públicas, isto é, para o 
processo de decisão inerente à formação e ao desenvolvimento de políticas, 
com ~enfase especial nas fases de formulação e implementação, procurando 
apreender a dinâmica que articula as várias fases do ciclo de vida e uma 
política. (...) Na verdade, trata-se de um esforço para explicar a difícil interação 
de intenções, construídas na fase de formulação de políticas, e ações, presentes 
na fase de implementação -, isto é, o processo contínuo de reflexão para dentro 
e ação para fora tão comum na rotina pública. De outra parte, tais modelos 
ensejam a discussão sobre a difícil e complexa relação entre o meio social, 
político e económico e o governo (ou melhor, na ação governamental), em 
todas as fases das políticas públicas - em síntese, sobre a relação que se 

estabelece entre atores governamentais e atores não-governamentais no 

processo de "fazer" política.vl

O mais notável é que o Ante-projeto foi solicitado e veio a lume às vésperas de uma 
das mais polêmicas eleições para a Prefeitura de São Paulo, em que um número 
considerável de variáveis sociais e políticas estavam em conflito. À medida que se 
examinavam as fontes, confirmava-se que o entendimento da questão do 
metropolitano em São Paulo - e da sorte do Ante-projeto - dependia de se 
deslindarem as relações políticas e ideológicas entre os protagonistas deste trabalho, 
dois engenheiros-arquitetos que atuavam na política, ao menos nos bastidores, 
ocuparam cargos no Executivo e possuíam profunda ascendência nos meios técnicos, 
urbanísticos e elevada reputação junto à opinião pública, bem como uma liderança 
política profundamente ligada ao exercício do poder Executivo.

A tese evoluiu a partir da constatação que o Ante-projeto de Prestes Maia significou 

uma proposta ferroviária de transporte coletivo de massas vinda a lume no momento

vi Id., p.6.
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Defende-se, portanto, que a inserção do Ante-projeto em seu momento histórico 

transcendia a condição de obra de transporte urbano usada como moeda de troca 

eleitoral na imensa barganha política do populismo na década de 1950. Gradualmente 

emanou do Ante-projeto um poder analítico ao se verificar que o trabalho da Comissão 

do Metropolitano inseria-se numa história da idéia de metrô em São Paulo tão antiga 

quanto a própria metropolização paulistana, sua análise revelando outros aspectos da 

relação entre o público e o privado plasmada nas obras urbanas que lhe dão vida e 
sentido.

atendimento 

pós-Fernando

Queremos deixar patente que, longe de ser algo isolado, aparentemente perdido em 

meio ao processo de urbanização rodoviária que por volta de 1955 tomava conta de 

São Paulo, e a outras tantas tentativas anteriores de propor um sistema, o 

Ante-projeto foi, em seu tempo, o ápice de uma evolução na idéia de metrô paulistano 

cujo início remonta a fins do século XIX, mas cujo relato ordinariamente inicia-se em 

1927, quando a Light interessa-se pela matéria, levando inclusive à reação do jovem 

Prestes Maia na forma do Plano de Avenidas.

Concebido junto com a inauguração da indústria automobilística 

consagração da condição metropolitana de São Paulo e pelas discussões que suscitou, 

o Ante-projeto foi visto como um elemento polarizador de opiniões concernentes não 

só a seus aspectos técnicos ou urbanísticos, mas relacionadas com o processo de 

desenvolvimento económico e social que induziu sua existência.

De fato, verificou-se que a história anterior do Ante-projeto, enquanto corte da história 

urbana de São Paulo, trazia em germe os protagonistas de sua vida institucional. O 

Ante-projeto inclui-se entre vinte e uma - pode haver mais - propostas de sistemas de 

transporte ferroviário metropolitano para São Paulo vindas a lume a partir de 1898, 

nos mais variados níveis de elaboração como soluções para um problema que se 

avultou ao longo do século XX com a mesma intensidade com que a capital paulistana

em que a economia brasileira - cujo epicentro localiza-se em São Paulo - dava um 

salto qualitativo com a implantação de uma indústria automobilística brasileira 

centrada ideologicamente no transporte individual urbano e no 

preferencial à demandas de transporte na agro-exportação renovada 

Costa.

em meio à
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Metodologicamente, a análise encerra dois momentos. No primeiro, descreve-se o 

objeto, mostrando o que significava de novo para a cidade e em que termos dialogou 

com a cidade previamente existente, bem como sua inserção variável ao longo do 

tempo no processo em curso de metropolização e o modo como foi recebido pelos 

representantes da opinião pública qualificada e pelos representantes do poder 

constituído, em particular os escalões posteriores do Executivo e o Legislativo 

municipais.

Demonstrando essas teses, procuraremos responder às questões primaciais que 

engendraram este trabalho: como que uma cidade como São Paulo, escrevendo um 

dos capítulos mais polêmicos da história da urbanização pelo processo sui generis de 

metropolização que experimentou, não se preparou para o futuro dotando-se de 

transporte metropolitano quando isso era aparentemente mais fácil e viável? Porque 

uma cidade que cresceu como o fez no século XX e procurava emular as metrópoles 

mundiais, não as imitou fornecendo a acessibilidade e mobilidade em massa que os 

transporte metropolitanos de Paris ou Nova York facultam? Enfim, porque se postergou 

tanto a adoção por São Paulo da forma mais evoluída de transporte público de massa?

viveu em seu processo de metropolização, mas que, por motivos diversos, foram 

preteridas até que a decisão que levou à criação da Companhia do Metrô de São Paulo 

em 1967.

Adicionalmente, consideramos que o usuário do transporte coletivo no contexto do 
Ante-projeto não se distingue^êssencialmente do "não usuário" porque, socialmente, o

No momento seguinte, caminhou-se da observação do particular, das figuras de Anhaia 

Mello, Prestes Maia e Adhemar segundo a sugestão de Fagnani, à do universal, os 

grupos de elite "paulista" ou "paulistano" a partir de Simões Jr., aos quais 

pertenceram, suas relações com a classe trabalhadora menos qualificada que 

governaram e, por fim, a história económica que protagonizaram sem coadjuvantes, 

para analisar a questão metroviária como expressão de uma tensão dialética profunda 

entre classes, entre interesses mediados por políticos e técnicos alinhados a posturas 

político-partidárias bem definidas, derivadas da obscura história social brasileira 

pregressa, as quais se traduzem urbanisticamente no conflito entre posturas técnicas, 

entre defensores do transporte individual vs. usuários do transporte coletivo.
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Este trabalho conjuga-se e complementa uma pesquisa anteriormente desenvolvida 

sobre Washington Luiz,' base de uma das hipóteses deste trabalho, qual seja, a que o 

triunfo do rodoviarismo brasileiro em 1956 impôs limites severos à proposição de

morador da faixa lindeira às linhas é o mesmo das áreas distantes, o qual se valeria da 

integração para se tomar usuário. A elite propriamente dita, sabe-se, mora em seus 
bairros "típicos", da Companhia City e similares, indiferente por natureza às políticas 

públicas de transportes coletivos.

A partir de uma história de nomes, da produção das idéias que orientam a gerência 

dos interesses dominantes/" chegou-se às correntes de opinião técnica vinculadas a 

grupos político-partidários que assumiram papéis de destaque na máquina 

administrativa paulista e paulistana, sobretudo após 1964, desde o momento que as 

agências internacionais de fomento impuseram ao Estado brasileiro a elaboração de 

planos detalhados como pré-requisito para a liberação de recursos para obras urbanas, 

dente as quais o metrô de São Paulo.

A descrição do Ante-projeto completa-se com a definição de "metrô" para as três 

lideranças envolvidas com a questão do metropolitano em São Paulo: os diferentes 

segmentos da elite que se digladiavam horizontalmente pelo controle das iniciativas 
políticas no calor do populismo, lucrando financeira e politicamente com a execução 

das obras públicas na cidade que mais crescia no mundo, e

vu (...) Os dois grupos (governamentais e não-governamentais) podem ainda ser subdivididos 
em atores visíveis e atores invisíveis, sendo que os primeiros influenciam a formação da agenda 
e os segundos, a especificação de alternativas. São atores visíveis o presidente, os 
parlamentares, a mídia, os partidos e os integrantes da s campanhas eleitorais; são os atores 
invisíveis os acadêmicos, tanto pesquisadores quanto consultores, e os funcionários do Executivo 
e do Congresso, (id., ibid.)

Também orientada por Maria Irene Szmrecsányi sob o patrocínio FAPESP.

os presumidos 

beneficiários com sua execução, os diretos que participariam de sua execução e 

gestão, e os indiretos que gozariam de suas vantagens como meio de transporte 

rápido, bem como a complexa relação política estabelecida entre eles; os eventuais 

"vencedores" investiam-se da prerrogativa de estabelecer prioridades na aplicação dos 

recursos públicos, no caso dos transporte, dispostos a resolver os conflitos verticais 

decorrentes da distribuição iníqua das condições de mobilidade, acessibilidade e de 

ocupação do espaço para fins de assentamento da população trabalhadora menos 

qualificada de forma mais "democrática" que o PTB e mais "humana" que o PCB.
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alternativas em virtude da forma orgânica com que nesse período se instalou no cerne 

da economia brasileira dominando-a.  

Publicado no mesmo ano, o Ante-projeto, que aparentemente surgia como uma 

proposta conciliatória entre grupos políticos que engalfinhavam em São Paulo durante 

o populismo alegando a defesa do "bem comum", desencadeou uma polêmica que se 

manteve por uma década, até que São Paulo houve condições concretas de iniciar as 

obras do metrô.

Essa polêmica mostrou-se um entrechoque aparentemente caótico de opiniões técnicas 

e política emitidas por representantes dos diferentes segmentos da população em meio 

a um jogo político de amplo envolvimento, alta tensão e elevado risco. Sua análise 

revelou o sentido político das opiniões técnicas, urbanísticas e vice-versa, lançando 

luzes sobre os principais protagonistas e sugerindo correlações profundas entre os 

aspectos técnicos e os políticos de posturas relativas não só ao metrô, mas quanto a 

urbanização, a economia, a política e a sociedade.

Por meio da análise do Ante-projeto, vislumbra-se decifrar o enigma político 

brasileiro, a discrepância entre o elevado rendimento da economia de base 

automobilístico-rodoviária e os graves problemas de distribuição de renda que a 

secundam. De fato, a proposição do Ante-projeto em 1956 soa quase como uma 

provocação diante do deslumbramento causado pelo início da produção brasileira de 

veículos automotores no complexo produtivo Cubatão-ABC-São Paulo, a pedra 

fundamental do desenvolvimento do país. Assim, a publicação do Ante-projeto colocou 

instantaneamente a questão do transporte público, no momento que o transporte 

individual instalava-se soberano no epicentro da economia brasileira.

A partir da história anterior da idéia de metrô em São Paulo, isto é, da história da 

distribuição da acessibilidade e da mobilidade no tecido urbano paulistano, podemos 

deduzir a contrapelo a história dos eventos políticos que impuseram os limites nos 

debates a seu respeito, tornando-o difícil, enfim, postergando até que fosse 

essencialmente tardio e urbanisticamente inócuo.Vl"

v"' (...) estudar a composição da agenda é importante porque revela a natureza da relação entre 
o meio social e o processo governamental, permitindo até mesmo pensar na possibilidade de a 
agenda produzir estabilidade estrutura, do mesmo modo que o voto confere estabilidade 
conjuntural, {id., pp.12/3)
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As fontes primárias desta tese foram o Ante-projeto de um Sistema de Transporte 

Rápido elaborado pela Comissão do Metropolitano presidida por Prestes Maia e 

publicado pela PMSP em 1956, a Introdução ao Estudo de um Plano de Avenidas 

para a Cidade de São Paulo, de autoria de Prestes Maia e publicado pela Editora 

Melhoramentos em 1929, o relatório Planejamento, o "plano diretor" da gestão 

municipal de Adhemar, a transcrição dos debates parlamentares nos Anais da 

Câmara Municipal de São Paulo publicados entre 1948 e 1965 pela CMSP, bem 

como entrevistas com urbanistas e políticos.

As fontes secundárias mais importantes constituíram-se de publicações 

contemporâneas ao Ante-projeto que tratam dele direta ou indiretamente, seguidas de 

um grande número de teses acadêmicas sobre a evolução económica, social, política e 

urbanística de São Paulo, bem como trabalhos clássicos sobre esses temas, obras de 

referência, dentre as quais o Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro do CPDoc 

da FGV, arrolados na bibliografia, documentários televisivos e entrevistas com 

personagens que tomaram parte ou estudaram o período considerado.

A apresentação da tese está dividida em seis capítulos, um epílogo e a conclusão. 

O primeiro capítulo descreve o Ante-projeto, considerando seus aspectos técnicos e, 

principalmente, os urbanísticos, nos quais Prestes Maia polemiza com Anhaia Mello a 

respeito do que fazer com a cidade existente e no qual seu auxiliar, o arquiteto Antônio 

Le Voei, introduziu aí um pequeno relato dos anseios dos maiores interessados no 

trabalho, o povo usuário.

O terceiro, relata a evolução da idéia de metrô em São Paulo concomitantemente à 

formação da metrópole paulistana, discriminando as duas fases que precederam o 

sinal verde de Faria Uma para as obras: a "pré-história", anterior ao interesse do

O segundo capítulo aponta relações entre o Ante-projeto e o trabalho precedente de 

Prestes Maia, o Plano de Avenidas, mostrando os momentos de continuidade e ruptura 

entre eles. Particularmente os elementos de base do rodoviarismo propostos definidos 

por ele para implementação em São Paulo, que contribuíram para torná-lo um 

elemento orgânico em sua constituição, a ponto de praticamente inviabilizar as 

alternativas.
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O quarto capítulo trata da aqui denominada "vida institucional" do Ante-projeto, que se 

estendeu de sua solicitação em 1955 à formação do Grupo Executivo do Metrô (GEM) 

por Faria Lima levando à elaboração de um projeto substitutivo e ao trabalho, enfim, 

do grupo Hochtief-Montreal-Deconsult (HMD). Nesse capítulo, destacam-se a opiniões 

das correntes técnico-políticas comandadas pelos três protagonistas e alguns trabalhos 

que se pretenderam alternativas ao Ante-projeto.

O capítulo quinto, mais profundamente analítico, mostra as origens do rodoviarismo 

paulistano abordando os fatores que contribuíram para sua incorporação orgânica pelo 

Estado brasileiro resultando no "programa tácito de governo", na expressão de Maria 

Irene Szmrecsányi, enfatizando o papel central que a indústria automobilística 

brasileira assumiu nesse processo. Descreve o rodoviarismo como produto de um 

anseio compartilhado por diversos níveis das elites nacionais, o qual foi levado a termo 

por obra de uma complexa conjugação de forças políticas centradas nas figuras-chave 

de Washington Luiz, Fernando Costa, Vargas, Adhemar e Kubitschek.

O sexto capítulo, assim como o anterior, aprofunda a análise, enfocando desta vez as 

origens sócio-econômicas dos três protagonistas, procurando com isso estabelecer 

relações de causalidade entre suas posturas política específicas e a posição que 

assumiram com relação à distribuição generalizada de acessibilidade facultada pelo 

metrô, tendo como fundo o complexo cenário sócio-político da década de 1950.

Estado pelo assunto, e a "proto-história", momento inicial da intervenção pública no 

sentido de viabilizado., em ambas caracterizando os projetos elaborados.

O epílogo discute as "consequências" para a cidade de se haver postergado por quase 

setenta anos a início da construção do metrô paulistano, abordando a forma 

aparentemente precipitada com a qual Faria Lima resolveu iniciá-lo, comparando a 

proposta do GEM com o Ante-projeto, bem como o reconhecimento pela Municipalidade 

de tal perda de tempo e alguns desdobramentos sociais desse problema. A parte 

dedicada às conclusões retoma e procura sintetizar todo esse emaranhado de 

condições.
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Aparentemente, chegara a ocasião de tratar do assunto porque apesar da euforia 

rodoviarista, o Plano de Avenidas parecia já incapaz de preservar a cidade dos 

impactos negativos da expansão de sua frota automotora. Configurava-se um cenário 

de vulnerabilidade do centro paulistano ao infarto, como se comprovaria na década 

seguinte.3 Por outro lado, havia a polêmica histórica que opôs Prestes Maia a Anhaia 

Mello4 quanto ao princípio básico a se aplicar à urbanização paulistana - a manutenção 

da centralidade ou a promoção da descentralização - com o Ante-projeto atacando 

essa questão. E Prestes Maia nunca escondeu que o trabalho da Comissão foi 

autónomo com relação à Comissão Orientadora do Plano Diretor, então contrária ao

1 DESCRIÇÃO DO ANTE-PROJETO

1.10 prefeito Juvenal Lino de Mattos e a formação da Comissão do Metropolitano

Tendo em 1955 decidido consultar a opinião pública especializada quanto à 

conveniência de implantar na cidade um sistema de transporte rápido, o então prefeito 

de São Paulo, Juvenal Lino de Mattos (1955-1956), convocou empresários, técnicos, 

políticos e jornalistas para uma reunião na qual anunciou que instituiria uma comissão 

encarregada de elaborar um relatório objetivo e prático que levasse às medidas 

preliminares para a execução.1

O prefeito pessepista instalou a Comissão no Departamento de Urbanismo da 

Prefeitura e confiou sua presidência ao udenista Prestes Maia, representante do 

Instituto de Engenharia.2 A Comissão do Metropolitano foi formada pelos engenheiros 

Lauro de Barros Siciliano representando a Sociedade Amigos da Cidade, Renato do 

Rego Barros representando o prefeito, Antônio Le Voei do Departamento de Serviços 

Municipais, Luiz Carlos Berrini Jr. e o arquiteto José Vicente Vicari, os dois últimos do 

Departamento de Urbanismo da PMSP. A Comissão elaborou em sete meses um Ante

projeto de um Sistema de Transporte Rápido que evitou trechos subterrâneos e propôs 

reestruturar a circulação no centro paulistano a partir de um meio de transporte 

coletivo de massa.

1 Prestes Maia [1956], p.119. Nessa época a Companhia do Metrô de Paris insistia junto à
Municipalidade paulistana com sua proposta de metrô datada de 1947. (UH, 4-XI-1955, p.5; 
PMSP [1956], p.65) , '
2 (...) Razões de ordem prática mas que sem dúvida revelavam uma estratégia de aproximar o 
órgão municipal do projeto, levaram a Comissão a se instalar no próprio Departamento de 
Urbanismo. (Meyer, p.112)
3 Lefévre, pp.68, 95.
4 À época professor de "Noções de Arquitetura" do curso de engenharia civil da EPUSP é 
presidente da Comissão Orientadera-do Plano Diretor da Prefeitura. (Ficher, pp.242, 246)
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metrô em São Paulo.5 A Comissão do Metropolitano trabalhou de dezembro de 1955 a 

junho de 1956, oficiando em julho a conclusão dos trabalhos e trazendo a lume o 

relatório que descreveu a proposta.’

Nota-se uma estrutura expositiva na obra, podendo-se agrupar os capítulos de mesma 

natureza. O primeiro tem caráter introdutório (I). Seguem-se capítulos históricos 

(II a XI) e urbanísticos (XII a XIX, XXI, XXII e XXXIII). Os técnico-metroviários 

propriamente ditos são os restantes. (XX, XXIII a XXXII , XXXIV e XXXV).

Nos capítulos históricos estão relatadas as tentativas anteriores de implantar o metrô 

em São Paulo desde a proposta da Light. Nos urbanísticos Prestes Maia defende o 

metrô de seus opositores, sobretudo Anhaia Mello, e propugna por suas próprias 

concepções de cidade e transporte de massa, inserindo no trabalho a proposta de

ao Ante-projeto, sendo aí

Ã

«Wi

5 Prestes Maia [1956], loc.cit.
O número 167 da revista Engenharia (outubro de 1956) foi dedicado 

publicada uma versão integral de seu texto
6 PMSP [1956], pp. 9/22.
7 Capítulos XIX e XXII.

1.2 Descrição do Ante-projeto

Após sua apresentação protocolar,6 o trabalho da Comissão do Metropolitano 

desdobra-se em 35 capítulos, dois assinados por Antônio Le Voei7 e os demais por 

Prestes Maia. Os títulos de cada capítulo são os seguinte: I. origem deste trabalho, 

II. O QUE HAVIA ANTES SOBRE 0 ASSUNTO, III. 0 PARECER DE DALRYMPLE, IV. O PLANO CARDOSO 

PARA A CANTAREIRA, V. OS PLANOS DE 1929-1930, VI. OS PLANOS DE 1938-1945, VII. O PLANO 

MÁRIO LEÃO, VIII. O PROJETO DA "CIA. GERAL DE ENGENHARIA", IX. ESQUEMA DOS TÉCNICOS DO 

METROPOLITANO DE PARIS, X. A OPINIÃO DO GRUPO MOSES, XI. O EXEMPLO UNIVERSAL, 

XII. CONCEPÇÃO DO PROBLEMA, XIII. SE OS METRÔS SÃO OBSOLETOS, XIV. AVENIDAS EXPRESSAS E 

METROPOLITANO, XV. NO QUE CONSISTE UM METROPOLITANO, XVI. SE A CIDADE ESTÁ MADURA PARA 

O METROPOLITANO, XVII. SEGUNDA PERIMETRAL, XVIII. FUNÇÃO DA SEGUNDA PERIMETRAL, 

XIX. CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO, XX. OS NOVOS METROPOLITANOS, XXI. A REDE METROPOLITANA, 

XXII. VOLUME DE PASSAGEIROS PARA 0 SISTEMA DE TRANSPORTES RÁPIDOS, XXIII. MATERIAL 

RODANTE, XXIV. INSTALAÇÕES, XXV. CONSTRUÇÃO, XXVI. RADIAL NORTE, XXVII. RADIAL SUL, 

XXVIII. RADIAL LESTE, XXIX. RADIAL OESTE, XXX. RADIAL SUDESTE, XXXI. RADIAL SUDOESTE, 

XXXII. INTERLIGAÇÕES DAS RADIAIS, XXXIII. SE É NECESSÁRIA A UNIFICAÇÃO DAS BITOLAS, 

XXXIV. PROGRAMA e XXXV. ASPECTO FINANCEIRO.
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Após os capítulos históricos, o capítulo XI descreve o estado dos transportes 

metropolitanos no mundo em 1956 para defender o Ante-projeto da acusação de 

obsolescência lançada por Anhaia Mello.9 Prestes Maia relata o que se fez, faz e fará na 

Europa, América do Norte, Ásia, América do Sul e no Brasil para finalmente perguntar 

em tom de desafio se São Paulo não seria também capaz de fazer o mesmo.

execução da Segunda Perimetral, parte do Plano de Avenidas. Nos capítulos técnicos, 

abordam-se os elementos concernentes à demanda e viabilidade da proposta, aspectos 

construtivos, as linhas e recursos financeiros para sua implementação. Uma breve 

descrição de cada capítulo permitirá que se avalie melhor sua natureza.

No capítulo introdutório Prestes Maia explica como o Ante-projeto resultou de um clima 

de aparente trégua na guerra política entre Adhemar de Barros e Jânio Quadros, e 

censura Anhaia Mello, presidente da Comissão Orientadora do Plano Diretor pela 

atitude que considerou desagregadora na Prefeitura, que teria levado ao adiamento de 

soluções que poderiam ter sido de grande valia para todos.8

8 PMSP [1956], pp.29/30.
9 Folha da Manhã, 8-1-1953, citada por Fagnani, p.214.
10 Anhaia Mello liderava os radicalmente contrários; Adhemar de Barros os favoráveis ao metrô, 
sobretudo aos subways e Prestes Maia colocou-se numa postura aparentemente intermediária, 
ma is para desfavorável ao metrô.

1.2.1 OS CAPÍTULOS URBANÍSTICOS

Nos capítulos de XII a XIX, XXI, XXII e XXXIII, Prestes Maia e Le Voei abordam 

questões demográficas e urbanístico-viárias essenciais ao Ante-projeto. Aí são 

analisadas relações de causalidade entre o transporte rápido sobre trilhos e 

adensamento ou não das cidades existentes ou a ser projetadas; e os efeitos dos 

meios rodoviários sobre elas, e as necessidades da população paulistana e os níveis de 

demanda exigidos para viabilizar o transporte metropolitano; e as possíveis respostas 

a tais solicitações na forma das diferentes versões que um metrô pode assumir, bem 

como sua capacidade de contribuir para a manutenção da centralidade ou a 

descentralização urbana. Nesses capítulos Prestes Maia polemiza com as duas outras 

correntes de opinião técnica dominantes acerca da validade ou não de São Paulo 

possuir um sistema de transporte metropolitano.10



4

o que eles 
construção de linhas rápidas é

1.2.1.2 "Se os metros são obsoletos"

0 capítulo XIII é implicitamente endereçado a Anhaia Mello, naquele momento líder da 

corrente de opinião radicalmente contrária aos metrôs em geral e ao de São Paulo em 
particular, para quem tal obra só agravaria os problemas da cidade existente.13 

Primeiramente, Prestes Maia apresenta um resumo do pensamento urbanístico de

De fato, Prestes Maia arrola nesse capítulo um conjunto de medidas de correção do 

tráfego central e obras "cirúrgicas" rodoviárias complementares13 ao Ante-projeto que, 

em última análise, concorreram para postergar, restringir a área urbanisticamente 

afetada pelo metropolitano ou atender a necessidades que não caberia a essa 

modalidade enfrentar.14 Deve se ressalvar que Prestes Maia argumenta em favor de 

tais obras assim como defendera o Plano de Avenidas e o alargamento viário do centro 

paulistano como premissas ao projeto de metrô elaborado por Norman Wilson para a 

Light trinta anos antes.

1.2.1.1 "Concepção do problema"

Com efeito, o capitulo XII trata da natureza da questão metroviária. Nele, o autor 

afirma que ela não se resume ao metropolitano em si, sendo parte do urbanismo e do 

tráfego geral da cidade, e também define as diretrizes das soluções contidas no 

Ante-projeto, ao descartar a priorí para São Paulo uma rede de metrô cerrada que 

atendesse a todas suas dificuldades.11 Aí Prestes Maia reafirma seu princípio 

rodoviarista de esgotar previamente as possibilidades de transporte superficiais antes 

de iniciar as despesas com o metrô,12 encadeando uma série de argumentos 

desfavoráveis ao próprio sistema que elaborara.

11 (...) É uma ilusão supor que a rede metropolitana deva ser muito cerrada, servir toda a cidade 
e resolver todas as suas dificuldades. (PMSP [1956], p.85) Nesse momento, o Ante-projeto abre 
mão de uma influência parisiense na concepção de seu metrô.
12 (...) Em São Paulo (...) ainda não se tirou dos sistemas superficiais tudo
podem dar. Por isso qualquer precipitação na 
desaconselhável. (id., p.86) (grifo de Prestes Maia)
13 Que em seu entender escandalizam "urbanistas sociais" (/d., p.87) como Anhaia Mello. 
(...) Em resumo, um plano geral de descongestionamento e transporte envolverá três 
partes:- a) melhoramento e racionalização dos transportes superficiais; b) obras de 
urbanismo, especialmente obras viárias; c) o metropolitano, como coroamento e 
remate, (id., ibid.) (grifo de Prestes Maia)
14 (...) artérias novas, cortes cirúrgicos, pontes e túneis, que deveriam fazer parte de um plano 
de urbanismo (...), vias expressas razoáveis (...) e a Segunda Perimetral. (/d., pp.87/94)
15 (...) Os argumentos podem se resumir desta maneira:- a) os metropolitanos são obsoletos, e 
o problema dos transportes e do congestionamento deve ceder lugar ou ser resolvido por 
medidas de estruturação urbana (unidades de vizinhança) e regulamentação (zoneamento). b)
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Anhaia Mello, mostrando para o leitor como este defende o zoneamento e as unidades 

de vizinhança. --------------

A Prestes Maia irritava a postura que considerava pusilânime do staff de Anhaia Mello 

diante da realidade dos problemas urbanos. Para ele, o

(...) urbanismo homeopático, muito mais romântico do que social (como 

pretende ser) (...),19

Uma a uma, Prestes Maia descreve as vantagens da unidade de vizinhança corbusiana 

- a qual entende ser a preferência de Anhaia Mello - particularmente as amenidades 

urbanas que favorecem mulheres, crianças e idosos, e do zoneamento científico sobre 

o arruamento ortogonal e o "zoneamento espontâneo" das "cidades velhas", tais como 

a proteção contra a invasão do comércio que leva à formação de "zonas de transição" 

e à decadência urbana, para depois refutá-las por seu caráter cerebrino e utópico.16

Menciona inovações como o automóvel e os meios de comunicação modernos como 

contrapontos da sociedade capitalista e de interesses estabelecidos em que se inseria à 

"comunidade" fictícia dos que desdenhosamente considerava "urbanistas sociais":17 

para ele, prova definitiva da inoperância de tais agrupamentos artificiais eram os 

"lapês", conjuntos residenciais para trabalhadores de baixa renda construídos pelos 

pensões (IAP's) das diversas categorias

era ilusório, nada mais que a substituição de um problema por outro,20 

staff, como Berrini Jr., igualmente sentiam emanar da

institutos federais de aposentadoria e 

profissionais.18

Os metropolitanos devem ser substituídos por um sistema de vias expressas, (id., p.97)
16 Id., p.98.
17 (...) Com os transportes modernos, com o automóvel, com o telefone, etc., a 
circunscrição de "unidade de vizinhança" perde muito de sua razão. A sociedade 
contemporânea, estruturada muito mais de acordo com as condições sociais, 
profissões e culturas, do que segundo a vizinhança e proximidade material, só 
forçadamente se harmonizaria com esses agrupamentos fictícios, que os urbanistas 
teoricamente têm procurado incutir, e têm um campo de atuação relativamente 
limitado, (id., ibid.)
18 Id., ibid. —
19 Id., p.101. ------
20 Id., p.100.
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(...) cidade bem zoneada, com seus distritos e "unidades de vizinhança" bem 

arrumadinhos (...),21

que em seu entender constituíam a essência do urbanismo de Anhaia Mello.

Prestes Maia esclarece nesse capítulo que a aglomeração que Anhaia Mello combate é 

antes a resultante de atividades, interesses e perspectivas que somente os grandes 

centros permitem do que fruto do capricho ou do acaso, e adverte que quaisquer 

rarefações artificiais da concentração urbana que se tente são neutralizadas pelo 

crescimento geral e por novos bairros que são criados.22

2‘ BerriniJr. [1965], p.6.
a PMSP [1956], p.99.
24 PMSP ("') defende casuisticamente os

“^p.ioo561,/OCC/Í‘

125,2oVxviteps^55^^^ wni,ltrirsro,7v4r4na/s'i957, xvi/ pp-22,96, io1, ' 22-111, p.56, 1961, I, 17-III p.46- 23 IH Â' P ' 1958' XI' pl29; XIX' p’316; 196°'
Jr., do staff de Prestes Maia. Essa lei foi ° maior oponente da 'ei n°- 5621 foi Berrim
mais tradicionais formas de investimento , tf C°m° Uma ameaÇa a lucratividade de uma das 

--------  nvestimento urbano. Por conseguinte, tornou a avaliação dos

Ironiza a "proibição pura e simples de crescer" e a "fixação da população" propostas 

por Anhaia Mello, condição sine qua non para os próprios planos urbanísticos, 

comparando-a a um caçador que obriga a caça a deter-se diante de si para melhor 

alvejá-la, o que em seu entender é impraticável e desnecessário,23 haja vista o 

exemplo da conurbação entre Washington e Boston mostrando que a urbanização 

indefinida é viável, sendo apenas uma questão de vontade do poder público de 

adiantar-se das exigências que ela coloca.24

nciona o zoneamento caro a Anhaia Mello, válido como disciplina urbanística mas 

para sanar os males paulistanos, criticado por presumir-se capaz de 

gir a densidade limitando a altura dos edifícios e mesmo o desenvolvimento 

9 a cidade. Aqui Prestes Maia manifesta seu temor diante da predisposição de 

Mello de investir contra a verticalização em São Paulo, o qual não se mostrou 

undamentado em vista da lei municipal n°- 5621 que ele faria passar um ano mais 

tarde por intermédio de Figueiredo Ferraz, epígono seu que chefiou a Secretaria de 

Obras Publicas na Prefeitura de Adhemar (1957-1961) o tempo suficiente para aprovar 

a referida lei e afetar irreversivelmente o mercado imobiliário paulistano.26



7

Finalmente, para defender o Ante-projeto das acusações de obsolescência lançadas por 

Anhaia Mello, abandona a ortodoxia rodoviarista e parte para o ataque às vias 

expressas, a terceira idéia-força deste urbanista. Ao estranho argumento que as vias 

expressas são caras e de difícil execução porque

(...) Em São Paulo só há três traçados fáceis e económicos para artérias desse 

gênero (...),28

Prestes Maia também procura rebater ao Anhaia Mello que "toma metáforas por 

argumentos", repetidor de Lewis Mumford para quem trens subterrâneos são "esgotos 

de gente", afirmando que nas quatro primeiras radiais paulistanas, assim como nos 

metrôs mais modernos, menos de 10% do total das linhas seriam subway, 

satisfazendo plenamente ao povo não obstante alguns inconvenientes "não piores que 

os dos ônibus ou lotações".27

imóveis problemática, levando os técnicos da Prefeitura a elaborar modelos teóricos sofisticados, 
visando a manutenção das rendas fundiárias em níveis considerados justos tanto pelos 
loteadores privados quanto pelo Estado encarregado da infra-estrutura urbana. (Engenharia, 
n0' 173, p.382) Os técnicos da Prefeitura entenderam que o lastro de 35m2 por unidade vendável 
imposto pela lei n°’ 5.261 às novas edificações fazia com que o aproveitamento tivesse que ser 
máximo para viabilizar a verticalização reservou a construção em altura a uns poucos que 
pudessem investir muito. Com essa lei Anhaia Mello visou impor a disciplina do solo criado sobre 
o "caótico" mercado imobiliário paulistano. Berrini Jr. refutou que, por mais que a lei n°- 5.261 
deslocasse a valorização para o solo criado - fenômeno antes técnico do que mercantil - o 
rendimento máximo continuaria fundamentado na testada do lote porque este definia a própria 
arquitetura do edifício que viesse a ser construído, (id., n0' 206, p.297) Todavia, à medida que a 
realidade do mercado imobiliário paulistano desmoralizava a lei n0- 5261, a questão perdeu 
importância até deixar de ser mencionada na imprensa especializada.
27 PMSP [1956], p.101.
28 Id., ibid.
29 Para Regina Meyer, esses traçados eram "mais fáceis e baratos" porque se situam em áreas
públicas que dispensam indenizações. Nos demais casos, essa forma de ônus para o poder 
público inviabilizaria os demais projetos. (Meyer, p.116) Novidade em 1956, vias expressas 
sobre calhas canalizadas ou bancadas dos riachos urbanos que cortam São Paulo mostraram-se 
úteis demais para não serem tentadas em outros sítios. Assim, a prática mostrou que São Paulo 
não possuía três traçados económicos para as vias expressas, mas praticamente toda a bacia do 
Tietê dentro dos limites do município, cujos cursos d'água foram sendo canalizados dando 
origem à malha de avenidas de fundo de vale que hoje suportam boa parte do tráfego que o 
próprio Prestes Maia ajudou a alimentar. ---------

os das avenidas Itororó (Vinte e Três de Maio), marginais do Tietê e do Pinheiros,29 

Prestes Maia apõe outro, segundo o qual o metrô é comparativamente mais barato que 

as vias expressas.
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(...) para que na planta da cidade tracem, e orcem, o sistema expresso que 

pretendem.36

(...) ao veículo menos eficiente e mais congestionador, 

automóvel.33

Prestes Maia, que está entre "os primeiros a apreciar, desejar e recomendar sempre 

que possível as artérias expressas", encerra o capítulo desafiando Anhaia Mello e seu 

staff, os quais as propõem como solução exclusiva, a pegarem o lápis

que é o

configurando-se um elemento de racionalização técnica e 

contrastante com a via expressa, favorável

em tudo

Com efeito, Prestes Maia argumenta que o Ante-projeto passa quase todo por áreas 

públicas reduzindo as desapropriações ao mínimo; que é económico porque não é 

essencialmente subterrâneo, e que, por conseguinte, tem um custo por unidade linear 

de cerca de metade de uma via expressa,30 além de transportar nessas condições até 

seis vezes mais passageiros do que ela.31 Prestes Maia coroa essa linha de raciocínio 

declarando num arroubo populista que

1.2.1.3 "Avenidas-expressas e metropolitanos"

Prestes Maia elaborou o capítulo XIV a partir de elementos do anterior, para se 

reconciliar com as vias expressas após atacá-las como forma de atingir Anhaia Mello.

(...) Os metropolitanos são soluções essencialmente democráticas e 

populares, para a massa, ao passo que as super-avenidas favorecem 

mais os transportes de luxo (ônibus e lotações) e os ricos, que podem 

ter carros particulares,' aqui em muito menor porcentagem que nos países 

de alto poder aquisitivo, como nos Estados Unidos (...),32

30 Id., 103.
31 Id., pp.104/5.
' Grifos de Prestes Maia.
32 Id., p.105.
33 Id., p.106.
34 Id., ibid.
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Para ele, o que de fato define o transporte metropolitano são o leito próprio e fechado, 

a ausência de cruzamentos em nível, rampas suaves e grandes raios, sugerindo que

Pela liberdade que proporcionam aos veículos, compara-as a metrôs para automóveis 

e, longe de desprezar tais soluções

1.2.1.4 "No que consiste um metropolitano"

No capítulo XV Prestes Maia busca dirimir a dúvida a respeito do que efetivamente vem 

a ser um metropolitano, se subterrâneo, de superfície, elevado ou combinação; se 

operaria por meio de bondes ou trens comuns, etc. Tem por princípio eliminar a 

confusão que o povo faz entre metrô e subway.39

35 Id., p.109.
36 Id., p.110.
37 Id., p.lll.
38 Id., ibid.
39 Id., p.113.

Prestes Maia exige que se as debatam, porque são de difícil traçado em cidades 

compactas (leia-se "velhas") como São Paulo, atendem antes ao tráfego de luxo os 

automóveis particulares e conjugam-se aos metrôs complementando-os, tomando 

novamente como exemplo os norte-americanos que os dispõem com frequência na 

faixa central das vias expressas,36 semelhante à sugestão de Moses em 1950.

(...) que os 

incrível (...),35

Prestes Maia ainda menciona os exemplos de Toronto, cuja municipalidade conjugou o 

projeto de metrô a uma rede de vias expressas, e o plano de vias expressas e 

parkways de Nova York, reconhecendo que as facilidades rodoviárias rapidamente 

degeneram em novos problemas de trânsito,37 como o que sucedia às avenidas do 

Plano recém-executadas no centro paulistano. Conclui lamentando que não se 

transferiram as ferrovias paulistanas para a marginal do Tietê como propunha o Plano 

de Avenidas, perdendo-se a oportunidade para um belo traçado de uma via expressa e 

afirmando que a construção da Segunda Perimetral dotaria a cidade de um trecho 

expresso de extensão considerável.38

e desenvolveram a
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Esse capítulo é esclarecedor da forma como Prestes Maia "defende" o metrô no 

Ante-projeto. Ao que tudo indica, é evidente que ele não deseja para São Paulo um 

meio ferroviário de transporte que alivie o congestionamento do centro da cidade, 

prerrogativa do metrô que admite no capítulo XIII, mas que busca a todo custo

Se no capítulo XIII, ao defender o caráter democrático e popular do metrô frente à via 

expressa, Prestes Maia reconhece sua mais importante contribuição urbanística, a que 

o tornou viável ainda na Londres do século XIX, sua capacidade de aliviar as ruas

corram de preferência sobre o solo, o que reduziria os custos de implantação e tornaria 

as viagens mais agradáveis.40  

(...) subterrâneas no centro, nos pontos monumentais e nos melhores bairros 

residenciais; elevadas nas zonas industriais, nas artérias muito amplas e mais 

movimentadas; em vala nos arrabaldes médios, parques, etc., havendo largura 

disponível; e em superfície nos subúrbios, nas faixas verdes das avenidas sem 

cruzamento, na zona rural e na margem dos rios (...),43

i
o* 

I

alinhando-se circunstancialmente a Mário Lopes Leão, do staff de Adhemar e maior 

defensor do subway em São Paulo, neste capítulo, ele retoma sua idéia-mestra que 

não deve ser subterrâneo senão por motivos estéticos e que devem formar redes 

mistas de acordo com as características físicas dos locais a que servem.42

(...) reduzindo os carros que o procuram e concedendo facilidades a um número 

imenso de passageiros, que outro modo ficariam se debatendo nas ruas 

engarrafadas (...), Resultando numa espécie de racionalização geral, com o 

melhor aproveitamento tanto das ruas e dos espaços livres (...),41

reiterando que os metrôs não devem ser confundidos com bondes subterrâneos, meras 

antecipações dos metropolitanos verdadeiros, nem com estradas de ferro urbanas.44

^U.
O z» F r

40 Id., ibid.
41 Id., p.105.
42 Id., p.H3.
43 Id., pp.U3/4.
44 Id., p.114.
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reservar tal prerrogativa para os meios rodoviários, em particular para o Plano de 

Avenidas acrescido da Segunda Perimetral.

posturas contraditas logo após sua-segunda passagem pela Prefeitura paulistana, 

quando a circulação no centro da cidade tornou-se caótica e beirou o colapso.

De fato, das trinta cidades do mundo que possuíam metrô em 1968, ano que começou 

a ser construído o de São Paulo, onze delas, cerca de um terço, tinham-no totalmente

objeções é a precocidade da

(...) o fator mais importante é o pesado custo dos subways, mesmo nos 

melhores terrenos (...),4S

Assim, Prestes Maia encontra justificativa para, em meio à euforia rodoviarista que 

contagiava a todos sem exceção em 1956, privar o nada desprezível cinturão de 

bairros que já se configurava como uma expansão dos centro paulistano de uma 

modalidade de transporte que poderia preservá-lo da predatória circulação 

automobilística que o vitimaria nas décadas seguintes. Em meio ao frenesi rodoviarista 

que contrariava as mais pessimistas avaliações da capacidade financeira do país no 

período em consideração, soam inverossímeis as invectivas de Prestes Maia contra o 

transporte subterrâneo, alegando contra ele que

Se, por um lado, as vias expressas mostraram a capacidade de Prestes Maia de 

inverter seus argumentos em função do receptor de sua mensagem, o metrô torna 

evidente que ele não desconhece nenhum de seus atributos urbanísticos, embora os 

omita de acordo com os rumos de sua explanação, abandonando a racionalização que 

admite trazer à organização da cidade em favor de um sistema inócuo que beneficie 

apenas alguns pontos privilegiados do conjunto urbano, como "pontos monumentais" e 

"melhores bairros residenciais", o que é bem representativo de sua ideologia.

(...) Os subways só terão lugar nas etapas afastadas do programa, quando a 

cidade e suas possibilidades financeiras terão crescido muitoÇ...'),46

45 Id., pp. 119/20.
46 Id., p.120. (...) O carro-chefe dessa segunda leva de 
-iniciativa. (Meyer, p.118) (grifo da autora citada)



Tabela 1.1 Percentual de trechos em túnel nos trinta metrós em operação no mundo em 1968

EXTENSÃO
CIDADE % DE TÚNELTÚNEL(KM)TOTAL(KM)

56216,0381,4Nova York

2529,4115,0Chicago

9139,0Filadélfia 42,8
4517,338,0Boston

024Cleveland

93TÓQUIO 80,686,7

10032,332,3OSAKA

10014,8 14,8Nagoya

100103,5 103,5Moscou

24,5 100Leningrado 24,5

9,5Kiev 9,5 100

390,0Londres 140,8 36

Glasgow 10,5 10,5 100
Berlim Ocidental 71,5 58,5 81

Hamburgo 74,3 19,8 26

Montreal 26,2 26,2 100
Toronto 23,4 20,3 87

Roma 11,0 6,0 54

Milão 14,5 14,5 100
Madri 30,0 30,0 100

Barcelona 18,0 16,4 94

Paris 168,9 159,5 94
Buenos Aires 28,0 28,0 100

Atenas 25,2 3,2 12
Budapeste 3,7 3,2 86

Viena 26,5 6,5 24
Estocolmo 62,9 22,6 36

Lisboa 8,5 8,5 100
Roterdam 6,0 3,0 50

Oslo 8,6 32
FONTE:
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27,0
O Dirigente Construtor, v. 4, n° 3, pp.36/7.
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Por outro lado, as outras onze que possuem entre 12% e 54% de trechos subterrâneos 

de seus metrôs devem ser discriminadas para que se esclareça que não se tratam do 

caso paulistano. Em metrópoles como Londres, Nova York ou Chicago, o "pouco" de 

trechos subterrâneos é suficiente para estabelecer a ligação entre bairros afastados e 

os centros densamente ocupados preservados do tráfego pelo subway.

Em cidades do porte de Viena, Estocolmo ou Hamburgo, os trechos subterrâneos 

igualmente preservam seus diminutos centros de um volume de tráfego rodoviário que 

lhes seria fatal. Assim mesmo numa proporção muito mais generosa que o máximo de 

25% de trechos subterrâneos dos 101 km do Ante-projeto que Prestes Maia reservava 

para São Paulo, restritos aos centros e aos melhores bairros, a serem construídos 

depois de esgotadas todas as possibilidades dos transportes superficiais...

subterrâneo, e outras sete, com trechos em túnel que perfaziam de 81% a 94% das 

linhas. São cidades, como Paris, Buenos Aires ou as japonesas, densamente-edificadas 

e ocupadas, onde as áreas residenciais dispersam-se pela totalidade do tecido urbano 

de modo semelhante a São Paulo de 1956, formada ao redor das linhas de bonde da 

Light, às quais o metrô deveria servir, atendendo setores consolidados não elitizados e 

de elevada demanda por transportes urbanos rápidos.47

47 Quem mais se aproxima disso é o staff de Adhemar com Mário Lopes Leão e eventualmente
Carlos Lodi. —
48 Calculados a partir de O Dirigente Construtor, v. 4, n° 3, pp.36/7.
49 Alouche, p.61.

Em 1956, mesmo com aproximadamente 72% das linhas de metrô do mundo correndo 

por baixo da terra,48 Prestes Maia programou o metrô para as calendas gregas, 

privando São Paulo do que ele tem de urbanisticamente mais útil: no formato subway, 

sua capacidade de manter a elevada densidade demográfica sem o assalto do tráfego 

preservando as qualidades do lugar. E em pleno auge do populismo, Prestes Maia 

mostrou que "o povo estava errado", pois impunha que metrô não significasse subway.

Mas a tendência entre as cidades das matrizes do sistema foi favorecer aos metrôs. Já 

na década de 1950 se verificava na Europa em reconstrução e nos Estados Unidos um 

surto de construção metroviária tendo em vista tornar a circulação mais racional e 

económica, privilegiando a pluralidade modal no seio do transporte urbano,49 e 

justificando quaisquer gastos com sua implantação, por mais que parecessem
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uma encorajadora demanda de 30.000 passageiros por hora (...).
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1.2.1.6 Intermezzo rodoviarista

Nos capítulos XVII e XVIII, Prestes Maia respectivamente justifica e descreve a 

Segunda Perimetral, obra complementar do Plano de Avenidas cuja execução é 

condição sine qua non para a viabilização do Ante-projeto, tema do qual se tratará no 

capítulo 2 desta tese. Guarda analogia com o episódio da Light na década de 1920, 

quando da imposição do Perímetro de Irradiação como condição o fator que capacitaria 

o centro a suportar a escala da circulação urbana facultada pelo metrô.

1.2.1.5 "Se a cidade está madura para o metropolitano"

No capítulo XVI, ante fatores demográficos, económicos e financeiros, Prestes Maia 

discute a oportunidade de implantar o metrô em São Paulo, mostrando que a cidade 

está em perfeitas condições de dar início a seu sistema de transporte urbano rápido.50 

De fato, segundo os critérios populacionais, tendo àquela ocasião havia muito 

ultrapassado a cifra do milhão de habitantes, São Paulo estava apta a possuir metrô.51

E, além disso, Prestes Maia recorda que muitas outras grandes cidades iniciaram a 

construção de seus metros bem antes de atingirem essa marca,52 bem como acentua 

que não só os meios rodoviários expandiram consideravelmente o raio de ação dos 

sistemas de transporte paulistanos,53 e percebe uma incipiente tendência à 

desindustrialização e ao aumento da importância do setor terciário nos indicadores 

económicos paulistanos,54 acentuando seu caráter de metrópole e concluindo que não 

há perspectiva de declínio nos coeficientes de crescimento paulistano a ponto de 

comprometer os planos de implantação de uma rede de transporte metropolitano.55

i
plU:
O

U! F

£

"exorbitantes" para a ortodoxia fiscal de Prestes Maia, sempre atento aos "custos" das 

alternativas ao transporte rodoviário. Exatamente o inverso do que se fazia no Brasil, 

ingressante no ciclo do automóvel em sua história económica, ao qual Prestes Maia se 

prende de forma inquestionável.

5° Id., p.121.
(...) O estudo revelou 

(Meyer, p.120) 
52 PMSP [1956], p.123. 
c Id., p.124.

Id., p.125.
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Prestes Maia parte do pressuposto que por não haver movimento interbairros, os 

transportes em São Paulo reduzem-se ao deslocamento de pessoas entre um centro e 

várias periferias. Ora, essa premissa leva à solução populista de "privilegiar" a periferia 

carente57 com um meio de transporte que nada mais faz do que expandi-la 

indefinidamente, gerando uma cidade extensiva, contrária à aglomeração que reduz os 

custos da infra-estrutura e se permite, por isso, ser espontaneamente distributiva.

Omite, no entanto, que existe um vasto cinturão de bairros em boa parte contíguos 

localizados exatamente ao redor da Segunda Perimetral, formando uma faixa circular 

de bairros Z3, Z4 e Z5 de acordo com o atual zoneamento e que se originou a partir da 

"cidade do bonde" assentada sobre os trilhos da Light.58 Em 1956 já havia considerável 

movimento intrabairros, sobretudo devido à existência de sub-centros que reduziam a 

polaridade absoluta do centro histórico paulistano,59 gerando hábitos de viagem ao 

redor dos vetores cardeais de urbanização capazes de viabilizar a "capilarização" de 

uma rede de metrô de reduzido raio de penetração.

55 Id., pp.125 et seq.
56 Id., p.161.
57 (...) transporte radial de massa, característico das grandes cidades, é o problema 
mais importante dela, o que realmente interessa ao povo (...). (id., ibid.)
58 Luz, Bom Retiro, Santa Ifigênia, Vila Buarque, Consolação, Bela Vista, Liberdade, Glicério e 
Mercado, os bairros contíguos cortados pela Segunda Perimetral, definem uma área onde há sim 
circulação entre eles e um tecido urbano de uso diversificado que poderia ser preservado do 
tráfego rodoviário com pequenas extensões de metrô.
59 (...) É preciso não esquecer que, embora de maneira imperfeita e apenas intuitiva, os centros 
secundários de bairro sempre existiram, e hoje mais visivelmente do que antes. A Lapa tem a 
rua 12 de Outubro, o Brás tem um trecho da avenida Celso Garcia, o Paraíso tem a Praça 
Osvaldo Cruz, a Vila América a rua Augusta, Pinheiros a vizinhança do Mercadinho, o Ipiranga as 
ruas Com. Taylor e Silva Bueno, etc. Mesmo a grande distância, formam-se centros desse 
gênero, onde se instalam lojas, agências bancárias, e até elevam-se pequenos arranha-céus. 
(Id., p.99)
60 Id., p.162.

Prestes Maia propôs com o Ante-projeto, um sistema de metrô que acompanhasse as 

tendências da cidade rodoviarista,60 decorrendo daí a prioridade da linha radial sul,

1.2.1.7 "A rede metropolitana"

No capítulo XXI Prestes Maia adequa -o—Ante-projeto à estrutura urbana 

rádio-concêntrica pré-existente em São Paulo e "codificada" no schema theórico, 

alegando que não há movimento interbairros que justifique um traçado cerrado,56 

como o de Paris, o que não é verdadeiro.
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1.2.1.8 "Se é necessária a unificação das bitolas"

0 capítulo XXXIII trata da unificação do metrô com as ferrovias, o que conferiria ao 

sistema de transportes um caráter verdadeiramente metropolitano. Em tese, Prestes 

Maia em geral é contrário devido à autonomia administrativas das três estradas de 

ferro que operam em São Paulo, contentando-se, pois, com a conjugação dos serviços 

sem a necessidade de interpenetração material dos meios.63

1.2.1.9 A voz do povo no Ante-projeto

Os capítulos XIX e XXII, de autoria de Antônio Le Voei, tratam das evidências 

demográficas que sustentaram nos termos da demanda, a viabilidade de um metrô em 

São Paulo. Trabalho a parte no Ante-projeto, diferem do estilo de Prestes Maia em 

tudo, constituindo uma rara manifestação dos usuários, dos passageiros em potencial 

do metrô paulistano.

U.

os serviços ferroviários, de forma que

o usuário, permitindo-lhe percorrer enormes distâncias

A tendência atual em São Paulo, dada a urgência de se resolverem os problemas de 

transporte de massa, é a unificação de todos 

pareçam algo único para 

metropolitanas pagando uma única passagem. Tal perspectiva estaria muito distante 

de Prestes Maia, por se tratar ainda de uma época em que os objetivos de ferrovias e 

metros eram essencialmente diversos.54

com o aproveitamento do tramway de Santo Amaro,61 solução inócua ante a 

urbanização rodoviária explosiva que ocorria ao longo do vetor Centro-Pedreira do "Y" 

do Plano de Avenidas, induzida pela industrialização do ABC. Encerra o capítulo 

reiterando a necessidade da Segunda Perimetral e de seus complementos naturais 

como as estações rodoviárias e as garagens coletivas.62

61 Id., p.163.
62 Id., p.164.
63 (...) Em regra essa mistura não é de se desejar, principalmente quando, como em 
São Paulo, as estradas-de-ferro são três e sob direções diferentes e autónomas. Com a 
empresa urbana, seriam ao todo quatro entidades a mexerem no mesmo negócio, 
balburdiando (...); Em São Paulo adotamos a solução separatista, sem impedimento das 
estradas-de-ferro cooperarem, até o máximo possível, no carreamento diário dos 
"suburbanitas". Poderá haver assim uma conjugação de serviços, transportes ou 
baldeações, sem a necessidade de interpenetrações materiais (...). {id., p.241) (Grifo de 
Prestes Maia)
64 Id., pp.241/2.
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65
66
67

68
69

que lhe faculta enfrentar as crescentes desvantagens do sistema rodoviário que 

abundariam sob o capitalismo financeiro. Segundo Le Voei, as pesquisas nos Estados 

Unidos mostraram que motoristas ou pedestres

(...) como a questão do tempo economizado é dominante, no comportamento 

de pessoas e de motoristas, sendo portanto um elemento que deve ser muito 

bem pesado e ponderado, na escolha dos traçados das novas vias expressas a 

serem abertas (...),69

(...) "/I economia de tempo mostrada (...) líquida realizada (,..),68

Id., p.145.
Id., p.149.
Id., p.150. As pesquisas OD à base do trabalho foram realizadas em dezembro de 1955.
Id., p.168.
Id., ibid. Revelando influências do pensamento de Anhaia Mello. No Ante-projeto, Prestes Maia 

está em acerba polêmica com Anhaia Mello quanto ao papel das vias expressas na evolução 
paulistana. Nesse momento raro, Prestes Maia defensor do povo e do metrô, salvaguarda-os das 
acusações de obsolescência como meio de transporte urbano feitas por Anhaia Mello, afirmando 
que as expressways (...) favorecem mais (...) os ricos, que podem ter carros particulares. 
(Id., p.105). Le Voei demonstra que o Ante-projeto seguiu-se em consonância com as diretrizes

No capítulo XIX, Le Voei examina as condições demográficas de viabilização do serviço 

de transporte coletivo-proposto, em função a área e da população a servir.65 Procura 

então demonstrar que em São Paulo a pressão demográfica mínima já fora 

ultrapassada em 50%,66 gerando o "hábito de viajar" necessário para à viabilização do 

sistema, também condicionando suas características técnicas. As pesquisas 

corroboraram o aproveitamento imediato do tramway de Santo Amaro, priorizando a 

linha Sul na execução; a linha Norte reaproveitaria a ferrovia da Cantareira e a linha 

Leste a da Central do Brasil.67

Le Voei mostra que o metrô era desejado pelos paulistanos pelo mesmo motivo que o 

viabilizou de modo pioneiro em Londres, onde em 1863 inaugurou-se uma ferrovia 

subterrânea sulfurosa para preservar a centralidade, o valor dos imóveis e 

teoricamente a todos. Da parte do usuário, o quesito

para preservar a

acessibilidade ao local, 

fundamental é a
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Com os retoques finais na cidade rodoviária classe média emergente a partir de 1964, 

não só negou-se ao povo a economia líquida de tempo que ele humildemente 

demanda, como intensificou-se por meios rodoviários censitariamente implantados, o 

esbulho do restante de sua economia líquida de tempo coletiva, transformando a

i
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Resta interpretar como o "hábito de viajar" e a preferência popular por alternativas 

ferroviárias naturalmente mais económicas demonstrados por Le Voei foram deglutidos 

ao longo da vida institucional do Ante-projeto71 pelos três rodoviaristas convictos que a 

protagonizaram, Adhemar, que movia uma campanha populista pelo metrô em São 

Paulo que ao mesmo tempo articulava contra o projeto inclusivo de Simonsen, do qual 

seu partido se pretendia tutor;72 Prestes Maia, que condicionava o metrô à Segunda 

Perimetral, e Anhaia Mello, que opunha-se a ambos, propondo subúrbios rodoviários e 

expressways.

mais gerais da Comissão do Plano Diretor, onde pontificava Anhaia Mello, defensor da utilização 
urbanística das expressways.
70 Id., p.172.
71 Da qual se tratará adiante.
72 Roberto Simonsen, o mais importante dos fundadores da CIESP e nome maior (...) não só da 
classe, como também do pensamento industrial brasileiro (...), afirmou que (...) os fundamentos 
nacionalistas de nossa política industrial (...) são os fundamentos de sua independência 
económica (...), (Luz, p.155) como já o havia postulado quarenta anos antes Paula Souza ao 
fundar a Politécnica. O inédito em seu pensamento era (...) seu conceito da função social da 
indústria (...) por meio da qual procurou não só (...) reconciliar a indústria com os interesses 
nacionais e reintegrá-la na sociedade brasileira, harmonizando capital e trabalho (...) (id., ibid.) 
como também permitir aos trabalhadores brasileiros um padrão de consumo muito mais elevado 
do que o permitido pela agro-exportação, aproximando seus níveis de vida ao das matrizes do 
capitalismo e, por conseguinte, legitimando a implantação de um grande parque fabril voltado 
para o mercado interno bem como a proteção e a intervenção do~Estado para a consecução do 
tal objetivo. (Campos No., p.427) Foi brandindo o ideário de Simonsen que Adhemar obteve a 
^óesão de massas urbanas e rurais a seu projeto de sociedade afluente - ainda na década de 
1930 - explícito na sigla de seu futuro "Partido Social Progressista", o PSP. Poderia se afirmar

se trata do que M.I. Szmrecsányi denominou (...) a lógica da esperteza política de alguns 
chefes de Estado ao cooptar as classes trabalhadoras através de concessões, para legitimar e 
engrandecer seu poder (...) (Szmrecsányi [1994], p. 148) à base do populismo que o caracterizou 
na década de 1950.

(...) construção das linhas, no término destas os volume de passageiros 

apresentarão garantia de operação económica, sem perder de vista a 

necessidade da coordenação dos transportes da cidade, tendo como 

suporte o sistema de transportes rápidos.70
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o potencial económico dos 

classe de mercadorias mais

circulação num processo brutal e abrasivo que contamina com seu caráter semi- 

selvagem as demais relações sociais neste país.

Assim, sob os auspícios do rodoviarismo que dobrou o Brasil ante a supremacia política 

do capital monopolista dos centros decisórios do sistema, a neutralização das ferrovias, 

e do Ante-projeto, tornou-se uma exigência "técnica" imprescindível para a eficiência 

do novo projeto económico multi-nacional e associado, que congregou os grandes 

agricultores, industriais e banqueiros nacionais ao capital estrangeiro para a moldagem 

definitiva do desenvolvimento brasileiro no período em questão.74

1.2.2 Os capítulos técnicos

No capítulo XX passam-se em revista os diferentes tipos de veículos existentes ou em 

teste destinados ao transporte urbano rápido, com cujas empresas fabricantes 

polemizou durante a vida institucional do Ante-projeto, ou seja, basicamente o sistema 

francês Michelin, o alemão ALWEG e o americano do tipo "Houston",75 dos quais se 

tratará em detalhe no capítulo 4 deste trabalho.76

73 Baran & Sweezy, pp.219/20.
74 (...) A Segunda Guerra Mundial pode ser considerada um divisor de águas crucial que marcou 
a consolidação económica e a supremacia política do capital monopolista nos centros industriais 
e financeiros. As novas formas de capitalismo que se realizavam a nível global através de uma 
articulação complexa e contraditória com as várias formações sociais nacionais, tiveram como 
expressão organizacional básica as corporações multinacionais. O capitalismo brasileiro, tardio e 
dependente, viria tanto a ser transnacional quanto oligopolista e subordinado aos centros de 
expansão capitalista. O capital "nacional" que fora predominante no governo de Getúlio Vargas, 
conseguiria coexistir de modo significativo somente em sua forma associada ou em empresas 
pertencentes ao Estado. Mesmo nesse último caso, o capital transnacional teria ainda um papel 
central através de joint ventures (empreendimentos conjuntos) entre o Estado e corporações 
multinacionais, além de exercer controle multinacional parcial das ações de empresas estatais 
brasileiras. (Dreifuss, p.49)
75 PMSP [1956], pp.154/6.
76 Alguns desses capítulos, por sua natureza técnica, interessam restrita e especificamenter

O Brasil na década de 1950 ingressou num outro ciclo histórico. O mercado interno 

atinou de vez, por obra de Washington Luiz, com 

transportes rodoviários, segundo Baran & Sweezy, a 

estratégica do capitalismo financeiro, por seu elevado poder de demanda e acumulação 

de capital, capaz de multiplicar indefinidamente os investimentos, com profundos 

impactos sobre a urbanização.73
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1.2.2.1 "Material rodante"

Descrevendo no capítulo XXIII os veículos a serem utilizados, Prestes Maia propõe 

comboios de carros motores e reboques, formando composições de oito a dez carros, 

como em Nova York.79

77 Malgrado o caráter do capítulo, Prestes Maia vale-se em vários momentos de argumentos 
políticos para justificar uma escolha técnica.

Id., p.173.
p.174. com postos duplos de comando permitindo a inversão de movimento nos 
>es em "X" e, com isto, dispensando balões de retorno, {id., ibid.)

~~ m no tipo Michelin (Paris) - um dos que se preconizaram para São Paulo - 
como nos carros mais novos do metrô de Nova York, {id., ibid.)

5

I
!

comenta as instalações fixas, sua 

Mostra que em parte considerável 

desses insumos corresponde

Não haverá desníveis entre pisos, para segurança dos passageiros e velocidade das 

manobras.82 O terceiro trilho reduz a folga dos tetos abobadados.83 No caso paulistano 

poderia se prever pequena sobrelevação nos túneis do Paraíso e de Santana, 

praticamente sem acréscimo de custo permitindo o uso inicial das linhas por bondes.84

motivo pelo qual não serão analisados em profundidade desta tese.
Malgrado o caráter do capítulo, Prestes Maia vale-se em vários momentos de argumentos

78

79 Id., f 
travessões em "X" <
80 Variavam de 15,00 
e Toronto, a 18,35 m
81 Id., ibid.
a2 Id., p.175.
83 Id., ibid.
“ Id., ibid.

Conclui que seria possível reduzir a velocidade comercial média - de 30 a 32 km/h - nas linhas 
es avoraveis e elevá-la nos traçados retilíneos com estações espaçadas, plataformas e trens 

mais longos, e sinalização aperfeiçoada, {id., p.175/6) -------
Lembra que^m_Moscou a frequência é de um a cada 1'15". {id., p.176)

As dimensões dos carros fixam as das plataformas de acesso e o gabarito interno dos 

subways.80 Para Prestes Maia, carros pequenos permitem sensível economia no 

orçamento das estruturas mas reduzem a capacidade de transporte e motivam 

restrições na procura comercial do material.81

Para ele a velocidade máxima tecnicamente admissível pouco influi no projeto 

executivo, pois o espaço entre as estações e as contínuas acelerações 

desacelerações impedem que ela se mantenha.85 Prestes Maia propõe um trem a cada 

minuto e meio.86

Nos capítulos XXIV e XXV Prestes Maia descreve e < 
construção e os tipos de carro a serem utilizados.77 

desses empreendimentos do gênero, o valor 
aproximadamente à metade do custo da estrutura.78

e as
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Prestes Maia descarta o modelo francês, que conduz apenas 24 passageiros sentados e 

130 em pé. Considerando os exemplos de Moscou e Nova York, acredita que para 

incrementar o fluxo de passageiros deve se instituir o serviço expresso, com algumas 

composições parando a cada seis estações, elevando a capacidade da linha completa a 

mais de 100.000 passageiros por hora por direção.87

87 Id., ibid.
88 Id., pp. 176/7.
89 Id., p. 177.
90 Id., p.194. O que de fato ocorreu com a extinção dessa estrada de ferro na década de 1960.
91 Id., pp.181/2.
92 Id., ibid.
93 Id., p.182. ---------

Parece-lhe mais interessante, barato e elástico coordenar os diferentes meios, 

integrando metrô e ônibus,88 para o que seria imprescindível a cooperação municipal 

no campo urbanístico e viário,89 solução simples, mas politicamente problemática em 

São Paulo. E, segundo Prestes Maia, não faltou quem, à vista destas considerações, 

sugerisse a substituição do metropolitano pelos ônibus sobre boas estradas, como já 

se propusera para a Cantareira.90

1.2.2.3 "Construção"

No capítulo XXV, Prestes Maia comenta os principais problemas de engenharia e 

arquitetura concernentes à execução do metropolitano. Adverte primeiramente que 

características dos solos não são pretexto para se alterar o traçado e que as 

particularidades construtivas devem se subordinar ao fim último de seu projeto de

segurança

e telefones

mecanismos que

1.2.2.2 "Instalações"

Prestes Maia descreve no capítulo XXIV sistemas de comando e sinalização que 

gostaria de ver utilizados na operação do metrô. Prevenindo falha humana ou 

mecânica, o sistema interviria se o condutor desrespeitasse uma instrução ou pararia o 

trem acionando os freios automaticamente.91 Menciona a "identificação indutiva" e o 

"controle dos itinerários", mecanismos que "reconhecem" o trem e acionam 

automaticamente os sistemas de segurança quando necessário.92 

iluminação de baixa intensidade e telefones ao longo dos túneis; 

emergência, corte automático da corrente em caso de evacuação dos passageiros e 

comunicação automática para a solução de problemas de ventilação ou drenagem.93
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A instalação na faixa central ou mesmo em toda a largura da rua de um tablado capaz 

de suportar o tráfego habitual e sob o qual se processam os trabalhos mitigaria o 

impacto das obras sobre a vizinhança. Caberiam ao poder público os recursos para o 

andamento rápido e ininterrupto da obra, e a contratação de empreiteiros idóneos, 

competentes e equipados para sua execução.97

com bom

Com seções e gabaritos usuais, as vias 

metrô ferroviário ou, mediante pequena 

medida exata da versatilidade do Ante-projeto.

Reitera que o traçado e os tipos de estrutura (subterrânea, elevada, em superfície, 

etc.) definem-se pela topografia, diretrizes de desenvolvimento, e concepções de 

urbanismo e transportes.95

Menciona a apreensão dos leigos quanto às avenidas Ipiranga e São Luiz. Temia-se 

que aí a linha subterrânea lesasse edificações e interrompesse por longo tempo o 

trânsito. Tal receio não se justificava diante da conquistas da técnica sendo a 

passagem sob edifícios existentes absolutamente excepcional.96

i

i metrô: qualificar-se como estratégia de urbanismo94 

descongestão do centro paulistano.

Id., p.185. Aparentemente, a afirmação é dirigida a "interesses" que possam se formar ao 
redor do metrô. Veremos na análise do traçado como nem o próprio Prestes Maia ficou livre de 
legislar em favor de seus pares.

Id., p.186. Descrevendo a geologia paulistana, mostra que a equipe que executasse o 
Ante-projeto se depararia com solos mais difíceis em somente dois pontos, nos túneis em 
Santana e no cruzamento das avenidas Euzébio Mattoso e Linneu de Paula Machado junto ao 
Jockey Club, (id., ibid.) 
96/d., p. 188.
97 Id., ibid.
98 Id., ibid.
99 /d^489. —
100 Id., ibid.

Para construir subways pouco profundos, o cut-and-cover; para os profundos 

processos comuns de perfuração pelo topo com poços de ventilação e serviço.98 

Elevados em concreto armado, com tabuleiro pleno impermeabilizado, 

aspecto permitindo uso do espaço inferior.99 

subterrâneas e elevadas receberiam 

modificação do leito, o tipo francês,100
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Elevados esteticamente aceitáveis demandam azulejos, cerâmica, vegetação, etc., 

resultando na "arquitetura graciosa" das últimas estações londrinas ou "luxuosa" como 
no leste então comunista. É possível controlar o ruído evitando estruturas metálicas, 

utilizando borracha natural como amortecedor, afastando adequadamente a linha dos 

prédios em suas marginais ou com cortinas de vegetação.102

A primeira linha a ser executada poderia ser resolvida e iniciada até mesmo dois anos 

antes da definição do tipo de metrô, pressupondo um período transitório em que a 

circulação se faria por bondes da CMTC.101

As linhas teriam circuitos de segurança e de reserva independentes dos ordinários. Nas 

linhas subterrâneas, sistemas de comunicação permitiriam o reconhecimento 

áudio-visual das estações.104 As maiores exigiriam no projeto executivo um estudo 

particular da circulação dos usuários nos vestíbulos, halls e corredores, levando as 

correntes de passageiros a não interferirem umas nas outras.105

O sistema de ventilação exigido em grandes extensões subterrâneas seria formado por 

dois sistemas, um acionado pela coluna de ar deslocada pelos trens, como o êmbolo a 

pistão, e outro por ventilação forçada.103 Com luz fluorescente por seu aspecto 

agradável, economia no consumo de eletricidade e menor liberação de calor para o 

meio, o espaço da estação poderia ser arrendado para o comércio.

Plataformas com até 12 m de profundidade dispensariam escadas rolantes embora 

atribua a "algumas autoridades" a redução desse limite para 9 ou 10 m, medida 

importante nas estações centrais de grande movimento e 

usuário.106

101 Id., ibid.
102 Preserva-se o passageiro do ruído e da trepidação no subterrâneo com veículos novos 
monobloco, solda nos trilhos, embutimento dos dormentes, coxins de borracha e tratamento 
acústico das paredes, problema praticamente inexistente se utilizados veículos sobre pneus. 
(«/., p.190) 
103 (...) suplementar, útil no verão, requerendo ambos grelhas nos passeios, seja nas calçadas 
ou no embasamento das construções, (id., ibid.)
104 Id., pp.190/1.
105 Id., p. 191.
106 Id., ibid. Prestes Maia nada afirma sobre essas "autoridades". Seriam provavelmente técnicos 
estrangeiros os quais consultou para a elaboração do Ante-projeto. Um pouco adiante, Prestes 
Maia menciona que (...) será preciosa a colaboração de técnicos estrangeiros (...) (id., p.245j 
para a implantação do metrô.
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Finalmente, prescreve três instalações complementares (para oficinas e depósitos, 

subestações transformadoras e interligações de serviço entre as linhas), as primeiras, 

duas ou três pelos bairros, uma principal com oficinas e as demais simples postos de 

recolhimento e serviços de emergência. Sub-estações à margem das linhas, em praças 

públicas ou em terrenos previamente expropriados; bastariam duas interligações de 

serviço entre linhas para que um carro ou comboio numa linha alcançassem uma outra 

qualquer em pontos-chave como a praça da República (entre as linhas E-0 e SE-SO), a 

rua Asdrúbal do Nascimento (entre as linhas N-S e E-O) e a avenida Tiradentes (entre 

N-S e SE-SO) não se descartando, a princípio, outras possibilidades.

O cruzamento de duas linhas dana lugar a uma estação dupla, de transbordo, ou a 

duas estações próximas, se possível interligadas, por exemplo, a estação João Teodoro 

no cruzamento das linhas N-S e SE-SO, na verdade tripla, considerando as plataformas 

de ônibus da Segunda Perimetral.

U.

é

7

Haveria comunicação entre estações separadas mas contíguas, como a São Luiz e o 

terminal de bondes da Consolação, e com estabelecimentos e edifícios que o 

justificassem: o Jockey Club na Cidade Jardim, o Paço Municipal, grandes hotéis, 

teatros e lojas. Considerando as disposições típicas da estação ferroviária - plataforma 

central ou nas laterais - Prestes Maia prefere esta última, usada em Paris.107

1.2.3 As UNHAS

Prestes Maia descreve as linhas radiais nos capítulos XXVI a XXXII, e o programa de 

sua execução no capítulo XXXIV. Reitera que não se atacaria imediatamente a 

construção de 101 km de linhas.108 Haveria, primeiramente, a oficialização do plano 

geral, com os regulamentos que possibilitariam sua existência e sua coordenação com 

outras obras públicas. Em segundo lugar, sua execução se daria, gradativa e 

metodicamente, à medida em que se reconhecesse a maturidade dos diferentes 

setores e uma perspectiva financeira razoável. Para Prestes Maia, isto implicaria na 

ausência de prazos pré-estabelecidos e, em suas próprias palavras, patentearia a 

necessidade de metrô para dias não muito remotos.109

107 Id., p.192.
Id., p.245.
(...)_Com o crescimento contínuo e fortíssimo da cidade, prevê-se logicamente que, mesmo 

nos setores menos favoráveis, venha a se patentear, em dias não muito remotos, a necessidade 
do metropolitano, (id., ibid.)
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As três linhas diametrais previstas dividiam-se em seis radiais, com interligações no 

centro. Adiante, essas linhas serão descritas por ordem de prioridade na execução.

Dadas a imprevisão, a falta de método e rotina que normalmente dificultavam o 

urbanismo paulistano, Prestes Maia queria que se aprovasse imediatamente uma lei 

organizando um serviço de fiscalização que acompanhasse a evolução urbana no 

tocante ao metrô, propondo medidas necessárias como desapropriações, canalizações, 
regulamentação de edifícios marginais, reserva de áreas, etc.110

Prestes Maia explica a grande distância entre as estações devido à então ausência de 

nós de irradiação ou convergência. Com pequenas adaptações, esse segmento da linha 

custaria pouco como uma linha de bonde, bordão que repete exaustivamente.114 

Estando a estação inicial em ilha, coberta e acessível por passadiços ou túneis, junto 

ao viaduto Dona Paulina, a avenida aí se dilataria a mais de 60 m para comportá-la.

110 Id., p.246.
111 Id., p.201.
112 Id., p.246.
113 Id., p.202. Muito parecido com as propostas de Moses (ver IBEC, p.44).
114 PMSP [1956], p.246.

Descrevendo-a sumariamente, propõe que corra em superfície na faixa central de uma 

via expressa em talvegue, da estação central até o Paraíso, livre do tráfego 

transversal, e que aproveite os viadutos que o atravessem para a instalação de 

estações, como na rua Pedroso112, comum nas vias expressas americanas113, a única 

nesse trecho e a ser executada nessa etapa.

1.2.3.1 "Linha Sul ou de Santo Amaro"

Segundo Prestes Maia, o aproveitamento da avenida Itororó para linha rápida ou 

semi-rápida, seria intuitivo e antigo,111 tendo sido definido em 1940 e retomado na 

administração Jânio Quadros (1953-1954). Prioritária na pesquisa OD de Le Voei, a 

linha Sul atende a bairros populares centrais - Liberdade e Bela Vista - e classe média 

em rápida expansão e consolidação, como os da zona sul no eixo do Ibirapuera, 

ocupados em consequência da incorporação de Santo Amaro a São Paulo. Trata-se, na 

maioria, de bairros que, os fatos mostraram, prescindiriam rapidamente de transportes 

coletivos de massa, pois foram ocupados por uma população de elevada capacidade de 

motorização individual.
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Prestes Maia pensou em deixar próximo à estação do Paraíso uma espera para um 

futuro ramal subterrâneo para oJabaquara, sobre o qual pairavam dúvidas em virtude 

dos custos de tal obra. Curiosamente essa foi a linha que se tornou prioridade no 

projeto da HMD/20 Visou-se antes a clientela da bacia do Pinheiros que a da Vila 

Mariana, que podia ir ao centro de bonde e de ônibus, liberando veículos rápidos para 

a população afastada.121

Terminada a subida do vale do Itororó, a avenida transporia o espigão do Paraíso em 

vala seguida de túnel116 para automóveis e metrô, originalmente único com dois 

planos, um sobre o tabuleiro onde passariam as vias carroçáveis e outro por baixo, 

alojando as linhas. A passagem subterrânea também se desdobraria numa superior, de 

pequena profundidade (11 m), construída em cut-and-cover para os automóveis, e 

numa inferior (30 ou 35 m de profundidade), para o metrô, perfurada como túnel em 

que se alocaria uma estação.117 A passagem superior seria curta, mas a inferior teria 

cerca de um quilómetro de extensão, sendo considerada cara demais pelo próprio 

autor. O metrô correria desse ponto até o Ibirapuera em vala ou trincheira sob uma 
das vias carroçáveis118, de acordo com o último projeto do engenheiro Berrini Jr.119

115 Esta última, o autor a considera muito cômoda, mas pouco prática pelo espaço que toma, 
explicando que a manobra em "gaveta" requer nos carros motores cabines e comandos dup os, 
como no metrô de Toronto, (/d., ibid.)
116 Id., p.203.
117 Id., ibid.
118 Id., p.246.
119 Id., p.247.
120 Efetivamente construída a partir de 1968.
121 PMSP [1956], pp.203/4.
122 Id., p.204. 
123 Id., p.247. -----

Como quase todas, Prestes Maia as projeta com retorno em "gaveta" ou "vai-vem".115

Maia imaginou prolongar a avenida Itororó até a avenida Brasil ou a 

Indianopolis, atravessando o parque do Ibirapuera. Esse trajeto foi considerado 

impossível para o metrô porque o túnel em vala ficaria caro e teria de enfrentar o 

lençol d'água e os córregos, levantando objeções estéticas.122 Isso o levou a desviá-lo 

p esquerda, a partir da rua Tutóia, para, após entendimentos com o governo do 

estado acerca da passagem pelo Instituto Biológico,123 fazer com que o metrô 

bordejasse o parque em vala.124 No Ibirapuera haveria estações
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A seguir, a linha Sul correria pelas avenidas Itororó e Conselheiro Rodrigues Alves até 

entroncar-se com o tramway de Santo Amaro. Após a avenida IV Centenário, o metro 

passaria sob o Jardim Lusitânia emergindo na faixa central da avenida Ibirapuera após 

o largo Mestre de Aviz/ resumindo-se o problema daí por diante na remodelação da 

avenida e da linha até Santo Amaro.126

124 Id., p.204.
125 Id., ibid.
126 Id., ibid.
127 Id., p.205.
128 Id., p.247. Se necessário, rebaixando a avenida, {id., p.205)
129 Id., p.247.
130 Id., p.205.
131 Id., p.206.
132 Pelo sistema cut-and-cover. {id., p.248)
133 Id., p.206.
134 Id., ibid.
135 Id., p.248. --------

O Ante-projeto reserva a praça diante da estação para 

automóveis.135 Prestes Maia imaginou que, com o tempo, os moradores da outra 

margem do Pinheiros se habituariam a vir de carro até a estação de transbordo para

(...) de imensa utilidade nos dias de festa e exposições.125

o estacionamento de

Num segmento final, a linha radial Sul seria prolongada até o Socorro atingindo a 

estação de transbordo da Sorocabana, aliviando o largo Treze de Maio e a própria 

povoação.133 Fazendo convergir à ponte do Socorro passageiros e veículos de uma 

vasta região, o centro do Santo Amaro seria preservado de um fluxo unicamente de 

passagem; a linha de baldeação com a Sorocabana (Presidente Altino-Engenheiro 

Marsillac) com o tempo carrearia uma grande massa de passageiros suburbanos.134

Além do Ibirapuera, as obras isolariam o leito do metrô e eliminariam passagens em 

nível127 transpondo a avenida República do Líbano em pontilhão.128 A praça Nossa 

Senhora Aparecida seria percorrida em trincheiras com paredes verticais129 e 

pontilhões. Com a estação sob a referida praça,130 a linha emergiria daí iria até a rua 

da Fraternidade, abandonando a faixa dos bondes da Light tomando a avenida Adolfo 

Pinheiro,131 em trincheira e depois subterrânea132 até o largo Treze de Maio.
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A estação João Teodoro seria dupla em dois planos. A estação da linha SE-SO ficaria 

no superior, logo abaixo da superfície em direção à rua João Teodoro, e a estação da

9
I

£
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ali deixá-los e continuarem de metropolitano até o centro de São Paulo, estimulando a 

prática do commuter.136 ________

Para inserir a Cantareira num sistema de transporte rápido, Prestes Maia recomenda 

que, na primeira etapa, a linha se inicie além dos trilhos da Santos-Jundiaí, 

transferindo por isto sua estação central para a avenida Tiradentes com a rua João 

Teodoro141 de onde mergulharia no cruzamento com a linha SE-SO, formando uma 

estação de transbordo junto à Segunda Perimetral.

1.2.3.2 "Linha Norte ou da Cantareira"
Atendendo a setores populares e uma classe média um inferior à atendida pela linha 

Sul, a linha Norte do Ante-projeto beneficiaria uma região com marcante presença 

adhemarista, os eixos Santana-Mandaqui e Tucuruvi-Jaçanã. Os redutos janistas, suas 

respectivas baixadas, ficaram de fora no Ante-projeto.

Para Prestes Maia, entre o Jaçanã e a Vila Galvão, onde as cidades se conurbam,139 

via Dutra pouco afetara a ligação São Paulo-Guarulhos. O metrô lhe pareceu a melhor 

forma de atacar esse problema, bastando par isso transformar o tramway da 

Cantareira e o ramal para Guarulhos numa verdadeira linha metropolitana.140

136 Ao propor a prática do commuter - comum nos Estados Unidos -, (Gottdiener, p.20) Prestes 
Maia desvia-se de sua doutrina urbanística das intervenções cirúrgicas na cidade existente para 
alinhar-se momentaneamente ao movimento "exurbano" que corresponde aos ideal de Anhaia 
Mello, radicalmente contrário ao metrô em São Paulo. Segundo Barat, um dos padrões básicos 
de viagem residência/trabalho/residência nas áreas metropolitanas norte-americanas é definido 
por (...) habitantes que com níveis de renda altos e médios que provêm dos espaços periféricos 
e suburbanos demandando os espaços centrais (profissionais liberais, funcionários do setor 
terciário, etc.). Tal movimento é denominado de commuting. (Barat, p.18)
U8 Id., p.194. ' P’249'

139 Id., ibid.
Id., p.249.
Id., p.195.

Por permitir o uso existente, um problema tradicional,137 em vias de ser convertida 

para os ônibus,138 o traçado da linha Norte tornou-se a segunda prioridade no 

Ante-projeto.
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Subterrânea na avenida Tiradentes, a linha Norte emergiria após a rua Bandeirantes e 

elevar-se-ia na praça José Roberto (Ponte Pequena).144 Após a estação Ponte Pequena, 

o elevado tomaria a rua Pedro Vicente e a avenida Cruzeiro do Sul, transporia o Tietê 

em elevado e bifurcar-se-ia no Carandiru, servindo à planejada Cidade Náutica, à 

Penitenciária e à Detenção e irradiando linhas secundárias.145 Um ramal prosseguiria 

em linha reta e depois à esquerda para o Mandaqui e o Tremembé; outro toma a 

direita para a Vila Mazzei, Jaçanã e Guarulhos.146

linha N-S se localizaria ortogonalmente no inferior. Sua profundidade se coadunaria 

com a necessidade de passar sob os trilhos da Santos-Jundiaí para na etapa seguinte 

ligar-se à linha Sul.142 Previa-se uma terceira estação na Segunda Perimetral para 

veículos automotores formada por duas plataformas subterrâneas, paralelas e ligadas 

às da linha SE-SO de forma a permitir ao passageiro baldear-se.143

A linha atravessaria o espigão do Tucuruvi num pequeno túnel149 até chegar à estação 

de Vila Mazzei, onde o metropolitano voltaria ao leito do tramway para, quase 

totalmente em superfície, seguir até atravessar o córrego Cabuçu na divisa de 

Guarulhos e atingir a Vila Galvão.

Subindo a avenida Cruzeiro do Sul, a linha chega ao outeiro de Santana onde o 

contornaria pela direita ou atravessaria um túnel de 350 m de comprimento 

praticamente reto147 preferido pelo autor, mais simples e elegante, embora um pouco 

mais caro. O ramal de Guarulhos seguiria da bifurcação do Carandiru148 acompanhando 

pelo vale o córrego homónimo ora em elevado, ora em superfície, até a Parada Inglesa 

e o Tucuruvi, e depois afastando-se do trajeto hoje existente para tomar a faixa do 

Cabuçu.

142 Id., ibid.
143 Id., ibid.
144 Como no metrô existente. Estação terminal no projeto da Cia. Geral de Engenharia, o que a 
Prestes Maia pareceu desaconselhável. {id., p.62)
145 Id., p.196. O projeto da Cidade Náutica - presente de forma embrionária no Plano de
Avenidas (PMSP [1930], p.346; prancha XIV) - ganhou impulso institucional após a passagem 
de Moses por São Paulo. (IBEC, p.47) Esse projeto foi amiúde discutido na Câmara dos 
vereadores e abandonado quando a retificação do Tietê e a construção das marginais 
mostrou-se urgente. ...
146 PMSP [1956], p.196. A bifurcação acarreta dificuldades adicionais de engenharia devido à 
necessidade da linha não interferir com a sua paralela no local em que os ramais se separam. 
{id., ibid.)
147 Jdry-p.197.
148 Atual avenida General Ataliba Leonel.
149 PMSP [1956], p.197.
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Presente em quase todas propostas anteriores, a linha seria composta por três 

segmentos: estação inicial na praça João Mendes, viaduto Tabatingúera mais trecho 

elevado ao longo da avenida Leste - hoje Alcântara Machado - e rua Serra de 

Araraquara, e trecho final junto aos trilhos da Central do Brasil. Os dois primeiros 

acarretariam despesas consideráveis, não devendo ser executados prematuramente.15'

Fora da jurisdição de Prestes Maia mas com o aval adhemarista, a linha prosseguiria 

nesse município pela ferrovia existente até a atingir a cidade, percorrendo-a em 

elevado até a estação de Gopoúva, em plena área urbana. O autor reitera 

necessidade de um entendimento intermunicipal para a fixação do plano comum, 

esperando do governo do estado a mediação junto ao município vizinho, no sentido da 

metropolização sob a mais perfeita conjugação de interesses.150

1.2.3.3 "Linha Leste ou do Brás-Penha"

Terceira na ordem de execução, a radial Leste serviria a um setor densamente 

povoado por classes populares e uma classe média emergente, paralelo a uma faixa 

mais densa ainda, cujo movimento poderia ser atraído descongestionando o eixo 

Rangel Pestana-Celso Garcia.151

150 (...) O entendimento com o Estado será mais amplo e referente a três pontos: a) constituição 
dum sistema metropolitano único, no qual será englobada a Cantareira; b) conjugação de 
esforços e recursos para a execução, inclusive cessão dos terrenos indispensáveis; c) emprego 
de seu prestígio junto ao vizinho município, no sentido da mais-perfeita harmonização de vistas, 
(id., p.198)
151 Id., p.250.
152 Id., ibid.
153 Id., p.210. 

(...) Chamamos a atenção para esta saída da linha:- este projeto, depois das últimas 
issoadm^/f tornou:se a única solução praticável para saída da Leste. Por
tramita""portancia a aprovação legislativa do viaduto, cujo processo 
dZ auSimnnmen , na mara MuniciPal- Cas° essa obra não seja aprovada, será 
cu£e teeaT,'"'3?"'!? S°'UÇàO’ ‘ 3 U"ha Leste, sobre

Reformas urbanas somadas a construções públicas e particulares próximas à região do 

Carmo, fizeram do referido viaduto a única saída praticável.153 A aprovação dessa obra 

intermediária do Ante-projeto foi o cavalo de batalha para Prestes Maia em guerra com 

a oposição na Câmara. Previa que se a obra não fosse aprovada seria impossível 

apresentar outra solução, e a linha Leste, cuja necessidade e traçado eram 

unanimidade, perder-se-ia definitivamente.154
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Prestes Maia acreditava que o terminal à rua Pires do Rio, antigo projeto de transfer 

suburbano integrado, fosse o mais adequado, mas concluiu que seria melhor colocá-lo 

adiante, no Tatuapé, tornando-o mais atraente aos moradores da região. Esse trecho 

adicional seria elevado na rua Serra de Araraquara onde o bairro já estava 

desenvolvido e povoado. No Tatuapé transporia o Aricanduva e desceria suavemente 

até o terminal.155

1.2.3.4 "Linha Oeste ou da Lapa-Osasco-Pirituba"

Segundo Prestes Maia, as três outras linhas poderiam ser executadas posteriormente, 

por serem construções difíceis158 embora atendessem setores densos e desenvolvidos. 

Assoma a linha Oeste pela parte subterrânea que exige.159 Afirma, no entanto, que na 

cidade existente, de ruas estreitas e terrenos caros, um sistema totalmente superficial 

seria a priori impraticável. Na zona oeste paulistana, da vila Buarque até a Lapa, 

passando por Santa Cecília, Barra Funda e Água Branca, malha contínua de bairros em 

sua maior parte com ruas de 16 m, era ocupada por classes populares, médias 

consolidadas e alta, formando o tecido urbano mais estável da cidade.

Ele repete para os elevados a norma de que, antes de sua construção as possibilidades 

dos meios superficiais de transportes156 devam ser esgotadas, talvez para manter-se 

equidistante das cidades descritas no capítulo XI, que construíam seus metrôs quase 

emergencialmente, e de firmar seu zelo com os gastos públicos. As demais linhas, 

ofereceriam maior dificuldade e seriam cronologicamente as últimas, sem prejuízo das 

medidas preventivas às quais Prestes Maia refere-se insistentemente.157

Um pouco mais cara por envolver uma grande extensão elevada além da estação 

inicial, a linha Leste serviria a zonas densamente habitadas, atraindo muitos 

passageiros, vantagem considerável que Prestes Maia considerava capaz de garantir 

seu êxito económico.

desconjuntar-se-á também o esquema geral [o conjunto das linhas]. Acreditamos que 
para muitos oposicionistas gratuitos do metropolitano paulista, seja exatamente esse 
o objetivo. Mas para a Prefeitura e para a Câmara constituirá gravíssima 
responsabilidade, (id., ibid.; ver também Anais, 1956, IV, p.254; VI, p.358; XII, p.269)
155 PMSP [1956], p.211.
156 Id., p.213.
157 Id., p.214. 
158 Id., p.251.
159 Id., p.2H^—
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Numa segunda etapa, haveria um ramal partindo da avenida General Olímpio da 

Silveira, recordando Prestes Maia que quando era prefeito, a Prefeitura já lhe 

preparara passagem e saída abrindo uma ligação de 32 m de largura, entre a essa

A principal estação na primeira etapa seria um terminal entre as ruas Pio XI e Gavião 

Peixoto (praça Prof. José Antunes). Numa segunda etapa, a linha seria prolongada 

subterraneamente pela rua Gavião Peixoto, atravessando por baixo a rua João Tibiriçá, 

e, tangenciando a estrada do Corredor. Emergiria no cruzamento dessas duas vias, 

passaria sobre os trilhos da Sorocabana e, em elevado, atravessaria o Tietê para correr 

na bancada oposta atingindo bairros populares em Pirituba até a concentração 

industrial de Osasco.165 O trecho próximo à atual estação Presidente Altino receberia 

passageiros das vilas Jaguara e dos Remédios, serviria o núcleo industrial e operário 
de Osasco166 e outros em formação na via Anhangúera.167

Em sua primeira etapa a linha Oeste partiria da praça da República;160 na final essa 

estação ligar-se-ia à praça João Mendes pela rua São Luiz e viadutos do Perímetro de 

Irradiação, completando a diametral E-O. Seguiria subterrânea pela rua e largo do 

Arouche, rua Sebastião Pereira e praça Marechal Deodoro até a rua Conselheiro 

Brotero.

Sugere daí variantes para a Lapa pela alameda Barros-Parque da Água Branca-rua 

Coriolano, ou pelas ruas Jaguaribe-Itapicuru, etc., decidindo-se pelo traçado General 
Olímpio da Silveira-Água Branca-Clélia-Gavião Peixoto,161 passando a linha sob as 

fundações do viaduto Pacaembu.162

O trecho na avenida Água Branca (Francisco Matarazzo), cujas ruas de contorno 

seriam alargadas para receber ônibus,163 mostra-se suscetível de variante elevada até 

a avenida Pompéia,164 mergulhando nas ruas Clélia e Gavião Peixoto para preservar a 

qualidade urbana das ruas da Vila Romana e da City Lapa.

160 Id., p.218.
161 Id., pp.218/9.
162 Id., p.219.
163 Id., p.251.
J64 Id., p.219.
Z?r?onsnrnrrXeS MaÍa' tr6?° marginal passaria sob as Pontes e combinaria com a estrada- 
con Sua a d! i! ! ?ualant'9amente - no Plano de Avenidas - estava reservada uma faixa
166 Zd pp 219/20 3 de 03 EStaÇa° GeraL
167 Id, p.252.
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avenida e a Pacaembu inferior - atual rua Mário de Andrade - por onde os trens da 

linha E-0 atingiriam o terminal Barra Funda, tal como ocorre hoje.168

A linha Oeste, como as demais, aproveitaria avenidas e ruas existentes em sua quase 

total extensão compensando os trechos subterrâneos. Economizaria construções e 

desapropriações permitindo serviço paralelo local e tornaria desnecessário que se 

multiplicassem as estações.171

Todavia, a abertura do túnel Nove de Julho não previra essa passagem, tornando-a 

impraticável. Prestes Maia adotou a diretriz Consolação-Rebouças, desvantajosa por 

obrigar a longo subway, com a compensação de percorrer uma faixa densa e de fácil 

distribuição.

1.2.3.5 "Linha Sudoeste ou de Pinheiros-Caxingui"

Quinta na ordem de execução, a linha Sudoeste já constava no plano da Light. Ela 

seguiria pelo valo do Anhangabaú - atual avenida Nove de Julho. Ao atingir Pinheiros 

se bifurcaria, seu ramal direito acomodar-se-ia à a margem do rio Pinheiros até 

Osasco. 172

O transbordo se daria sob as pontes do Limão, Freguesia do Ó e Piqueri, evitando que 

muitos ônibus se dirigissem ao centro ou à Barra Funda.169 Na estação terminal do 

ramal Oeste se faria a baldeação para os trens da Sorocabana.170 Para construir o 

terminal em Pirituba seria necessário reservar o terreno entre a ferrovia e a estrada 

para Capuava, prevendo-se passagem sobre a Santos-Jundiaí.

Emergiria nesse ponto, prosseguindo em elevado pela avenida Pacaembu, e em 

viaduto sobre a Sorocabana e a Santos-Jundiaí, aproveitando o tabuleiro do aprovado 

pela Prefeitura. Elevar-se-ia sobre a várzea do Tietê, transporia seu canal pousando 

em rampa suave na margem direita e seguiria em superfície, com ônibus expressos 

alimentando o sistema.

168 Id., p.220
169 Id., p.252.
170 Id., pp.220/1.
171 Id., ibid.
172 Id., p.233.
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0 eixo de Itapecerica da Serra povoava-se intensamente e, quando se justificasse, 

bastaria alongar os trilhos mais 4 km na faixa central, resultando em poucos ou 

nenhum cruzamento até 0 ponto final. Prestes Maia pensou em desviar a linha SO para 

0 campus da USP, acrescentando-lhe um ramal ou ligando-a pela margem do canal à
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rua da Consolação com a

Na primeira fase, o terminal se localizaria na rua Iguatemi - atual avenida Brigadeiro 

Faria Lima - ou na avenida Linneu de Paula Machado ou no acesso à estrada velha de 

Cotia (rodovia Raposo Tavares).173 Daí, a linha seguiria em superfície até o cruzamento 

com a estrada Jaguaré-Taboão, quase na divisa de Itapecerica da Serra.174

5O prolongamento da linha até o hipódromo aliviaria a ponte sobre o rio Pinheiros e 

serviria o Jockey Club, nos dias de corrida,176 podendo a estação, após negociações 

com a diretória da agremiação

173 Id., pp.233/4.
Id., P-234. Correspondendo ao atual limite São Paulo-Taboão da Serra, que ainda não havia 

se emancipado da capital paulista.
mAHflcr?nd° *JUe enL 1956 ° cruzamento da rua da Consolação com a avenida Paulista já 
manifestava sintomas de congestionamento 
76 Id., pp.234/5. ------

Id., p.235.

(...) despejara assistência direta mente dentro do recinto.177

Na praça da República a linha teria profundidade média para cruzar a linha E-0 e a 

Segunda Perimetral na esquina da rua da Consolação e praça Roosevelt. Subiria a 

Consolação com rampa máxima de 4% e atravessaria a avenida Paulista a 17 m de 

profundidade, deixando espaço pára a construção num plano intermediário, de um 

túnel mais largo para automóveis que descongestionaria definitivamente 

cruzamento.175

A primeira etapa iniciar-se-ia na praça da República, subiria a avenida Ipiranga, a 

Consolação e desceria parte da Rebouças em subterrâneo. Emergiria elevada na 

Rebouças entre o Hospital das Clínicas e a avenida Brasil. Transporia o canal, 

dependências do Jockey Club e a avenida Linneu de Paula Machado. Após um túnel de 

350 m emergiria na faixa central da estrada de Itapecerica - atual avenida Francisco 

Morato.
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Essa linha atravessa bairros classe média na região central e então populares em 

Pinheiros e Butantã até o terminal na Vila Sônia. É a única que atinge o que ficou 

conhecido como centro expandido, mostrando-se sua não execução uma lacuna que se 

tornaria das mais urgentes a serem preenchidas pelo metrô paulistano.

178
179
180
181
+82
183

Sorocabana, concluindo que isso não era bom; os ônibus cumpririam essa tarefa.178

Todavia, o quadrante sudeste, industrial por excelência, estrategicamente localizado 

entre a Capital e seu porto, pela atração das duas estradas e pela extensão e planura 

das várzeas,180 foi considerado por Prestes Maia dos mais importantes porque São 

Paulo "metropolitano" incluiria as cidades do ABC, núcleos autónomos mas de intenso 

intercâmbio económico com a Capital.181

Fora a Santos-Jundiaí, assomam nessa região as comunicações rodoviárias, sobretudo 

depois da instalação da produção automobilística. Para Prestes Maia, a via Anchieta é 

uma ótima comunicação com a ressalva de passar longe dos centros de São Caetano e 

Santo André, e possuir apenas duas faixas de movimento em cada sentido.182 Critica 

também a pouca elasticidade os transportes ferroviários, menos frequentes, de difícil e 

improvável melhoria, consumindo muito e oferecendo pouco.183 Assim, Prestes Maia 

tece um extenso prólogo tratando da ligação rodoviária São Paulo-ABC e propõe 

soluções viárias que permitiriam seu uso até o total esgotamento das possibilidades 

dos meios superficiais de transporte antes de se implantar o serviço rápido.

1.2.3.6 "Linha Sudeste ou do Ipiranga-São Caetano-Santo André"

Segundo Prestes Maia, essa linha que atenderia uma extensa faixa de bairros que 

abrigam um operariado em vigorosa formação estaria melhor colocada na ordem de 

execução não fossem as dificuldades estruturais no canal do Tamanduateí, a 

estrada-de-ferro e a Via Anchieta, e a magnífica artéria de mesmo traçado ao longo do 

Tamanduateí (avenida do Estado), até Santo André, objeto de convénio 

intermunicipal.179

Id., ibid.
Id., ibid.
Id., p.225.
Id., ibid.
Id., pp.225/6.
Id., p.226. Repetição literal das opiniões de Washington Luiz acerca da obsolescência do
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Diante das evidências do caráter metropolitano, da importância da ligação de São 

Paulo com seu sudeste e da qualidade elementar dos transportes que o serviam, 

Prestes Maia crê que seria uma imprudência da administração paulista não prever a 

radial Sudeste por mais remota que fosse sua viabilidade, apoiando-se inclusive no 

"Convénio da Capital com o ABC" assinado em 1954.184

Prestes Maia propôs a estação inicial da primeira etapa no Pátio do Colégio, e outra na 

rua do Carmo ou na praça Clóvis Bevilacqua. Mas mostrou preferir uma única estação 

central nessa praça, nó de tráfego vizinho à estação da praça João Mendes e, portanto, 
com maiores possibilidades de integração, pouco interferindo no Pátio do Colégio.187

Prestes Maia inicia a descrição da linha afirmando que, principalmente em São Paulo, 

não seria fácil executá-la fora do canal do Tamanduateí, não havendo alternativa livre 

capaz de comportá-la, pela exiguidade das seções, por estética ou pelo custo se 

subterrâneas. Afirma que traçados anteriores pelo Pari, Brás e Moóca,185 passando por 

ruas estreitas, construídas, movimentadas e distante do centro, privariam muitos 

passageiros de transporte e que o terminal do Sacomã estaria fora do alcance dos 

mais de 200.000 habitantes do ABC.186

Merece especial atenção o cruzamento Segunda Perimetral em viaduto da com a linha 

SE próximo à rua Luiz Gama, fazendo-a subir cerca de onze metros sobre a rua para

transporte ferroviário.
iasId'' 'bld' Ana,s' 1953' XXIV, t.2, p.198.
186 W°,XhOrAndrade‘PÍratÍnÍn9a'Ana Neri’Presiden^ Wilson. (PMSP [1956], toc.c/t.)

187 PMSP [1956], p.228.
188 Id., p.229. 

Saindo da praça Clóvis, a linha seguiria pelas ruas do Carmo e Roberto Simonsen, 

atravessando o Pátio do Colégio e, emergindo aí em elevado a meia encosta na ladeira 

General Carneiro, atingiria a avenida Exterior (avenida Mercúrio-rua da Figueira), o 

Parque Pedro II e a avenida do Estado inferior. Prestes Maia nota que grande parte 

dessa avenida cavalgaria o Tamanduateí em estrutura especial, seguindo o mesmo 

princípio dos "elevated" e, a partir daí, ela subiria o canal com ele atravessando a 

avenida Presidente Wilson e a Santos-Jundiaí.188 Prestes Maia considerava importante 

que o projeto da ponte fosse desenvolvido junto com o metropolitano garantindo-se- 

lhe a faixa central, como nos viadutos Pacaembu e Leste.



2 km

FONTE: MSPQ CESAD FAU-USP/PMSP[1956]

SUBTERRÂNEO UNHA SUDOESTE
SUBTERRÂNEO
SUPERFÍCIE
ELEVADO

LINHA SUDESTE
LEGENDA

ESCALA 1:50.000 
ESCALA GRAFICA 
0 1

1111111111 F~





37

Apesar 

bolsões

penetrar na colina central em cota conveniente. Afirma que se a passagem pela 

avenida do Estado causar problemas com a rede de alta tensão da Light,

da profunda penetração das linhas radiais, não atenderiam a vastíssimos 

habitacionais populares, como na maior parte dos trechos do arco de terras 

estende de Santo Amaro a Guarulhos eventualmente atravessado por uma

Id., ibid.
Id., pp.229/30.
Id., p.230.
Id,, p.253.
Prestes Maia considerava "um pouco ilusório" combater o congestionamento dessa forma

que se

delas, deixando completamente fora dos objetivos do Ante-projeto, o atendimento de 

áreas como Americanópolis, Diadema, São Bernardo do Campo e Sapopemba, regiões 

que concentram grande parte mão de obra das indústrias do ABC.

(...) Problema dela.189

1.2.3.7 "Interligações das radiais no Centro"

Concluída ou avançada a execução das radiais, caberia interligá-las.192 Prestes Maia 

modera este segmento da explanação com seu ceticismo em relação ao uso urbanístico 

do subway. Começar a construir o metrô pelas radiais para a seguir uni-las 

perimetralmente lhe parecia heterodoxo pois era mais frequente o inverso, começar as 
obras no centro da cidade para combater o congestionamento.193 Aponta então que a

189
190
191
192
193
porque os metrôs aliviariam a congestão aparentemente ao liberar espaço a um grande número 
de veículos em demanda ao centro enquanto que o restante darídade continua a crescer: (...) o 
congestionamento central aparentemente melhora com os metropolitanos, mas não na

A entrada na colina se faria pela rua Tabatingúera ou tangente ao viaduto 

Tabatingúera-avenida Leste ou ortogonalmente ao paredão da rua do Carmo. A 

primeira alternativa consta nas plantas gerais da Comissão. A segunda, mais elegante, 

evitaria cortar a extremidade do parque ou complicar o viaduto exigindo a aquisição da 

faixa de entrada encarecendo a solução. Cogita ainda uma terceira variante, a simples 

"perfuração" e "travessia" dos edifícios pelo elevado, sem prejuízo do aproveitamento 

inferior e superior, e sem contato com as estruturas, algo relativamente fácil.190 Isso 

se resolveria sem perda de tempo; lembra grandes construções brotavam no local e 

dificilmente se poderia encontrar outra variante.191



proporção esperada. Isto pelo motivo simples de que sempre sobram veículos desejosos de
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0 Ante-projeto prevê três ligações. A ordem recomendável de sua execução seria E-O, 

N-S e SE-SO, nada impedindo que a fosse alterada por motivos técnicos ou 

financeiros. Com efeito, a ligação E-O, curta e fácil, seria das mais necessárias porque 

está alinhada com o principal eixo da cidade.197 Além disso, contava com o quase meio 

quilómetro pronto no tabuleiro inferior dos viadutos do Perímetro de Irradiação, como 

o Dona Paulina - com duas vias para subway -198 ou os viadutos Jacareí e Nove de 

Julho - com quatro cada um. O Ante-projeto aproveitaria para o tráfego apenas duas 

dessas vias, as outras devendo ser utilizadas como se verá adiante.199

Para Prestes Maia a maior preocupação de um plano de transporte urbano deveria ser 

o transporte radial de massa, diferente da coleta e distribuição central de passageiros, 

necessária sobretudo para descongestiona, a qual será antes "comodidade" que 

"necessidade absoluta" para a saúde da cidade.195 Acredita ter a opinião corroborada 

por um técnico anónimo para o qual o alivio trazido ao congestionamento é "real mas 

indireto", um trem metropolitano evitando a vinda de pelo menos 70 ónibus ou 800 

automóveis e os consequentes embaraços de tráfego e de estacionamento.196

A ligação N-S, terceira na ordem, mas que poderia ser a segunda do ponto de vista 

comercial e da exploração,200 toda em subway, seria mais longa e dispendiosa que a 

anterior,201 exigindo o rebaixamento da linha na avenida Itororó em sua extremidade 

inferior a partir do viaduto Jaceguai. Passaria então a ser subterrânea e desceria o 

Parque e a avenida Anhangabaú inferior - atual avenida Prestes Maia -, cruzaria a

vantagem do metrô não é outra senão garantir transporte regular, mais fácil ou mais 

rápido, a uma parte considerável da população, a mais modesta,194 legitimando sua 

decisão de iniciar o metrô servindo à periferia da cidade e não o centro.

penetrar no centro, e de que a cidade, por seu lado, continua a crescer, (id., p.253)
194 Id., pp.253/4.
195 Id., p.237.
196 Id., p.254.
197 Id., ibid.

Apesar das severas críticas do ex-prefeito da Capital, o engenheiro Asdrúbal Eurytisses da 
Cunha, quanto ao fato de Prestes Maia haver projetado a estação Dona PauWnuma rampa, o 
mÍhh6 te<AIC?lnexecluivel' diante desse erro deslocando a estação para a praça João 
tornouSse Xíd Eu,rytisses da C“nha citado por Lara, p.36) Assim, a praça João Mendes 
S yyI0S T °,nd° Legislativo visand0 adaptá’la a uma ^entual estação do

' 1952' XX' pp-87- 13°í 1953, V, p.328)
99 PMSP [1956], p.238. P ’

200 Id., pp.254/5.
201 Id., p.238.



39

202
203
204
205

problemática (...) e (...) A passagem pela

Atenderia o Mercado Municipal, o pátio do Pari, as estações da Luz e Sorocabana,207 

pontos de grande afluência e irradiação pendular. Prestes Maia integrou as plataformas 

da ferrovia às do metrô, o mesmo acontecendo na Luz. Afirma que faixas pertencentes 

ao estado ao longo da rua João Teodoro, onde se alinhavam os quartéis da Força 

Pública, o Hospital Militar, um depósito do DER, o Liceu de Artes e Ofícios, e o Presídio 

Feminino na avenida Tiradentes seriam magníficas para um aproveitamento estético e 

Então diante da Pinacoteca do Estado, hoje na Cidade Universitária.
PMSP [1956], pp.238/9.
Id., p.254.
Com efeito, (...) As ruas escolhidas do Brás são estreitas, e a travessia do pátio ferroviário é 

‘ , r rua Mauá foi semi-obstruída posteriormente por um
arranha-céu (...), tendo sido anteriormente, conforme o relato de Prestes Maia, estudadas 
outras soluções (...) destinadas a fechar o anel metropolitano (...), nenhuma das quais o 
satisfez. Em seu entender, (...) isso é conseguido, e com maior amplitude e alcance, pela 
Segunda Perimetral. (Id., ibid)  —
206 Id., p.239.
207 Id., p.240.

Não obstante a extensão e o custo, a ligação SE-SO poderia ser a segunda a ser 

executada devido a sua forma anular,204 sendo algo mais que uma simples conexão. 

Com o formato em "U", já proposto anteriormente,205 envolveria o centro ligando ao 

mesmo tempo que distribui. Saindo elevada do Pátio do Colégio, seguiria a avenida 

Exterior do Parque Pedro II até a rua João Teodoro. Descendo-a suavemente, chegaria 

subterrânea na avenida Tiradentes. Cruzaria esta artéria e a linha N-S no ponto onde 

se localizaria uma importante estação. Seguiria pela rua Ribeiro de Lima, faria uma 

curva sob o Jardim da Luz, passaria por ele até atingir a avenida Ipiranga sempre em 

subway, cruzando finalmente, na praça da República com a linha E-0 e entroncando 

com a radial Sudoeste, já descrita.206 Para Prestes Maia, apesar da aparente 

complexidade, o traçado manteria ótimo grade e bons raios de curvatura, necessitando 

passar sob a Santos-Jundiaí e a linha E-0 a uma profundidade média.

avenida Senador Queiroz e rua Washington Luiz sob pontilhões, bem como passaria 

sob o viaduto sobre a Santos-Jundiaí. Continuando sob o monumento a Ramos de 
Azevedo, 202 e entroncando em seguida com a linha Norte na estação João Teodoro.

O segmento correspondente ao Parque do Anhangabaú requereria todo cuidado no 

projeto e execução, devido tanto ao cruzamento em desnível projetado para 

automóveis no Piques, como às fundações dos viadutos do Chá e Santa Ifigênia e à 

travessia da galeria do Anhangabaú.203
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208 Id., p.255. ■
209 Id., p.256.
210 Id-, pp.256/7.

eficiente, seja para a edificação particular, seja para edifícios públicos 

semi-públicos. Prestes Maia considera absurda a manutenção dessas instalações 

nesses locais tão valorizáveis. Os terrenos liberados, valorizados pela Segunda 

Perimetral e pelas linhas N-S e SE-SO formariam um importante centro secundário, 

adequado para uma grande estação rodoviária.

Prestes Maia recorda que a fase inicial (linha de Santo Amaro, avenida Itororó, preparo 

da avenida Leste do tronco Norte) seria constituída por projetos e obras de pura rotina 

nwntapal, não apresentando dificuldades especiais e pouco ou nada dependendo da

O cronograma para a execução integral do plano não é rígido.208 Pensando a longo 

prazo, Prestes Maia propõe a execução em cerca de trinta anos: quatro em média para 

cada linha, mais seis para as interligações. Isto é quase uma eternidade considerando 

a taxa de expansão da frota paulistana. Não perde, porém, de vista que o plano de 

101 quilómetros é apenas um esquema de referência. A reavaliação periódica da 

situação aconselharia a Municipalidade quanto à continuidade das obras.

Segundo Prestes Maia, se pela cláusula 2.a do contrato de concessão dos transportes 

coletivos em São Paulo, o serviço compreenderia o transporte coletivo de passageiros 

por qualquer espécie de veículo, em superfície, subterrâneo, ou elevado, à 

concessionária seria assegurada a equação financeira do contrato mediante recurso à 

Reserva de Estabilização, créditos especiais, aumento das tarifas ou pela combinação 

das medidas anteriores.209

Caberia à Prefeitura tomar providências administrativas, como a aquisição de umas 

poucas faixas de domínio, e o entrosamento com outras obras públicas bem como com 

o urbanismo em geral, incumbindo-se a Companhia concessionária de alocar 

especialistas, encarregados ou contratados para a execução do Ante-projeto.

Uma "Comissão do Metropolitano" composta de uns poucos especialistas com a 

inclusão de dois ou três elementos muito qualificados, assistiria à execução pela 

Prefeitura, responsabilizando-se por medidas técnico-administrativas vitais para a 

manutenção do sistema.210
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Por isso Prestes Maia teria elaborado o Ante-projeto entre dezembro de 1955 e junho 

de 1956 como elemento do plano urbanístico geral, deixando o detalhamento das 

questões financeiras para um estudo complementar a ser publicado posteriormente. 

Com efeito, limita-se no capítulo final a emitir considerações que servem de 

esclarecimento.

Acredita que o início seria independente de leis especiais, concretizando a resolução 

em três instruções imediatas:211 incorporar o metrô ao plano urbanístico da Capital e 

dos transportes urbanos de acordo com o Ante-projeto (trata-se de um repto a Anhaia 

Mello); fazer com que todas as repartições municipais levem em conta, em seus novos 

projetos e obras públicas, o referido plano, e entender-se com a CMTC, em vista do 

contrato de concessão, para efeito dos estudos, programação e início da execução. 

Prestes Maia conclui afirmando que para a consolidação do assunto e outros efeitos e 

providências, a mesma resolução assumiria depois o caráter de lei a ser devidamente 

aprovada, depois do trabalho de esclarecimento junto ao poder legislativo.212

211 Id., p.258.
212 Id., ibid.
213 Id., p.261.
214 Ver o capítulo XI do Ante-projeto. (id., p.73)
775 Id., p.262.
216 Id., ibid.

1.2.4 "Aspecto Financeiro"

Ultimo assunto examinado, tem no Ante-projeto importância secundária.213 Para 

Prestes Maia os índices de crescimento mantido por São Paulo há quase um século 

tornavam fatal o início das obras para breve, tomando como referência o que chamou 

de "exemplo universal".214 E uma vez que o objetivo explícito do estudo foi antes um 

Ante-projeto diretivo e não um projeto executivo a ser imediatamente construído; que 

a primeira linha recomendada está mais para o aproveitamento dum tramway 

existente e de alguns terrenos virgens,215 sua efetivação seria gradual, na medida das 

verificações demográficas, de tráfego e das perspectivas financeiras, acentuando esse 

ponto para evitar a alegação sofística da incerteza financeira.216

recursos estrangeiros, embora conviessem sempre colaboração e
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Acentua o significado social do empreendimento, e não o filantrópico-caritativo, 

segundo ele muito explorado por seus adversários, frisando nesse caso o sentido de 

mais amplas perspectivas de vida coletiva. No caso do metro, além da função social 

imediata, Prestes Maia aponta o benefício que significa para as camadas populares, 

desprovidas de automóvel, e portanto menos admiradora das avenidas expressas e 

dos parkways.

Todavia, para se entender as considerações económico-financeiras de Prestes Maia 

quanto à execução do metrô, cabe observar que para ele a função urbanística, 

prerrogativa natural do poder público, justificaria a execução das linhas 

desinteressantes para a iniciativa privada, cujas vistas voltam-se exclusivamente para 

os trajetos congestionados, capazes de maiores rendas imediatas. Caberia, pois, ao 

poder público favorecer o razoável e económico adensamento demográfico, e a melhor 

orientação do desenvolvimento geral. Não se deveria, portanto, temer que o metrô 

viesse a se tornar um fator ruinoso das finanças públicas, pelo menos não mais do que 

qualquer outro serviço de utilidade pública.221

217 Id.f pp.262/3.
218 Prestes Maia [1954], p.22.
219 PMSP [1956], p.263.
22QId.t p.264.
221 Id.t pp.264/5.

Primeiramente, acentua a diferença entre os orçamentos urbanísticos e os orçamentos 

comuns ou particulares. Cita, no entanto, a gravíssima desmoralização dos planos no 

país,217 embora seu próprio pragmatismo o tenha levado a desdenhar dos "simplistas, 

derrotistas e maltusianos".218 Para ele, uma administração pode postergar leis ou 

obras, mas não pode fazer o mesmo com planos urbanísticos, sobretudo os "cirúrgicos" 

quando São Paulo havia se transformado de aldeia de casas térreas em metrópole 

moderna, vertical e resistente a remodelações.219

ao "custoPor outro lado, seguindo a tendência ao "custo zero" dos serviços públicos 

elementares, não haveria motivo para a fantasias dos que, por demagogia ou 

inconsciência, pregam até o transporte urbano gratuito. De fato, uma vez que as taxas 

se prestavam ao pagamento dos serviços e regulam a demanda, Prestes Maia adverte 

que sem elas seria o caos, anulando a função orientadora do desenvolvimento urbano, 

"estimulante da vida coletiva e das atividades".220
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222
223
224
225
226

Id., p.265.
PMSP [1956], p.266.
Id., ibid.
Redutos da pequena iniciativa privada no setor. (Henry & Zioni, p.139)
Id., p.267. -------

A esse respeito Prestes Maia comenta a tarifa artificialmente baixa do metrô de Nova 

York, durante anos a cinco centavos de dólar e considerada por ele "pura demagogia". 

Aponta, no tocante à divisão dos custos das obras de sub e super-estrutura, que cabia 

habitualmente ao Estado a construção das vias e aos particulares tanto o pagamento 

dos elementos restantes como a oferta do transporte propriamente dito.222

Defende que no início do serviço, não se deve descartar a possibilidade de integrar o 

metrô às ferrovias que adaptassem suas linhas suburbanas em benefício do metrô sem 

a eliminação do serviço ordinário, visando um futuro movimento inverso, de 

intensificação, quando o sistema se aproximasse da saturação. Considera que os

Prestes Maia adverte que no metrô, serviço monopolístico por natureza, não existe 

privilégio de uso nem as linhas são franqueadas a todos, pois a prestação do serviço e 

suas tarifas são controladas pela Municipalidade.223 Considera essencial a coordenação 

de todos os transportes urbanos, mas afirma que onde radicalizou-se em unificação, a 

iniciativa degenerou em desentendimento e insatisfação, como afirmara 

capítulo XXXIII.

Ainda que grandes cidades como Londres, Nova York, Chicago, Buenos Aires, etc., 

tenham se decidido pela unificação,224 Prestes Maia quer apenas a coordenação como 

condição indispensável dos metropolitanos. Explicando o que essa "coordenação" 

significa, afirma que se a concorrência anárquica não é mais admitida mesmo entre os 

transportes superficiais - ônibus - muito menos deve sê-lo entre superficiais e 

rápidos - metrô.

Prestes Maia é categoricamente contra as linhas rurais com acesso central225 e a um 

concorrência entre veículos rápidos e superficiais que considera inútil. Acredita que se 

mantidas, dificilmente o metropolitano receberia os passageiros necessários à sua 

amortização e exploração, principalmente no início da operação. Recomenda ainda que 

se escalonem as construções no tempo e que se estabeleça uma política urbanística 

para adensar as faixas próximas, os núcleos em torno das estações e ao longo das 

linhas afluentes, sobretudo nos feixes terminais.226
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Retomando implicitamente a polêmica urbanística com Anhaia Mello, Prestes Maia 

afirma que, se 0 plano geral do Município poderia influir no metrô, não seria menos 

exato que este, por determinações topográficas próprias e suficientes, influísse ainda 

mais sobre 0 plano.

1 

I

i

principais recursos para 0 início das obras viriam dos tributos gerais, de créditos 

internacionais e concessões dos fornecedores. Para as instalações,^material rodante e 

exploração, a receita proviria das passagens. Aos tributos gerais se acrescentaria a 

taxa de melhoria, teoricamente sedutora.227

Prestes Maia arrola uma série de motivos pelos quais desvincula a viabilização do 

metropolitano da cobrança desse tributo, assunto que ora escapa aos objetivos 

imediatos da análise. Mas argumenta que um emolumento adicional pela eventual 

valorização dos imóveis em razão da passagem do metrõ simplificar-se-ia sob a forma 

de rateio, como já sucedia na taxa de pavimentação.228

Afirma que a valorização da zona produziria por si só aumentaria o número de 

construções e 0 volume de tributos recolhidos. Considera interessante a sobre-taxa 

nos transportes coletivos usuais, gerando um subsídio cruzado a favor do metrô, 
lembrada inúmeras vezes com 0 fito de constituir parte do capital, compensando os 
passageiros com em ações e servindo diretamente 0 usuário dentro dos custos reais.229 

Alega também que os óbices seriam de ordem legal, só a União podendo alterar a lei 

fundamental no capítulo correspondente, o que ela própria só fez para si, no caso da 

Petrobrás.230 Não acredita que 0 metrô seja capaz de gerar tarifas a ponto de pagar-se 
e omite todos os instrumentos federais que subsidiavam 0 setor rodoviário.231

Conclui que os metrôs têm necessariamente que ser a diretriz de qualquer plano mais 

amplo, suscitando primeiramente 0 zoneamento e a ocupação mais intensiva ao longo 

da faixa próxima e em torno das paradas, inclusive induzindo a criação de cidades 

satélites ou bairros jardins.232 Além disso, 0 poder público estabeleceria autarquias de 

empreendimentos urbanístico-imobiliários definindo os

227 PMSP [1956], loc.cit.
B Id., p.269.

229 PMSP [1956], pp.269/70.
Id., p.270. A lei federal n°- 17tu_

zn Par7ubs'diar a Petrobrás_( Rocha, p. 167)
Ver Braga & Agune, p.21; Rocha, p.160; pp.151 e 153.

1749 de 28-XI-1952 destinou 25% do IUC destinado ao

Ver Braga & Agune, p.21; Rocha, p.160;
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Prestes Maia promete ainda que 0 metro não seria dos mais caros, dada a pequena 

porcentagem de subways, 0 traçado quase exclusivo por ruas e artérias públicas, e a 

pequena profundidade na maior parte da rede. A estrutura subterrânea, fora serviços 

complementares, estaria orçada em Cr$ 160 mil por metro linear de via pública e Cr$ 

240 mil para as estações; para uma estrutura elevada, bruta, esses valores cairiam 

para apenas Cr$ 40 mil e Cr$ 60 mil cada um desses dois itens respectivamente, 

comparando favoravelmente tais custos com os do Rio de Janeiro.236

privada no Ante-projeto segundo os princípios da Bodenpolitik alemã.233

Parece absurdo a Prestes Maia que o poder público perca tal oportunidade privando a 

cidade de melhoramentos e de uma fonte apreciável de renda complementar.234 Cita o 

exemplo "latino" e bem sucedido do metro de Madri, empresa que iniciou a primeira 

linha, formou outra, loteadora, filiada e autónoma que transformou 0 local e gerou 

enormes lucros.235

A perfuração toda subterrânea far-se-ia independente do tráfego, e nas construções a 

céu aberto recorrer-se-ia ao "escudo" ou aos estrados de madeira, daí a obstrusão das 

ruas ser um problema menor.237

232 PMSP [1956], loc.cit.
233 Id., ibid.
234 Id., p.271.
235 Id., ibid.
236 Onde (...) está se orçando o subway na base de 450 milhões de cruzeiros por quilómetro, 
(id., ibid).
237 Concluindo a exposição do Ante-projeto, Prestes Maia apresenta "um quadrinho comparativo,
tirado dum autor americano" que fornece-uma idéia dos valores relativos referentes às diversas 
modalidades de transporte urbano (id., p.272): _____________ _________ ________________

SISTEMA

MÁXIMA CAPACIDADE DE TRANSPORTE

(PASSAGEIROS/HORA)

VELOCIDADE (Ml/H)

CUSTO DE OPERAÇÃO POR CARRO MILHA

CUSTO DE OPERAÇÃO POR PASSAGEIRO

CAPITAL POR MILHA DE LINHA
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A leitura do Ante-projeto suscita questões concernentes a vários de seus aspectos, 

algumas das quais serão tratadas ao se examinar sua vida institucional. Dentre elas, 

consideramos de maior importância para o desenvolvimento desta tese as relativas ao 

potencial de transformação urbanística caracteristico do "metro", a forma como se 

apresenta no Ante-projeto o relacionamento de Prestes Maia com Anhaia Mello 

mediado pelos trabalhos das comissões da Prefeitura às quais pertenciam, o primeiro à 

do Metropolitano e o segundo à Orientadora do Plano Diretor e o rebatimento 

político-partidário dessa divergência teórica.

Interessa saber porque Mário Lopes Leão, engenheiro da Prefeitura do staff de 

Adhemar e autor de uma premiada monografia sobre o metro paulistano não tomou 

parte na Comissão do Metropolitano. Além disso, qual o significado de "transporte 

metropolitano" para Prestes Maia, o qual o fazia se contrapor a todos os que viam no 

subterrâneo sua acepção mais imediata, condicionando essa opção ao esgotamento 

dos meios rodoviários de transporte de superfície? O que levou Prestes Maia a posturas 

ambíguas com relação a temas do transporte urbano, em particular metrô e vias 

expressas?

i

Acreditamos que as diferentes posturas assumidas pelos grandes polemistas do 

urbanismo paulistano na década de 1950 mesclaram matizes teóricos e políticos de 

classe mediados pelas necessidades da vida pública naquela situação histórica. 

Vivia-se então o do apogeu do populismo brasileiro polarizado pelas tensões políticas 

geradas pela forma como a economia nacional se inseriu no fluxo complexo e 

contraditório do capitalismo financeiro monopolista multinacional e associado, sob os 

auspícios do rodoviarismo em meio ao clima de guerra fria vigente naquelas 

circunstâncias.

Além disso, o Ante projeto também se politiza quando seu conteúdo converge para a 

tratação das_obras e o fornecimento dos insumos. Nesse momento da produção do 

sistema de transporte dá-se a passagem da abordagem técnica para os aspectos

Nesse sentido, é possível que Prestes Maia tenha se valido do Ante-projeto para 

polemizar com seus principais antagonistas, Anhaia Mello e o staff de Adhemar, 

atribuindo-lhes valor político de acordo com sua disposição de atuarem em favor do 

que consideravam uma boa cidade, acessível ou não ao conjunto de sua população.
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Por outro lado, em aparente desapego do rodoviarismo e de olho nas bandeiras de 

Anhaia Mello, Prestes Maia afirma que uma substituição como a acima mencionada 

seria até certo ponto incoerente diante do drama urbano do congestionamento: seria 

premiar os meios mais aristocráticos, porém menos eficientes de transporte, animando 

o maior concurso de veículos ao centro, agravando os problemas do tráfego e do 

estacionamento, sem falar do aspecto económico geral, concluindo que

(...) é de massa, e para a grande porção modesta da população, dos que 

não podem se preocupar com veículos próprios (...) e a verba familiar 

do transporte pesa muito sensivelmente no orçamento doméstico.238

238 Id.t p.177. Grifo de Prestes Maia.
239 Id., ibid. Grifo de Prestes Maia.

(...) o necessário é trazer gente à cidade e não os automóveis 239

comerciais e políticos que envolvem a viabilização do projeto, gerando mobilização de 

interesses que se fazem representar politicamente e o subsequente enfrentamento. 

Veremos que esse foi um dos fatores que tornaram o Ante-projeto polêmico, 

caracterizando sua vida institucional e revelando os matizes políticos de

No Ante-projeto, a discussão política volta-se também a princípios de divisão dos 

direitos e deveres entre o Estado e a iniciativa privada: se, no caso paulistano, fossem 

necessários túneis ou elevados, "evidentemente" a responsabilidade não seria dos 

empresários privados do serviço,

institucional e

Noutra perspectiva política, o Ante-projeto considera que a linha Norte atenderia 

eficientemente a um setor em intenso e constante desenvolvimento urbano, 

normalmente esquecida pelo poder público e reduto da oposição janista ao 

adhemarismo, postura coerente com o alinhamento partidário de Prestes Maia.

Com efeito, Prestes Maia aproveitou-se do Ante-projeto para criticar governos 

- aparentemente os adhemaristas - que protelavam a solução dos problemas, ao invés 

de resolvê-los. E o faz num tom populista, referindo-se ao metrô como transporte que
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Fomentando o rodoviarismo e desprezando as alternativas ferroviárias urbanas, 

Prestes Maia cumpriu, pois, seu papel como um dos artífices da distribuição censitária 

de acessibilidade, fragmentando o espaço urbano em função das contingências da luta 

de classes, em meio à

(...) implementação vitoriosa de um claro projeto político e económico: 

a construção da cidade de classe média, como um novo espaço capaz de 

acomodar eficientemente seu novo papel económico dentro da modernização 

capitalista (...), ao mesmo tempo em que as classes trabalhadoras eram 

mantidas sob más condições de transporte.244

(...) mas do poder público, que não soube prever e realizar a tempo as obras 

indispensáveis de correção urbana e desafogo (...),240

referindo-se às sucessivas administrações municipais adhemaristas entre o fim de sua 

gestão e a eleição de Jânio em 1953 - exatamente o que Prestes Maia tinha sob os 

olhos e que o urbanismo utópico dos regulamentos e das descentralizações acadêmicas 

permitia que se agravasse,241 em mais um repto a Anhaia Mello.

240 Id„ p.265.
241 Id., ibid.

■ Ser b°m para as empresas mas não é o ideal para o passageiro, que se vê
privado do direito de livre escolha de meios concorrentes de locomoção. Prestes Maia denomina 

ejpecializaÇã° maior das funções": (...) os transportes de massa, grande 
cnmnipmpnt-a^3 espaçadas cat)endo aos metrôs, e os leves, de paradas frequentes e 
,dequado. ° <"* lhe é m3'S

»vÁSXo°’n996a)mp°i«a 'zsxíeSrda cídade de p'ratinin9a-

Pode se interpretar Prestes Maia como um paladino udenista do capitalismo 

concorrencial que paradoxalmente defende que os metros não concorram com os 

meios rodoviários,242 mantendo cativos os diversos segmentos do mercado e 

tranquilizando os proprietários dos veículos que se articulavam para emergir com força 

total com Adhemar. Essa política impeliria os passageiros a combinar o mais 

economicamente modos rodoviários e ferroviários, visando a maior economia de 

tempo, como observou Le Voei, poupando-os do stress do tráfego; por outro lado, 

restringindo, na superfície, o acesso direto ao centro, ora incentivando ora não as 

viagens, tornaria facultativo, em última análise, o próprio sistema de transporte rápido 

que defende, reservando o "resgate" do centro às avenidas de seu Plano.243
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246
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Em suas páginas o metrô foi contemplado não como alternativa ao plano de transporte 

rápido apresentado pela Light e que havia motivado réplica de Prestes Maia, nem como 

diretriz urbanística, muito embora seu traçado propusesse novas ligações entre setores 

da cidade até então desconexos.

Leme [1990], p.8.
Id., p.149.
Id.t p.221.

A publicação do Plano de Avenidas destacou Prestes Maia ante a opinião pública e o 

qualificou ante o poder instaurado em 1930 para gerir a Municipalidade paulistana e 

implementar as obras previstas nesse projeto. Porém, boa parte delas não foi 

executada em sua gestão como prefeito sob o Estado Novo, sendo construídas apenas 

as principais avenidas do Perímetro de Irradiação e algumas radiais.

ao 
execução do 

Em síntese,

Todavia, após o incentivo de Washington Luiz à economia dos transportes rodoviários 

durante sua vida pública, a quantidade de carros, caminhões e ônibus em circulação 

cresceu lenta mas de forma constante. E, nesse contexto, somente as severas

O Plano de Avenidas - síntese de estudos e tendências, introduzidas no urbanismo 

paulistano desde a década de 1910, entremeada por exemplos internacionais para 
legitimá-los245 - é um trabalho de fôlego que se pretende abrangente sobre a 

circulação tratando os transportes enquanto instrumentos que definem as 

possibilidades da urbanização, mas no qual outros temas urbanísticos são secundários.

2 O PLANO DE AVENIDAS E O ANTE-PROJETO
2.1 Apresentação

Este capítulo trata das relações entre o Ante-projeto e o Plano de Avenidas. No Plano 

de Avenidas, concebido quase trinta anos antes, Prestes Maia dedicou trechos 

transporte metroviário, e no Ante-projeto o autor condicionou a 

metropolitano à de obras remanescentes do Plano de Avenidas, 
defendem-se no capítulo as proposições abaixo.

O metrô do Plano de Avenidas é um paradoxo, pois a cidade implícita nesse trabalho 

de Prestes Maia é mononuclear, extensiva, de baixa densidade e sem limites para a 

expansão,240 ou seja, diametralmente oposta ao modelo que gera a concentração da 
demanda exigida para a viabilização do metrô.247
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i a 
pp. 134/6; Anais, 1956, XX, p.217) Jânio respondia

Tabela 2.1, Estimativa de evolução da frota paulistana no período 1925-1965 
1940

central descrita em I 
Perímetro de Irradiação

i A isso somou-se a ausência de uma política pública abrangente para os transportes 

coletivos, relegando a solução desse problema a medidas precárias tomadas pela
1 iniciativa privada ou pelo Estado e alimentando a exploração populista do assunto.250

n
f

140 

___

5

restrições da II Guerra para arrefecer o processo, não tendo sido, todavia, suficientes 

para revertê-lo, justificando num momento seguinte a construção das avenidas do 

Plano.248 E, uma vez construídas, a retomada da expansão da frota intensificou a 

pressão sobre o centro paulistano recém-remodelado, exigindo cada vez mais áreas 

para circulação e estacionamento.249

248

ano 
NÚMERO 

DE
VEÍCULOS

(103)
Fontes: BOCCHI, p.101; BORGES, p.343.
Cult desde a década de 1920, (...) o mais vistoso objeto de consumo (...) e o (...) 
último grau de ostentação (...) da elite paulistana, (Sevcenko, pp.73/4) o automóvel 
passou a ser, após Washington Luiz, um fim em si no imaginário e na economia, em 
São Paulo e em todo o Brasil. Ilustra-o o crescimento da frota paulistana, que quase 
decuplicou entre 1925 e 1950, numa conjuntura económica desfavorável, em meio a 
crises económicas e uma guerra mundial. Com efeito, embora fato incontornável, as 
limitações ao uso do automóvel durante a II Guerra de longe não constituíram fator 
que impusesse um termo à escalada automobilística urbana desencadeada em São 
Paulo por Washington Luiz. De fato, são bem conhecidas as restrições ao uso dos 
carros particulares durante o conflito em virtude da falta de combustível e de peças de 
reposição, provocando uma aparente "retração" na frota paulistana. (Cttrynowicz, 
pp.75/6) Todavia, a realização em pleno ano de 1944, no auge da escassez de 
combustível e peças, do
I Grande Prêmio São Paulo de Automobilismo - disputado em Interlagos e vencido por 
Chico Landi - (id., p.70) revela a disposição acima das contingências da elite 
paulistana em adaptar a existência da cidade às exigências da circulação 
automobilística privada (e de roldão, do transporte coletivo sobre pneus), bem como 
de se entregar, tão logo fosse possível, ao consumo conspícuo de automóveis de 
passeio e, um pouco depois, à sua produção nacional, trazendo de volta para o centro 
paulistano, problemas de circulação que o Plano de Avenidas momentaneamente 
acabara de contornar. Com efeito, ao ilustrar o Anhangabaú 
recém-inaugurado por Prestes Maia em 1943, Lefèvre destacou que se tratavam do 
novo viaduto e das novas pistas do Vale, (...) preparadas para o grande movimento de 
veículos que virá após a guerra. (Lefèvre, p.60)

A partir do início da produção nacional de veículos em 1957 (ver tabela 2.1), o 
crescimento da frota tornou-se constante e intenso, levando à saturação da área

Lefèvre (1986), Para os prõtltemas de estacionamento no 
0 159- XV 11A- 1Q^ 1952' XX' p-199' 1953' n' P-255; 1955' xl11'

pt": ■pp-22, 40: x' p-20; 1959-xv- p-168:1951' ’■7' 
hiciatiPrXdMXR?&zioM"r-° í a CMTC e entre9ar 0 sereiS° Para 
com medidas bem recebidas de recuperação da empresa. (Ofcfoná™,' p.2848) '
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Assim, a solicitação do Ante-projeto veio como uma oportunidade de mencionar a i 

existência de alternativas ao rodoviarismo urbano cultivado por Prestes Maia e que 

manifestava seus primeiros sinais de saturação. Ela foi aproveitada por ele tanto para 

fustigar Anhaia Mello, quanto para impor a conclusão do Plano de Avenidas, 

condicionando as vantagens do transporte metropolitano ferroviário à conclusão de 

algumas obras rodoviárias estratégicas, conforme examinaremos adiante.

252

253
254

255

Agache, Daniel Burnham, Harland Bartholomew e Mulford Lewis.

Chegou-se, pois, por volta de 1955, a uma combinação quase insustentável de más 

condições de circulação, transportes no centro paulistano-e pressões de natureza 
económica para aumentar a acessibilidade à região,251 colocando em xeque o esforço 

representado pelas avenidas havia pouco inauguradas do Plano de Prestes Maia.

(...) A hipótese envolvida é a de que o sistema de transportes como um todo foi 
responsável imediato pela transformação da maior parte dos espaços, públicos do 
centro da cidade de São Paulo. Responsável imediato pois os responsáveis efetivos 
foram o desenvolvimento económico e as pressões par ampliar a acessibilidade ao 
centro. (Lefèvre, p.6) 
m Campos No., p.349.

Id., pp.350/62.
Id., p.362.
Dentre-as—quais Haussmann, Hénár3, Stubben, Eberstadt, a lei Cornudet, Alfred

Fundamental para o desenvolvimento de São Paulo a partir da década de 1940, o 

Plano de Avenidas resultou de um processo complexo de absorção pelos quadros 

técnicos da Prefeitura das teorias e práticas de planejamento urbano que 
n c ç 

desenvolviam na Europa e nos Estados Unidos.

2.2 O Plano de Avenidas: origem, natureza e influências teóricas

Coqueluche entre as municipalidades sul-americanas na década de 1920, 

gerais'' de transformação de conjunto e embelezamento visavam superar 

intervenções localizadas até dominantes no urbanismo, cujo exemplo mais 

representativo em São Paulo foi a proposta de Bouvard para o Anhangabaú. Seguindo 
o exemplo de Buenos Aires, Havana e do Rio de Janeiro,253 São Paulo decidira-se nessa 

época pelo seu plano geral. Todavia, contrastando com essas cidades, segundo 

Campos Neto, o plano paulistano sintomaticamente priorizou o crescimento, ao invés 

da regulação.254
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Assim, o Plano de Avenidas nesse momento histórico não só sintetizou diferentes 

influências nacionais e estrangeiras do pensamento urbanístico predominante mas 

também articulou-se aos agentes públicos e privados que produzem a cidade, 
resultando numa lógica interna que moldou o incipiente planejamento paulistano.261

Com efeito, o Plano de Avenidas procurou responder integrada e coordenadamente a 

dificuldades naturais e universais a toda grande cidade em processo de modernização, 

como São Paulo na década de 1920, num contexto de construção de um Brasil 

burguês.259 Vale dizer, foi o primeiro esforço consciente de caráter cientifico e 

integrado realizado por técnicos da Prefeitura de São Paulo, a fim de tornar previsível a 
expansão física da cidade e subsidiar decisões administrativas.260

256 Villaça [1999], p.202.
257 Segundo Villaça, Prestes Maia chega a ser "desagradável" por negar a seu trabalho 
sua verdadeira dimensão e o faz por temer o confronto e a crítica: (Villaça [1999], 
p.208) (...) O Dr. Prefeito municipal, julgando útil divulgar as idéias expendidas, houve 
por bem ordenar esta publicação (...). São pois as primícias do trabalho, resumidas 
para o público, que enchem as páginas seguintes. Não procurar nelas um desses 
"planos de conjunto" ao sabor da época, que alguns jornais anunciaram, mas apenas 
uma concepção da cidade e a orientação que ao nosso ver de presidir ao seu 
desenvolvimento. (PMSP [1930], p./x)
258 Villaça afirma que o Plano de Avenidas poderia ser considerado um comprehensive 
plan (Villaça [1999], p.209) ao mesmo tempo restrito à configuração viária da cidade. 
Valendo-se da terminologia dessa autor, o Plano de Avenidas de fato foi o "último dos 
planos de melhoramentos e embelezamento" (/</., p.207), mas também outorgou a 
São Paulo um padrão característico de expansão de seu mercado imobiliário a reboque 
dos sistema viário, atuando talvez involuntariamente como um plano diretor às 
avessas.
259 Libâneo, pp.34/41.
26°Id'' P-48; Campos NoT7pp.420 etseq.
nrn?M-E l1"?'uPP-4/5, Os empreendedores urbanos, proprietários dos meios de 

CaS°/ °S h°menS/ segundo Mônica Silveira Brit0 (dos quais se 
amanL nn L 5 e/0U acionistas das maiores ^mas do estado de São Paulo 
que serevezTvam> na tntíi^d CPnstrução cívil' Provisao de infra-estrutura urbana e 
estadual contratantes dos serviços prestados^or5 administraç^úblicas municipal e

-------  VIÇ0S Prestados por suas empresas privadas.

Consideramos o Plano de Avenidas um caso intermediário entre o "plano de 

melhoramentos e embelezamento" (em que os melhoramentos são essencialmente 

rodoviários e o embelezamento é guarnição arquitetônica monumental que Prestes 

Maia lhes reserva nos pontos que considera mais interessantes no trajeto) e o "plano 
de conjunto". Segundo Villaça, o trabalho de fato é um plano de conjunto256 (embora 

Prestes Maia o negue),257 na medida em que comporta indiscutivelmente a diretriz 

rodoviarista que se aplicou ao tecido urbano de São Paulo.258
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Com o aval de Ulhôa Cintra e a autorização do prefeito Pires do Rio, Prestes Maia 

atacou e completou sozinho a redação do Plano de Avenidas. Sua elaboração é 

reveladora da divisões internas no seio da Prefeitura paulistana, deixando entrever 

tendências que se avultariam décadas depois quando da solicitação do Ante-projeto.

Não é objetivo desta tese analisar detalhadamente o Plano de Avenidas. Os títulos de 

seus segmentos e capítulos são:* advertência," duas palavras, I. introdução, 
II. DESAPROPRIAÇÕES, III. RECURSOS FINANCEIROS, IV, PERÍMETRO DE IRRADIAÇÃO, V. RADIAIS, 

VI. PERIMETRAIS. TIETÊ, VII. SISTEMA DE TRANSPORTES - I PARTE: ESTRADAS DE FERRO, 

DE TRANSPORTES - II PARTE: METROPOLITANO, TRAMWAYS, ÔNIBUS, ETC., 

IX. extensão e X. apêndice - 1. parques, 2. ponte grande. Serão examinados adiante os 

capítulos referentes ao sistema viário (IV a VI e IX) e aos sistemas de transportes (VII 

e VIII). A análise se inicia pelos sistemas de transportes.

O Plano fora patrocinado por Ulhôa Cintra, presidente de uma comissão relativamente 

independente da Diretória de Obras chefiada por Arthur Saboya, colaborador de Victor 
Freire e, portanto, mais próximo de Anhaia Mello.265 Assim, visto que as idéias de

VIII. SISTEMA

262 Do Partido Republicano Paulista (PRP).
263 A parir da leitura de C.R.M. de Andrade das propostas de Saturnino de Brito para o 
rio Tietê, infere-se que o Plano de Avenidas sintetizou a tendência ao uso pragmático e 
viário do solo e do meio físico paulistano em oposição a seu aproveitamento 
paisagístico. Isso se revela na história da incorporação urbanística a São Paulo desse 
rio e sua várzea inundável, na qual, a despeito de suas propostas que contemplavam 
aspectos ambientais, de saneamento, viários e paisagísticos nas obras de 
regularização do rio, (...) em 1928, por motivos que não conseguimos precisar, 
Saturnino de Brito é substituído pelo Eng. Ulhôa Cintra (...), (Andrade, p.163) à época 
já assessorado por Prestes Maia.
264 Ficher, p.257; Campos No., p.364.

Deteremo-nos posteriormente nos que mais interessam para os fins deste trabalho. 
'* Assinada_por Arthur Saboya, chefe do Departamento de Obras da Prefeitura. /
265 Id., p.374. Na Advertência Saboya demonstra má vontade e minimiza o trabalho de 
Prestes Maia (Leme [1990], p. 17; Campos No., loc.cit.)

O Plano originou-se administrativamente em 1927 quando o prefeito Pires do Rio262 

incumbiu João Florence de Ulhêa-Gintra, presidente da Comissão de Melhoramentos do 
rio Tietê, de organizar o plano geral de expansão do arruamento paulistano.263 Desde 

1922 adaptando São Paulo aos conceitos de "perímetro de irradiação" elaborado por 
Hénard para Paris e de avenidas radiais concebido por Stúbben e Eberstadt, Ulhôa 

Cintra escolheu para seu colaborador Prestes Maia, jovem professor de desenho na 
Politécnica especialista em urbanismo monumental.264
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Prestes Maia não eram unanimidade na Prefeitura, acredita-se que ele teve de 

preparar a opinião pública para endossar seu plano e impor-se ante os demais 

profissionais.266

F 
l ■ 
í ;
i. 
í
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2.2.1 Antecedentes políticos

Vários autores concordam que a elaboração do Plano de Avenidas de Prestes Maia foi 

motivada pela polêmica entre a Prefeitura e a Light a respeito da atuação da empresa 

nos transportes públicos na cidade. Em 1925, sofrendo séria concorrência dos 

primeiros ônibus urbanos, a Light pleiteou junto à Municipalidade a revisão em seu 

contrato de exploração do serviço de bondes e deu início a uma ampla discussão 

acerca dos transportes públicos paulistanos. As pretensões da companhia evoluíram 

para um projeto de remodelação de seu serviço de viação que incluiu 0 monopólio dos 

ônibus e linhas de metrô.

Todavia, Waldemar Corrêa Stiel (1986) mostra que a preocupação com 0 metrô em 

São Paulo é muito anterior à proposta da Light, mencionando nomes que desde fins do 

século XIX e nas primeiras décadas do século passado tentaram de forma incipiente 

levar essa discussão à agenda do poder público municipal.

Ao relatar a "pré-história" do metrô paulistano, Stiel remete a origem do Plano Light à 

estiagem de 1924, quando 0 consequente racionamento colocou a empresa diante do 

dilema entre o. fornecimento residencial e industrial de energia ou para sua rede de 
bondes.268 Stiel mostrou também que antes da Light tomar quaisquer providências, 0 

engenheiro-arquiteto e vereador Heribaldo Siciliano apresentou à Câmara, em 

~T ^novembro desse ano, 0 projeto de lei n°- 92, solicitando autorização para os estudos e

266 Campos No., p.375.

Segundo Oselio, Lefèvre e Leme (1990), o plano que a Light apresentou à Prefeitura 

em 1927 contendo uma proposta de metrô e solicitando o monopólio dos serviços de 

transportes coletivos não só marcou uma reviravolta nos padrões de atuação da 

empresa, como também concorreu para reduzir o urbanismo em São Paulo ao 
equacionamento de problemas viários e de circulação automobilística.267
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2.2.2 Grupos hegemónicos em São Paulo

Neste ponto, é preciso considerar o momento histórico que caracterizou a época da 

proposição dos planos Light e de Avenidas. A partir da segunda metade da década de 

1920 assistiu-se ao esgotamento do modelo de dominação oligárquica dos 

cafeicultores paulistas, pois, antes de seu fim causado pelos desdobramentos do crack 

capitalista de 1929, o grupo hegemónico rompeu-se, polarizando-se os quadros do PRP 

em dois blocos antagónicos.

orçamentos necessários à instalação em São Paulo de um sistema subterrâneo de • 
transporte de passageiros e cargas.269

Entretanto, Ulhôa Cintra e Prestes Maia incluíram o metrô no estudo "Um problema 

atual: os grandes melhoramentos de São Paulo", publicado em 1924 no Boletim do 

Instituto de Engenharia, levando, inclusive, Siciliano a abrir mão de sua iniciativa.

se manifesta uma tendência com relação ao metrô que Prestes Maia repetiu no 

Ante-projeto, qual seja, a de sempre considerá-lo em seus projetos mas adiá-lo 

permanentemente, sem nada fazer de efetivo para que se viabilize.

• t

269 Anais, 1924, pp.990/1. Heribaldo Siciliano (1879-1943) era sobrinho do conde 
Alexandre Siciliano. Atuou intensamente na construção civil paulistana no início do 
século, representou como vereador a Câmara Municipal no I Congresso Paulista de 
Estradas de Rodagem (Anais, 1917, p.352) e foi presidente do Rotary Club paulista 
entre 1930 e 1931. (Batista, p.31) Seu filho Lauro de Barros Siciliano foi membro da 
Comissão do Metropolitano. (Ver Ficher, pp.120 et seq.) Siciliano se notabilizara 
lutando pela regulamentação da profissão de engenheiro e arquiteto, (Anais, 1925, 
pp. 115/8; Ficher, p.123) pela aprovação do Código de Obras paulistano de 1920 (id., 
p.124; Campos No., p.209) e pela "lei dos loteamentos" - a lei municipal no. 2611 de 
1923, juntamente com Luciano Gualberto, Mário Graccho Pinheiro Lima e Anhaia Mello. 
(Ficher, p.128; Campos No., pp.222/3, 228/31)
270 Anais, 1924, p.994; Campos No., pp.247 etseq.; pp.364 etseq.
271 Anais, 1924, p.1000. Em 1927 São Paulo tinha aproximadamente 700.000 
habitantes.
272 Stiel[1986],-pt3+.

272 Aí

A proposta de Siciliano encontrou um concorrente sério no projeto de Ulhôa Cintra e 

Prestes Maia para expansão e irradiação do centro amplamente difundido pela 

imprensa e que se desenvolveria no Plano de Avenidas.270 Ulhôa Cintra e Prestes Maia 

se contrapuseram a Siciliano, afirmando que o subway não era urgente e se imporia 

apenas quando a população da cidade atingisse o primeiro milhão de habitantes,271 
que não tardaria a acontecer.
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Essa separação entre os grupos de elite paulista foi apontada de outro modo por 

José Geraldo Simões Jr., quando distinguiu na capital

o poder municipal: naquelas relativas a questões de arruamentos, de 

circulação viária, de alinhamentos e construções;

- o poder estadual: na construção de edifícios públicos, nas obras públicas 

(saneamento de várzeas, construção de encostas etc.), navegação fluvial, 

estradas e carris de ferro (...),278

O segundo, em que assomaram Antônio Prado e Victor Freire, encarnou a renovação 

dos interesses rurais em meio à crise na agro-exportação bem como a preservação de 

valores políticos liberais e elitistas. Dominantes na capital e na região de Campinas e 
nas áreas servidas pela Companhia Paulista de Estradas de Ferro,276 fundaram em 

1926 o Partido Democrático (PD) e aliaram-se a Vargas em 1930 para apear do poder
• i. 277os perrepistas.

O primeiro grupo teve como centro a família Alvares Penteado, Washington Luiz, 

Carlos de Campos e Roberto Simonsen, representantes da superação da riqueza 

agrária sem ruptura com a agro-exportação e da adesão ao desenvolvimento industrial 

e à substituição de importações. Influentes sobretudo nas áreas servidas pela Estrada 

de Ferro Sorocabana273 e na baixada Santista, mantiveram-se no PRP, fundaram o 

Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (CIESP),274 em 1928, predispondo-se ao 

protecionismo e ao populismo.275

Em geral, áreas incorporadas à cafeicultura a partir do início do século XX, 
compreendendo as regiões da futura Araraquarense, Noroeste e Sorocabana (ver 
Monbeig, pp. 195/7)
274 A futura FIESP. (Dicionário, pp. 762/3)

Love, p.194.
hacirAmon^91 em-áre!s inc°rPoradas à cafeicultura até o início do século XX,
277 lov^ 166/79'°eS da Pau lsta ^_da Mogiana (ver Monbeig, pp. 174/5).

278 Simões Jr., p.56.

(...) duas esferas de governo atuando com atribuições razoavelmente 

específicas e distintas:
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Vale dizer, o poder municipal, no qual entrincheiraram-se nomes ligados a interesses 
agrários e comerciais sobretudo, concentrou-se em atividades propriamente 
urbanísticas de superfície e o poder estadual, onde se encastelaram interesses ligados 

à nascente indústria paulista, em grandes obras infra-estruturais.

Segundo Rebeca Scherer, essa distinção decorre de São Paulo ser um município 

instaurado havia pouco, em 1899 somente, e com uma base tributária relativamente 
precária, o que levava seu grupo hegemónico a apelar a constantes e vultuosos 

empréstimos internacionais para embelezar a cidade segundo padrões europeus e 
norte-americanos de urbanismo,280 ao passo que a presidência do estado contava com 

uma base fiscal apoiada diretamente nas exportações e ainda tinha a seu lado a Light 
e sua capacidade (oscilante, é verdade) de investir.

Conforme destaca M. I. Szmrecsányi, a elite dirigente paulista era associada em 

negócios e tinha acesso a representantes do capital internacional até a I Guerra,281

os primeiros representados pelo PD e os últimos pelo PRP.279

279 Mais precisamente, os grupos que dominavam na Prefeitura atuavam sobretudo na 
Seção de Obras, chefiada por Victor Freire até 1926, ao passo que os dominantes na 
presidência do estado atuavam na Secretaria da Agricultura à qual se subordinava os 
Serviço de Obras e, a partir de 1923, e mais ostensivamente após 1926, em comissões 
como a de Melhoramentos do Tietê. (Leme (coord.), p.456; Seabra, p.110)
280 (...) Os abundantes e preciosos levantamentos de recuperação da história urbana 
do município entre os quais o levantamento realizado pela FUNDAP para a COGEP (...), 
e ainda os relatórios anuais apresentados pelos Prefeitos às Câmaras Municipais no 
período em questão, e que tivemos a oportunidade de verificar, parecem reiterar a 
afirmação frequente de que São Paulo era um município de base tributária 
extremamente precária, o que, evidentemente, tornava precário o atendimento das 
necessidades de serviços urbanos que se avolumavam acompanhando o grande 
aumento populacional que vinha se verificando no município desde fins do século XIX. 
(Scherer, p.267).
281 (...) Por outro lado, a burguesia paulista foi indiretamente protegida dos avanços do 
capital externo na economia regional pela evolução dos eventos internacionais. O 
influxo desse capital tem sido sempre cíclico, refletindo os problemas de suas matrizes 
com as tendências geopolíticas de diversificação em suas aplicações. A Primeira Guerra 
Mundial interrompeu o fluxo de crédito advindo do acordo de 1906 e, definitivamente, 
pôs um fim à supremacia britânica no país como no mundo. (Szmrecsányi [1993], p. 
212); com relação às origens do bairro do Jardim América em São Paulo, (...) Em 1911 
a City of São Paulo Improvements and Freeholdland Company Limited é constituída 
com sede na Inglaterra (...) e as condições iniciais desfavoráveis de sua ocupação 
levaram (...) a Companhia a realizar grandes investimentos, conferindo arrojo ao 
empreendimento (...) de tal modo que (...) Acordos entre a City,,a Prefeitura e a Light 
possibilitaram a extensão até o bairro dos serviços de água luz e gás. (Szmrecsányi & 
Ottoni, s.p. com a colaboração deste autor e Damiano Leite)
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2.2.2.1 As "duas Lights" e os grupos hegemónicos

Por conta de como se instalou em São Paulo, a Light foi pivô e protagonista desse 

conflito. A empresa foi constituída no Canadá em 1899 com base numa concessão do 

governo paulista para 0 fornecimento de transporte público, a partir da qual incorporou 

capitais britânicos e operou com tecnologia, procedimentos comerciais e de gestão 

norte-americanos.284 Em 1901, igualmente habilitada para gerar e distribuir 

eletricidade além de operar 0 serviço de bondes da capital, a Light imediatamente

reafirmando posturas liberais. Além disso, a carência de recursos para custear as obras 

urbanas cada vez mais necessárias igualmente impelia os grupos hegemónicos 

perrepistas, reiterando seu liberalismo, a tomarem constantes empréstimos a bancos 
ingleses para a obtenção dos recursos para custear os melhoramentos.282

Outro expediente importante e de consequências profundas para a posterior evolução 

da cidade de São Paulo foi 0 pagamento em terrenos para as companhias privadas que 
283 executavam as obras demandadas nessa fase incipiente da urbanização paulistana.

282 (...) O primeiro empréstimo, autorizado por lei de 1907, é feito em Londres pelo 
London & Brazilian Bank. Outro é feito em 1919, autorizado pela lei 1765 de 1913 e 
pela lei 993 de 1916, tendo sido confiado 0 serviço à Equitable Trust Company; outro, 
feito em 08.03.1922, está sob a responsabilidade da casa bancária Blair & Co. 
(Scherer, p.268, n.13); (...) Um papel muito importante nesse processo de 
implantação e difusão de novos padrões de consumo foi desempenhado pelos 
investimentos estrangeiros (em sua maioria britânicos) no chamado setor terciário ou 
de serviços. (...) Em segundo lugar, mas não num plano secundário, eles se 
destinaram aos já citados serviços de utilidade pública, isto é, aos sistemas de 
transportes urbanos, de iluminação pública, de águas e esgotos, de geração e 
distribuição de energia elétrica etc. (Szmrecsányi [1986b], p.17). Deve se considerar 
ainda a resistência dos proprietários de imóveis em contribuir com 0 erário municipal 
pelas obras públicas que valorizaram substancialmente seus patrimónios privados, (ver 
Scherer, p. 267; Grostein, p.83; Campos No., pp.223/4)
283 Tratando da evolução do Grupo Light no Brasil, Tamás Szmrecsányi aponta que 
uma das alternativas da empresa as oscilações em sua lucratividade era (...) a 
acumulação de um crescente património imobiliário, seja nas cidades de São Paulo e 
do Rio~ de Janeiro, seja nos arredores de ambas (...) dando origem a (...) um 
património incorporado a baixo preço, via despapropriações para fins de utilidade 
publica, e ampliado para mudo além do que seria estritamente necessário para a 
simples produção e distribuição de energia elétrica. (Szmrecsányi, T. [1986b], p.134) 
S^undo R. Scherer, ( ) E bastante conhecida a maneira como o quarto prefeito de 
cÕmnaMl jT * Moraes teve de saidar o pagamento da dívida à 
se?a oaojr rom^^ e/e C°ntratada P™ sanaar ° do Carmo, «uai 
seja, pagar com terrenos. (Scherer, loc.cit.)
[1986b]'Joc.c/T)Canadá era um paraiso fiscal para 0 capital britânico. (Szmrecsányi, T-
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285
286
287
288

pretendeu o monopólio, entrando em conflito com interesses estabelecidos no 

município no setor de transportes urbanos, dentre os quais avultavam-os-da família de 
Antônio Prado.285

A associação de interesses entre a burguesia local e a estrangeira na interseção das 

esferas pública e privada típica do capitalismo periférico patrimonialista e dependente, 
e a disposição da Light de abocanhar concessões de serviços públicos e praticar 

monopólios levaram à rápida polarização a seu respeito dos dois grupos hegemónicos 

acima apontados. Grosso modo, num primeiro momento a Light tendeu a ser apoiada 

por elementos ligados ao governo estadual perrepista, sendo o presidente do estado 

de São Paulo, Carlos de Campos (1924-1927), seu mais ilustre defensor,286 

que ela encontrou nos partícipes do poder municipal entrincheirados na Prefeitura da 

capital seus maiores oponentes, os democratas fazendo coro com os protestos 

desencadeados pela população usuária sempre que isso fosse necessário para marcar 

posição contra a empresa.287

Campos e Tibiriçá, que 
boa parte da República Velha.

Eletropaulo [1986], p.9.
Id., p.10.
Stiel [1986], p.49.
Eletropaulo [1986], pp.7, 16/8; Leme [1990], pp.185/6, 191; Filardo Jr., pp.15/9, 

21/2; Brito, p.26.
289 Particularmente entre as famílias dominantes 
compartilharam a presidência do estado durante a 
(Eletropaulo [1986], p.10)
290 Leme [1990], p.195.
291 (...) a Companhia Light sabia tudo o que queria e onde ia chegar. Era um confronto 
desigual. De um ponto de vista mais geral, a presença da Light e até mesmo seus 
métodos se legitimavam socialmente pela crença na idéia de Progresso. Ela era a 
modernidade. Afinal com a hidreletricidadejjroduzida em escala, iluminavam-se as 
cidades, as casas^movia-se as máquinas nas fábricas e dispunha-se de um moderno 
transporte urbano, os bondes. (Seabra, p.168)

Em pouco mais de uma década de atuação em São Paulo, a Light eliminou 

concorrentes locais na produção de eletricidade, como Guinle e Gaffré, e os interesses 
aglutinados na Companhia de Água e Luz do Estado de São Paulo.288 Ferindo, com o 

apoio do governo estadual,289 interesses compartilhados com o grupo hegemónico que 

assumira a Prefeitura em 1899, a Light "produtora de eletricidade" acabou se 

indispondo com esses líderes paulistanos. Todavia, ao mesmo tempo, a modernização 

que ela bem ou mal introduziu na paisagem urbana com a eletrificação dos transportes 
públicos290 tornou a Light "dos bondes" simpática aos olhos desse mesmos "liberais".291
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Mas a Light, ao mesmo tempo abriu mão do apoio de determinados grupos 
governamentais, associou-se a eles em outros empreendimentos. É notório o vínculo 

da empresa disponibilizando transporte público à promoção imobiliária que, por meio 

da Prefeitura, viabilizou o Jardim América, o primeiro loteamento da Companhia City 

em São Paulo.292 Por outro lado, pressionada pela Prefeitura, a empresa pagou por seu 

privilégio pondo em circulação bondes com carros para operários ao custo de meia 
293 passagem comum.

Company Limited.297

292 Id., p.174, 190; Ottoni & Szmrecsányi, s.p. (com a colaboração deste autor e 
Damiano Leite); Filardo Jr., pp.81 et seq. Filardo Jr. afirma que a Light desenvolveu 
(...) consicentemente - uma política própria, de adensamento da cidade (...) 
Concentrando a operação de suas linhas na áreas mais densas e evitando instalar 
novas linhas "pioneiras", isto é, em áreas ainda não adensadas (...), o que resultava 
num adensamento que (...) produzia também economias na operação dos serviços de 
distribuição de energia e telefonia. (Filardo Jr., p.19) De fato, a ação da Light foi 
decisiva na formação da cidade de São Paulo compacta que predominou até 
aproximadamente até a década de 1930. Todavia, a rápida evolução demográfica e a 
diversificação dos interesses da empresa associada aos de outros sobretudo no que 
toca ao filão de terras urbanas, levou-a a estender seus trilhos até muito longe da 
região central da cidade, possibilitando à integração ao centro paulistano de arrabaldes 
de ocupação rarefeita como a Lapa, Pinheiros, Saúde e Vila Maria, (ver Eletropaulo 
[1986], p.39)
293 Id., p.18.
294 Reis Fo., p.66.
295 Leme [1990], p.184.

fd., P-185. A usina de Parnaíba, no rio Tietê a jusante de São Paulo, foi a 
construída pela Light.

T3lproce^° “m momento importante, em 1912, com a formação de urna 
a 3n T[xtion' “s1* and Power Co. Ltd. - também incorporada no 

canadense nn a01'3 companhia visava consolidar a s três empresas de energia do grupo 
Tramwav Uoht end n r ° Trarmay' L'Vht and Pomr Cpv The Rio de Janeiro 
também Szmrecsány,, Í^SMbJJocc/?0 BsMC C°' (SíES [1986]' p 23)

2.2.2.2 A Light e o PRP
Fabril desde que os ituanos Antônio Paes de Barros e Luiz de Anhaia Mello transferiram 
para ela suas tecelagens, na década de 1880,294 São Paulo depois dos efeitos da 

industrialização do Encilhamento demandava por volta de 1910 eletricidade em 

quantidades consideráveis.295 Quando a usina de Parnaíba atingiu os 16.000 kW de 

capacidade instalada em 1912,296 assinala-se o desdobramento dos interesses da Light 
em São Paulo e no Brasil, pela fundação da Brazilian Traction Light and Power 

Desse modo, os subsídios cruzados internos permitiam às "duas 

Lights" - a "da eletricidade" e a "dos bondes" - cumprir por pouco mais de uma
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Essa empreitada originou uma nova localização industrial diversa da que caracterizara 

São Paulo, ao longo do eixo ferroviário principal que corta a cidade, o da então São 

Paulo Railway - depois Estrada de Ferro Santos a Jundiaí - unindo o centro-Bom Retiro 

a leste ao Brás, Ipiranga e Santo André, e a oeste a Barra Funda, Lapa e Pirituba.

Leme [1990], p.191.
Id., p.192.
Eletropaulo [1986], p.44.
Dicionário, p.2560; Alves, p.134; Love[1982], p.164; Casalecchi, p.159, 167.
Stiel [1986], pp.41, 53; Dicionário, p.763. Segundo Filardo Jr., (...) A Light via,

Ainda em 1912 a Prefeitura firmou um acordo com a Light pelo qual trocou o 

monopólio do serviço de eletricidade paulistano por alterações no contrato de 

transportes, unificando e fixando a tarifa em 200 réis, emitindo passes escolares e 

mantendo a meia passagem operária.298 Esse momento assinalou o início do longo 

processo de decadência em seu setor de transportes públicos,299 o qual perduraria até 

1947 quando a Municipalidade paulistana assumiu a responsabilidade pelo serviço.

298
299
300
301
302
ainda, com certa simpatia, a tendência à substituição de importações, na medida em 
que o alívio da balança comercial decorrente dessa política poderia viabilizar suas 
remessas de Ijjçros, frequentemente contingenciadas pela escassez de câmbio. 
(Filardo Jr., pp.11/2, n.12)
303 O "Projeto da Serra", (id., pp.55 et seq.)

Foi decisiva para o futuro de São Paulo e do Brasil a adesão completa da empresa ao 

projeto desenvolvimentista da ala industrial do PRP. Apoiando Washington Luiz desde 
sua eleição para prefeito,300 a Light "da eletricidade" institucionalizou sua opção 

industrial com a ascensão em 1924 de Carlos de Campos à presidência do estado 
apoiado pela facção industrialista dominante no PRP.301 Isso fez da Light beneficiária 

do desenvolvimento industrial com apoio do capital estrangeiro que vinha sendo 

articulado pelo grupo de empresários liderados por Roberto Simonsen, fundadores do 

CIESP em 1928, rompidos que estavam com a Associação Comercial de São Paulo.302 

A consequência mais significativa dessa correção de rumos foram as obras da usina de 

Cubatão. De efeitos profundos sobre a urbanização paulistana, foram motivadas 
remotamente pela seca de 1924. A partir das obras da usina de Cubatão303 

se organizar uma nova cidade industrial de São Paulo, cuja estrutura urbana se 

tornaria o substrato das novas formas dominantes de acumulação imobiliária.
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Nesse sentido, o grupo anglo-americano não teve dificuldades em se adaptar à nova
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Considerem-se, ainda, as alterações na conjuntura internacional que após a I Guerra 

afetaram os negócios da Light. A competição pelo Brasil como importador de capitais 

anterior ao conflito,305 ameaça permanentemente à velha hegemonia dos 

investimentos ingleses, deu lugar após 1918 a uma crescente presença dos Estados 

Unidos não só como exportadores de capital líquido mas pelo interesse de suas 

empresas em instalarem filiais no Brasil (bem como em outros países 

latino-americanos) provocando o deslocamento da praça ao redor da qual orbitava a 

economia brasileira de Londres para Nova York.306

A nova localização industrial induzida pelas obras da Light polarizou um vetor de 

urbanização que, apontando para o sul, fletiu à esquerda na região de Santo Amaro e 

próximo às cabeceiras do rio Pinheiros para atingir Diadema, São Bernardo do Campo 

e a futura via Anchieta. Foi sobre esse eixo, por conta da opção da Light, que a partir 

da década de 1920 se deslocaria o principal foco de desenvolvimento urbano 

paulistano, rumo à região onde se construiriam os equipamentos que marcariam a 

presença da empresa no desenvolvimento paulista, fenômeno que entendo aqui 

sintetizado na incorporação a São Paulo do antigo município de Santo Amaro em 

1935.304 Numa palavra, o "Sistema Y", do qual se tratará adiante, é o fator-chave no 

processo de formação do parque industrial do ABCD paulista. Esse papel da Light pode 

estar relacionado com o Plano de Avenidas.’

De difícil comprovação documental, essa hipótese baseia-se em evidências 
dispersas que se agrupadas demonstram a presença de uma diretriz 
político-económica implícita presidindo o encadeamento dos fatos, tais como a 
concentração do parque automobilístico em São Bernardo do Campo e a consequente 
maior intensificação da geração de renda industrial nesse município comparada com a 
de Santo André, cidade com maior número de estabelecimentos e operários, como se 
verá adiante.

Essa hipótese foi tratada em meu trabalho "São Paulo da Segunda Revolução 
Industrial", apresentado na disciplina AUP-845.
305 Característica da "belle époque" do grande capital. (Szmrecsányi, T. [1986a], pp.8 
et seq.)

Bandeira, p.205. Não se pode esquecer, contudo, que em 1923, numa das 
manobras do programa de valorização da cafeicultura, (...) as autoridades brasileiras 
ormalizaram um pedido de [£] 25 milhões a seus banqueiros ingleses que, entretanto, 

condicionaram a concessão do empréstimo à implementação de reformas e políticas a 
Snn^ recfomendadas P° uma m^o de peritos por eles enviada para estudar in loco a 
"missão Mnnt^ d°- TeSAUrA^ 3 situaçao cambial. (Fritsch, p.53) Tratou-se da 
seriam como desdobr^mentos Para a história económica posterior do pa's
senam, como se vera, tao profundos e decisivos quanto os efeitos da "transferência da
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realidade - em que se tornava cada vez mais difícil obter o financiamento internacional 
das atividades da empresa -307 preparando-se para manter sua lucratividade no país 

diversificando seus investimentos, notadamente, como veremos, no fornecimento de 
energia elétrica à nascente grande indústria paulista.

Somando-se a isso, o crack da bolsa de Nova York em 1929 obrigou a empresa a ser 

ainda mais seletiva, acentuando o desinteresse da Light pelos transportes públicos e 
lançando o serviço de bondes paulistano na decadência,308 uma vez que as operações 

financeiras giravam o capital para o conglomerado Brazilian Traction.309

e pelo presidente da 
República Washington Luiz, a Light iniciou em 1927 a obra com a qual deixaria sua 
marca definitiva no desenvolvimento industrial brasileiro,311 o complexo hidroelétrico 

de Cubatão.312 Concorreu, desse modo, para cindir definitivamente os grupos 

dominantes paulistas em dois partidos antagónicos, o PRP industrial da Light "da 

eletricidade" e o PD agrário-exportador da Light "dos bondes", protagonistas da eleição 

para prefeito de 1926, a primeira verdadeiramente disputada na história de São Paulo.

soberania" brasileira de Londres para Nova York.
307 (...) Depois da Guerra, a revolução financeira que se operou no mundo foi 
espantosa, e nunca assistiu a História a qualquer coisa que se parecesse com o que 
nesse campo se passa hoje (...), isto é, tendo ficado reduzidíssimo, relativamente, o 
mercado fornecedor de capitais, e coincidindo esse fato com um colossal aumento da 
procura dos mesmos (...). (Memorial, p.68; ver também pp.69/70)
308 Leme [1990], p.194.
309 Id., p.222. Em empresas como a Light, (...) desde seu início uma empresa 
multinacional de grande porte, das mais importantes no mundo capitalista da época 
(...), (Szmrecsányi, T. [1986b], loc.cit.) sua capacidade de gerar lucros vai muito além 
da finalidade precípua para a qual foi constituída, (id., p.132) ou, (...) Nas sociedades 
anónimas de capital aberto, a rentabilidade das ações passou a independer da 
lucratividade real da empresa (...), (Szmrecsányi, T. [1986b], p.13) no caso da 
produção de eletricidade vinculada ao serviço de bondes.
310 Seu mais ilustre "advogado", é sempre bom lembrar, (ver Beiguelman & Faria, p.36)
311 A oposição "nacionalista" de Júlio Prestes à Light - como a de Arthur Bernardes - foi 
episódica e os fatos mostram que a Light participou ativamente do desenvolvimento 
brasileiro. Júlio Prestes implicava com o fato da empresa interferir nos negócios locais 
e ainda apresentar um projeto ferroviário. Rodoviarista ferrenho, deu início à 
exploração de petróleo no sub-solo paulistar~(ELETROPAULO [1986], p.62)
312 Eletropaulo [1986], p.52; Leme [1990], p.193.

Assim, a empresa estaria em meados da década de 1920 "premida" entre o 

esgotamento económico dos bondes, sua atividade precípua, e a bem mais lucrativa 

geração de eletricidade para a indústria. Todavia, ciente da gravidade da conjuntura 

mundial e da confiança que nela depositavam muitos líderes desenvolvimentistas do 

PRP, com o apoio do presidente estadual Carlos de Campos
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2.3 O PROJETO METROVIÁRIO DE NORMAN WlLSON NO PLANO LlGHT

A Light estava com o PRP do prefeito Pires do Rio, e era para ele, ainda que sob a 

orientação de Ulhôa Cintra, que o jovem Prestes Maia trabalhava. Assim, tanto a 

proposta de metrô da Light quanto a postura de Prestes Maia no momento da 

elaboração do Plano de Avenidas refletiram a ambiguidade decorrente das divergências 

de opção entre os dois principais partidos políticos atuantes em São Paulo e entre as 

"duas Lights".

Em disputa com a Prefeitura desde 1924 pela reforma do contrato de viação, em 1927 

a Light incluiu em seu Plano de Remodelação do Sistema de Transportes Públicos de 

São Paulo um projeto de metrô, numa derradeira tentativa de obter o monopólio nos 

transportes urbanos e estancar a sangria nos lucros que os ônibus lhe começavam a 

causar. Desinteressada, pelos motivos acima mencionados, em atender à demanda por 

> serviços de transporte, a empresa buscava transferir para a Municipalidade o ônus dos 
'^investimentos nesse setor, reservando para si sua operação e exploração.313

-se longamente o poder da Light sobre a 
□ que a opôs aos usuários e à Prefeitura

Para justificar o aumento nas tarifas congeladas desde 1912 e preservar o monopólio, 
a Light apresentou propostas concretas para os transportes e a circulação na região 

central. Nesse sentido, a empresa contratou o engenheiro de tráfego e urbanista 

Norman Wilson314 para elaborar um plano integrado de transportes coletivos que 
combinasse bondes, ônibus, trens de alta velocidade e subterrâneos.315

Após visitar quatro vezes a cidade para estudá-la entre 1925 e 1927, Norman Wilson 

concluiu que não eram os transportes individuais, mas sim os bondes que 

congestionavam o trânsito no centro histórico de São Paulo. Em maio de 1927, a Light 

enviou à Prefeitura um memorial com o conteúdo do Plano Integrado de Transportes 
(Plano Light)316 pretendendo esgotar os temas do monopólio, reajuste de tarifas e 

descongestão do centro.317 Percebendo a complexidade da articulação dos diversos 

negócios da Light em São Paulo, Wilson concluiu que todos estavam envolvidos com o

313 Leme [1990], p.196.

(toSLT«],rls2)0 firma WIIS°n' Bunne" 8 B0r9Str0m' de Toront°' Canadá
U., pp.52/3; Lehe [1990], p.199; Debateu-s 

cidade, transformando-a num campo de batalha 
perrepista.(OfSP, 31-X-1927, p.4) 
3164na/s, 1927, pp.285, 490, 518.

Eletropaulo [1986], pp.54, 73/90
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A linha tronco Norte correria sobre os trilhos do tramway da Cantareira saindo do 

terminal Mercado Municipal. A linha Leste partiria do terminal do Carmo e cavalgaria o 

Tamanduateí até o início da avenida D. Pedro I; aí se bifurcaria num ramal para o

Independente da rede de bondes, o sistema basicamente era composto por uma linha 

subterrânea que cingiria o centro aproveitando-se do formato triangular do oppidum 

paulistano, pontuada por terminais e estações subterrâneos, da qual partem três linhas 

tronco com trens de alta velocidade.325

crescimento da cidade, aconselhando casá-los para tornar a empresa lucrativa.318 

Sugeriu à companhia a opção pelo transporte ferroviário urbano e que investisse no 

sistema de transportes sem necessariamente auferir lucros assegurando-se a extensão 

de outros serviços sobre os quais não havia limitação no preço da tarifa cobrada.319

As passagens sofreriam um acréscimo de 100%, cabendo à Prefeitura o equivalente 

entre 1/10 e 1/12 dos valores arrecadados para que ela os utilizasse nas obras do 

subterrâneo e das estações do metrô.323 O restante iria para a empresa para a 
aquisição do material rodante e dos sistemas operacionais.324

No pedido de reformulação do contrato, Wilson propôs o estabelecimento de linhas 
rápidas operadas exclusivamente pela empresa;320 as novas linhas de ônibus seriam 

igualmente objeto de privilégio da Light oferecendo o "serviço pelo custo".321 Para 
cobrir as despesas,322 Wilson propôs uma série de alterações nas tarifas dos bondes.

318 Wilson, p.71.
319 Eletropaulo [1986], p.59; Leme [1990], loc.cit.
320 Leme [1990], p.200.
321 Id., p.203. O "serviço pelo custo" baseava-se numa (...) remuneração de 10% do 
capital empregado; comissão de 5% sobre a renda bruta mais 2% da renda bruta 
como prémio em caso de resultado positivo. A revisão da tarifa seria estudada a cada 
6 meses, e os assuntos do sistema de transportes seriam discutidos por uma comissão 
paritária entre a Municipalidade e a Companhia. (Filardo Jr., p.30J
322 Orçadas em US$ 15 milhões {id., ibid.)
323 Leme [1990], pp.200/1.
324 Wilson, p.77. De $200, a passagem dos bondes subiria para $400. Desse valor, a 
Light repassaria $33,3 à Prefeitura para a execução das linhas, ficando o restante com 
a empresa para a aquisição dos carros e demais equipamentos. (Bocchi, p.110)
325 Id., p.79. Com o formato aproximado de um "C", a linha subterrânea tinha como 
terminais as estações do Carmo e do Mercado. No sentido anti-horário, são terminal do 
Mercado, estação Parque D. Pedro II, terminal São Bento, estações Paissandu, Teatro 
Municipal-Xavier de Toledo, Patriarca, Sé e terminal do Carmo, (segundo Wilson, p^0_ 
e o mapa de seu projeto in O-Metrô da Light)
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Santo Amaro, 
exclusivamente
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k
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b

O exame de seu traçado indica que a proposta visava o atendimento de bairros 

socialmente distintos, servindo o metrô da Light aos abastados Jardim América, Jardim 

Europa e Cidade Jardim, às classes médias de Santana, Vila Mariana, Indianópolis e a 

áreas fabris da Moóca, Belém e Ipiranga, estranhamente deixando fora de seus planos 

a zona oeste paulistana.329

O projeto de Wilson sugeria unir todos os pontos focais e centros

Triângulo central da cidade327 
outros, permitindo que se removesse da superfície os bondes que a demandavam, 
liberando espaço para outros usos e tempo para o passageiro.328

de negócios do 

por uma rede de trens subterrâneos, acessíveis uns aos

Com o Plano Light e o projeto de Norman Wilson, a empresa tentou se reconciliar com 

população, imaginando para isso restaurar a qualidade dos serviços e modernizar a 

do

Ipiranga e o Sacomã, e noutro para a Moóca e o Tatuapé. Partindo da estação Teatro 

Municipal-Xavier de Toledo, a linha Sudoeste seguiria o traçado da futura avenida Nove 

de Julho até a rua José Maria Lisboa. Aí se bifurcaria, um ramal dirigindo-se à Cidade 

Jardim e outro à Vila Mariana, para novamente dividir-se e servir à Vila Clementino e 

Indianópolis. Quando se justificasse, o serviço se estenderia até 

Butantã, Vila Leopoldina e arredores. Uma a estação terminal 

operacional se localizaria sob o largo do Tesouro.326

326 Wilson, loc.cit.
A região delimitada pelas ruas Direita, Quinze de Novembro e São Bento e 

adjacências.
328 Wilson, p.82.
"riA<?ktra^ad° de?1ocjrático" do P,ano de Wilson enquadra-se na cidade de São Paul° 
rpnria dependente do transporte coletivo mesmo por suas população de
XS WashinZ "a nS° ha™ Se “d0 “m° um tod° 30 
“ lene [1990), p.195.

Eletropaulo [1986], p.59.

a
cidade dotando-a de um meio de transporte disponível apenas nas maiores urbes 

mundo.330 O projeto tinha o apoio de Edgard de Souza, engenheiro veterano 

Light,331 bem como da oposição do PD ao PRP do prefeito Pires do Rio; vale dizer, 

Victor Freire e Anhaia Mello.
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consultiva332 que examinou o memorial da Light de 1924 e o trabalho de Wilson; 

alguns de seus membros haviam ido a Buenos Aires conhecer sua rede de metrô.333 A 

comissão aprovou a proposta,334 apoiando as reivindicações da Light em relatório 

redigido por Victor Freire.335 Mas, ao ser levado à Câmara de maioria perrepista para 

ser debatido, o projeto de Wilson foi reprovado por silenciar em pontos que a situação 

alegou serem do interesse da Municipalidade.336

Ao comentar esse episódio, Maria Cristina Leme aponta a falta de seriedade da 

comissão consultiva e a contradição entre seus discursos e suas práticas como razão 

de sua paradoxal e mesmo imoral aprovação do Plano Light.337 Preferimos apontar a 

existência de interesses comuns aos da Light por parte de membros desse colegiado 

no que diz respeito à participação da empresa nos mais importantes negócios 

imobiliários de São Paulo no período338 como o motivo que os levou a endossar um

332 Formada por Antônio Carlos de Assumpção (Associação Comercial), José Maria 
Whitaker (Banco Comércio e Indústria), Spencer Vampré (Faculdade de Direito), 
Alexandre de Albuquerque (Politécnica) e Victor Freire (Prefeitura), (/d., p.203; Filardo 
Jr., p.31) Todos futuros quadres do PD.
333 Anais, 1927, p.285.
334 Eletropaulo , p.56.
335 Leme [1990], p.204.
336 Eletropaulo, p.60.
337 (...) A atuação desta comissão é indicadora da distância que separa o discurso da 
prática efetiva. A formação de comissões era reivindicação antiga de Victor Freire. Em 
artigo de 1919, analisado neste trabalho, depositava sua confiança na imparcialidade 
de tais comissões para o julgamento de questões que envolvessem o interesse público 
como o caso dos serviços de utilidade pública. Entretanto, é impossível acreditar na 
seriedade desta comissão nomeada para estudar o caso da Light. A parcialidade de 
suas conclusões fica evidente ao utilizarem, como recurso de argumentação favorável 
à empresa, trechos inteiros do memorial que a companhia havia encaminhado à 
Prefeitura. Os dados citados pela comissão distorcem fatos relativos ao contrato inicial 
celebrado entre a Prefeitura e a Light. (Leme [1990], loc.cit.)
338 (...) Além disso, novos distritos foram abertos, aos quais as concessões das 
Companhias se estendem e dos quais um grande volume adicional de tráfego pode ser 
obtido. A construção adicional requerida para fazer frente a essas demandas deverá 
em grande parte esperar por melhorias nas tarifas e outras condições nas quais as 
Companhias estão operando, mas parte desse trabalho deve ser realizado, a seja lá 
qual sacrifício for, para evitar paralisação do serviço pela sobrecarga das linhas 
existentes. (Alexander McKenzie in Relatório da Brazil Traction citado por Filardo 
Jr., p.26) Pelas-palavras de McKenzie,* a Light não tinha interesse só nos negócios 
imobiliários em São Paulo (defendidos até com certa falta de escrúpulos, como no caso 
das enchentes de 1929),** como também em manter a qualidade do serviço prestado 
"a seja lá qual sacrifício for". Se a Light pautasse seus interesses exclusivamente pela 
necessidade de pagar dividendos sem "fazer a sua parte" no desenvolvimento do país, 
era pouco provável que McKenzie gozasse da admiração e respeito de Assis 
Chateaubriand, anti-esquerdista, anti-nacionalista economico ferrenho e advogado de

—primeira hora da empresa.***
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Apresentado à Câmara em 1927z o presidente, o vereador perrepista Luiz Fonseca, 

impediu sua publicação imediata, a qual se deu quando substituído por Inocêncio

projeto da Light "dos bondes", que, no entanto, enfrenta a oposição dos perrepistas 
desenvolvimentistas, aliados da Light "da eletricidade".339

2.4 O PARECER DE DALRYMPLE

O relatório de Dalrymple pouco difere daquele de Norman Wilson, divergindo sobretudo 

no tocante às tarifas, considerando-as muito baixas. Sugeriu que se as aumentassem 

para desonerar a empresa e que se abolissem as passagens especiais para operários e 

estudantes. O relatório reiterou a preocupação Light com a concorrência que os ônibus 

vinham lhe impingindo, coincidindo com a postura do Plano segundo a qual os ônibus 
deveriam apenas complementar o sistema ferroviário da empresa.342

Comentando o trabalho de Ulhôa Cintra e Prestes Maia de 1924, Dalrymple concluiu 

que o "plano de vias mestras" não satisfaria as necessidade de São Paulo e que o que 

de fato a cidade demandava com urgência era um sistema de trânsito rápido a ser 
executado imediatamente e mediante um investimento relativamente baixo.343

Já constituída no PD, a primeira ala resolveu contra-atacar. A Prefeitura, por meio do 

Diretor de Obras Victor Freire,340 contratou o engenheiro escocês James Dalrymple 

para arbitrar a questão,341 visando reproduzir o gesto conciliador de Bouvard com 

relação ao Anhangabaú quase duas décadas antes.

* McKenzie era um executivo sério da Light, sendo (...) inegável o papel que (...) exerceu enquanto 
liderança técnica, conferindo confiabilidade ao empreendimento e atuando decisivamente na sua viabilização 
operacional. (FilardoJr., p.127)
**<?EABRA/ PP-173/200, especialmente p.192.
’’’ 9 ®mrpreSa' ele esc,reveu: "No mês ^ndouro, a Light & Power completa mais um
(Mows p 187* °Utr0 ° n'Vel menta'da n0SSa 9ente e esse dia dever'a ser fedado nacional".

nnr^rir0? 3?ma QUe ° PD repudiou a P^osta da Light por ser monopolística e 
ícImposNo ^?nerre9R ataçâo acalentadas Por simpatizantes desse partido. 
dava dpmnn.dr- C°rrodorando essa assertiva, Filardo Jr. menciona que (...) a Light 
um novo oadrã^mm & estar preparada Para estabelecer com o Estado e o público 

XôXíXo" F,Xo“ TST0 pe'° ™d° ™ (...), «
340 Campos No., p.313 ''
341 p
municipalizaçã^doPtransDortpq7' Da,r/mple 9ranjeara fama pelo programa de
342 Leme [1990], loc.cit. P qUe empreendera em Glasgow. (Leme [1990], p.205)
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prefeito era 
Light com

O mesmo jornal - simpático ao PD - afirmava que o aumento de 100% nas passagens 

para cobrir os custos das obras não causaria efeito negativo na população contra a 

empresa. Ante disso, em 1924, quando do surgimento dos ônibus urbanos, o jornal 

afirmara que o povo paulistano se disporia pagar mais pelo conforto e segurança do 

transporte ferroviário da Light.346

O parecer de Dalrymple, por um lado, endossou o projeto de Wilson ao cotejá-lo com o 

plano das avenidas radiais de Ulhôa Cintra e Prestes Maia, enfatizando a proposta de 

adensamento, o oposto do que se fazia em São Paulo nesse período347 e do que 

pretendiam Ulhôa Cintra e Prestes Maia. Afirmava que a cidade de São Paulo em malha 

reticulada poderia se expandir sobre uma rede ferroviária superficial ou subterrânea. 

Mas, se os ônibus impedissem a consolidação dessa tendência alterando o status 

quo,348 a Light deveria monopolizar sua exploração, deixando a questão de ser 

puramente urbanística, para se tornar uma discussão de direito administrativo.349

Com toda sua influência sobre a vida paulistana, a Light não conseguiu aprovar seu 

plano, desfecho pelo qual não esperava.350 Esse momento marcou o fim de um estilo 

de relacionamento da empresa com o poder público em São Paulo,351 bem como

343 Eletropaulo [1986], loc.cit.', Leme [1990], ibid.
344 Eletropaulo [1986], p.58.
345 Id., p.59.
346 Id., ibid.
347 Id.r ibid. Nessa época o prefeito era o engenheiro Pires do Rio, do PRP, 
comprometido junto com a Light com o desenvolvimento industrial paulista, 
sobrepondo-se na administração municipal a paulistanos como Victor Freire* e Anhaia 
Mello,"entrincheirados na Diretória de Obras. Esse último grupo não aprovava o 
rodoviarismo "perrepista", apressado, verticalizante e industrial.** (Campos No., 
p.364)
* Português de nascimento, Victor da Silva Freire (1869-1951) cursou a Politécnica de Lisboa, fojmou-se na 
École de Ponts et Chausées de Paris e chegou a São Paulo em fins do século XIX. Diretor da Seção de Obras 
da recém-instaurada Prefeitura nomeado por Antônio Prado, integrou-se tão rápida e profundamente ao 
establishment da capital paulista que para todos os efeitos pode ser considerado paulistano . (ver Leme 
(coord.), loc.cit)
** As diferenças entre o rodoviarismo "perrepista" e o "democrático" serão examinadas posteriormente.
348 Campos No., p.315.
349 Id., pp.314/5.  ~
350 Eletropaulo [1986], p.60.
351 Id., p.62. Os (...) anos dourados do monopólio não-regulado e das relações

Seráphico.344 Em artigos n'O Estado de São Paulo, Edgard de Souza defendia em 

linguagem singela o caráter moderno, a rapidez e a eficiência dos transportes 

ferroviários subterrâneos. A empresa definira-se pelos transportes sobre trilhos.345
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Defendendo os interesses da Prefeitura perrepista, Prestes Maia atacou a Light "dos 

bondes" mirando unicamente a proposta de metrô do plano da empresa. Condenou 0 

que considerava a inconsistência urbanística do projeto, bem como suas tentativas de 

ingerência na administração pública paulistana, invocando a defesa da categoria dos 

engenheiros municipais, os quais dispensavam quaisquer tutelas e arbitragens 

externas quanto ao desenvolvimento urbano local.

I
I: r 
I

O Plano Light provocou viva oposição do jovem Prestes Maia que trabalhava na 

Prefeitura na gestão Pires do Rio, membro do PRP simpático à Light "da eletricidade". 

Embora, mais tarde, em 1956, afirme no Ante-projeto que 0 Plano Light constituía um 

projeto bastante avançado para sua época,355 ali mesmo Prestes Maia se contradiz, ao 

considerar adiante que esse plano era "um tanto rudimentar" porque aferrava-se à 

cidade existente, acanhada como um burgo medieval.356

privilegiadas com chefes políticos. (Filardo Jr., p.32)*
* Por um lado, antevê-se 0 deslocamento do PRP pelo PD na Prefeitura, efetivado pelo apoio deste último a 
Vargas em 1930. Por outro, que 0 PRP "daria a volta por cima", assumido com a Light "da eletricidade uma 
postura desenvolvimentista e rodoviarista no governo estadual.
352 Eletropaulo [1986], p.49; Leme [1990], p.219.
353 (...) Dalrymple, técnico de bondes e hóspede apressado, também olhou o plari° 
Ulhôa Cintra dum ponto de vista restrito e ou não percebeu-lhe a importância,
Não discutimos só o traçado, mas também a oportunidade do subway. A sua realizaÇ3 
imediata só^se justifica pela visão estreita da questão. (PMSP [1930], p.268)

355 PMSP [1956], p.33.
356 Id., p.34. Ver também Leme [1990], p.63.

sinalizou que o ônibus, aliás, os transportes rodoviários, haviam vindo para ficar.352

2.5 Prestes Maia e a tecnocracia emergente

O plano de Wilson, o relatório de Dalrymple, o apoio a este por Edgard de Souza e pelo 

PD feriram a suscetibilidade dos engenheiros municipais paulistanos, em particular de 

Prestes Maia, que reagiu deselegantemente ao que considerou uma ingerência 

dispensável de consultores estrangeiros nos assuntos paulistanos.353 Num momento de 

afirmação dos transportes rodoviários, o Plano Light se contrapôs à preferência pelo 

transporte individual, aplaudida e amparada por muitos na elite dominante 

paulistana.354
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os bairros de aspecto modesto, moradia da

A atitude de Prestes Maia, que o levou ao Plano de Avenidas, é reveladora sob dois 

aspectos. Primeiramente, ele repudia o Plano Light porque este colidiu com a tendência 

da administração municipal no período de definir no serviço público o campo de ação 

para o "engenheiro municipal".359 Nesse sentido, entendeu que estava investido da ; 

"missão" de rasgar São Paulo para deixá-la na escala que demandava a metrópole ! 

industrial em fermentação entre sua elite económica e política. 

a sua

incipiente verticalização,360 

operários.361

357 (...) Enquanto intelectual orgânico, o engenheiro já constituía um elemento de 
reforço da burguesia urbano-industrial em sua crescente orientação para a hegemonia 
económica e social. Desta perspectiva histórica, sua posição foi significativa no 
processo de estabelecimento das condições propicias ao aceleramento da urbanização 
e da industrialização (...). (Kawamura, p.115)
358 Campos No., p.304; Leme [1990], p.158.
359 Leme [1990], p.144.
360 Somekh [1987], p.49.
361 (...) Para Leste, (...) multiplicaram-se
população operária. (Petrone, p.149)
362 (...) No rumo de Oeste, a cidade ligou-se definitivamente à Lapa e (...) vieram a 
surgir bairros operários e de classe média. (jd.t ibid')
363 (...) ainda no primeiro quartel do século, e introduzidos os indispensáveis 
melhoramentos, que o terreno brejoso ou acidentado exigia, desenvolveram-se, sem 
demora, bairros residenciais finos, dos ma is belos e elegantes da cidade: o Jardim 
América, o Jardim Europa, o Pacaembu e o Sumaré. (jd.t pp.149/50) A atuação da 
Auto-Estradas S.A. na região de Santo Amaro será melhor avaliada adiante.
364 Ver Langenbuch, pp.131 et seq.

da República Velha, a do especialista técnico, do profissional de nível superior a serviço 

do Estado, cuja legitimidade vem da ciência e da racionalidade inerentes 

formação e que tem plena consciência da importância de sua atividade para a 

organização da sociedade industrial.357 Não foi sem motivo que a emergência 

profissional dos engenheiros é tomada como um momento chave da evolução urbana 

de São Paulo, podendo-se datá-la da administração Pires do Rio, o primeiro engenheiro 

prefeito paulistano.358

São Paulo na virada da década de 1930 compunha-se de uma área central em ’ 

cercada imediatamente a leste por um arco de bairros 

A norte, a expansão condicionou-se pelas obras da Cantareira; a oeste 

desenvolveram-se bairros operários e de classe média;362 para o sul e o sudoeste, 

expandiu-se sob o comando da Companhia City e da Auto-Estradas S.A., empresas 

privadas que atendiam a uma clientela de elite.363 Ao redor desses focos urbanos, 

iniciava-se a formação de uma franja de bairros populares364 minimamente equipados.
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Caberia, pois, ao engenheiro municipal, agente por excelência do Estado interventor na 

produção urbana, conceber as obras viárias adaptadas às novas circunstâncias, a 
saber, a redefinição do feitio rádio-concêntrico herdado do periodo colonial. Na prática, 

a cidade sobre a qual Prestes Maia interveio estava disposta ao longo de 

aproximadamente uma dezena de eixos diretores e de circulação principais, todos 

organicamente vinculados ao centro histórico.365

*

Y*—•
Sua ocupação sofreu a cada "geração" de seus habitantes uma pulsão urbanizadora 
centrífuga que os afastava do centro sempre na mesma direção.366 Superada na 

prática a cidade do bonde e claramente definida sua nova configuração 

radial-perimetral - mais rica que a colonial -, passou a ser servida maioritariamente 

por transportes rodoviários de superfície. Conservou-se mononucleada, preservou a 

região central ampliada e verticalizada (sob duras críticas de Anhaia Mello), e deu 

origem a um cinturão de bairros do tipo Z3, Z4 e Z5, pontuados por bairros-jardim Z1 

ou classe-média Z2, cercados por uma periferia extensiva e carente, de baixa

365 Alguns desses eixos de expansão urbana são antigas saídas da cidade, formadas 
ainda em tempos coloniais, a Penha, Glória ou Consolação. Outros eixos de 
urbanização de origem colonial não eram saídas da cidade como o O e a direção do 
Jabaquara nada interessou ao mercado imobiliário paulistano de Piratininga antes da 
presença da Light nos sertões de Santo Amaro conferindo profundo sentido económico 
à sua ocupação.
366 O que confere à mancha urbana de São Paulo a configuração de um círculo dividido 
em setores equivalentes a áreas desenvolvidas sobre cada um de seus vetores de 
ocupação. Por exemplo, nas primeiras décadas do século XX, os negros de São Paulo 
aglutinavam-se ao redor de sua igreja, a de Nossa Senhora do Rosário onde é hoje a 
praça Eduardo Prado; alemães e japoneses subiam o espigão da Liberdade rumo à vila 
Mariana e sírio-libaneses instalavam-se no Mercado junto ao Tamanduateí. Uma 
geração depois, a igreja de N. S. do Rosário estava transferida para o largo do 
Paissandu; alemães e japoneses divergiriam, os primeiros tomando a direita descendo 
para o Ibirapuera para se encontrarem com seus irmãos de Itapecerica da Serra. Os 
japoneses continuaram pelo espigão rumo ao /Jabaquara e os sírio-libaneses 
expandiram-se para o Ipiranga. Hoje, o vetor noroeste de São Paulo concentra o 
contingente mais expressivo da população negra de São Paulo, o sul (Santo Amaro e 
Jabaquara) os alemães, japoneses e seus descendentes e o sudeste a população de 
origem árabe, apesar de uma substancial migração para Indianópolis. Como due 
repelindo-os, barreiras urbanísticas e políticas confinaram a massa de migrantes 
nordestinos na direção de onde elas vieram dando-lhes a opção do quadrante sudeste, 
beneficiado pela industrialização do ABC. A obviedade dessa configuração f0’ 
aproveitada no programa "Pro-Uso" (Programa de Orientação ao Usuário de Ònibus), a 
primeira tentativa séria de se racionalizar o serviço de ônibus em São PaU’° 
empreendida pela Secretaria Municipal dos Transportes (SMT) de Prefeitura

se^ em Parceria com a recém-criada Companhia de Egenharia de Tráfe9 
[1996b]P^47^ 03 moderna admini$tração do trânsito paulistano. (Vasconcéll
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2.6 O PROJETO DE METRÒ NO PLANO DE AVENIDAS

Também no Plano de Avenidas Prestes Maia reconhece a necessidade do metrô para 

São Paulo mas o adia ao máximo.374 Sintonizado com o que se fazia no mundo, Prestes 

Maia contemplou o Plano de Avenidas com uma linha de metro restrita aos limites do 

espaço urbano sob intervenção em seu trabalho. Respondendo a Wilson e Dalrymple, 
Prestes Maia expôs no Plano sua própria concepção de metrô para São Paulo, que sería~^j 

construído após a remodelação e descongestionamento do centro e descentralização

ideal para os transportes rodoviários.368

369

370
371

372

quisesse conservar seu colete de menina. (PMSP [1930], p.34)
373 Id., ibid. Ver também Campos No.z pp.395/7.
374 PMSP [1930], pp.170, 268. -------

da década de vinte, reforçando a ideia que esse seria um efeito da mudança no padrão 
de transporte sobre a urbanização da cidade. (Filardo jR^_p^20)
369 Id., p.272.
“ PMSP [1930], p.269. Ver também Leme [1990], p.64.

PMSP [1956], p.45.
Id., ibid. Prestes Maia compara essa situação a (...) uma matrona avantajada que

densidade e sem limites de expansão,367

A partir dos trabalhos de Ulhôa Cintra, Prestes Maia propôs a execução do Perímetro 

de Irradiação para ampliar o centro velho da cidade e atacar sua insuficiência viária, 

condição sine qua non para torná-lo-ia capaz de acomodar um metrô. Isto quando São 

Paulo tivesse o dobro da população de 1927,370 já que considerava o metrô um 

equipamento urbano inevitável.371 Mas, sem tais condições, o metrô sancionaria a 

exígua centralidade, impedindo o centro de se expandir sem ruptura e agravando seu 

congestionamento.372 Para Prestes Maia, o metrô da Light retardaria nocivamente a 

remodelação urbanística paulistana, tendo sido uma sorte a cidade não o ter 

adotado.373

367 PMSP [1956], pp.149/50. , , . —
368 Cuja ocupação comprometeu os mananciais de água potável da cidade.. (...) Uma I 
comparação entre a mancha urbanizada de 1925 e a de 1930, conforme registrada nos Iu 
próprios mapas da Light, evidencia que essa reversão se concentra na segunda metade I

nua oecza um ofaitn ria mi irianra nn narirãn \

Tecnicamente, Prestes Maia aponta como incoerência maior no Plano Light o fato de o 

metrô ser um obra moderna que pretendia adensar um espaço central nanico e 

arcaico, o que fazia dele uma proposta correta como transporte mas errada como 

urbanismo.369 E antes que a proposta da Light granjeasse apoio, a Prefeitura tomou a
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/ I Numa palavra, 0 Plano de Avenidas lançou as diretrizes para a expansão de São Paulo 

fora da área de influência das ferrovias e bondes, 0 que confere um papel histórico dos 

mais profundos ao "Sistema Y", ao mesmo tempo que nada propôs de mais consistente 

para solucionar os enormes problemas de transporte coletivo que afligiam a massa da 
população,381 mencionando-os brevemente no capítulo IX.382

Todavia, ao atacar as obras do Plano de Avenidas em 1938, nada fez além de construir 

os três viadutos do Perímetro de Irradiação378 e reservar 0 estrado de dois deles para 

os trilhos e estações de um eventual metrô paulistano.379 Sua menor afinidade com as 

alternativas ferroviárias evidencia-se na observação do ex-prefeito paulistano Asdrúbal 

Eurytisses da Cunha do erro comezinho de engenharia de reservar uma estação em 

rampa para um comboio sobre trilhos.380

de suas atividades.375

automóvel no centro
p.68)
381 OSELLO, p.lll.
382 PMSP [1930], pp.175 etseq.

No capítulo VIII Prestes Maia previu linhas radiais nas direções norte, sul, oeste, leste 

e sudoeste.376 O vale do Anhangabaú seria transposto entre o Piques e a rua do 

Ouvidor, pelo viaduto São Francisco. Alimentadas por ônibus e pela rede suburbana, as 

linhas formariam um anel virtual ao redor do centro, unindo as diametrais e 

conferindo-lhe configuração diametral.377

375 Id., p.272.
376 O sul seria atingido pela futura Nove de Julho, bifurcando-se no rio Pinheiros para 
Santo Amaro e Osasco; para o norte, aproveitar-se-ia o traçado da Cantareira, 
lançando-se ramais ao longo do Tietê; o oeste pelo eixo praça da República-rua das 
Palmeiras-São João; o leste acompanhando a linha da Central do Brasil, e o sudoeste, 
pelo Tamanduateí em elevado até o córrego do Ipiranga, e daí ligando-se aos 
subúrbios da SPR e ao Parque do Estado. (PMSP [1956], pp.46/7)
377 PMSP [1956], p.272.
378 Nove de Julho, Jacareí e Dona Paulina. (PMSP [1930], pp.44/5.)
379 Leão, p. 167/8.

Lara, p.36. O Plano de Avenidas disponibilizou o centro para o uso de um número 
crescente de veículos automotores rodoviários (Lefèvre, p.56), proporcionando, num 
primeiro momento, liberdade de percursos, autonomia de movimentos, conforto e 
rapidez no trânsito, contribuindo para a identidade e auto-afirmação de uma burguesia 
renovada e da classe média ascendente, {id., p.58; Rocha, p.227) De fato, (•••) 0 
automóvel, poderoso e persistente símbolo de poder, marca de forma precisa 
minuciosa estratificação social na apropriação privada do espaço público urbano-

'°s. anos Pocíe'se dizer que o planejamento oficial da cidade coloc°u 
de suas preocupações de circulação e transporte. (Cytryno^1
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Finalmente, poderia se atribuir a uma atitude pessimista da Light quanto ao futuro de 

seus interesses nos transportes públicos paulistanos diante da concorrência dos ônibus 

particulares e das perspectivas trazidas pela industrialização, a indiferença com que 

recebeu os ataques de Prestes Maia a seu projeto de metrô.

No entanto, a concepção de cidade implícita no Plano - que combina um centro único : 

intensivamente utilizado com uma área circundante extensiva e ilimitada, ambos 

servidos por meios rodoviários de transporte - tornou seu projeto de metrô um 

elemento pro forma. Ou melhor, comparece como hipótese considerada, senão 

rejeitada, apenas atestando o conhecimento dessa possibilidade técnica utilizada em \ 

grandes centros urbanos. <-

2.7 O Plano de Avenidas (1929) e o Ante-projeto (1956)

Nas análises do Plano de Avenidas, é usual apontar como as principais influências 

sobre Prestes Maia os trabalhos de Hénard, Stúbben e Eberstadt. Do primeiro hauriu a 

noção de perímetro de irradiação e dos outros a de avenidas radiais. Combinados, 

teriam fornecido as diretrizes teóricas para a formulação do sistema viário rádio- 

concêntrico ou radial-perimetral que norteou õ Plano de Avenidas.383

Ao analisar o Plano de Avenidas, no entanto, Maria Cristina Leme observou que Prestes 

Maia valeu-se das idéias do urbanista francês apenas para solucionar o problema da 

convergência de veículos para o centro.384 A autora aponta que a cidade idealizada por 

Hénard não se estende indefinidamente como a de Prestes Maia; pelo contrário, a

Destarte, o metrô no Plano de Avenidas foi um paradoxo porque concebido como urrM 

acessório, e, enquanto tal, passível de ser implementado somente após a sempre ■ y 

postergável saturação da capacidade de expansão do sistema rodoviário, argumento J 

que Prestes Maia iria repetir à exaustão no Ante-projeto. Além disso as facilidades de j 

acesso ao centro para carros ou ônibus que significou "dispensavam" a presença do 

metrô como alternativa enquanto fator de intensificante da ocupação do centro, 

saturado muito antes do que o metrô permitiria com ou sem a presença 

comprometedora para o tecido urbano dos veículos automotores. -4

383 LEME41990], p.116.
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2.7.1 0 ESQUEMA RADIAL-PERIMETRAL E 0 "SISTEMA Y".

0 Plano de Avenidas propôs para São Paulo dois conjuntos de artérias. O primeiro é o 

sistema rádio-concêntrico ou radial-perimetral propriamente dito, formado por três 

anéis viários ou circuitos perimetrais - o Perímetro de Irradiação, o Boulevard Exterior

r 
í 
i 
í

r.
»r

Além das idéias de Otto Wagner estarem à época bem difundidas e se aproximarem 

das de Prestes Maia no tocante à reurbanização dos centros históricos sob ação 

capitalista intensa, é preciso considerar ainda a disputa entre Otto Wagner e Camillo 

Sitte, este último com influência profunda sobre Victor Freire e Anhaia Mello, o que em 

nosso entender corroboraria pelas disputas entre os perrepistas e os democráticos em 
São Paulo, a influência do primeiro sobre Prestes Maia.389

"cidade do futuro" do engenheiro francês é densa, com a infra-estrutura de transportes 
e comunicações disposta no subsolo e embutida no interior das edificações.385

Todavia, como Campos Neto, poderíamos admitir a influência das propostas de Otto 

Wagner para Viena sobre a expansividade do tecido urbano paulistano segundo o Plano 
de Avenidas. Um dos vencedores do concurso de projetos para o ordenamento da 

metrópole vienense (1893),386 o arquiteto e urbanista austríaco propôs um plano para 

a expansão indefinida de Viena definindo anéis concêntricos resultando em algo 

análogo ao que Prestes Maia propôs para São Paulo.387 Embora não cite Otto Wagner 
no Plano de Avenidas, é improvável que Prestes Maia o desconhecesse. É estranho que 

388 ele não faça referências a esse importante autor mesmo ao tratar das ruas anulares.
E ainda no urbanismo monumental do Plano de Avenidas é possível reconhecer uma 

provável influência de Otto Wagner.

384 W., ibid.
385 Id.t ibid; Hénard, s.p., in "Études sur les Transformations de Paris" traduzido por 
Jorge Daniel Melo Moura e Marcos Fagundes Barnabé.
386 Campos No., p.41.

Em seu plano regulador de 1893 que em 1911 transformou-se no livro 
GroBstadt, Otto Wagner propôs um desenho para Viena baseado em vias perimetrais e 
1 nnnnAqUe.d,vidlriam a cidade em distritos de 500 a 1000 ha para populações de 
388°d000 a 15°-000 habitantes. (Geretsegger & Peintner, pp.44/53) 
hnl(ifva!d!mP? a° trataE do Per'metro de Irradiação (PMSP [1930], pp. 35/40) ou dos 
exemolo vipnpnen°reS c~’' pp’123 a 125) Campos Neto reconhece a importância do 
exe^P'o v-enense para Sao Paulo (Campos No., p.41, n.14) mas não a explicita. 

p43en.33;SsKEXeil0/2.Wa9ner SÍtte' Ver Geretsegger & PeinTNER'
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Segundo Maria Cristina Leme, o eixo norte-sul definido pelas avenidas do "Y" do Piano 

de Avenidas Anhangabaú (Prestes Maia)-Tiradentes-Santos-Dumont rumo ao norte, 

Nove de Julho e Itororó (Vinte e Três de Maio) rumo ao sul formariam um novo vetor 

de crescimento urbano de São Paulo em direção ao norte, com término na região da 

ponte das Bandeiras. Nó de todo o sistema de transportes afluente à capital paulista, o

Esses dois sistemas viários do Plano 

distintos da evolução urbana de São Paulo; 
necessidade de expansão sem ruptura do centro histórico.

tramos do Y. (Toledo, p.169) Todavia, o "Y" de Ulhôa Cintra aparentemente bifurcava- 
se na região da Luz, para que o outro tramo acompanhasse o rio Tamanduateí e 
seguisse a avenida D. Pedro I. (PMSP [1930], p.51)
396 PMSP [1930], pp.110/5; Campos Ník, pp.244/6. —
397 Campos No., p.306.

de Avenidas corresponderiam a momentos 

o primeiro se relacionaria com a 
393 O segundo, às direções 

projetadas por Prestes Maia para o crescimento futuro da cidade.394

e o Circuito de Parkways -390 

por três "super-ruas" prolongadas por 

para o tráfego sem trilhos" -392 
conhecidas como "Sistema Y".

390 Leme [1990], p.21.
391 Id.r pp.28, 33.
392 PMSP [1930]; p.88.
393 Ver Leme [1990], pp.22/3.
394 W., p.31. z .
395 Segundo Benedito Lima de Toledo, (...) No "Esquema Teórico de São Paulo" que foi 
~elaborado por Ulhôa Cintra (...) comparece, ainda que embrionariamente, o famoso 
Sistema Y, já figurando a radial Saracura [Nove de Julho] que viria a ser um dos

2.7.1.1 Do "Sistema Y"

Diferente do que se pensa, o "Sistema Y" não foi concebido por Prestes Maia.395 

Campos Neto mostrou que as avenidas do "Y" resultaram de projetos parciais 

anteriores de ligação do centro da cidade com as zonas norte e sul. A avenida Nove de 
Julho foi proposta em 1924 pelo engenheiro Alcides Martins Barbosa396 e a Itororó 

estava presente num projeto de lei de 1926 do vereador Orlando Prado,397 ambas até 

o espigão da avenida Paulista. Em 1926 o vereador Goffredo da Silva Telles apresentou 

na Câmara um projeto de lei em que constavam essas duas avenidas unidas na praça 
das Bandeiras a uma ligação entre a praça do Correio e a avenida Tiradentes.398

e por dezessete avenidas radiais/*1 O segundo é formado 

auto-estradas - "verdadeiros metropolitanos- 
se estenderiam de norte a sul da cidade,
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conjunto urbanístico-arquitetônico para aí concebido comandaria o desenvolvimento de 

um novo distrito industrial situado na zona norte.399

Sem dúvida esse projeto foi estabelecido com base no avanço industrial que a cidade 

já obtivera desde o final do século XIX e ainda mais com as restrições da I Guerra, 

progresso amplificado por significativos investimentos norte-americanos durante 3 

época de Washington Luiz.402

Todavia, a análise das avenidas do "Sistema Y" revela que, ao contrário das 

expectativas de Prestes Maia, o principal vetor da urbanização paulistana, induzido 

pela formação do mais dinâmico pólo industrial jamais formado no país, voltou-se para 

o sul. Talvez não por simples coincidência, definido pelas duas outras avenidas, a Nove 

de Julho e a Itororó.

Chama a atenção a presença de duas grandes obras hidroelétricas da Light na calha do 

rio Pinheiros nos pontos terminais dos sistemas viários gerados por essas avenidas, as 

usinas elevatórias de Traição no fim do prolongamento da Nove de Julho (avenida 

Cidade Jardim) e a da Pedreira (Piratininga) no fim do prolongamento da 

Itororó (avenidas Pedro Álvares Cabral-Moreira Guimarães-Rubem Berta-Washington 

Luiz-Interlagos). E isso é ainda mais notável se considerarmos que essas obras fazem 

parte do complexo hidroelétrico instalado na região de São Bernardo do 

Campo-Cubatão, que se tornaria na década de 1950 o mais importante pólo industrial 

do Brasil, sediando a produção nacional de veículos automotores.

Aventamos aqui a hipótese que o traçado das avenidas do "Sistema Y" relacionou-se 

com a determinação da Light "da eletricidade" de se dedicar primordialmente à 

produção de força e luz para a capital paulista e a região ao seu redor.400 Essa 

determinação se traduziu no direito que obteve de represar as águas da bacia do rio 

Pinheiros, a sudeste do centro histórico, no topo de serra do Mar, a caminho de serem 

despejadas 700 m abaixo movendo as turbinas da usina de Cubatão.401

398 Id., p.322.
399 Id., ibid., n.7.
400 Assim como no Rio de Janeiro.

Mattos, pp. 108/9.
peso noeisurtoeindnçrme|ra V^z para 0 Pa,sz multi-nacionais que teriam um papel

AX™nXo„dT d°ns“ui°xx- p°r --rRA/ p.214) A influencia da Camara Americana
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A análise do movimento do urbanização paulistano em direção a São Bernardo do 

Campo, absorvendo o município de Santo Amaro em 1935, passando por Diadema até 

chegar ao início da via Anchieta, rodovia que a partir de 1947 modernizou 

consideravelmente o acesso rodoviário à baixada Santista, parece mostrar que esse 

encaminhamento se relaciona ao projeto da Light e de seus associados nacionais 
industrialistas.404

Comércio será avaliada adiante.
403 A indicação em 1923 de Carlos de Campos à sucessão estadual à revelia da 
Executiva do PRP para o pleito do ano seguinte foi uma imposição da continuidade da 
política de confronto com os interesses agrários levada a termo por Washington Luiz. 
(Casalecchi, p.167; Love [1982], p.164) A confirmação dessa tendência ocorreu em 
1926, com a eleição para prefeito, disputada pelo engenheiro Pires do Rio, pelo PRP, e 
pelo jurista José Adriano Marrey Jr., pelo recém-fundado PD, vencida pelo primeiro 
com o triplo de votos de seu oponente. (Casalecchi, pp. 174/5)
404 A produção de eletricidade no desnível da serra do Mar envolveu um complexo
maior de obras de infra-estrutura além das duas usinas elevatórias. Tornou-se 
necessário retificar o curso do rio Pinheiros e efetuar alguns outros trabalhos em sua 
foz no rio Tietê. Segundo Odete Seabra, a Light dispôs-se a faturar, além da 
eletricidade, em tudo o que rio Pinheiros permitisse. Assim, ao iniciar os trabalhos de 
retificação e deparar-se com uma intensa atividade rudimentar de extração de areia e 
pedregulho em seu leito, (Seabra, pp. 80 et seq.) (...) A Companhia Light foi formando 
estoques de material ao longo do Pinheiros e tratava por seu lado de entrar nos 
negócios de areia, procurando estabelecer um monopólio a seu favoc (id., p.93) E por 
força do ido Decreto estadual n°- 4.487 de 9 de setembro de 1928 que regulamentou a 
concessão do rio Pinheiros à empresa, permitindo-lhe drenar e beneficiar (...) terrenos 
nas respectivas zonas inundáveis (...), (jd.f p.162) para depois vendê-los em hasta 
pública, (/</., p.164) a Light, antes mesmo de iniciar as obras, decidira-se (...) pela 
demarcação da linha perimétrica de enchente, para definir o terreno na sua área de 
jurisdição. (jd.r p.172) Todavia, a calamitosa inundação - e não enchente - que atingiu 
São Paulo em 1929 imediatamente lançou sobre a empresa a suspeita de ela ter 
fechado as comportas de Parnaíba (/d.z p.191) para aumentar a área submersa de sua 
propriedade. Transferido em 1957 o canal do rio Pinheiros para a Municipalidade, o 
fluxo da história se reverteu quanto as várzeas ainda pertencentes à Light passaram a
ser objeto de pressão pelo poder-público para receberem as avenidas marginais, (/d.,

Por outro lado, parece claro que o projeto da Light "da eletricidade" era compartilhado 

pelos poderosos aliados do PRP tanto na presidência estadual e depois da república 

com Washington Luiz, Carlos de Campos e Roberto Simonsen, resultando em sólido 

apoio governamental à iniciativa industrializante. Tal disposição, que já havia levado à 
primeira indisposição séria entre os setores agrários e industriais do PRP, reafirmou-se 

em 1926, quando o PRP e a Light "da eletricidade" cerraram fileiras para impor na 

Prefeitura paulistana o engenheiro José Pires do Rio, ao qual Prestes Maia se 

subordinava, em meio à primeira eleição municipal verdadeiramente disputada da 
história da cidade.403
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O impacto das avenidas do "Y" resultou não do fato de constituírem um elemento 

viário em si, mas de representarem "tentáculos urbanos" ou vetores de urbanização 

em direção a um pólo gerador de empregos e negócios urbanos em escala inédita e 
que ensejou intensa demanda por áreas para fins industriais e residenciais.407

De fato, o eixo rodoviário São Paulo-Santos foi o locus da "segunda revolução 

industrial no Brasil", expressão do líder empresarial do setor de autopeças Ramiz 

Gattás,406 envolvendo não só as cidades fabris do ABCD, mas a extensão ao sul sofrida 

por São Paulo no segundo pós-guerra, momento em que a indústria paulista atingiu 

um patamar muito superior àquele alcançado trinta anos antes, quando a Ford e a GM 

instalaram em São Paulo as primeiras unidades montadoras de veículos importados 

desmontados.

r

A construção do ramal Mayrink-Santos da Sorocabana pelo canal recém-retificado do 

rio Pinheiros e a implantação do distrito industrial de Jurubatuba em terras de 
Francisco Matarazzo Neto, entre a Capela do Socorro e Interlagos,405 indicam o 

envolvimento da Light e dos interesses industriais defendidos pelo PRP e amparados 

pelo governo estadual de São Paulo no complexo infra-estrutural e urbanístico que se 
desenvolveu nas extremidades meridionais do "Sistema Y", sobretudo ao redor da 

haste que aponta para a usina elevatória da Pedreira, induzindo a conurbação 

paulistana entre Santo Amaro e a via Anchieta em São Bernardo do Campo.

Odete Seabra CObre ainda com outro véu de suspeição a "rapidez assustadora" 
com que a empresa se desfez de seu vultuoso património fundiário, f/d p 253) Apesar S" ?Xr1 ter se aiiado 'nessa" empXda

eleitoral ícMopositores 0 campeão da "politicagem" e da corrupção 
írXJá (CASALE CH1~' PP’173 et se^ e a desconfiança de que a empresa teria 
de 929 acentuaram’ n0^ > P°r PUra ganância ao provocar a '"dundaça~o 
entnSradTTro mesm° que a elite agrária
arrebatada por Adhemar ustriallzaÇao. Quando esta bandeira foi enfim
demagogos associados à cominei ° ant-agonisrr|o entre os desenvolvimentistas 
da moralidade administrativas^dos^ S<h° d° EStad° e °S vigilantes da austeridade e 
políticos do populismo d^déca^a de^gso^61™5 PD Cararterizou os erTlbateS 

Seabra, p.6.
407 Gattás, passim.
expansão temitorfáPda ^re^ed^ficada^j interpretadas as formas e as direções d£ 

vetores de urbanização ou tentácu/nc ’ part,cular' a existência dos
dos estudiosos, que verificaram ohp p urbano$ tem sido objeto de atenção por P $ 
de transporte do que em áreas maic f expansao urbana ocorre ma is ao longo das

a's afas^das destas. (Villaça [1978], p.62)



FONTE: Vill^ça [1978], fig. 16

FONTE: Mapa Sara Brasil
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A usina elevatória geradora da Pedreira foi um tentáculo urbano lançado de São Paulo 

em direção às proximidades da divisa Santo Amaro-São Bernardo, no início da 

construção do complexo hidroelétrico da Light, ensejando uma ligação regular da 

cidade com o local das obras.

408 Santo Amaro já mantinha vínculos com a Capital fornecendo-lhe víveres, madeira, 
carvão, pedra de cantaria. (Langenbuch, p.23) Após a construção do tramway 
interurbano no atual sistema Ibirapuera-Vereador José Diniz (/d., p.84) e da represa 
de Guarapiranga, tornou-se local de recreação e prática de esportes náuticos. (7d., 
pp.118, 163)
409 Id., p.88.
410 Em Santo Amaro e São Bernardo formaram-se núcleos coloniais. Santo Amaro foi a "primeira 
tentativa de colonização oficial empreendida na província de São Paulo, através da imigração 
subvencionada de alemães",(Langenbuch, p.72) e São Bernardo - então distrito de Santo André - 
chegou a ter 70% de sua população composta por italianos.(/d., p.93)
411 Em alguns mapas do Plano de Avenidas, a avenida Anhangabaú é a futura Nove de 
Julho (Toledo [1996], p.147); em outros, a Vinte e Três de Maio (/d., pp.212/3).
412 Reis Fo. [1994], p.194. -----

O tentáculo lançado nos sertões de Santo Amaro com a construção da usina da 

Pedreira sugeriu aos engenheiros Luís Romero Samson e Donald Derrom o 

aproveitamento de um vasto mercado imobiliário em potencial entre São Paulo e os 

arredores da represa Billings, formada como parte do "Projeto da Serra" da Light.412 

Entre 1928 e 1932, a empresa Auto-Estradas S.A., de sua propriedade, projetou e 

executou uma auto-pista pavimentada em concreto que, partindo da avenida 

Rodrigues Alves

Ora, vê-se nas ilustrações do Plano de Avenidas o traçado da "avenida Anhagabaú" ou 

Itororó, futura Vinte e Três de Maio até o local onde hoje se encontra o obelisco do 

Ibirapuera.411 Seu prolongamento até o rio Pinheiros não consta do Plano, nem 

poderia: um pouco adiante encontrava-se o município de Santo Amaro, fora, portanto, 

de sua área de atuação. Todavia, executou-se tal ligação por uma empresa privada 

cuja importância para a atuai conformação da cidade de São Paulo ainda não foi 

devidamente avaliada.

Em 1930, os limites meridionais de São Paulo eram uma linha que, partindo da atual 

divisa Osasco-Taboão da Serra conduzia-se reta até a usina de Traição; daí, córrego 

acima até o Parque do Estado, e depois por seu contorno. Abaixo dessa divisa 

localizavam-se o então município de Santo Amaro,408 e o núcleo colonial de São 

Bernardo,409 sem ferrovias e isolado da capital.410



iniciativa de um tipo desconhecido no Brasil,

(...) correspondendo a padrões americanos de ação empresarial, permitindo ir

O sucesso foi instantâneo. Empresários ágeis e bem-informados acerca das últimas 

novidades do setor rodoviário, lançaram, para a constituição da Auto-Estradas S.A,

(...) uma ampla campanha pública de venda de ações, com postos em diversos 

locais e grande publicidade (...),

(...) cruzava o parque [do Ibirapuera], passava pela rua Ascendino Reis e subia 

a avenida Indianópolis, virando à direita, em direção a Congonhas, pela então— 

avenida Washington Luiz (hoje Rubem Berta) (...),413

chegava até o município de Santo Amaro.414

413 Id.f p.195.
414 Samson e Derrom, empresários de apurado senso de oportunidade, colocam-se ao 
lado de Washington Luiz por seu trabalho em prol dos transportes rodoviários em São 
Paulo e no Brasil. O engenheiro civil venezuelano Samson, considerado o introdutor do 
concreto armado em seu país, trabalhava no Brasil como superintendente de um 
escritório de engenharia de Chicago atuante desde 1920. (Downes, p.563) Derrom, seu 
colega na Trading Engineers Incorporate, aproximou-se de Washington Luiz, assumiu a 
secretaria-geral da Associação Paulista de Estradas de Rodagem (APER)* - fundada 
por Washington Luiz - (/d., p.61) e tornou-se representante oficioso do governo 
estadual junto aos representantes das firmas norte-americanas ligadas à construção 
rodoviária, (/d., p.564) Formaram a Derrom, Samson & Cia. - Construção e 
Conservação de Estradas, mais tarde Empresa Auto-Estradas S.A. Durante a II Guerra, 
Derrom voltou aos Estados Unidos para adaptar fábricas a fins militares. (Reis, p.67, 
n.69) Derrom, como secretário-geral da APER** e Samson, como seu chefe de 
propaganda, (/d., p.67, n.68) contribuíram significativamente para a difusão do 
automobilismo na transição da influência inglesa para a norte-americana sobre a 
economia paulista e brasileira.*** Foram importantes nesse sentido, as excursões 
organizadas pela Associação e pelo Automóvel Club de São Paulo durante o mandato 
presidencial de Washington Luiz - estrategicamente denominadas "bandeiras", quase 
sempre 'Bandeira Rodoviária Washington Luiz", por estradas recém-construídas ou 
ainda em obras, nas quais os participantes atestavam in loco o potencial civilizador dos 
transportes rodoviários e as vantagens da acessibilidade própria do transporte 
individual. (Reis, pp.62/3; Costa, Alonso & Tomioka, pp.42/3)
ZUr^c^nVHC°9ref!nC^U,ÍSta de Estradas de Rodagem (I C.P.E.R.), a Associação Permanente de 

( ' J t°rnou’se em 1921 Associação Paulista de Estradas de Rodagem (APER),
(AER)' COm° também era conhecida. Em Í924 foi renomeada

de reVISta B°aS Estradas- transformou-se num jornal semanal com tiragem

Paulista dê Estradas de Rodane^ f âPFo1?C~'r0d0V'ar'Sm0 em Sao Pau'° só“é comparável à da Associa?”
Estradas de Rodagem (APER), a do Automóvel Club de São Paulo e da Câmara Americana
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(...) mormente (...) por alguns setores da população abastada, que já se
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A iniciativa da Auto-Estradas desencadeou uma intensa vaga incorporativa nas regiões 

servidas pela avenida Washington Luiz e imediações, ora apresentando resultados 

positivos, ora não passando

Com efeito, em 1934 a Auto-Estradas loteou e vendeu os 4,4 milhões de metros 
quadrados que compõem a Chácara Flora,419 o primeiro condomínio rodoviário fechado 
de São Paulo, ocupado em boa parte por empresários estrangeiros.420 Aceleraram-se 

consideravelmente a incorporação, urbanização da faixa entre Indianópolis e Santo 

Amaro, e a ocupação

Tendo vencido em 1927 uma concorrência pública para a pavimentação de uma 

estrada substituta do Caminho do Mar, Samson e Derrom logo se acercaram de nomes 

os mais influentes da elite paulista, tanto do PRP quanto do PD, para obter apoio para 

seus negócios.416 Dentre alguns sócios da Auto-Estradas cuja participação foi 

fundamental para os sucesso de seus empreendimentos, contam-se Caio Luiz Pereira 

de Souza (filho de Washington Luiz), Ernesto Diederichsen (presidente da exportadora 

de café Theodor Wille), Edgard Conceição (diretor da exportadora de café Prado & 

Chaves), Samuel Ribeiro (presidente da Caixa Económica Estadual), Abelardo 

Vergueiro Cerqueira César (presidente da BOVESPA), Domício Pacheco e Silva (diretor 

do D.E.R.), Napoleão Lorena Marinho (presidente da VASP), os banqueiros José Maria 

Whitaker e Eusébio Matoso, e outros.417

diretamente ao público, para captação de recursos.415

(...) do estágio de especulação imobiliária 418

Comércio em São Paulo, das quais se tratará adiante.
415 Reis, p.67.
416 Reis Fo., p.195.
417 Reis, p.68.
418 Langenbuch, p.155.
419 Zmitrowicz, p.118.
420 Reis Fo., loc.cit. (...) Subúrbio rodoviário precursor foi a Chácara Flora, refúgio de 
ingleses, outros europeus e alguns americanos instalados pelo trabalho em empresas 
internacionais em São Paulo, e localizado adiante do distante Brooklin (note-se a 
inspiração novaiorquina do nome) este atingível por bonde em linha de origem
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Ainda em 1936, a Auto-Estradas iniciou as obras de uma pista para pouso de aviões 

em terrenos entre a avenida Washington Luiz e o córrego da Traição. A pista - para a 

imprensa o "Campo de Aviação da Companhia Auto-Estradas" - foi executada em 

Congonhas visando

I 
I 

I
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utilizava - em escala restrita mas não desprezível - do automóvel para seus 

deslocamentos (...),421 

(...) forçar a instalação do aeroporto oficial no local, no momento em que a

Uma das facetas mais conhecidas do rodoviarismo paulista é a paixão de sua elite pelo 

automobilismo esportivo.425 Em julho de 1936, a Companhia City realizara uma prova 

automobilística internacional para promover o Jardim América, com excelentes 

resultados publicitários.426 Assim motivada, a Auto-Estradas adquiriu uma gleba em 

Interlagos, projetou e com um empréstimo do IAPI, construiu o autódromo, que foi 

inaugurado com uma corrida em abril de 1939.427

levando as atividades nesta cidade a caírem na órbita dos interesses centrados em São 

Paulo, de tal forma que os vínculos funcionais entre as cidades se estreitaram 
culminando com a incorporação de Santo Amaro422 por meio do Decreto estadual 
n°. 6983 de 22 de fevereiro de 193 5,423 mais que dobrando sua superfície.424

cargueira, ambos no então município de Santo Amaro. (Szmrescányi [2003], p.ll)
421 Langenbuch, p.139.
422 Id., ibid.
423 Beraldi, p.105.
424 Aproveitando-se do imenso espelho dzágua formado pela represa de.Guarapiranga, 
a
Auto-Estradas decidiu construir em terrenos adjacentes de sua propriedade, um bairro 
balneário. Para tanto, contratou Alfred Agache, que projetou o "Bairro de Interlagos 
Balneário-Satélite de São Paulo", cuja urbanização e gabaritos aproximavam-no do 
Jardim América. (Reis Fo., p.194) Esse projeto, no entanto, levou muito mais tempo 
que o esperado pela empresa para atingir seu público-alvo.
425 A aventura do conde Lesdain, francês que em 1908 viajou do Rio de Janeiro a São 
Paulo em 36 dias, estimulou alguns paulistanos graúdos- dentre eles Antônio Prado, 
Antônio Alvares Penteado e Eduardo Prates - a realizar algo semelhante. Ap°s 
fundarem o Automóvel Club de São Paulo, incumbiram Washington Luiz de estabelecer 
o percurso de um grand prix. Definido o "Circuito de Itapecerica" em Santo Ama^ 
nhrL °™aram/se j?nt0 30 9overno do estado as providências para a execução 
obras necessanas a realizaçao da prava, vencida por Sílvio Alvares Penteado. (RÊ,S' 
p.ooj
42®-£eis Fo., p.193.
427 Id., ibid.



FONTE: PMSP.





430

85

428

429

430

431

Na década de 1930, as avenidas do "Y" e as atividades da Auto-Estradas induziram o 

deslocamento dos principais eixos de expansão urbana da capital para as regiões 

próximas às usinas de Traição e Pedreira, originando o "centro expandido". Mais do 

que a absorção de uma cidade por outra, o Sistema Y e a Auto-Estradas engendraram 

uma outra cidade de São Paulo, quantitativa e qualitativamente diversa da que tem 

por centro a colina entre o Anhangabaú e o Tamanduateí. Nesse ínterim, ocorreu a 

arrancada que levou São Paulo a sediar a segunda revolução industrial, à plena 

especialização nos transportes rodoviários; mais precisamente a partir de 1938, com a 

interventoria de Adhemar de Barros. ?

Id.r p.200.
Zmitrowicz, p.H9._
Id.,ibid.
O ramal Mayrink-Santos da Sorocabana que margeia o rio Pinheiros, desprovido de

Estabelecido o acordo, a Auto-Estradas iniciou as obras, concluídas, no entanto, pelo 
governo do estado.429

VASP pretendia iniciar os vôos entre São Paulo e Rio, com dois aviões Fokker 
recém-adquiridos na Alemanha.428 —

Sua interventoria coincidiu com a gestão Prestes Maia na prefeitura. A partir dela e de 

seu primeiro mandato como governador eleito do estado (1947-1951), ocorreu a 

ocupação acelerada da região em torno dos vetores do "Y" entre o centro paulistano e 

o rio Pinheiros para fins industriais e residenciais, fora do alcance das linhas de bonde 
e das ferrovias, atendida por automóveis e ônibus.431 Concomitantemente, no interior

Conhecida como "a City da zona sul",4J0 a Auto-Estradas S.A. definiu o círculo de 

interesses que comandou a incorporação de Santo Amaro a São Paulo, fornecendo 

uma idéia clara da magnitude dos empreendimentos imobiliários que aí tiveram lugar. 

Denotaria a disposição imediata dos elementos da elite paulista que compunham seu 

rol de acionistas, independente da coloração partidária, em lucrar diretamente com a 

espetacular frente de negócios que se abriu, e conotaria a uma prazo maior a 

tendência da grande indústria paulista, sobretudo do setor automobilístico, em 

instalar-se paulatinamente nas cercanias do vetor que une o centro à Pedreira, eixo de 

expansão urbana que se estabeleceu entre São Paulo e o sertão de São Bernardo a 

partir das obras do complexo hidroelétrico da Light.
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da rede de interesses acima mencionada, articularam-se os segmentos que 
institucionalizariam o projeto da fabricação nacional de autopeças e veículos.432

A ocupação nessa direção deu-se rapidamente. A representação da mancha urbana de 

1930 (em amarelo) mostra que a área edificada estendeu-se até aproximadamente os 
limites do município; na de 1952 (em rosa) percebe-se que o crescimento orientado 

pelos dois vetores acima estudados foi muito expressivo tanto em termos relativos 

quanto em absolutos, resultando na ocupação do maior dos vazios urbanos. Esse 

processo ocorreu em duas etapas preservando a estrutura rádio-concêntrica original 

paulistano.

A primeira teve lugar imediatamente após a fusão dos dois municípios, originando os 

bairros situados na faixa Brooklin Novo-Brooklin Paulista-Campo Belo-Vila Santa 

Catarina-Jabaquara. A segunda, nas décadas seguintes, deu origem aos da faixa 

Santo-Amaro-Cidade Adhemar-Americanópolis-Jardim Míriam, em direção a Diadema e 

São Bernardo, correspondendo à urbanização que presumo característica de São Paulo 

da segunda revolução industrial.

l

A partir de 1940, instalaram-se na avenida Santo Amaro e adjacências, indústrias 

muito diferentes das que haviam moldado a fisionomia de São Paulo da "primeira 

revolução industrial".436 Não poluentes e de baixo impacto ambiental, essas indústrias

têxteis, alimentícios, e*s fabris basicamente

Com efeito, estabeleceu-se um cinturão de novos loteamentos no antigo município de 

Santo Amaro dispostos na primeira faixa433 no interior da qual muitas vezes 
formaram-se tramas ortogonais desconexas entre si e das áreas pré-existentes.434 A 

fusão dos dois municípios valorizou eixos como a avenida Brigadeiro Luiz Antônio e a 

estrada de Santo Amaro, que se tornou a avenida. Os novos bairros loteados ao longo 
desse eixo foram em sua maioria ocupados pelas classes média e média-alta,435 

favorecidas pelas indústrias que começaram a se estabelecer ali.

----------------------- ---------------------------- ; 7 de SLjaS estações de embarque, não teve importância algunna na urbanizaçao xxi, 
imediações. Só se tornou objeto de atenção do poder público no inicl0, ., ja(je corn 
em virtude da necessidade de alternativas ao trânsito e de acessi i 
saturação do modelo rodoviarista de transportes na zona sul paulistana.
432 Gattás, p.78.
433 Langenbuch, p.138.
434 Id„ p.137.
435 Id., p.154.
435 Estabelecimento:



FONTE Villaça [1978], figs 16 e 17

FONTE: PMSP.
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Desde o início do século XX, Santo André beneficiou-se com a presença da ferrovia 

tornando-se o

O impacto da ocupação ao longo da área de influência da Auto-Estradas se fez sentir 

de forma mais brutal na segunda faixa, na medida do avanço para o sul e da 

aproximação com a zona industrial que se estruturava próxima ao complexo da Light.
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Uma das principais fábricas que aí se instalou foi a General Motors no então núcleo 

colonial de São Caetano em 1927, devido à saturação da unidade da Moóca.439 Na 

mesma época, São Bernardo já abrigava uma pequena mais significativa concentração 

de fábricas, sobretudo de tecidos e móveis.440

f* 

p
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Bi 
b

participação majoritária de capitais nacionais.
437 Reis Fo., pp.109 et seq. Aí implantaram-se vários laboratórios farmacêuticos multi
nacionais: Wellcome, Abbot, Ciba-Geigy, Merrell-Le Petit, Squibb e outros. Exceção 
notável foi a fabrica de chocolates Lacta, de propriedade de Adhemar. A influência 
norte-americana sobre a urbanização paulistana pode ser atestada pela incorporação 
da Cidade Monções - embrião do Brooklin Novo - pelo polêmico empresário João 
Artacho Jurado. Localizado entre os córregos da Traição, Águas Espraiadas, a várzea 
do rio Pinheiros, a avenida Santo Amaro e ainda isolado apesar da rapidez corn que a 
região se urbanizava, a Construtora e Incorporadora Monções oferecia automóveis e 
telefones como atrativo publicitário extra para quem adquirisse uma casa "ford" de 70 
m2 no empreendimento. (Atlante, n°.4, p.57) Até mesmo a toponímia do bairro reflete 
a presença dos Estados Unidos como foco irradiador de valores para a classe média 
emergente: ruas Nebraska, Texas, Kansas, Michigan, Carolina do Sul, Hollywood, etc.

LaNGENBUCH, p.109.
439 Id., p.143. Em 1937, algumas de suas maiores empresas eram a Pirelli, Fichet &
Haumont, Moinho Santista e as IRFM. {id., p.144) —
440 Id., p.157.
441 Id., p.144.

(...) principal centro industrial suburbano de São Paulo.438

Entretanto, se a indústria em Santo André beneficiara-se com a disponibilidade de 

ferrovias, terrenos grandes, planos e cursos d'água,441 e, considerando que, dentre

provocaram uma singular inversão na paisagem urbana: ao contrário das antigas, 

localizadas em bairros fabris, cercadas por habitações operárias e administradas por 

uma burguesia residente em "bairros nobres" distantes delas, as de Santo Amaro 

localizaram-se em bairros classe-média ocupados por seus gerentes, muitos deles 

americanos e europeus, enquanto seus trabalhadores passaram a residir em distantes 

subúrbios populares rodoviários.437



A maioria dos núcleos suburbanos rodoviários que se estruturaram na segunda faixa

V

Com o início das obras via Anchieta em 1939, São Bernardo do Campo experimentou

88

sendo esta a génese do modelo urbano que presumo característica de São Paulo 

contemporânea, na qual a precariedade urbanística dos loteamentos conjugada à 

ausência de transportes metropolitanos e ao simulacro de acessibilidade oferecido 

pelos ônibus que passaram a cobrir as distâncias interurbanas geradas pela absorção 

de Santo Amaro, consagraram-se como forma eficiente de conformar o espaço urbano 

à divisão social do trabalho imposta pelo projeto económico multi-nacional e associado 

que assumiu a hegemonia no país na década de 1950 tendo a indústria automobilística 

talvez como seu pilar talvez mais robusto.

(...) não se desenvolve em função de nenhum pólo local de atração. Provém de 

loteamentos cujo lançamento e cuja efetiva ocupação dependem de fatores não 

geográficos (especulação imobiliária, 'agressividade de vendas', facilidades 

oferecidas aos compradores), e da posição geográfica definida em termos 

areolarmente mais amplos (...),442

Desde fins da década de 1930 tem sido intensa a formação de subúrbios na segunda 

. faixa a partir de antigas estradas vicinais percorridas por ônibus.443. No mapa da 

mancha urbana de 1962 observa-se o avanço da conurbação ao sul da Capital, o qual, 

originado em Santo Amaro, atravessou a Cidade Adhemar, Americanópolis, Jardim 
Míriam ao longo da avenida Cupecê, passou por Diadema e atingiu São Bernardo.

esses três fatores, São Bernardo difere de Santo André pelo fato de nunca ter havido 
íercovias em seu território, conclui-se que seu crescimento deveu-se sobretudo à 

presença da via Anchieta e da indústria automobilística em suas margens. O conjunto 

de obras do Projeto da Serra e as indústrias de base em Cubatão induziram, durante a 

vida pública de Adhemar, a formação de um vigoroso mercado de terras urbanas para 

fins industriais e residenciais na zona sul do município recém-expandido de São Paulo, 

a partir das ligações rodoviárias estabelecidas pela Auto-Estradas, num pulso 

urbanístico que passou partindo de Santo Amaro, passou por Diadema e atingiu São 

Bernardo do Campo.

442 Id., p.200.
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FONTE: VlLLAÇA [1978], fig. 18.

Segunda faixa
(6) Santo Amaro
(7) Cidade Adhemar
(8) Americanópolis
(9) Jardim Miriam
(10) Diadema
(11) S. Bernardo do Campo

rada do Alvarenga^. Q

FONTE: VlLLAÇA [1978], fig.17; Guia 4 Rodas São Paulo 1998.

Primeira faixa
(1) Brooklin Novo
(2) Brooklin Paulista
(3) Campo Belo
(4) V. Santa Catarina
(5) Jabaquara
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Automobilística (...),e proporcionando (...) condições necessárias para o exercício

89

(...) a expansão metropolitana em direção a São Bernardo teria se verificado se 

a moderna rodovia não tivesse sido construída, dadas as condições espaciais 

extremamente favoráveis, como a topografia suave e a disponibilidade de 

grandes extensões para serem loteadas ou transformadas em glebas 

industriais (...),448

Id., p.201.
Id., p.208.
Enciclopédia Larousse, p.5241.
Gattás, p.181.
Id., pp.223/7.
Langenbuch, p.210.
/d., p.215.

E, seguindo o exemplo dado pela Politécnica, São Bernardo do Campo vem

É elucidativa, nesse sentido, uma pesquisa realizada em 1962 pela prefeitura de São 

Bernardo acerca da composição do pessoal ocupado nas atividades industriais do 

município. Em 22 indústrias examinadas, apenas 17% dos empregados com formação 

superior residia ali,449 deixando entrever que o quadro administrativo das empresas 

domicilia-se em São Paulo onde é numericamente superior. Isto faz de São Paulo e 

São Bernardo cidades complementares na condição de epicentro da economia dos 

transportes rodoviários no Brasil.450

443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
450
cultivando suas vantagens comparativas nesse setor desde 1947, quando (...)O curso 
de Engenharia Mecânica foi instituído na FEI (...) enfatizando a (...) área de Mecânica 
Automobilística (...),e proporcionando (...) condições necessárias para o exercício 
pleno e potencial da profissão de Engenheiro Mecânico^ tanto em empresas de 
pequeno porte, como em empresas do porte das montadoras. 
(fei.br/mecanica/mecanica.htm) É surpreendente o fato da Faculdade de Engenharia 
Industrial ter como mantenedora a Fundação de Ciências Aplicadas (FCA), sociedade 
civil fundada em 1945 pelo jesuíta Roberto Sabóia de Medeiros, destinada a manter 
escolas de nível superior voltadas à formação de engenheiros e administradores de 
empresas. Dentre as instituições mantidas pela FCA contam-se a Escola Superior de 
Administração de Negócios (ESAN), o—Instituto de Especialização em Ciências

acelerado desenvolvimento urbano444 emancipando-se de Santo André em 1944.445 A 

deflagração da segunda revolução industrial446 com a implantação em suas margens 

das primeiras fábricas de veículos - Mercedes-Benz, Volkswagen (1956), Simca, 

Toyota, Willys (1958), Scania-Vabis (1959) -,447 consagrou o papel de São Bernardo na 

ocupação zona industrial ao sul da capital. A importância do corredor de expansão 

urbana Santo Amaro-Diadema-São Bernardo é corroborada pela observação de 
Langenbuch, segundo a qual



1950 Santo André São Bernardo Santo André1970 São Bernardo

127.032 29.295 418.826 201.662

7.661 1.551 50.372 75.118

239.835.241 17.552.796 5.896.701

solução.

Em 1950, o governador Adhemar de Barros contratou

90

Tabela 2.2 População, número de operários e valor produzido na indústria de Santo André e 
São Bernardo’

5 
■ 
I

Valor produzido 
(Cr$)

População

Operários

População

Operários

Valor produzido

(Cr$)
Fontes: Penteado, pp.15 e 31; IBGE, Censo Demográfico de 1970.

(...) a International Basic Economy Corporation, sociedade comercial com sede 

na cidade de Nova York, dirigida pelo eminente senhor Nelson Rockefeller, (...) 

exemplo de dedicação ao interesse público dos países americanos (...),451

Isso mostra a importância da indústria automobilística para São Bernardo, que 

permitiu-lhe a partir de sua instalação, ultrapassar-Santo André çm valor produzido, 

como se pode ver na tabela 2.2: apesar de possuir em 1970 metade da população de 

Santo André, São Bernardo tornara-se um pólo de atração de mão-de-obra muito mais 

intenso, aglutinando um contingente de operários proporcionalmente maior que o de 

Santo André (12% da população em Santo André e 37% em São Bernardo) e, em 

virtude disso, sai indústria atinge um valor produzido 64% superior ao de Santo André.

3.572.697

Administrativas e Tecnológicas (IECAT), o Instituto de Pesquisas e Estudos Industriais 
(IPEI), e o Instituto de Relações Sociais e Industriais (IRESI). A FCA e suas instituições 
são ligadas à Asociación de Universidades confiadas a la Compania de Jesús en 
America (AUSJAL), que por sua vez mantém vínculos de cooperação com a Association 
of Jesuit Colleges and Universities (AJCU), sediada nos Estados Unidos, (ver 
fca.org.br/fca.htm e ajcunet/edu)

Não se considerararn_as correções no valor da moeda nos vinte anos considerados, 
apenas o fato que o valor produzido em São Bernardo ultrapassou o de Santo André.

A abertura da via Anchieta trouxe o problema adicional do fluxo de cargas e 

passageiros tendo de atravessar o Centro para efetuar a ligação rodoviária entre 

Santos, o sul pela estrada São Paulo-Paraná, o interior pela Anhangúera, e o Rio de 

Janeiro e o restante do país pela Dutra, gerando problemas de trânsito de difícil
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para que, através dela,

chefiada por

(...) Mr. Robert Moses, cujo renome dispensa adjetivos (...),

procedesse, em colaboração eficiente com os engenheiros da prefeitura, a

Após diagnosticar que
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propostos.

(...) uma notável equipe de mestres americanos do planejamento de serviços 

públicos (...)
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(...)O problema municipal mais urgente de São Paulo é o transporte 

coletivo (...),454

(...) um exame objetivo dos problemas de nossa municipalidade de maneira a 

corrigir-se, de uma vez por todas, o grave defeito referido e a obter-se o 

máximo rendimento, não só do nosso aparelhamento técnico e administrativo, 

como dos recursos financeiros com os quais possa realmente contar a Prefeitura 

de São Paulo.452

451 Linneu Prestes citado em IBEC, pp.1/2.
452 Id., p.2.
453 W.,p.4.
454 IBEC, pTT37

Daí resultou o "Programa de Melhoramentos Públicos para a Cidade de São Paulo", 

cujo relatório dos consultores abordou planejamento, zoneamento, transporte coletivo, 

metro, sistema viário e trânsito, retificação dos rios e urbanização das margens, 

e praças, águas, esgotos e lixo, e financiamento dos melhoramentos 
453

Moses atacou os problemas do sistema viário e da retificação dos rios, chegando a 

conclusões no geral semelhantes às apontadas por Prestes Maia no Plano de
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Aparentemente um detalhe do Programa de Melhoramentos, a Rodovia Expressa do 

Sul estabeleceu ligações viárias fundamentais para o desenvolvimento futuro da 

cidade: uniu, a partir da extremidade do vetor centro-Traição, a marginal do Pinheiros 

e a Cidade Jardim à via Anchieta e ABC, ao longo da antiga divisa Santo Amaro-São 

Paulo.

Finalmente, a urbanização desencadeada nas extremidades do "Y" concorreu para o 

estabelecimento do mais característico dos bairros "nobres" paulistanos, o mais 

representativo dessa fase da história rodoviária de São Paulo.

455 O aproveitamento das vias radiais (/d., p.30); canalização e pavimentação dos 
fundos de vale (p.43); o uso de trens para descongestionar o acesso ao Centro (p.33); 
a descentralização industrial (p.25), e o aproveitamento para fins recreativos das 
parkways resultantes da retificação dos rios, (pp.22 e 46)
456 Id., p.15.
457 Id., p.40.
458 Id., p.42.
459 Id., p.43.
460 Langenbuch, pp.218/9.
461 Id., p.218.
452 Toledo [1996], p.109.
463 O Morumbi desenvolveu-se sob os auspícios do grupo articulado politicamente por 
Adhemar, em meio a uma complexa trama de interesses económicos. Atuantes em 
negócios em agricultura, terras urbanas, construção civil, empreitagem de obras 
públicas, transportes, comércio, indústrias, bancos e lazer, associados entre si e/ou a

Avenidas.455

Ciente em 1950 que a fabricação nacional de automóveis seria apenas uma questão de 

tempo456 e antevendo a magnitude dos problemas de trânsito causados pelo fato de 
Adhemar estar transformando a cidade em um nó rodoviário amarrando o norte e o sul 

do país, Moses propôs drenar o fluxo da Dutra e Anhanguera para a marginal do 

Tietê;457 daí à marginal do Pinheiros em direção a Santo Amaro458 e ligá-la à via 

Anchieta pela "Rodovia Expressa do Sul'',459 futura avenida dos Bandeirantes.

Prolongamento natural dos bairros-jardim lindeiros ao vetor centro-Traição,460 o 

Morumbi começou a ser ocupado lentamente a partir das imediações do Hipódromo 
Paulistano de Cidade Jardim após sua inauguração em 1946. "Área residencial fina"461 

que teve suas primeiras glebas urbanizadas pela Companhia Cidade-Jardim,462 

Morumbi materializou a opulência da elite burguesa paulista que enriqueceu durante o 
século XX.463



FONTE: PMSP; IBEC, pp.38/9.
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Segundo Langenbuch, o caráter sui generis do Morumbi
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Instalaram-se também no Morumbi hospitais, como o Hospital Infantil Darcy Vargas469 

e o Albert Einstein. Sua apoteose ocorreu em 1960, quando o prefeito da capital 

Adhemar de Barros transferiu a sede do Executivo estadual do bairro dos Campos 

Elíseos, no centro da cidade, para o edifício que abrigaria a reitoria da Universidade

Acima do hipódromo de Cidade Jardim, encontram-se o estádio do São Paulo Futebol 

Clube,465 construído em terreno em parte doado em 1951 pelo prefeito adhemarista 

Armando de Arruda Pereira,466 e a sede da Rádio e Televisão Bandeirantes,467 

sucedânea da Rádio Bandeirantes, fundada por Adhemar e transferida a seu genro 

João Jorge Saad.468

capitais estrangeiros, estruturados em poderosos grupos empresariais (companhias 
exportadoras, indústrias, bancos, a City, Light, Auto-Estradas, a Companhia 
Melhoramentos Norte do Paraná), congregavam-se em influentes associações de classe 
(FIESP, CNI, IPES, Mobilização Agrária do Paraná) em partidos políticos conservadores 
(PSP, PSD, UDN), clubes fechados (Harmonia, Paulistano, Jockey, Rotary, Lions), e 
ocuparam um grande número de postos-chave no Judiciário, Legislativo e Executivo 
municipal e estadual.
464 Langenbuch, p.219.
465 Fundado em 1930 por um grupo de diretores do Clube Atlético Paulistano, (Reis Fo., 
p.76) alguns dos quais também organizadores da Federação Paulista de Futebol 
quando a elite perdeu o controle sobre o futebol e não conseguiu impedir a 
profissionalização (aoki.eng.br/beto/historia/htm)

Id., p.3.
Langenbuch, p.219.
museudatv.com.br/biografias/joaosaad.htm; reescrita.jor.br/radioV.htm.
Langeubuch, loc.cit.

A consciência de estar no comando da mais poderosa economia da Federação resultou 

na necessidade da produção de um espaço com características suntuárias, 

concretizando a imagem que o society adhemarista cultivava de si, de empreendedores 

no Brasil de uma sociedade aberta e plural, de paladinos da economia de mercado e da 

livre iniciativa, de guardiães da propriedade privada e do respeito à ordem 

estabelecida.

(...) reside no fato de grandes extensões serem ali ocupadas por instalações 

destinadas a uso público e semipúblico, que se entremeiam 
residências (...),464

aoki.eng.br/beto/historia/htm
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Por esses motivos, apesar do papel secundário das avenidas do "Sistema Y" no Plano 

de Avenidas, elas foram decisivas para o adiamento da construção do metro na cidade 

de São Paulo e aqui são consideradas importantíssimas, mais do que qualquer outro 

elemento do Plano, para o futuro tomado pela urbanização paulistana.

470
471
472

* 
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Id., ibid.
Particularmente Adhemar.
Id., p.117.

Se o rodoviarismo corresponde a um "programa tácito de governo", segundo Maria 

Irene Szmrecsányi, então o "Sistema Y" atua como um "projeto implícito de 

planejamento territorial", que qualificou os confins de Santo Amaro e São Bernardo do 

Campo para sediar a fabricação nacional de veículos automotores, que hoje comandam 

as possibilidade do fluxo metropolitano, para não dizer brasileiro.

2.7.1.2 O esquema radial-perimetral

O esquema radial-perimetral propõe a expansão da área central da cidade cingida por 

uma circunferência que chega a aproximadamente 2 km de raio a partir da Sé, 

correspondendo ao Perímetro de Irradiação, até uma segunda circunferência com até 4 

km de raio sem abandonar o Triângulo e adjacências como seu centro económico e 

político-decisório, evitando a multinucleação pela qual lutava Anhaia Mello. Como já se 

mencionou, foi proposto com dezessete avenidas radiais e três perimetrais.

Inspiradas em Stubben segundo o próprio Prestes Maia,472 as avenidas perimetrais

Os eventos urbanísticos e políticos engendrados pela proposição das avenidas do "Y" 

estabeleceram definitivamente o eixo São Paulo-Santos, incluindo Cubatão já não 

apenas da usina da Light, mas de todo o complexo petroquímico e siderúrgico ali 

instalado num circuito de produção e consumo automobilístico, prova do sucesso do 

rodoviarismo de Washington Luiz e seus seguidores,471 o qual acabou por estabelecer 

as condições físicas em que a cidade do Plano de Avenidas se tornou Macro-metrópole 

e a congestão do Centro se tornou a de toda a região metropolitana.

Matarazzo, que não chegou a ser fundada, inaugurando o Palácio dos Bandeirantes.470
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Assim, ao elaborar o Ante-projeto na década de 1950, Prestes Maia deparou de novo 

com o problema que o levara a se opor ao projeto de metrô da Light quase trinta anos 

antes: a exiguidade da área do centro agora já ampliado, ante a multidão que a ele 

teria acesso pelo metrô, o que segundo Prestes Maia o inviabilizaria urbanisticamente.

para desviar do centro o fluxo de passagem, impedindo que o 

congestionassem. As características das vias formadoras desses circuitos dependeriam 

do estágio de ocupação dos bairros que atravessassem. Assim, o primeiro circuito 

perimetral, o Perímetro de Irradiação, envolveria o centro histórico de São Paulo, tanto 

nas áreas já consolidadas como em processo de requalificação devido a seu abandono 

pela ocupação residencial.

2.7.1.3 O metrô no Ante-projeto e a Segunda Perimetral

Se facilidade de acesso fosse levada pelo Ante-projeto ao Perímetro de Irradiação, este 

se congestionaria ainda mais do que já ocorria em 1956. Era necessário expandir 

novamente a área servida pelos benefícios do Plano de Avenidas, de forma a ampliar 

mais uma vez o centro, deixando a cidade^ crescer sem limites externos. 

Possivelmente, foi esse o motivo pelo qual Prestes Maia retoma no Ante-projeto ideias

473 Leme [1990], p.34.
474 Id., p.128.
475 Ver Eletropaulo [1986], pp.38/9.
476 Stiel [1986], p.34. 

O Boulevard Exterior, também conhecido como Segunda Perimetral e que não foi 

executado, atravessaria bairros residenciais ou mistos de ocupação residencial, 

industrial e comercial, sendo executado em parte sobre as antigas linhas férreas que 

seriam transferidas para as margens do Tietê.473 A área por ele servida corresponderia 

a um segundo círculo de bairros paulistanos formados sob o surto cafeeiro, 

consolidados, na maior parte ocupados por uma classe média emergente, cada vez 

mais numerosa474 e bem servidos pelos bondes da Light:475 Barra Funda, Campos 

Elíseos, Higienópolis, Cerqueira César, Paraíso, Vila Mariana, Cambuci, Ipiranga, 

Moóca, Brás e Luz.476 No início da década de 1950 as facilidades de circulação e acesso 

ao centro trazidas pelas novas avenidas permitiam um trânsito cada vez mais intenso, 

que começava a se acumular nas ruas ao redor do primeiro circuito477 levando a 

ameaça do congestionamento para perto desses bairros.
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do Plano de Avenidas, exigindo que fosse completada sua execução. Assim se 

explicariam os dois capítulos referentes aos transportes rodoviários, "Segunda 

Perimetral" (XVII) e "Função da Segunda Perimetral" (XVIII), nos quais condiciona o 

início das obras do metrô à construção do segundo circuito de vias perimetrais do 

Plano de Avenidas.

Prestes Maia aferrou-se no Ante-projeto à idéia de "artéria expressa típica", elegendo a 

avenida Itororó como única na cidade pelas condições topográficas "excepcionais".483

Prestes Maia, no entanto, vai muito além da simples proposição da Segunda 

Perimetral. Em capítulos anteriores, ele polemiza com Anhaia Mello a respeito dos 

transportes rodoviários esforçando-se por se mostrar superior a seu oponente em sua 

própria especialidade, o uso urbanístico das vias expressas.478 Analisa as relações 

entre metrô e vias expressas e afirma que estas são como que "metrôs para 

automóveis", sem cruzamentos em nível,479 propondo que se as executassem quando 

isso fosse viável.

477 Lefèvre, pp.52 etseq.
478 Meyer, p.116.
479 PMSP [1956], p.109.
488 Id., p.133.
481 Id., pp.109/10. Prestes Maia afirma que o traçado do metrô no canteiro central da 
avenida Itororó já estava presente no Plano de Avenidas, (id., p.110) o que não é 
verdade. No Plano de Avenidas a linha sul do metrô correria pela Nove de Julho, 
atravessaria o túnel e seguiria até Cidade Jardim. (PMSP [1930], p.273) O 
aproveitamento da avenida Itororó para o metrô sugere antes a influência da equipe 
de Moses. (Ver IBEC, p.44)
482 PMSP [1956], p.110.
483 Id., ibid.

Conclui que a via expressa e o metropolitano se completam, um não devendo existir 

sem o outro: o metropolitano por ser subordinado à rede de vias expressas480 e estas, 

como no exemplo do projeto da avenida Itororó,481 ocupadas em seu canteiro central 

' por linhas de transporte rápido e atendendo nas pistas asfaltadas ao tráfego de luxo 

dos carros de passeio e aos ônibus da população trabalhadora,482 constituindo 

alternativa a ambos, numa situação de oferta abundante de meios de transporte e 

liberdade de escolha para os usuários, correspondendo, provavelmente não por 

coincidência, ao que foi preconizado para a cidade por Robert Moses quando convidado 

em 1950 para aconselhar "melhoramentos" que a tomassem mais adequada e seu 

tempo e a sua escolha em termos urbanísticos.
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Não vislumbrava a possibilidade de que o poder público pudesse executar outras obras 
do mesmo gênero considerando a grande quantidade de riachos e córregos da bacia do 

Tietê ao redor dos quais a população mais pobre de São Paulo começava a se assentar 
demandando infra-estrutura viária e meios de transporte.484

No capítulo XVII do Ante-projeto, Prestes Maia justifica a proposição da Segunda 
Perimetral alegando, logo no primeiro parágrafo, que o problema tratado não era o 
metro em si, mas o transporte em modo geral. O metro sendo dele apenas parte489 

teria, portanto, que se submeter às diretrizes mais amplas da rede arterial da

484 (...) É a disposição que preconizamos para a avenida Itororó e que figurava no 
plano de avenidas de 1930. Embora por suas condições excepcionais, ela deva ter uma 
forte vazão, é evidente que a intercalação dum metropolitano ainda aumentará 
consideravelmente, sobretudo para a população modesta, a capacidade da via. Mas 
importa notar que as condições topográficas excepcionais, que a permitem não 
se repetem noutros setores da cidade. Por isso é mais fácil exaltá-las em 
conferências do que traçá-las efetivamente na prancheta ou no terreno. (id., ibid.) 
(grifo de Prestes Maia)
485 Id., ibid.
486 Id., ibid. Provavelmente Anhaia Mello e staff.
487 A propósito do centro de são Paulo no início da década de 1950, Lefèvre menciona
que (...) durante o dia, 900 mil paulistanos entram no perímetro central e dele saem 
em demanda a seus afazeres. Viajam de bonde 600 mil pessoas e 300 mil de ônibus, 
únicos meios de transporte coletivo existentes. Dai o congestionamento permanente 
no centro da cidade, nos pontos de bonde, nas filas de ônibus... (...). (Valêncio Barcos 
in Revista do Arquivo Municipal n°. CV, p.25 citado por Lefèvre, p.46) Ver também 
Lefèvre, pp.68 et seq. ___
488 Meyer, p.114.
489 PMSP [1956], p.133.

Partindo dessa estranha premissa (já comentada no capítulo anterior), Prestes Maia 
concluiu que a única outra possibilidade de via expressa, aliás, semi-expressa, para 

São Paulo era a Segunda Perimetral.485 Com sua construção atenderia tanto os 
favoráveis ao Ante-projeto quanto os que desejavam para a cidade, ao invés de metrô, 
uma malha de vias expressas, o que para ele era pura fantasia.486

Prestes Maia orientou-se, assim, para a idéia de se construir outra avenida cingindo o 

centro de São Paulo, com características acentuadas de via expressa, uma vez que o 

Perímetro de Irradiação começava a dar sinais de perda de vantagens em fluidez e 

acessibilidade.487 Segundo Regina Meyer, sua importância na malha viária paulistana 
obrigou a Comissão do Metropolitano a estudá-la separadamente.488
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Finalmente, Prestes Maia justifica a Segunda Perimetral argumentando que há dois 

tipos de cidades, as utópicas e as existentes. As primeiras, fruto da imaginação de 

seus idealizadores, podem ser estruturadas sobre, por exemplo, uma malha de artérias 

expressas e a partir dela se organizar sua ocupação.494 Às cidades existentes, 

"comprometidas", não resta outra saída que não os sistemas rádio-concêntricos, com 

boulevares ou rings, constituindo Paris, Viena e Londres exemplos por si eloquentes. 

Prestes Maia cita o exemplo de Londres e Liverpool que ao conceberem suas estruturas 

viárias rádio-concêntricas, fizeram-no independentemente da existência prévia de 

muralhas ao redor da cidade, como Paris e Viena, o que legitimaria ainda mais a opção 

pura e simples por esse tipo de estrutura viária.495

Prestes Maia procura comprovar estatisticamente a necessidade da Segunda 

Perimetral. Com base nos trabalhos do técnico de tráfego britânico Alker Tripp, Prestes 

Maia raciocina que, se para uma cidade com mais de um milhão de habitantes o 

circuito deve ter mais de uma milha de raio, no caso paulistano, a Segunda Perimetral 

deverá ter pouco mais de 1,6 km de raio, objetando aos que o reputam exíguo e

490 Id., ibid.
491 Id., p.128.
492 Id., p.133. Seu percurso sumariamente enunciado é o seguinte: Duque de Caxias- 
Amaral
Gurgel-travessia sob Consolação, Augusta; sobre Nove de Julho, Santo Antônio, 
Manuel Dutra-Jaceguai-Santo Amaro-travessia sob Brigadeiro Luiz Antônio; sobre 
Itororó-Liberdade-Galvão Bueno-Glória-travessia sob Conselheiro Furtado; sobre - 
Glicério, Prefeito Passos-avenida do Estado-travessia sobre Luiz Gama-avenida Leste- 
Trilhos-travessia sob Concórdia-João Teodoro-travessia sob Jardim da Luz; sobre 
ferrovias-General Osório-Duque de Caxias. (PMSP [1956], p.142) O traçado entre a 
rua Amaral Gurgel e o Glicério encontra-se no complexo viário- Costa e Silva 
(Minhocão). Ver também Anais, 1955, XII, p.145.
493 Ver Berrini Jr. [1956], p.263. (...) Os critérios utilizados para determinar o traçado 
evidenciam mais uma vez a preocupação de Prestes Maia em ser consistente com sua 
afirmação diante da proposta da Light (...). (Meyer, p.122; ver também p.125)
494 PMSP [1956], pp.133/4.
495 Id., p.134.

cidade.490 Idéia antiga, "artéria auxiliar e complementar" do sistema metropolitano,491 

a Segunda Perimetral atuaria como uma espécie de anel de interligação das radiais que 

desviaria do centro da cidade o tráfego de passagem.492 Assim como o Perímetro de 

Irradiação, Prestes Maia esperava que a Segunda Perimetral descongestionasse o 

centro, corrigindo em escala ampliada o mesmo ponto fraco do Plano Light que 

motivara sua crítica.493
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assegurando desafogo ao centro.496

496 Id., p.135. A primeira medida legal tomada para sua execução, datada de 1947, resumiu-se 
a prever o alargamento da rua Amaral Gurgel. (Berrini Jr. [1956], ibid.) Parte do traçado da 
Segunda Perimetral foi aproveitado para a construção do complexo viário Presidente Costa e 
Silva entre a rua Amaral Gurgel e a várzea do Glicério.
497 Zl: estritamente residencial com baixa densidade; Z2: predominantemente 
residencial com baixa densidade (comércio local e não local sob controle); Z3: 
predominantemente residencial com densidade média; Z4: uso. misto com densidade 
média alta; Z5: uso misto com densidade alta. (Código Geomapas do Zoneamento, 
pp.43 et seq.)
498 Nos termos em que a define Lefèvre: (pp.26 et seq.) (...) 4s linhas de bonde, 
fazendo a ligação entre os pólos de atração, criaram condições para o adensamento 
dos espaços intermediários; (id., p.28) (...) Como pode se ver na planta anexa, as 
linhas de bonde circundavam todos os pontos principais de interesse da cidade, tanto 
praças quanto edifícios públicos, formando uma malha com caractensticas muito 
cômodas para utilização, (id., p.29) Citando Ebe Reale, Lefèvre nota que as vantagens 
da cidade dos bondes podem ser consideradas políticas: (...) "os bondes, além de 
constituírem importante fator para o desenvolvimento destes tranquilos bairros 
residenciais, eram também um ponto de encontro da população. Todos se conheciam, 
ricos e pobres, políticos e operários, estudantes e donas de casa conviviam 
alegremente em suas viagens de bonde". (Ebe Reale citada por Lefèvre, p.30)
499 Como defendia Edgard de Souza e queria Prestes Maia.
500 PMSP [1956], pp.136/8.
501 Id., p.139.

Depois de mostrar a harmonia de sua concepção da Segunda Perimetral com o que se 

fazia no condado de Londres,500 Prestes Maia encerra o capítulo XVII do Ante-projeto 

fazer qualquer menção aos pontos de interseção de seu traçado com as linhas do 

metropolitano.501

Seu traçado cinge um conjuntos de bairros radialmente dispostos, de ocupação regular 

ou densa, em malha ortogonal, bem servidos de bondes e infra-estrutura urbana. 

Setor misto residencial, comercial e industrial, a área balizada ao centro pela Segunda 

Perimetral correspondeu a um cinturão de bairros que originou a faixa de Z3, Z4 e Z5 

pontilhados de Zl de São Paulo servido pelos bondes da Light em 1930.497 Vale dizer, 

a cidade gerada pelos transportes ferroviários, trens e, principalmente, os bondes da 

Light, aqui considerada um raro momento da história urbanística paulistana, um tecido 

urbano de qualidade razoável porque implementado sobre uma modalidade de 

transporte que exige para sua própria viabilização uma distribuição equilibrada da 

demanda,498 ideal para a manutenção sem ruptura da centralidade urbana.499
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Com efeito, seriam um forma de preservar a centralidade e, em última análise, os 

yalores imobiliários verificados na região central de São Paulo e no cinturão de bairros

O metrô do Plano de Avenidas e do Ante-projeto assemelham-se por terem sido 

concebidos para atuar sobre a centralidade urbana do núcleo histórico paulistano, 

sobretudo no que toca aos efeitos da verticalização e da intensificação do uso do solo 

sobre essa área. Ambos visavam atender a um centro com necessidade de expansão e 

igualmente eram uma resposta ferroviária a isso exatamente em momentos de tomada 

de consciência que os transportes rodoviários haviam se constituído "programa tácito 

de governo" como propõe M.I. Szmrecsányi, primeiramente em São Paulo com 

Washington Luiz e depois no Brasil com Kubitschek.507

passado desviando do centro os fluxos diametrais se possível com caráter expresso,502 

e afirma que essa obra

Prestes Maia no Ante-projeto chegou a propor que, juntamente com o aspecto de 

complemento ao metropolitano, a Segunda Perimetral tivesse caráter substitutivo ao 
mesmo.504 Alega que o complementa porque o integraria às linhas de trânsito rápido e 

ao sistema de ônibus, tornando-o altamente remunerador,505 mas por outro lado 

subentende que ela substituiria o metrô na medida que, atuando como um anel ao 

redor do centro, permitiria que se adiassem as interligações centrais "assaz caras por 

deverem ser subterrâneas".506

(...) visa mais o futuro, aliás imediato, porque as necessidades já são 

patentes.503

502 Id., p.141.
503 Id., p.142. Com relação à Segunda Perimetral, Berrini Jr. afirmou que (...) é preciso 
planejar e agir com certa rapidez, sob pena de tornar iníquos ou inexequíveis os 
projetos, ante as novas construções de vulto que surgem no traçado, e são aprovadas, 
á falta de meios legais que armem a Prefeitura com os poderes necessários para 
salvaguardar a faixa atingida. (Berrini Jr. [1956], p.264)
504 PMSP [1956], p.143.
505 Id., ibid.
506 Id p 144
507 Nos tempos de Washington Luiz e de Juscelino Kubitshcek.



r
h

I

i

i

i

i

i

101

I

I

: x
I

I
I

I i

508
509
510

Prestes Maia não quer o metrô no Plano de Avenidas porque um meio ferroviário 

intensificaria o uso do solo indesejavelmente, contrariando sua natureza rodoviária e 

extensiva. Daí seu caráter paradoxal. O Ante-projeto, todavia, é necessário mas deve 

ser postergado até o esgotamento das possibilidades rodoviárias representados pela 

Segunda Perimetral, o que equivale a adiá-lo para as calendas gregas.

i
i
i

E5-r •

II
II

Campos No., p.366.
Id., p.370.
Lefèvre, p.4.

que a envolvia, mantendo a frequência de pessoas e dispensando o uso do solo para 

seu transportes, conservando, enfim, a qualidade ambiental do espaço urbano. 

Todavia, triunfando o rodoviarismo e as ideias contidas no Plano de Avenidas, o que 

passou a se praticar com toda a intensidade em São Paulo foi a expansão de seu tecido 

edificado sem ruptura até seus mananciais ao norte e ao sul.

BIBLIOTECA FAUUSP 
Pós-Graduaçâo

É curioso o fato de o metrô do Plano de Avenidas não só ter sido concebido ad hoc, 

como também de ter servido como munição de Prestes Maia contra o staff de Victor 

Freire ao qual pertencia o jovem Anhaia Mello, os quais abraçaram a causa 

modernizante da Light e do plano de Norman Wilson e tornaram-se momentaneamente 

defensores do metrô em São Paulo. Ainda mais considerando que trinta anos depois, 

Anhaia Mello se tornaria o líder da corrente de opinião mais contrária ao 

Ante-projeto de Prestes Maia.

Segundo Campos Neto, o trabalho de Ulhôa Cintra e Prestes Maia exprimia uma 

tendência que vinculava a atividade urbanizadora exacerbada ao desenvolvimento 

industrial e que tomava corpo na violenta expansão dos negócios imobiliários em São 

Paulo a partir da década de 1930.508 Ao mesmo tempo buscava aproximar ao máximo 

a realidade futura da cidade ao quadro aparentemente coerente e racional 

representado pelo conceito de Hénard. Conjugou, assim, pragmatismo e ideologia.509

O metrô representa o transporte ferroviário que preservaria a centralidade e 

intensificaria seu uso sustentável ao concorrer com o transporte individual. Isso 

contraria o pressuposto ideológico mais característico do Plano de Avenidas, o efeito 

multiplicador de distâncias propiciado pelo transporte rodoviário, segundo Lefèvre, 

motor da expansão extensiva e indefinida da cidade de Prestes Maia,510 do "latifúndio 

urbano'' paulistano.
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Além disso, Prestes Maia não teria avaliado corretamente o impacto urbanístico da 

expansão da frota paulistana após Washington Luiz, o Plano de Avenidas e o "Y"; não 

salvaguardou o meio edificado com o descongestionante do trem subterrâneo; o 

pitoresco centro paulistano mostrado n'Os Melhoramentos de São Paulo começou a dar 

os primeiros sinais de asfixia e decadência face ao volume de tráfego que se formava. 

Numa última tentativa, Prestes Maia embutiu no Ante-projeto um adendo ao Plano de 

Avenidas, necessário ao modelo rodoviário de cidade ao mesmo tempo que alternativa 

ao meio de transporte que era a própria razão de ser do trabalho. Mas não era possível 

deter o inexorável.

i'í

É provável que Prestes Maia quisesse consumar a execução do Plano de Avenidas com 

a Segunda Perimetral nos termos do argumento contido à página 142 do Ante-projeto, 

quando afirma que essa avenida visava um futuro que se aproximava do presente a 

uma velocidade com a qual não contava - Prestes Maia e seu staff trabalharam com 
projeções muito aquém do confirmado a posteriori pelos fatos.511

(...) à -destruição de espaços urbanos de elevada qualidade e que muitos anos 

tinham requerido para o seu aprimoramento.5™

>■:

'I!

A partir da fabricação nacional de automóveis em 1956, o centro de São Paulo foi 

condenado à decadência urbana pela conjugação do impacto ambientai gerado pelo 

acúmulo de veículos em circulação com a capacidade do automóvel de permitir que 

sua antiga população residente prescindisse dessa região e migrasse para novos 
bairros.512 Executou-se então a sentença de morte da cidade de Piratininga, sacrificada 

para dar espaço aos automóveis e ônibus, em movimento ou não,513 conduzindo

511 Segundo Berrini Jr., no entanto, a Segunda Perimetral foi concebida em 1955 
supondo uma evolução no volume de tráfego que projetava para São Paulo em 1975 
uma frota de 284.000 veículos, (Berrini Jr. [1956], /oc.c/t.) cifra rapidamente 
superada pela indústria automobilística nacional.

Villaça [1978], pp.279, 352/3; Lefèvre, p.60.
Lefévre, p.5.__  —
Id., p.4.
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3 A IDÉIA DE METRÔ EM SÃO PAULO NA 
FORMAÇÃCLDA METRÓPOLE 

(1898-1953)
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3. A IDEIA DE METRÔ PARA SÃO PAULO NA FORMAÇÃO DA METRÓPOLE (1898-1950) 

Este capítulo procura mostrar o progresso, concomitante à formação da metrópole 

paulistana, da idéia de se construir um metro para a cidade de São Paulo, tendo por 

intuito aquilatar a oportunidade do projeto de Prestes Maia frente à anterior percepção 

por técnicos ou mesmo leigos da necessidade desse sistema.

Numa, iniciada sob o dinamismo das exportações de café no modelo agro-exportador e 

o comando paulista do governo federal, já perceptível na década de 1920 e ampliada 

sob o nacional-desenvolvimentismo industrializante após 1930, a cidade assumiu a 

liderança e passou a exercer atração sobre as demais regiões do território nacional em 

termos de lucros e salários por seu amplo mercado de investimentos e trabalho. 

Noutra, iniciada exatamente no período estudado nesta tese, em meados da década de 

1950, São Paulo tornou-se pólo de intensa atração de capitais de origem estrangeira 

investidos em indústrias voltadas para os mercados internos de consumo e 

mão-de-obra, sob o modelo económico do desenvolvimentismo associado.

* 

* 

*

n
*

<1, 
9i

li 
In
ii

Duas questões se colocam: se a iniciativa de implantar em São Paulo um sistema 

metropolitano de transportes foi tomada por particulares, empresas privadas ou pelo 

poder público, que não o proporiam se não vislumbrassem perspectivas de retorno 

privado ou público, quando a expansão da demanda tornava-se óbvia diante 

pressão demográfica, porque o establishment paulistano resistiu à possibilidade 

vê-lo construído?;515 porque a Prefeitura na década de 1950 tomou a iniciativa 

lançar mais uma proposta de metro e qual sua relevância frente às anteriores?

Conceituando-se, segundo a orientação teórica desta tese, a formação da metrópole 

como fenômeno em que a expansão e a grandiosidade física dos centros urbanos 

considerados explica-se pela ampliação de sua escala sócio-territorial de mobilização e 

drenagem de recursos pelo poder de suas elites económicas e políticas locais 

acompanhada da universalização de seu meio sócio-cultural,516 pode se dizer que a 

metropolização paulistana desenvolveu-se em pelo menos duas etapas.

515 Teria sido modernidade demais para uma elite em cujo entender as massas consumidoras
dos transportes coletivos constituiriam um "interlocutor a manter dentro de limites que não 
colocassem em risco a ordem burguesa"? (segundo Debert, p.22) 
516 Ver Szmrecsányi [1993], p.206.
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(...) a burguesia emergente em São Paulo aprendeu a enxergar o café como um 
conjunto de atividades económicas interligadas, às quais as políticas específicas 

de Estado poderiam ser de grandes estímulo.517

!.«•

l !
|

:iI
r

í|

í
I:
ií
‘I

Essa tendência permitiu que, sob os influxos da demanda externa por cafe 

complementada por um mercado regional em expansão, a economia paulista se 
transformasse num complexo empresarial capitalista,518 englobando atividades de 

exportação e importação, bancárias, ferroviárias, industriais, comerciais no varejo, de 

especulação com terras devolutas ou apropriadas, de negócios imobiliários urbanos, 

como loteamentos, construção de moradias para locação, e de serviços de consumo 

coletivo urbano, como água, energia e transportes.519 Daí resultou que em poucas 
décadas o mercado interno servido pela cidade incorporou o de outras regiões?20

., ' e Szmrecsányi mostra que, como metrópole económica e cultural, São Paulo 

ja competia vantajosamente com o Rio de Janeiro antes de 1930 e que levaria mais 

trinta anos para ultrapassá-lo demograficamente, a part.r do desianchar da indústria, 

para qual a década de 19S0, com a abertura aos investimentos diretos de capitais 

estrangeiros promovida por Kubitschek, foi um ponto de virada. Ainda segundo essa 

autora, de.taram-se nesse momento as raízes de uma nova metrópole, fundada na 

participaçao cada vez mais intensa do grande capital Internacional e, particularmente, 
financeiro, cuJa Presenca no país se consolidaria nas duas últimas 

décadas - as "décadas perdidas' - do século XX.

A primeira etapa decorreu da articulação geográfica e político-administrativa 

desempenhada pela cidade sobre o território de expansão do café e da mão-de-obra 

livre durante a segunda metade do século XIX quando

Essas transformações são essenciais para o entendimento 
histórico-sociais nas quais a Comissão presidida por Prestes Maia elaborou 

Ante-projeto de um Sistema de Transporte Metropolitano para São Paulo, pois na 
década de 1950, a cidade construída não só passa a se expandir vigorosamente sua

517 Id., p.211.
518 Cano, pp.42 et seq.
519 Szmrecsányi [1993], p.207.
520 Singer [1977], pp.49 et seq.
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A liderança política da cidade, modificara-se, porém. Sua burguesia tradicional passou 

a dividir poderes tanto com representantes do capital externo, como com novas 

lideranças populares, populistas já conhecidas e outras de origem sindical 

emergiram nos anos que se seguiram à instalação do regime militar.

Note-se que dentre um elenco de possibilidades de reinvestimento à disposição da 

burguesia paulista nos primeiros decénios do século XX, uma lhe seria particularmente 

promissora, os negócios com automóveis, seus insumos e com transportes rodoviários. 

Tratava-se da mercadoria que se mostrou a mais importante e estratégica do 

capitalismo financeiro monopolista, segundo Baran & Sweezy, por sua capacidade de 

demandar capital e fazê-lo acumular.521 No caso do Brasil, ela significava também 

possibilidade de transpor para o país de forma reflexa e restrita, benefícios que 

modernização fabril empreendida por Henry Ford vinha impondo à economia 

sociedade norte-americanas.

521 Ao analisar o capitalismo financeiro, Baran & Sweezy atribuem extraordinária importância às 
invenções do homem (...) que abalaram toda a estrutura da economia, criando além do capital 
que absorvem diretamente, vastos mercados para investimentos (...), (Baran & Sweezy, p.219) 
destacando a máquina a vapor, a ferrovia e o automovel. (id., ibid.) Todavia, esses autores 
salientam que o automóvel não só estimulou a petroquímica como manteve um (...) efeito 
indireto muito maior que o direto sobre a procura de capital (...) (/d., p.220) bem como sobre o 
(...) processo de suburbanização, com todas suas consequentes implicações na construção de 
residências, lojas comerciais e rodovias (...) continuamente exploradas pelo automóvel. 
(Jd., ibid.}
522 Secretário da Justiça e Segurança Pública do estado de São Paulo (1912-1914), prefeito do 
Município de São Paulo (1915-1919), presidente do estado de São Paulo (1920-1924) e

O marco dessa opção foi estabelecido durante a vida pública de Washington Luiz 

Pereira de Souza,522 o mais ativo propagandista dos transportes rodoviários no Brasil. 

Ele deixou claro para a burguesia não só paulista como nacional - ao proclamar a 

obsolescência das ferrovias - que o novo meio de transporte rodoviário constituía uma 

modalidade não só mais flexível e prática em seu uso, como mais útil sob uma 

perspectiva política, pois facultava a número indefinido de indivíduos tomar parte em 

seus lucrativos negócios, permitindo uma oportuna expansão da classe empresarial.

periferia ocupada por trabalhadores menos qualificados, como, em certos pontos 

avança pelas rodovias assentando a indústria e sua mão-de-obra, ampliando-se para 

além de seus limites administrativos e gerando a Região Metropolitana, oficialmente 

definida na década de 1970.



••í

106i

i
ii

!■

i!

1 •

tt I 

í ■

!| 
I

•!
•!

ll
ii
•I

A segunda fase da metropolização paulistana foi conduzida por sua nova zona sul, num 

processo organicamente relacionado à instalação das fábricas de automóveis no ABC, o 

qual tomou vigoroso impulso com a incorporação de Santo Amaro a São Paulo e a 

ocupação industrial dos sertões de São Bernardo do Campo,524 Este fenômeno pode ser 

interpretado como desencadeado pela Light, com as obras do complexo hidroelétrico 

da Cubatão e cujas diretrizes estariam cifradas no Plano de Avenidas sob a rubrica 

"Sistema Y".

Nos decénios da primeira fase da metropolização, São Paulo começou a presenciar de 

forma embrionária a fabricação nacional de autopeças e depois de veículos 

automotores na região do ABC, o que acabaria transformado essa aglomeração 

suburbana em sede da "segunda revolução industrial brasileira",523 produtora de 

carros, ônibus e caminhões para o Brasil do século XX. Dado importante é que 

diferentemente de antes de 1930, o fluxo migratório fornecedor de mão-de-obra 

barata que instalou o desenvolvimento automobilístico ao redor de São Paulo passou a 

se originar sobretudo no Nordeste brasileiro. Chegando às levas, os migrantes foram 

ocupando os postos de trabalho gerados pela jovem indústria e se acomodando no 

cinturão de loteamentos desurbanizados ampliando as "periferias", face à indiferença 

do poder público, mas eventualmente adulados pelo populismo autoritário ou 

democrático.

presidente da República (1926-1930).
5« í XPU/™° d0 líder Patrona' d0 setor de autoPeÇas na década de 1950 Ramiz Gattás.
éoora- á T > f 1 Interassante, d0 'cintu™ de loteamentos residenciais suburbanos" da 
municínin^í-ultrapassado 05 municipais, abrangendo trechos expressivos de 

se des,aam msk e

ZdMamZen^° qUaa° tipospanér:cos de ^úrbio desenvolvidos com apoio na circulação 
rfa^ s iS, ? dP°c°™^ Subúrbios-entroncamento", "subúrbios-ex- 
vilarejo , suburbios-loteamento' e suburbios-ônibus". (id., p.202)  

p ção de Santo Amaro, essencialmente sobre uma base rodoviária, teria "ditado 

moda" em termos de produção do padrão urbanístico periférico, pela quantidade e pela 

quahdade dos "subúrbios-loteamento" e "subúrbios-ônibus" que aí se formaram 

P ndo se depois por toda a cidade. Com efeito, esparramaram-se sobre um arco 

. estendido desde o Capão Redondo passando por Santo Amaro, Diadema, São

I Bernardo, São Caetano, Santo André, Sapopemba, Penha até Guarulhos, moldando a 

I S zonas su* e 'es^e paulistanas, compondo sua típica e tristonha paisagem
suburbana.525
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Fica, pois, a pergunta: como a idéia de metrô em São Paulo teria evoluído de 

remota possibilidade em 1898 à condição de "salvação da cidade", como 

necessidade e urgência tornaram axiomáticas pouco antes de Faria Lima atacar 

obras em 1968?

526 Prestes Maia citado por Fagnani, p.216.
527 PMSP [1956], p.113.
528 De fato, há sistemas_de transporte rápido metropolitano sem qualquer trecho subterrâneo, 
como em Cleveland, nos Estados Unidos. (Os Metros no Mundo, s.p.)
529 o primeiro projeto foi aprovado em 1856 e as obras tiveram início em 1860 pelo sistema 
cut-and-cover. Entrou em operação a 9 de janeiro de 1863 usando locomotivas a carvão. Apesar 
da fumaça sulfurosa, o metrô de Londres mostrou-se um sucesso, tendo transportado em seu 
primeiro ano 9.500.000 passageiros. (Encydopaedia Brítannica, XXI, verbete Subway. 
p.498) Poupara-se a superfície e o património edificado das permanentes obras de alastramento _ 
do leito carroçável exigidas pelas modalidades rodoviárias, (/d., XXII, verbete Tunnel^ p.524)
530 Gtasgow inauguou em 1886 um sistema suburbano com 3,2 km de linhas subterrâneas sob o

(...) detestável e útil abreviação de metropolitano.526

Assim Prestes Maia definia a palavra, mas afora isto, considerava "metrô” um conceito 

de transporte público plural em meios, que visasse aumentar a eficiência da oferta do 

que se denomina "trânsito rápido" a distâncias maiores que as dos limites urbanos, 

para o que se destacavam veículos que corressem em leito próprio e fechado, sem 

cruzamentos em nível e em condições técnicas perfeitas.527 Portanto, para ele, metrô 

não significava necessariamente "trem subterrâneo".528

Todavia, a necessidade de descongestionar aliada à de preservar o património 

edificado em centros urbanos consolidados havia sugerido anteriormente o 

confinamento do leito ferroviário urbano num túnel subterrâneo, liberando o solo para 

fins que não os de circulação de veículos. Foi o que levou Charles Pearson a propor em 

1843 a construção em Londres de uma ferrovia subterrânea de 4,92 km denominada 

Metropolitan Railway ligando a rua Farringdon à Bishop's Road.529

O exemplo londrino foi rapidamente assimilado por outras cidades que deram início a 

construção de suas linhas metropolitanas subterrâneas ou primeiramente de superfície 

e elevadas, para depois acrescentar trechos subterrâneos ou enterrá-las.530 Dessa
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Vale dizer, embora uma rede de transportes metropolitanos possa ser formada por 

tramways e bondes, subterrâneos ou não, "metrô" confunde se com "trem 

subterrâneo" por este desempenhar a função mais importante do sistema: aumentar o 
—*

■ número de passageiros transportados e eliminar da superfície das áreas centrais a 

disputa entre ocupação e circulação,531 sendo por isso a parte capaz de emprestar seu 

nome ao todo. Prestes Maia se define no Ante-projeto por uma postura aparentemente 

intermediária, em que as linhas devem ser subterrâneas apenas no centro, nos pontos 
monumentais e nos melhores bairros.532 Tratemos agora da idéia do metrô em São 

Paulo dividindo-a em quatro tópicos: pré-história, proto-história, a vida institucional do 

Ante-projeto e a superação do Ante-projeto pelo metrô existente em São Paulo.

na Europa. Paris iniciou em 1900 a operação d^ir í T? de 4 km' a primeira eletrificada

(•••) Disse um técnico que o alívio do conoestinn->m0nt - °por trem metropolitano, a evitar a vinda de oeln m ^n ™' maS indiret0' correspondendo, 
consequentes embaraços de tráfego e esfac/onamentafpMspTwsefV?^)3^^0^'5' “

forma consagrou-se na opinião pública a idéia de metrô sinónimo de subway. 

A definição de metrô é, pois, elástica, na medida em que não significa, mas pode ser 
entendido, como linha subterrânea, elevada, de superfície ou combinando esses três 

tipos conforme a cidade na qual se o constrói, permanecendo sempre o caráter de 

! transporte rápido de massas. Acresce que a idéia de metrô implica em um sistema de 

linhas articulando o todo urbano, ligando o centro aos limites da circulação pendular de 

massa e, portanto, os limites entre si.

3.2. A PRÉ-HISTÓRIA DO METRÔ PAULISTANO: EXPLOSÃO POPULACIONAL E

PRECURSORES DO SISTEMA DE TRANSPORTES DE MASSA

Esta seção descreve as propostas de transporte metropolitano formuladas para Sao 

Paulo entre 1898 e 1924 segundo o historiador dos transporte coletivos no Brasil 

Waldemar Corrêa Stiel, tendo em mente que significaram uma incipiente consciência 

de que os problemas urbanos paulistanos mudavam rapidamente de escala e natureza, 

exigindo a curto prazo soluções ousadas, caso contrário seu custo se elevaria a níveis 

proibitivos, perdendo-se definitivamente o controle sobre o processo de expansao 
urbana.
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Tabela 3.1 População paulistana entre 1890 e 1900
ANO

1890
HABITANTES

64.934

1900
Fonte: Langenbuch, pp.77, 82.

Levas de imigrantes vindos da Europa e os efeitos do Relatório da Comissão de Exame 

e Inspeção de 1893 e do Código Sanitário de 1894 - que provocara um êxodo da 

população pobre do núcleo histórico paulistano, liberando-o para o uso pelo 

terciário -534 desencadearam um ataque especulativo ao cinturão de chácaras que o 

envolvia formando os primeiros subúrbios paulistanos.535 Com efeito, a expansão das 

atividades económicas transformou o Triângulo central em destino de cada vez mais V 

viagens pendulares a trabalho, negócios ou passeio. A pé, em bondes ou coches, a

A última década do século XIX foi um momento crucial na evolução de São Paulo 

guando sua população praticamente quadruplicou, intensificando consideravelmente a 

pressão demográfica intensificou-se sobre seu sítio urbano.533

532 Id.r p.80.
533 Nesse período mudou a escala das plantas que representam São Paulo. Sintomaticamente 
(...) A planta de Gomes Cardim, datada de 1897, retrata tão espantoso crescimento, 
(Langenbuch, p.82)
534 Andrade, p. 150; Sampaio [1994], pp.19/20; Bonduki, pp.21/6; Rolnik, p.89.
535 Langenbuch, loc.cit. Não é tarefa fácil definir "subúrbio". Segundo Langenbuch, a conclusão da 
estrutura básica da rede ferroviária extra-regional de São Paulo em 1867 alterou profundamente 
os arredores paulistanos, (/d., p.78) Observa-se na década de 1890, uma rápida incorporação do 
"cinturão de chácaras" ao redor da capital por uma intensa especulação imobiliária motivada 
pela pressão demográfica, (/d., pp.82/3) formando um conjunto de arruamentos isolados 
precariamente unidos ao núcleo original paulistano, segundo esse autor, matriz do primeiro 
cinturão de subúrbios paulistanos. Todavia, ao analisar a formação das metrópoles brasileiras, 
Villaça aponta a existência já no século XIX do Brás, o primeiro subcentro brasileiro. (Villaça 
[1978], p.325) O Brás desenvolveu-se sobre o vetor que, com o centro na Sé, aponta para o Rio 
de Janeiro (/d., p.84) isolado do centro paulistano pela barreira do rio Tamabduateí. (/d., p.175) 
Administrativamente um bairro paulistano, as características de enclave de imigrantes italianos 
fez do Brás até a década de 1940, (...) quase uma "cidade"autónoma dentro de São Paulo, (id., 
p.322) A partir desse exemplo empírico, inferiríamos o subúrbio constitui um fragmento de 
tecido urbano isolado e subordinado administrativa* ou sócio-economicamente ao principal,** o 
qual pode se conurbar a ele perdendo a denominação de subúrbio e tornando-se simplesmente 
um bairro*** ou, caso se situem fora dos limites da cidade principal, mesmo conurbados, 
continuam sendo designados como tais - as "cidades-subúrbios" como as denomina Villaça. (id., 
p.49). Destarte, devido à flexibilidade do termo, evitaremos ao máximo seu uso neste trabalho.
* Como o Brás com relação a São Paulo
** Como os municípios do ABC e Guarulhos.
*** Nesse sentido, o Jardim América foi subúrbio nos tempos de sua incorporação devido a seu isolamento 
do núcleo histórico7 paulistano. Atualmente, não só o Jardim América fundiu-se à mancha urbana paulistana, 
como a prática de 'origem norte-americana do commuter rodoviário desfez a pecha que pairava sobre a 
denominação "subúrbio".
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3.2.1 OS BONDES DE MOURA LACERDA

Assim motivadas e consoante o ideário liberal incorporado à legislação em vigor, as 

primeiras propostas de transporte público de massas envolvendo linhas expressas para 

São Paulo surgiram na virada do século XX. A primeira ocorreu em 1898 quando um 

cidadão solicitou à Intendência municipal permissão para explorar uma linha de bondes 

circundando o centro paulistano.

t

demanda pela colina histórica fez da superfície do solo objeto de conflito entre 

’i ocupação e circulação.

Il

II.
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• i
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Tratou-se do coronel Benedito Moura Lacerda, que enviou à Câmara uma proposta de 

estrada de ferro circular, transformada em projeto de lei.536 A solicitação foi 

aprovada,537 sendo Moura Lacerda - ou a empresa que viesse a constituir - autorizado 

em caráter precário pelo Executivo municipal a elaborar o projeto dos bondes para 

explorá-los por vinte anos.538

A operação dos meios de transportes urbanos passou a demandar espaços que tinham 

de ser subtraídos de áreas edificadas e edificáveis, levando a expansão urbana ao 

impasse pelo esgotamento desses espaços de circulação e consequente 

congestionamento do centro paulistano. Os debates suscitados pela percepção dessa 

piora relativa nas condições de uso do espaço público foram travados entre diferentes 

segmentos da opinião, ora em âmbito privado, ora na Câmara Municipal. Envolveram 

magnatas, empreendedores e profissionais liberais que denunciaram a gravidade da 

situação mas também propuseram soluções que correspondiam a opções de 

investimento na satisfação da incipiente demanda por transportes coletivos de massa.

NUneS QUedÍnh°' AsdrÚba‘ d°
Câmara Municipal d/sãc^Pãulode~ 1898’ Se9undo a relação dos vereadores da 
emitiu-se o paíecer A Comis ãn dX ° na0 era Vereador na legislatura durante a qual 
formada por Asdrúbal do Nascimpnrn bras 9ue analis°u a solicitação de Moura Lacerda era 
538 Pela lei n0, 376 de 12 de dezemhrn ^iqqq6^^0 e Joaquim de Toledo Piza e Almeida.
Os bondade M»Ura Lacerda. a ' « Atos 1897-1399, p.91)
s^am d. vale do A„b±bT ,T“ .í>,V!9.MLe.“"taspor cercas de arame, 
seguiriam o Tamanduatei até o %í a T T 3 PUa F,°rêncio de Abreu- trilhos da SPR, 
passariam por trás dos Campos Elíseos P° |3 Sortar a Santos-Jundiaí e a Sorocabana, 
tramway de Santo«Amarotomarit , f ?"S,OlaçaO' transP°nam o Saracura, o Bexiga e o 
voltando ao Anhangabaú fechando o -irrrt 3 6 ° córre9° Lavapés até o Tamanduatei,
entre os Campos Elíseos e a Consol °íJrCUIt° PP’91/2) Não há sobre o traçado 
burros ou se Moura Lacerda já tinha em vista" usXVaXSrX^5 PUX9d°S
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3.2.2 A "Metropolitana" de Filipe Gonçalves

Outra proposta de foi encaminhada por Filipe Antônio Gonçalves e levada à Prefeitura 

em agosto de 1904.542 Gonçalves pretendeu construir uma estrada de ferro 

subterrânea, a "Metropolitana" como ficou conhecida. Ao que parece, quando chegou à 

Prefeitura, a Metropolitana não era um projeto desconhecido pela opinião pública local, 

tendo causa do certo frisson na alta burguesia paulistana a possibilidade de a cidade

Todavia, a Comissão de Justiça da Câmara entendeu que o contrato prévio firmado 

entre Moura Lacerda e a Intendência de Polícia e Higiene excedia a letra da lei 

interferindo nos direitos de terceiros,539 e que, a bem da fiscalização e segurança 

públicas, não consentiu que as ruas tivessem "mais carris do que o necessário" para o 

atendimento da população. Assim, alegando que o solicitante não apresentara a 

documentação exigida pela Prefeitura dentro do prazo, não se aprovou o contrato 

definitivo. Sendo impossível para o prefeito deferi-la, a concessão precária caducou a 

15 de março de 1899.540

Analisando seu traçado, conjecturamos que os bondes de Moura Lacerda atenderiam a 

bairros populares paulistanos em formação como o Pari, Bom Retiro, Barra Funda, 

Bexiga, Liberdade, Cambuci e Brás, ainda que não se possa esclarecer sobre a linha 

entre a Barra Funda e o Bexiga, exatamente quando ela passa "por trás" dos bairros 

"nobres" dos Campos Elíseos e Consolação.541

539 Concorrendo com os bondes a burro da Companhia Viação Paulista. (Atas, 1899, LXXXIV, 
pp.81/2)
540 Id,, p.239.
541 Nesse sentido, a Light significou em 1900 um salto qualitativo e quantitativo em escala e 
padrão de serviços aos quais o empresariado nacional parecia ainda não estar acostumado. Em 
princípio a proposta de Moura Lacerda não poderia ser tratada como um projeto de metrô, 
mesmo que o primeiro cinturão de chácaras em torno do núcleo histórico estivesse sendo 
velozmente absorvido por arruamentos e novos bairros, tendo em vista que ela não foi assim 
designada em sua época, quando já se conheciam sistemas metropolitanos em cidades 
européias e norte-americanas. Isso pode significar que o projeto restringiria suas ambições 
como investimento e limitava sua visão da cidade no momento presente, quando a urbe mal 
começava a se perceber como um fenômeno concebível e tratável urbanisticamente. No entanto, 
dois aspectos permitem conceituar essa iniciativa como tal. Em primeiro lugar porque 
tecnicamente o sistema se enquadra na rígida definição de metropolitano expressa por Prestes 
Maia, pois se constituiria por veículos correndo em leito próprio e sem cruzamentos em nível, 
prevendo-se as melhores condições operacionais possíveis. Em segundo lugar, pelo sistema 
praticamente contornar o "centro expandido" atingindo bairros populares e passando ao largo 
dos setores "nobres", auto-suficientes, num claro sentido de transporte de massas, que não era 
assumido e sequer organizado pelo Estado.
542 Anais, 1911, p.449. --------
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Baseou-se em estudos prévios dos engenheiros Vítor de Lima e Paulo Alfredo Polto, 

resultando numa linha circular de 41 km orçada em 2.300:000$000 (dois mil

Seu traçado, contrastando com o proposto por Moura 

Subterrânea onde fosse 

a Metropolitana não afetaria o trânsito nem a imagem da cidade.

Pela lei municipal n° 880 de 9 de março de 1906, Antônio Prado autorizou Gonçalves, 

ou a sociedade que estabelecesse, a organizar uma estrada de ferro circular - que a 

rigor, apesar de seu nome, não teria caráter de transporte metropolitano - a ser 

construída por sua conta e risco, fixando um ano para os projetos e mais seis meses 

para o início das obras sob pena de caducidade.545

trezentos contos de réis).

Lacerda, serviria em particular a regiões 

necessária,551

Malgrado o apoio do prefeito, seu traçado seria diferente daqueles dos bondes para

"nobres".550

Caberia à Prefeitura definir o valor das passagens e o direito de encampar o negócio 

por decisão da Câmara.546 A lei municipal n0, 1.268 de 1° de dezembro de 1909 

concedia em caráter precário a Gonçalves o usufruto por trinta anos da Metropolitana, 

exigindo-lhe em um ano improrrogável os estudos definitivos,547 facultando-lhe ainda 

em seu artigo 3o a concessão do uso do subsolo.548

abrigar tamanho ícone de progresso e modernidade.543 E, além disso, significava 

concorrência para a Light, obteve o apoio do prefeito Antônio Prado.544

nunca^ do s^cu,0/ ProPostas de linhas simétricas de subway, felizmente
freouenSres dP Sfn' pa-eciamJm ^rande Parte destinadas a servir aos abastados

Q . . ~ ^ea^ro nas sua$ idas ao Teatro Municipal. (Morse p 296) Entretanto é pTo^^daToÍfl^ * h;me"S de lisão VaXí “ 

apreciados oor ele. omn- h * enc°ntrados nas grandes metrópoles mundiais, primeiramente

Prad°' POT eXemP'° Para
545 Leis e Atos, 1906, p.8.
™Id.,ibid.
547 Shel [1986], p.31.
548 Leis e Atos, 1909, p.130.
549 SessoJr., p.346.

de Santo Amaro, e tomaria os vaies do' "pS^e^Tamand T'"?' í™?™ ° 
apo^.nda^amais para a Beia Vista, Móoea e^la^.^STiEt^i^Só^p^o)1' ,K'’an<ll> ° '

552 Id.’, p.30.



■—• •—-JLítt -ÍW/.A,..... .. ..

UEGENDA

ílôi

” de Filipe Gonçalves (FONTE: SESSO JR.Z p.357)
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(1) Tramway da Cantareira.
(2) Lo lourneaux de la Voirie
(3) Ler fourneauí de la Voirie-
(4) S. Paulo Railway.
(5) Chcmin de ler Scrocabanb.
(6) Clmitiérc Municipal.
(7) Avenue D. Arco Verde
(b) A*cnue Dr. Rebouças.
|9> Abauoir.

(10) Tramway de S. Amaro.
(11) Gare Inihale du Itamway de S. Amaro.
(12) Monumcnt Ypiranga.
(13) S. Paulo Railway.
(14) Chcmin de ler Central du Breall.
(15) Marché de Ia rue 25 de Março.
(16) Theatre S. .Anna.
(17) Marché de la rue de S. Joâo.
(18) Theatre Muntdpa*.

A "Metropolitana
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não caracterizar concorrência com a Light, nem poderia interferir no tráfego de 
superfície.553

..j no início da década de 1910, (...) A cidade está 
setor de bondes, mas ao mesmo tempo há muitos

A primeira reação ao projeto de Gonçalves partiu de Moura Lacerda, que protestou 

contra a aprovação na Câmara de um contrato provisório autorizando o início das 

obras da Metropolitana.555 Moura Lacerda acusou a Municipalidade de ter agido contra 

seu projeto por razões que deveriam se aplicar semelhantemente ao projeto de 

Gonçalves, sem que este fosse, no entanto, obstruído.556

A segunda reação veio da Light, que se sentiu atingida em seus direitos de 

exclusividade e preferência no serviço de transporte público. • Essa postura, ao que 

parece, conduziu a argumentação do mais ferrenho oponente da Metropolitana, o 

vereador perrepista José de Alcântara Machado Oliveira.

Oe início Alcântara Machado argumentou defendendo a necessidade do monopólio 

como suporte à "municipalização" do serviço,558 tendência a qual demonstrou ser então 

a dominante nas políticas de transporte das principais cidades européias.559 Além disso 

opinou que São Paulo não carecia naquele momento dos serviços da Metropolitana

553 Anais, 1911, p.450.
554 Segundo o gerente geral da Light paulistana
crescendo muito depressa, ^Pecialmenn^°-[uz e Energia,'e, embora ninguém possa prever 
aumentos gratificantes no Departamento de Lu quaiquer grande período de tempo e o 
definitivamente as condiçoes fínancei^sde^ aiada assim isto só é notado na restrição do 
dinheiro pareça estar um pouco aPertado^ora' vJores Nossos ganhos não parecem ter sido 
mercado imobiliário e das transações da Bolsa d^a,°^ as coisas aqui ainda
afetados de maneira alguma, e por esta f■ acompanhar este progresso. (Elctropaulo 
continuarão a ser prósperas e que nos e necessário acompannar p
[1986], p.22) .
555 Firmado a 10 de maio de 1911. (Anais, 1911, p. )
556 Id., p.266.
557 Id., p.456. —
558 Id., p.452.
559 Id., ibidr-

Gonçalves teria em mente "prevenir" a cidade contra problemas decorrentes de sua 

rápida expansão. Encontrou a resistência na Câmara que atacou o projeto a pretexto 

do custo elevado dos insumos e da capacitação tecnológica necessários a sua 

construção. Como, então, interpretar essa atitude num momento em que o 

crescimento de São Paulo intensificava-se continuamente garantindo retorno para a 

exploração dos transportes coletivos?554
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1920/1940
1,4 _
3,1
5,5

1875/1900
2,6
5,5
16,9

1900/1920
2,5
4,1

____

560 Id., p.453.
561 Id., p.454.
562 Id., ibid. Essa afirmação perde consistência ao se considerar os índices de crescimento 
apresentados por São Paulo já nesse período. Vale dizer, parece pouco sustentável que São 
Paulo preterisse o metrô por não ter ainda as mesmas dimensões de Paris ou Nova York quando 
seus índices de crescimento apontavam para a formação lenta e segura de uma cidade do porte 
das maiores do mundo.
______ Tabela 3.2 Taxa geométrica anual de incremento demográfico (%)________________________
_________ CIDADE
_________Paris
_______Nova York
_______São Paulo_____________________  
Fontes: Chandler &. Fox, p.367; Morse, p.238; Langenbuch, pp.123, 251.
Embora São Paulo não tivesse a importância de Paris nem 
York, seu crescimento populacional foi mais intenso que

partisse das cifras iniciais de Nova 

“ndiçã»de dd* ~ -sis 
mundiais mas sinalizavam nmhip°n numeros abso,utos como os das grandes metrópoles 
cidadãos como Felino? Conraiv? ?aS ^turos diante dos Quais não se mantiveram indiferentes 
tempo depois se mostrassem S? t°'°S * proporem medidas Preventivas ainda que pouco 
o problemairamS Prpç? ln9enuas'Pois, considerar que vislumbrou-se em germe 
soluções tecnicamente semelhante" ' °ntarÍa meÍ° Sécul° depois' levando à Proposição de 

extremo quesomentTsé fastifiannst Subterrãnea? As linhas subterrâneas são um recurso 
volume de tráfego. As despesas são colossais^ ^0^00^ insuficiente. P~ra ° 
tráfego subterrâneo não deve ser nos leva a seguinte conclusão: 0

qsM^° imPerativamente a congestão das^as^id^bid5'"30 C°m° reCUrS°'

concessão de,0IÍ™ra
ramais, pedido que recebeu parecer favorável do Enoo Retim p* ascadura (15km), com dois 
Engenharia, contradito pelo Engo. Miranda Ribeiro aue ar^ ' ° Inst,t“t0 d~e
precisava de "alívio". (Prestes Maia [1956], p.80) ' dUe a avenida Cent:ral ainda nao

a Machado o subway era um recurso extremo, inviável e desnecessário 

São Paulo o trânsito de superfície era diminuto e mesmo grandes cidades 

como /va York e Paris só naquele momento estavam enterrando seus 

metropolitanos.561 Prenunciando Prestes Maia, afirmava que o metrô subterrâneo era 

um recurso extremo, gerador de despesas colossais e que se justificaria somente 

quando a superfície das ruas se mostrasse insuficiente para o conter o volume de 

tráfego.562

Defendendo a inoportunidade do projeto,563 Alcântara Machado pretendia ter suas 

opiniões avalizadas pelo fato de a Câmara Municipal do Rio de Janeiro haver indeferido 

pedido de concessão semelhante feita por Álvaro Joaquim de Oliveira.564
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A 10 de junho de 1911, o projeto de lei da Metropolitana foi posto em votação e 

rejeitado, não porque ferisse interesses de terceiros, mas por contrariar a lei de 
concessões.568

Gonçalves publicou n'O Estado de São Paulo carta aberta ao prefeito Washington Luiz 

solicitando, em vão, que considerasse a necessidade do projeto. Em carta de 26 cTê 

junho de 1915 ao vereador coronel João José Pereira, queixava-se que a Light tudo 

fazia para obstar seu projeto, sobretudo porque em seus planos, a Metropolitana 

prometia carros a cada quinze minutos e o preço de 100 réis por um serviço pelo qual 

a Light cobrava 1000.565 Gonçalves pede ao vereador apoio a sua causa, alegando ter 

o aval do ex-prefeito Antônio Prado,566 para quem a Metropolitana seria um assunto 

humanitário e sua execução um gesto favorável aos pobres.567

565 A 20 de março de 1914. (Stiel [1986], p.29)
566 Id., p.21.
567 Id., p.29. Afirmação com
568 Anais, 1911, pp.458/9.
™ Ao incorporar sua empresas de ^' prevalecia a visão nouveau riche plasmada no 

0 Como ainda se tratasse da capital do care , p inrnrnorava civilização e
_P_adrão haussmanniano de embelezamento urbano, em uma ^dfe^

progresso sob os plenos auspícios da riqueza’ 39raJa dvo|ução in(dustria|. A Light transplantava 
e domiciliava estabelecimentos fabris da prime ç viabj|j2ava |ocajs de traba|ho e
tecnologia para a capital paulista e fornecia a> el t d d iderar também a p0SjÇão
carreava diariamente atotahdade dos uma íeroz concorrência que, no fundo,
delicada" dos capitais: tendo que enfrenta aferrar-se ao monopólio para

consideravam indesejável não lhes regg ^rna v senão a errars^^ q 
garantir aos acionistas os dividendos necessários a cunui v, 
pela concorrência soa ambíguo quando não falso.

Esse episódio poderia ser interpretado como mais um embate entre os antagonistas 

paulistas e paulistanos que se opuseram na administração municipal de São Paulo. De 

um lado os paulistanos, politicamente mais liberais que seus pares do interior, alojados 

na Prefeitura e liderados por Antônio Prado, que dera seu aval ao projeto de Gonçalves 

considerando-o relativamente mais avançado que os bondes da Light. Note se que o 

monopólio da empresa no fornecimento de eletricidade e dos transportes públicos 

contrariou severamente os interesses de Antônio Prado. Por outro lado, a empresa 

anglo-americana, representada por Alcântara Machado, estava comprometida com os 

paulistas do PRP entrincheirados na presidência do estado e na Secretaria da 

Agricultura, Viação e Obras Públicas, interessados no desenvolvimento industrial, que 

não abriam mão da ponte que a Light fazia entre o país e a tecnologia disponível nas 

matrizes do seu capital.570
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Visionário, Siciliano573 

demográfica e do 

congestionamento574

Siciliano encaminhou sua proposta numa época em que a especulação imobiliária 

intensificava-se consideravelmente,576 em que os ônibus chegavam para concorrer com 

os bondes e trens,577 e formarem-se novas áreas industriais ao longo dos eixos 

ferroviários atingindo os municípios do ABC.578

(/d., p. 124; Campos No., p.209) e pela "lei dos loteamentos" - a lei municipal no. 2611 de 1923, 
juntamente com Luciano Gualberto, Mário Graccho Pinheiro Lima e Anhaia Mello. (Ficher, P- • 
Campos No., pp.222/3, 228/31) -----
574 Anais, 1924, pp.993/4.
575 Stiel [1986], p.33.
576 Langenbuch, p.132.
577 Id., p.155. E vencer.
578 Id., p.142.
579 Anais, 1924, p.994.
580 Id., pp.995, 999. 

3 alerta do engenheiro-arquiteto Heribaldo Siciliano

Light tomasse quaisquer providências com relação ao serviço de bondes 

gravemente afetado pela estiagem de 1924, o engenheiro-arquiteto e 

Heribaldo Siciliano571 apresentou à Câmara em novembro desse ano o projeto de lei 

n°- 92, pelo qual se autorizariam os estudos e orçamentos necessários à instalação em 

São Paulo de um sistema subterrâneo de viação para o transporte de passageiros e 

cargas.572

Com efeito, citando o empenho de metrópoles maduras como Nova York e Chicago em 

construírem elevados e subterrâneos para desafogar seu tráfego,579 Siciliano exortava 

seus pares a considerarem a situação e preverem o futuro atendo-se antes ao 

benefício do que ao custo das obras, lembrando-os que, com o tempo, tornar-se-iam 

impossíveis de ser executadas.580

enfatizava que os problemas conjugados da pressão 

número crescente de veículos em circulação levavam 

e propunha como solução o alargamento das vias existentes, a 
abertura de ruas auxiliares e o lançamento de viadutos, elevados e os subways.J/S
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Embora os projetos se mostrassem modestos, estando longe de proporem um sistema 

de linhas, serviram para ilustrar que já eram preocupantes a intensidade e o ritmo com 

que São Paulo vinha se expandindo desde a década de 1870, gerando, por outro lado, 

demanda interpretada como novas opções de investimento privado em transporte 

urbanos.

Em 1924, a idéia de Siciliano encontrou um concorrente sério no projeto de expansão 

e irradiação do centro, de Ulhôa Cintra e Prestes Ma1ã7 amplamente difundido pela 

imprensa e que resultaria no Plano de Avenidas.581 Todavia, Ulhôa Cintra e Prestes < 

Maia reagiram à proposta de Siciliano afirmando que o subway não urgia e se imporia 

apenas quando a população da cidade atingisse o primeiro milhão de habitantes,582 

o que, no entanto, não tardaria a acontecer.

Procurando responder à questão formulada no início desta seção, poderia se 

conjecturar se, em sua pré-história, o metrô de São Paulo foi entendido como uma 

comodidade urbana imprescindível, que se desejou implantar nessa cidade pelos 

mesmos motivos que a tornaram viável em Londres. Vale dizer, para transportar 

massas e preservar da circulação os imóveis de uma região central, quando ainda não 
585 se cogitavam alternativas à sua centralidade.

581 Id., p.994; Campos No., pp.247 et seq.; PP-
582 Anais, 1924, p.1000. _
583 Campos No., pp.304 et.seq.
584 Stiel [1986], loc.cit. conceber multinucleada.
585 Quando ainda era impossível a Sao Paulo se

Em vista disso e do trabalho dos engenheiros municipais durante a gestão Pires do Rio 

aliviando momentaneamente os problemas de congestão do centro paulistano,583 a luta 

de Siciliano pelo metrô encerrou-se por aí.584

Nesse sentido, houve propostas que se formularam ora como transporte de massa, ora 

como transporte de elite, ora como ambos, os bondes de Moura Lacerda se 

enquadrando na primeira categoria, a Metropolitana na segunda e o projeto de 

Siciliano na terceira.
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Acima de tudo, havia compromissos já definidos, das elites com o desenvolvimento 

urbanístico do centro da cidade e assumidos diante da poderosa Light, que mal 

acabara de obter o monopólio do transporte público paulistano, nos quais, certamente, 

não havia lugar para extravagâncias como o metrô.586

O caso de Heribaldo Siciliano particularmente revela a atitude dos grupos económicos 

e politicamente dominantes diante das advertências de um profissional qualificado 

quanto ao agravamento dos problemas urbanos paulistanos devido à agressiva 

omissão desses grupos de encarar os fatos e tomar medidas necessárias que 

contrariassem de imediato os interesses estabelecidos.

cultura e de uma incipiente indústria em franca expansão, algo como um 

wa-se necessário em São Paulo tanto para transportar operários 

. uiuusinais e trabalhadores do terciário em suas viagens pendulares diárias, quanto 

para levar a burguesia aos locais onde celebrava seu fastígio. A idéia do metrô, em 

! ambos casos, está sob o imperativo da preservação dos interesses imobiliários 
i

estabelecidos, os quais, durante os episódios da incorporação do vale do Anhangabaú, 

deram provas de não serem impunemente contrariáveis.

O vereador Sicialiano, aliado de Anhaia Mello, soube o que é enfrentar os proprietários 

de imóveis em São Paulo, pois tentou em vão onerá-los pelos benefícios incorporados 

a seus patrimónios privados pelas obras públicas. Uma geração depois, seu filho Lauro 

de Barros Siciliano, profissional igualmente brilhante e visionário, estaria na Comissão 

do Metropolitano subordinado a Prestes Maia, que teve à disposição meios e recursos 

para modernizar efetivamente a administração paulistana em sua primeira Prefeitura o 

não o fez como mostrou Campos Neto.587 Veremos adiante como essa manifestação de

sua posição,

{■•^algumas^nieaças de metrô e as interpreta como
operação de serviços de transportes sobre trdh£,C°nyCe^oes °ut°Wdas legalmente para a 
empresa (...) não mobilizou ■ ."nos (•••)' (Filardo Jr., p.22) afirmando que a
Provavelmente estava claro que seus autore^nã^ bloqueá~los (”) Porciue <"•) 
meios técnicos para viabilizá-las. (id d 2^ nf a t .dispunh?m de capacidade financeira nem 
que, embora superados com relativa'facilidadp d">ates na gamara Municipal, todavia, mostram 
assim. O primeircrtíeles foi anterior à vinda í<eS|SeS episodios nao foram tão sem importância 
participação ativa do prefeito Antônio Prado a rAr ht 3 São Pau,o; 0 segundo contou com a 
e profissional engenheiro-arquiteto que qozot d U i° prota9°n’zado por um homem público 
um dos introdutores da tecnologia do concrAtn eevada consideração por seus pares enquanto 
passim) Se a Light não mobilizou apoio sianifiraF™^0 em Sao Paul°* (Ficher, P-121; Villares, 
já se constituíra "espontaneamente", tendo se 11 ° Para a defesa de seus interesses, seu lobby 
salvaguardá-la da concorrência indevida evantado, como se observou, por si mesmo para

Consciente da vulnerabilidade de ~ —
ooç/r^n q autor (j0 p/ano çJq /\Venidas não
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3.3 A proto-história: da cidade do bonde à metrópole rodoviária

Em fins da década de 1920, o aumento do número de carros e ônibus em circulação 

gerou os primeiros sinais de saturação do centro.588 Voltando a se intensificar a 

pressão demográfica e económica sobre o mercado imobiliário e a estrutura de 

transportes, impôs-se a São Paulo a necessidade de uma visão global de seu ambiente 
urbano589 visando restituir sua olena liberdade de fluxos.590 Com efeito, ônibus e

Premida pela necessidade de corrigir as tarifas congeladas desde 190 9592 e preservar o 

monopólio dos transportes coletivos, a Light respondeu com uma derradeira proposta 

de reestruturação de seus serviços. A réplica da Municipalidade veio com o Plano de 

Avenidas (1929), plano viário audacioso que pela primeira vez considerou São Paulo 

em sua totalidade e as possibilidades de equacionar previamente as variáveis diretoras 

de seu crescimento. Ambos projetos contemplaram propostas de metrô e já foram 

abordados no capítulo 2 deste trabalho.

visando restituir sua plena liberdade de fluxos.

automóveis de passeio haviam usurpado aos bondes o papel de indutores da 

urbanização, originando o confronto trilhos vs. pneus.

pensamento urbanístico sobre São Paulo e sua redefinição estruturada no Plano de 

Avenidas.

conformismo ou conivência com o status quo e de disposição refratária ao 

planejamento afetou o Ante-projeto durante sua vida institucional.

pragmatismo, mas no fundo tratava se ue u
interesses estabelecidos. (Campos No., p.565)
588 Lefèvre, p.33.
589 Simões Jr, p.131.
590 Ver Osello, p.114.
591 Lefèvre, p.32.

»> as descrições da .«iuçãod. metrô em São Radio miciam-se «m o Piano
Light.

Esses dois planos abrem a "proto-história" do metrô paulistano, em que não mais 

mas empresas como a Light, órgãos como a Prefeitura, o governo do 

grandes representantes do capital privado passaram a considerar a 

possibilidade de dotar a capital de um sistema de transportes de massa envolvendo 

trens subterrâneos.593 Nessa fase, pouco se fez de sério e efetivo no sentido de 

implementá-lo, encerrando-a a formação do Grupo Executivo do Metrô (GEM), por
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A cidade de São Paulo que se estruturara sobre as linhas de bondes havia resultado 

num tecido urbano razoavelmente compacto atendido por uma rede de bondes de 

configuração "capilar". São Paulo gerado pelos bondes da Light veio a consistir num 

núcleo interno, formado-por dois anéis concêntricos de bairros com aproximadamente 

5 km de raio ao todo,600 divididos em setores pelo traçado de velhos caminhos que 

levavam ao interior do estado, e depois por um cinturão de bairros dispostos ao longo

No início da década de 1930, a cidade de São Paulo servida por linhas de bonde atingiu 

o máximo relativo de sua extensão. Em 1934, cerca de 550 carros percorriam pouco 

mais de 258 km de trilhos urbanos599 atendendo usuários de praticamente todas as 

classes sociais.

O Plano de Avenidas disponibilizou o centro para um número crescente de veículos 

automotores,594 proporcionando, num primeiro momento, liberdade de percursos, 

autonomia de movimentos, conforto e rapidez no trânsito, contribuindo para 

; identidade e auto-afirmação de uma burguesia ampliada por imigrantes em ascensão 

i da classe média profissionalizada.595 Ao mesmo tempo lançou diretrizes para 

i expansão de São Paulo fora da influência das ferrovias e bondes, como se percebe no 

I "Sistema Y", sem qualquer projeto mais consistente de transporte coletivo.596

Apesar disso, ao iniciar as obras do Plano de Avenidas, o prefeito Fábio Prado 

entabulou negociações com a empresa Grún & Bilfinger AG597 para a eventual 

implantação de um trem subterrâneo em São Paulo, mantidas em sigilo para evitar a 

valorização artificial das terras lindeiras ao traçado.598

594 Lefèvre, p.56.
595 Id., p.58. Ver também Rocha, p.227.
597 de .uma breve menção no capítulo IX. (verPMSP [1930], pp.175 et seq)

dí iqT q/UtS\,^nVOlV.eU 3 Partir da abertura de túneis ferroviários transalpinos na 
I] cítrí rb í-,(9 ; /d/Gewerkschaftspolitk/d-NEAT) usou trabalho escravo durante a 
índh, h^al^om/shoah/zwangsarbeit/slave) Em 1975 a Mannheimer Grún & Bilfinger 
Bau ac % n tOrn°U’Se a atual e^Preiteira multi-nacional Bilfinger + Berger
“u Ab’ Car9e-lt21.at/Bilfinger)

Campos No., p.538.
Stiel[1984], p.458.

embrinnlrU"16?0' ?? aProximadamente, abrange bairros que já existiam
eSe no nn b POr f LUZ' Santa Ifi9ênia' Consolação, Liberdade e Brás. O 
Re ír'rZ bairros que se formaram a partir do surto urbanístico da década de 1870: Bom 
América cTb 'a' BaJa Funda- PerdTOS, Lapa, Cerqueira César, Jardim
America, Cambua, Vila Manana, Ip.ranga, Mooca e Belém. Ver também Langenbuch p 179.



um conjunto de

121

desses setores, atingindo até 10 km do centro. No todo, formaram 

bairros antigos e consolidados durante a década de 1930.
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pois, segundo Raquel Rolnik, no caso de São Paulo do bonde valia o princípio pelo qual 

a segregação no Brasil operava antes pela "distância moral" do que pela separação 

física entre as classe sociais.505

(...) eram também um ponto de encontro da população. Todos se conheciam e 

ricos e pobres, políticos e operários, estudantes e donas de casa conviviam 

alegremente durante as viagens de bonde (...),604

Mas já na década de 1930 a cidade do bonde veio a se saturar, bem como se 

desnaturaram as condições necessárias ao seu bom funcionamento e que haviam 

permitido a "convivência entre ricos e 

discurso político por trabalhadores e 

mobilização ideológica do establishment em defesa do status quo. Maria Ruth A. de

Tais bairros eram servidos pelas linhas que, passando pelo centro, ligavam entre si os 

bairros do primeiro anel, os seus limítrofes e alguns junto aos limites "naturais" da 

cidade, vale dizer, os rios Tietê, Pinheiros e o córrego da Traição.601 O padrão de 

ocupação era misto, com densidade intermediária, tal como as Z3, Z4 e Z5 do atual 

zoneamento paulistano.602 São Paulo do bonde era relativamente mesclada em seus 

usos, apresentando áreas com residências de vários padrões, indústrias e serviços. E 

embora houvesse diferenciações explícitas de usos socialmente seletivos no sistema 

paulistano de bondes,503 em geral esse veículos

pobres" nos bondes.506 A radicalização do 

tenentes nesse período levou a severa

601 Assim, ligavam-se à cidade Santana, Casa Verde, Alto da Lapa, Butantã, Indianópolis, Santo 
Amaro, Jabaquara, Ipiranga, Vila Prudente, Penha e Vila Maria. Sua superfície, descontados os 
imensos vazios entre os bairros mais antigos, equivalia-à de Paris intra muros.
602 Esses bairros foram os que tiveram as mais expressivas variações relativas de população 
entre 1920 e 1940. (ver quadro III, Langenbuch, p.171)
603 Como no contraste entre os carros "Caradura" para operários e o (...) Ypiranga, o luxuoso 
bonde especial para casamentos eJiatizados (...). (Stiel [1986], p.24)

4 Ebe Reali citada por Lefèvre, p.30.
05 Tratando de São Paulo de 1874, R. Rolnik afirmou que (...) Nas ruas, e mesmo dentro das 

casas, a proximidade de condições sociais distintas não parecia produzir perigo ou ameaça, pois 
os distâncias morais supriam as distâncias físicas (...), (Rolnik, p.30) fator que, malgrado e mais 
de meio século que a separa de São Paulo do bonde, ainda perdurava.
506 A modernização trazida pelo capitalismo lançou uma ponte sobre a "distância moral" a que se 
refere Rolnik. Para as elites, urgiu moderá-la para preservar as condições de reprodução da 
força de trabatt
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Sampaio, ao analisar a gestão Fábio Prado, mostrou que o 

como reparo à perda total da liberdade política, seja em forma de obras públicas ou de 

programas sociais de integração dos trabalhadores aos benefícios do sistema.607

608 Sampai° (coord.), p.45; Campos No., pp.471/80.
PMV9,T4^ PP'2, 6> 28' 48' 56' 51/2' 73/4- 77' Vasconcellos [1996b],

ZdosoJtTn^nn^ e P°r caminhos certos a estrada de ferro não pode dar
^re^o, greis, IXos. "*

todas as classe enriaie icro^°smos da sociedade industrial, lugar público onde cotejam
* ídSo ^nhrP\ eStad° a° longo da História' n° ce™ da atualidade

id., p.10; CCI, pp^XII, XVI, 75/81 3 emocratl2aÇao do esPaÇ° nas estações ferroviárias, ver 

*^Em francês no original, traduzido por este autor
„roLÍ“° 3 to ela meiner segurança áe mais pmnt^ssistenc,, as fessoas (...). (Washington Luiz atado por iLowoo,

Na década de 1930 a conjugação das economia fundiária urbana e dos transportes 

públicos em São Paulo elevou-se a um outro patamar qualitativo, aprofundando o 

sentido metropolitano da urbanização paulistana. Ainda segundo Sampaio, a partir 

1 dessa época a iniciativa privada tomou a dianteira na atividade de oferecer habitação e 

■.transporte à massa de trabalhadores que demandava São Paulo. Esse processo, além

O rodoviarismo também alterou a natureza do consumo do espaço, que de 

essencialmente coletivo passou a ser individual sob irrestrito patrocínio do poder 

público, em particular após Washington Luiz haver proclamado a "obsolescência" da 

composição ferroviária,609 que constrange usuários de classes sociais distintas ao 

convívio em vagões e estações de embarque.610 De fato, Washington Luiz jamais 

deixou de explicitar em seus discursos as relações entre rodoviarismo e segurança, 

escaldado pelos conflitos sociais que presenciou ao longo de sua vida.611

Além disso, nessa época, modelos urbanos exclusivamente rodoviaristas são cada vez 

mais adotados por um Estado dominado por forças sociais acuadas. Assim, a 

distribuição socialmente diferenciada das condições gerais de acessibilidade passou a 

ser um fator chave na distinção inter-classes.608 Vale dizer, entendemos que o espaço 

foi instrumentalizado de tal modo que seu consumo pelas classes populares se 

tornasse abrasivo, visando contê-las pelo aniquilamento físico e psicológico, viabilizado 

por meio da oferta de um transporte coletivo rodoviário de péssima qualidade.
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(...) intenção de "segregar" a população em áreas distantes do núcleo central 

da cidade.612

(...) O empresário de ônibus foi parceiro imprescindível (...)614

Sampaio [1994], p.19. rimarão rodoviária surgiu um sem número de núcleos
Id., p.25. (...) Mas apoiando-se na arculaçao d ^am ?erritoriaimente absorvidos pela 

suburbanos, a maiores d<sta^aas e que< d (UngenbuCh, p.i96)
cidade, eis que se mantém a solução oe conunuiu

Sampaio [1994], p. 19. , . Drotaaonista do "desenvolvimento com
615 Sucedâneos das senzalas, depositos da ™ ppP39/40) Segundo Cardoso, Camargo &
baixos salários" caractenstico do período. (M , PPmais precjsa pe)o tripé 
Kewarick, a formação da "ongestionamento, o primeiro porque (...) favoreceu
ombus-especulaçao imobiliana-cornerco doco g en(Jo um forte pape, jndutor sobre a 
a ocupação desordenada e Predftona 0 'ler.se de r .) Um método próprio de parcelar a 
formação da cidade (....); o segundo porque adjreto e geraimente 
terra da cidade transferia (■■■) p tercejr0 porque (...) Esse novo comércio, ponto final 
antecipado, abenfeitona publica (...), e o t('ói0 dinâmico que promoveria o desenho final, a 
dessa fase de ocupação, tra?sforrna^Srmfn^ à localização dos pontos de ônibus. (Cardoso, 
configuração definitiva da área, determinando a locauzaçau y
Camargo & Kowarick, pp.8/9)

na formação a partir da década de 1930 da miríade de loteamentos "vilas" e "jardins", 

essencialmente "cidades-dormitório" para a população de baixa renda. Em sua 

expansão "espontânea" e incontrolável, tais periferias fizeram a capital paulista 

"transbordar" sobre muitos dos municípios vizinhos, requerendo cada vez mais ser 

concebida teórica e administrativamente como área metropolitana.

Sob tais circunstâncias, os transportes públicos paulistanos se tornaram uma questão 

política, opondo os usuários, que os demandavam cada vez mais, exigindo do poder

De fato, o rodoviarismo emergente com Washington Luiz tornou possível a segregação 

da massa popular para "longe de tudo" nas palavras dessa autora. Além da cidade do 

Plano de Avenidas, formou-se um cinturão de bairros populares essencialmente 

rodoviário, distante do centro e urbanisticamente precário, dominados pelo 

"laissez-faire” urbano.613 Com efeito, nesse processo de periferização rodoviária de São 

Paulo

de recorrer a áreas não ou muito pouco urbanizadas, no sentido de serem desprovidas
 

da infra-estrutura básica necessária ao assentamento, foi contaminado por uma 

componente ideológica, manifesta na
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Henry&Zioni, pp.131/2.
rppmhni Em matéria de transportes, todas as despesas são apenas adiantamentos que se 
reembolsam de mH maneiras; todos os sacrifícios atuais são apenas aparentes, porque contêm
remunerações futuras. (Washington Luiz citado por Lagonegro, p.18)

As atenções em 1930 estavam voltadas para as possibilidades económicas dos meios 

rodoviários de transportes, aparentemente ilimitadas, líquidas e certas como 

proclamava Washington Luiz.517 Os ônibus facultaram a ocupação dispersa e 

legalmente pouco regulada dos sítios de São Paulo, Santo Amaro e São Bernardo do 

Campo, levando sua mancha urbana até pontos perigosamente próximos de seus 

principais mananciais, resultando numa ocupação ambientalmente insustentável.

público que assumisse o controle do setor, e os empresários, em luta pela manutenção 

do laissez-faire. Isso tudo malgrado o prefeito Fábio Prado haver iniciado em 1934 a 

regulamentação do serviço de ônibus, impondo aos operadores privados requisitos 

mínimos de tal envergadura que, paradoxalmente, o número de proprietários de 

veículos em circulação reduziu-se de quinhentos para cinquenta, lançando as bases da 

concentração no setor.616 Em síntese, os transporte públicos foram um dos campos nos 

quais se travaram, com ampla desvantagem para as classes populares, importantes 'J/' 

batalhas da luta de classes.

A partir de implementação de políticas rodoviaristas sob a liderança de Washington 

Luiz, estabeleceram-se as condições para a constituição do mercado interno da 

indústria automobilística nacional. Sua localização nos confins de Santo Amaro e São 

Bernardo tornou-se causa eficiente da propagação das periferias populares e da 

própria metrópole, estendendo a mancha urbana paulistana especialmente para o sul e 

o leste.

De um modo geral os transportes rodoviários instauraram um novo padrão de seleção 

i social, ao distinguir os usuários dos transportes privados dos freqúentadores dos 

coletivos; os primeiros bem dotados de acessibilidade e os outros carentes dela. Tal 

— diferença discrimina setores de classe no ato do consumo do espaço urbano, pelo 

status de dependência ou liberdade de locomoção entre cidadãos teoricamente iguais. 

Assim, o distanciamento do "populacho" somado à iniquidade de acessibilidade advinda 

do rodoviarismo podem ser percebidos enquanto estratégia de controle da força de 

trabalho num panorama de luta de classes.
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Por esse motivo o metrô foi um meio de transporte público contraditório com 

interesses dos grupos dominantes em São Paulo, já que a manutenção 

rodoviarismo tornara-se politicamente estratégica sob qualquer aspecto que 

considerasse. Assim se entenderia a "má vontade" de Prestes Maia com o metrô, em 

particular com o subway, que ele demonstrara no Plano de Avenidas e proclamaria 
618 com todas as letras no Ante-projeto.

618 Filardo Jr. menc.ona, com razão, que (...) a crítica de [Prestes] J
extremo bom senso, e não está imbuída do rodoviarismo que em i talvez oarte da 
Avenidas. (Fílardo Jr., p.77) Adiante, na nota de rodapé, sa!*nt^u^
injustiça cometida contra Maia se deva a uma interpretação errónea, .. desionacão

necessário admitir que, malgrado o bom senso de Prestes Maia ao criticar o anoda Light o 
rodoviarismo urbano foi, sem dúvida, o grande favoreci o no ano ' toca aos
primazia com que foi contemplado num projeto que se pre en eu P . transportes 
meios de circulação e transporte. A diferença de tratamento d.spensado aos
individual e coletivo rodoviários e entre esses e os ferroviários no meios
suficiente para sugerir a Parcialidades da’ con^ e instâncias muit0 acima de seu

xa»^d d^ensa —
metropolitano - aplicada por Ulhoa j’ circulação deveria rarefazer. Mas se
em o paradoxal inconveniente de congestionar a e j s veículos automotQres 

trata de uma congestão de pedestres a'9° ™t0 « programa tácit0 de gOverno",
Os automóveis, num contexto em que oi rodovier do Ç 9úb|jco Além dissO( essa 
esses sim, foram os objetos preferenciais da ate ç P v. hp ioso nnr nra^ião de

Drodpc Maia fo a imentada na década de 19bU por ocasiao oe X^uTa ’ d. stf de Adhemar de Barros due , partir de uma

sogestão contida no. Xrtô (“Xíc. p3 '“Xo StaTaXSo Io7e
SXS X co“"Xte. TÍaUk além disso, da primeira proposta de 

transporte coletivo para São Paulo digna desse nome.

Pela difusão galopante do rodoviarsmo após a II Guerra no estado de São Paulo e no 

país, o metrô estaria fadado a uma posição marginal enquante-preocupação do Estado 

e do urbanismo paulistano. De fato, já em 1929 constou no Plano de Avenidas, mas foi 

sumariamente considerado, assim como os ônibus e a habitação popular. O Plano 

elevou a tensão entre as cidade white collar e a cidade proletária pela distribuição 

iníqua da acessibilidade entre as classes que trouxe em seu bojo, possibilitada pelos 

transportes rodoviários. A acessibilidade tornou-se um critério de cidadania e o 

controle de sua distribuição passou então a ser o objeto de uma luta política entre os 

que defendiam a presença do Estado protetor e os que apoiavam a livre iniciativa 

irrestrita no setor, sobretudo após o início da produção nacional automobilística.
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Dos três projetos considerados na "pré-história" do metro paulistano, dois foram 

subterrâneos. Consolidava-se na opinião pública a idéia de que metrô significa antes 

"trem subterrâneo", ao contrário do que apregoaria Prestes Maia. Chama a atenção, 

também, a insistência com que os opositores do metrô já nesse momento preliminar 

defendem o adiamento de sua implantação, sob alegação de que São Paulo ainda não 

tinha porte para viabilizá-lo, embora os números mostrassem que a cidade estava 

prestes a atingir o primeiro milhão de habitantes.

A edição do Plano Integrado de Transportes da Light encerrou a pré-história do metrô 

paulistano. Provocou também o debate e a réplica da Prefeitura na forma do Plano de 

Avenidas, inaugurando a prática oficial de tentar controlar a expansão da cidade 

planejando sua estruturação como um todo a partir de necessidades viárias.019

3.3.1 O "Plano Cardoso"

Em 1928, o governo do estado de São Paulo solicitou ao engenheiro Antônio Carlos 

Cardoso um estudo para o aproveitamento mais racional do tramway da Cantareira 

como transporte coletivo urbano. As áreas servidas pelo tramway - instalado em 1893 

devido às obras hidráulicas na serra - haviam se adensado tornando o serviço, 

segundo Prestes Maia, inadequado, insuficiente e "oneroso".620

doso imaginava a linha correndo em cavaletes sobre o Tamanduateí e num aterro 

entre muros de concreto armado na avenida Cruzeiro do Sul, chegando a conceber, 

segundo Prestes Mala, uma linha subterrânea até a praça da República, Inviável, em 

seu entender, dada a ausência das melhorias decorrentes do Plano de Avenidas.’23

619 Osello, pp.97; Simões Jr., p.153.
620 PMSP [1956], p.41. O que não condiz com as imagens dos trens da Cantareira transbordando 
de usuários nos horários de maior demanda.
621 Id., ibid.
622 PMSP [1956]. p.42.
623 Id., ibid. 

O "Plano Cardoso" aproveitaria o traçado do tramway, transformando-o num sistema 

de transporte rápido com características de metrô; ligaria a zona do Mercado a 

Cantareira, bifurcando-se no Carandiru para atender ao município vizinho de 

Guarulhos.621 Revelando harmonia entre a Light e o governo estadual, a comunicação 

da estação do Mercado com o centro se faria por bondes.622
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Foi notável nesse período o empenho em atualizar a atividade rodoviária paulista com 

o que havia de mais avançado na Europa e nos Estados Unidos, assim como de unificar 

esforços em busca de excelência com base em uma instituição como o IP 

Aglutinaram-se ao redor de Adhemar e Winter um número expressivo de engenheiros 

especializados em transportes ferroviários e rodoviários.

Durante sua interventoria, sobretudo graças à ação de seu secretário da Viação, o 

engenheiro Guilherme Ernesto Winter, fomentou-se o desenvolvimento rodoviário sem 

contudo descuidar das ferrovias, em particular da Sorocabana, de propriedade do 

governo estadual.627

O plano previu ainda o uso das linhas para cargas nas horas com menor número de 

passageiros, idéia descartada pela rápida disseminação do uso de caminhões. Segundo 

Prestes Maia, as austeras condições financeiras do período também impediram uma 

maior consideração do projeto624 que acabou arquivado.

3.3.2 0 PREMIADO ENGENHEIRO MÁRIO LOPES LEÃO

Adhemar de Barros selou a transição da hegemonia dos transportes ferroviários para 

os rodoviários como base de ação governamental na década de 1930.625 A cidade de 

São Paulo durante sua chefia no estado criou todas as condições institucionais que a 

levariam a sediar o rodoviarismo brasileiro, iniciar a fabricação de veículos e arrebatar 

do Rio de Janeiro a palma de metrópole brasileira duas décadas depois.626

624 Id., ibid.
R0CHA' P’200* í 1937-1941) qovernador eleito de São Paulo

626 Adhemar foi interventor sob Vargas (1937 1941J, govenw
£5™ sui da «eupaçâ» da A.U Sorocaba, 

o então "eldorado" brasileiro. (Saes [1980], p.41) —
628 Id., p.131.
629 CaMPOs No., p.555.

Dentre eles notabilizou-se Mário Lopes Leão, que ao desenvolver estudos para a CETC 

concebeu em 1943 um plano de transporte metroviário inspirado no Plano de Avenidas 

de Prestes Maia.629 Essa proposta foi acompanhada de minucioso relato da evolução 

paulistana, legitimando-a. O trabalho resultou na erudita monografia O Metropolitano 

em São Paulo que, ao gosto da época, inseriu a expansão paulistana no próprio de 

desenvolvimento da civilização urbana, sendo agraciada em 1944 com o I Prémio
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centro,634

Dr. Euzébio de Queiroz Mattoso, concedido pelo IE.630

ônibus.632

• Lopes Leão638

)

630 Advogado e banqueiro, Euzébio de Queiroz Mattoso era um entusiasta das atividades 
urbanísticas. Seu banco, o Comércio e Indústria de São Paulo (liquidado em 1989), financiou a 
abertura da avenida Rebouças e a transferência do Jockey Club para Cidade Jardim, (revista 
Engenharia no.25, p.82) Ao falecer em 1941, um grupo de amigos estabeleceu um fundo de 
Cr$ 100.000 para conceder anualmente Cr$ 8.000 ao trabalho que mais contribuísse para "o 
embelezamento e engrandecimento de São Paulo" (/d., p.81) Na primeira edição além de Mário 
Lopes Leão, foi agraciado com o segundo lugar o trabalho de Henrique Lefèvre sobre o 
zoneamento.
631
632
633
634

Dentre as propostas de metrô para São Paulo, esse trabalho é o único que considera 

sua capacidade de adequar necessidades de circulação à preservação do património 

arquitetônico631 e de poupar os passageiros dos maus tratos provocados pelos 

Ciente dos problemas causados pelos transportes rodoviários,633 Lopes Leão 

propunha o urbanismo subterrâneo como um remédio salutar contra a congestão do 

a primeira vítima da circulação excessiva.

Descreve o urbanismo desde o tempo dos faraós1

possuir o porte e os problemas de uma cidade industrial, crescendo vertiginosamente 

sem a orientação de um urbanista,636 caberia ao urbanismo subterrâneo reorientar sua 

expansão, conjugando engrandecimento, embelezamento e preservação de seu 

património arquitetônico.637

Leão, p.32.
Id., p.229/30.
Id., p.34.
Id., p.32. Provável influência de Hénard, que pode ser considerado o "pai" não somente do 

urbanismo subterrâneo, mas também intra-edilício. Seus trabalhos postulam o uso tanto do 
su so o quan o da estrutura do edifício para a alocação de sistemas de transporte, circulação e 
segurança, aparecendo em seus desenhos propostas de shafts e andares técnicos. (Ver Hénard, 
pp.2, 4 etseq.) v
635 Leão, p.15.
636 Id., pp.25/7.

(...) A solução de recorrer ao sub-solo" parece oferecer, desde logo, vantagens dignas de 
no a, a em e permitir a execução imediata, sem atingir o património artístico e sem prejudicar 
o cara erpropno da Cidade. O congestionamento e o desejo de conservar os vestígios preciosos 
do passado, incitaram os urbanistas a procurar no "sub-solo" um remédio salutar para a solução 
dos problemas dos serviços públicos, notadamente o da circulação e da proteção das cidades.

PL • questão dos transportes coletivos urbanos, e o da circulação urtiana, se está 
rrlL Je' mUÍt°, maÍS Séria amanhã' com 0 aperfeiçoamento dos meios de 
rfrr,lr1eS' ° desenvolviment° do tráfW automobilístico pela aceleração do ritmo da 
circulação, pelo congestionamento do centro urbano, pela elevação do custo dos terrenos, pelo 
aumento necessário das construções para atender o alojamento da população acrescida, (id., 

638 Percebe-se a influência do Plano de Avenidas sobre o trabalho de Mário Lopes Leão. A 
estrutura da monografia "O Metropolitano em São Paulo" parecejjor sua vez, ter influenciado a
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Com relação à quantia inicial de meio bilhão de cruzeiros, seria provável que, não 

dispondo o governo estadual de linhas de crédito interno ou externo que viabilizassem 

o projeto, algo que só se tornaria possível vinte anos depois, Lopes Leão tivesse em 

mente a mesma articulação de expedientes fiscais e políticos que permitiu ao

Mi 
b* 
Ml 

bi 
M* 
9* 
I
I 
I 
I Após um preâmbulo em que retrata a dura situação dos usuários do transporte coletivo 

sem acentos retóricos populistas,644 Lopes Leão conclui que o metrô é antes solução 

para um problema social urgente, uma medida administrativa inadiável.645 Para tanto, 

inspirado no Plano de Avenidas, propõe um "anel de irradiação" subterrâneo de 

aproximadamente 8 km de comprimento, coletor e ligado às linhas radiais, o que lhe 

conferia o caráter de um verdadeiro sistema metroviário.646

O metrô contribuiria para o embelezamento da cidade disciplinando o crescimento 

periférico e descongestionando o trânsito no centro. Sua execução não traria qualquer 

problema de caráter técnico ou económico, sendo apenas uma medida 

político-administrativa.647

do Ante-projeto.
639 Leão, p.37.
640 Id., pp.64/7.
541 Id., pp.67/74.
642 Id., p.75. "
643 Id., pp.228 et seq.
644 Id., ibid.
645 Id., p.234.
646 Id., p.235. O traçado do projeto de Mário Lopes Leão compreendeu o "anel de irradiaçao", as
"linhas radiais" de penetração e as "linhas-tronco" de interligação. O anel de irradiaçao 
corresponde ao traçado do Perímetro de Irradiação, áproveitando-se inclusive dos estrados dos 
viadutos para as estações. Das estações partiriam tangentes ao anel as linhas radiais (República, 
Pinheiros; Maria Paula, Santo Amaro; João Mendes, Penha; Pátio do Colégio, Santana; Santa 
Ifigênia, Sorocabana). (id., p.245) 
647 Id., p.236. -----
648 Id., p.254.

Lopes Leão acredita que, para um gasto em torno de Cr$ 500.000.000,648 

demanda estimada para os 24,7 km de linhas de 1.320.000 passageiros possibilitaria 

uma receita anual de Cr$ 48.180.000, definindo o projeto como amortizável em 

aproximadamente dez anos.649

sendo o transporte coletivo o mais importante dos serviços urbanos,639 São Paulo já 

possuía condições demográficas,640 económicas641 e demanda642 suficientes "que 

justificassem a construção do metrô.643
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transporte rodoviário desenvolver-se a partir de 1940 (em plena II Guerra) de forma 

constante e anti-cíclica.650

O trabalho de Lopes Leão definiu uma das correntes de pensamento dominantes nos 

debates da questão metroviária paulistana. Aí difundiu-se a idéia que se deveria se 

construir imediatamente uma rede subterrânea de transporte público, tanto por uma

Prestes Maia ainda dirigiu críticas ao traçado da radial norte, mantendo a Cantareira 

(de propriedade do governo estadual) como linha independente, obrigando o 
passageiro a uma baldeação dispensável,653 e à exiguidade do ramal da Sorocabana,654 

denunciando nesse trabalho a disposição de Lopes Leão de não se indispor com o a 

Interventoria de São Paulo.

Outro reparo que poderia se fazer é quanto ao alcance tímido de seu projeto, apesar 

da bem fundada justificativa pelos princípios do urbanismo subterrâneo (objeto de 

especial atenção das autoridades na circunstâncias da II Guerra em que o trabalho foi 

concebido).655 Para uma cidade com as dimensões de São Paulo e que se expandia 

aceleradamente, os quase 25 km do metrô da proposta parecem insuficientes.

649 Id., p.256.
enaeníeir^dó ahT & P'2L ISS° era P^eitamente concebível para um
transoortes ferrnviárinc emar'' por.que ele se envolveu profundamente tanto com os 
auanto com o/mdn ° P SeUS T °S C°m a EFS' de ProPnedade do governo estadual, quainto com o n d , que empolgavam a todos no p<j 9 Adhemaf

ractofe ou 3 e^rna^Utra interna' e a interna ligar-se às
capacidade nnteríL^> n~Lr COm risco de de^tres e grande redução da
para o triângulos. (PMSP [1956], p^V"”3 °° Pedind° maiores e*ProPr^ã° e °bras

652 Id., ibid.
653 Id., p.56.
654 Id., ibid. 
655 Leão, pp.31 et seq. 

O projeto de Lopes Leão foi objeto de críticas diversas no Ante-projeto Prestes Maia. 

Primeiramente, por sua proposta de anel real, não virtual, ao redor do centro, devido à 

dificuldade construtiva de estabelecer a concordância entre linhas tangentes.651 Em 

segundo lugar, pelo corte de vários quarteirões e de propriedade valiosas para sua 
execução, aparentemente um paradoxo em sua concepção preservacionista. É criticado 

também pela a excessiva importância que o projeto confere ao centro, região já 

congestionada652 de cujo património imobiliário, a conservação Lopes Leão considerava 

um ato positivo em direção ao embelezamento da cidade e à elevação do nível de vida.
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3.3.3 Empresas de olho em São Paulo

E não foram apenas os homens públicos locais que se convenceram da validade do 

metro como solução em potencial para os problemas de transporte de massa de São 

Paulo em franca metropolização. A partir de 1943, empresas norte-americanas e 

depois francesas rondaram a Prefeitura oferecendo "sugestões em forma de estudos 

mais ou menos completos de projetos de trens subterrâneos para a cidade. A primeira, 

ainda em 1943, foi a De Leuw, Cather & Co., de Chicago, representada na Prefeitura 

pelo industrial Henrique Dumont Villares,658 e desqualificada por Prestes Maia que 
.. 659considerou excessivamente caro o simples estudo preliminar.

A segunda, em 1944, foi a firma Parsons, Brinckerhoff, Hogan & McDonald, de Nova 

York, que ofereceu um estudo detalhado por aproximadamente US$ 3,85 milhões, 

proposta descartada em 1946.660 A terceira coube, em 1946, à Societé Europeénne 

d'Etudes et d'Entreprises, de Paris, que ofereceu um estudo pela exorbitância de 

US$ 35 milhões.661 A quarta foi feita pela empresa Day & Zimmermann, da Filadélfia, e 

a quinta pelo Metrô de Paris, em 1947,662 proposta que será abordada adiante.

das eleições de 1953. Alberto de grípo de urbanistas cujos membros
657 Embora fosse avesso a Adhemare ao metro, liderava um grupo ue JDeríodos de
assumiam plena visibilidade institu(j°n^ e n°S ^'^^0 Ferraz, secretário municipal 
adhemarismo no poder, como no caso de Jose Ca na Prefeitura paulistana.

radicalmente contrário ao metrô em São Paulo. (Fagnani, p.215j
559 Lara, pp.10/1.
650 FcL-PP-12/3. —
661 Id., p.13.
652 Id., ibid.

sincera convicção técnica dos benefícios do metrô quanto por um anseio naíf de 

modernização reflexa ou mero oportunismo eleitoral. Seus "adeptos" eram 

engenheiros, empresários e políticos ligados sobretudo a Adhemar. Os mais notáveis 

foram Armando de Arruda Pereira, Alberto de Zagottis, e mesmo Carlos Lodi,656 do 

staff de Anhaia Mello.657 Por diversas vezes tentariam (em vão) precipitar a construção 

do subway paulistano.
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De um ladoz Anhaia Mello e Prestes Maia representam linhas de pensamento teórico 

urbanístico mais consistentes, aparentemente neutras, e de teor conveniente para 

determinadas iniciativas empresariais; de outro, Adhemar, assessorado por outros 
técnicos comprometidos com diversos setores da construção civil e do rodoviarismo,664 

acomodando seu "urbanismo" a essa nova realidade política, revelando os limites 

sociais de seus modelos de cidade. Sugerimos que, na verdade, a relação que envolve 

esses três protagonistas é mais complexa do que aparenta, devido às diferentes 

posturas que lhes impuseram a origem social, o alinhamento político e a participação 

no poder público paulista e paulistano.

3.3.4 Redemocratização e popuusmo

Entre o fim do Estado Novo e as eleições em 1953, sucederam-se na Prefeitura 

paulistana sete prefeitos extraídos de dois grupos que, embora politicamente rivais, 

igualavam-se sócio-economicamente.663 Em 1947 restabeleceram-se as eleições para o 

Legislativo municipal e o jogo político se recompôs formando-se aos poucos as 

condições institucionais necessárias à volta do pleito para o Executivo. Reinaugurou-se 

a prática política, dessa vez cara a cara com a massa e num ombro a ombro entre 

lideranças populistas de vários matizes.

Analisando a trajetória desse trio, constatamos que os 

fundamentais, nas quais alinharam-se dois a dois para se 

com o terceiro. A saber, Adhemar e Anhaia Mello tiveram uma origem comum no seio 

da elite dirigente paulista,665 o que não impediu, apesar de estarem politicamente em 

campos opostos com relação ao populismo, do segundo tomar parte na gestão 

municipal do primeiro, quando Adhemar foi prefeito paulistano, mas apenas o tempo 

suficiente para fazer aprovar a lei n°- 5261, que restringiu a verticalização em São 

Paulo, uma das mais caras bandeiras de Anhaia Mello,666 intensamente combatida, por 

outro lado, por Prestes Maia e seu staff.667

eCOoÍlUS
665 RoCHA' PP-159~êrseg.; Camargos, p.68; Vargas p 7
P^pOnrXOLVÍmePt0 d.e Adh"°m 0S transPortes, alojou os "intelectuais orgânicos" ligados ao 
sob^ ?a J °U ha S°rocabana- Anhaia Mello e seu staff, que ocupavam-se
Deoaiampnt i T UndlTDM?naS e da difusão do P^ejamento, eram hegemónicos no 
Departamento de Urbanismo da PMSP.
666 Somekh [1987], p.112.
i77S0nbRtaSidSCUSSS dJ BavT reSpeÍt0' ver «*4sta Engenharia, n»\ 162, pT124; 
.172, p.334; 173, p.382; Anais, 1957, XXVI, pp.74/5; XXVIII, p.227.
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Finalmente, Anhaia Mello, representante das idéias urbanísticas mais avançadas até 

então difundidas no país, sobretudo no que tocava a problemas fundiários urbanos, 

habitação popular e tendo como bandeiras o zoneamento,669 a descentralização 

urbana670 e o controle da verticalização com manutenção do uso extensivo do solo,671 

opôs-se tanto a Adhemar quanto a Prestes Maia, representantes dos interesses da 

"cidade existente", dos proprietários de imóveis na região central paulistana, 

beneficiados imediatos das avenidas do Plano de 1929 e, de um modo geral, de São 

Paulo refratária ao planejamento.

Avento a interpretação que o urbanismo de Adhemar, derivou de sua admiração 

"empírica"672 por duas das cidades mais cintilantes do capitalismo e referências do 

investimento imobiliário, Nova York, espécie de madrinha de São Paulo, e Paris, talvez 

o que mais explique seu interesse pelo metrô,673 embora jamais tivesse sido sério o

568 Lamparelli [1986] pp.138/9; Lamparelu [1995], p.17. Anhaia Mello significou uma 
possibilidade de se atender às demandas populares sem incidir no populismo, na medida que a 
influência de Lebret o aproximou da ala esquerda do Partido Democrata Cristão, igualmente 
sensível às idéias do movimento Economia e Humanismo.

Feldman, pp.67 et seq. -----
670 Meyer, p.100.
671 Somekh [1987], p.lll.
572 Trata-se de um homem público não-especialista mas envolvido com negócios urbanos e em 
discussões urbanísticas.
673 Ao se consagrar como o maior mercado do café paulista na década de 1870, Nova York 
também se tornou a mais importante praça da cafeicultura fora do país. Além disso, em 
princípios do século XX, decidindo-se os cafeicultores paulistas pelo programa de valorização, 
quando nenhum banco europeu quis -emprestar para a compra dos primeiros estoques

Por sua vez, Anhaia Mello e Prestes Maia uniram-se desde o fim da era Vargas no 

combate aos excessos da democracia representados pelo populismo, em São Paulo, 

particularmente, por Adhemar. Anhaia Mello, embora não filiado, ligava-se ao Partido 

Social Democrático (PSD) em sua seção paulista, liderado por Fernando Costa, que 

sucedeu a Adhemar quando este foi exonerado da Interventoria por improbidade 

administrativa em 1941 e o fizera seu secretário de Viação e Obras Públicas, e além de 

ter sido profundamente influenciado pelo padre Lebret a partir de sua estada em São 

Paulo (1947). Com efeito, o humanismo do padre Lebret harmonizara-se tão bem com 

a sede de justiça social não esquerdista de Anhaia Mello, investindo-a com uma aura 

de respeito quase sagrado pela ética na administração pública,668 que o afastou cada 

vez mais de Adhemar, embora, como vimos, viesse a participar de sua gestão 

municipal em 1957. Já Prestes Maia, probo porém elitista, foi para a União 

Democrática Nacional (UDN) combater a proximidade populista com as massas.
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Nessa perspectiva e com a volta dos partidos políticos em 1945, a questão do metrô 

ganhou popularidade em São Paulo, transformando-se o transporte rápido se em 

trunfo utilizado amiúde na disputa eleitoral entre os candidatos. Acenar com a 

promessa da mais moderna forma de acessibilidade urbana tornou-se recorrente entre 

os políticos adhemaristas, na situação ou na oposição, os quais valeram-se seguidas 

vezes dela na luta pelo poder na cidade, até que o metrô se tornasse realidade a partir 

de 1965 por obra de seus desafetos políticos.

Nesse contexto, em que se intensificava a capacidade de São Paulo atrair contingentes 

populacionais de quase todo o país e ainda de diversas parte do mundo, o metrô 

voltou a ser objeto da atenção do Estado, em favor da qual deve ter pesado a grave 

; crise de legitimidade experimentada pelas administrações adhemaristas. De fato, 

Adhemar e vários de seus correligionários tornaram-se pivôs e réus em escândalos 

administrativos cuja repercussão atingia técnicos íntegros de seu staff como Mário 

Lopes Leão. Assim, a subordinação a Adhemar transmitia a projetos sérios um ar de 

negociata que os comprometia diante da opinião pública, esse tendo sido várias vezes 

o caso do metrô.

Kra7nViX-ÍafínancTeiraFÍarSt; d^í"3' Bank °f the City °f New York " 0 futur° Citibank ’ a 
criando as condicões oup tnma • '3ntar ° dinheiro necessário para o início das operações, 
económicas eaZriam o nnTT °S negÓd0S d° café P^camente imunes a crises 
índices de expansão urbana de Sãí PaS^até Vde b^r9ues'^' mantendo' P°r conseguinte, os 
1940. Finalmente a forma mmn ' ° ate a decolagem da industrialização na década de 
opinar sobre o crescimento naulkta Vera' °a qUal Moses foi chamado a São Paulo em 1950 para 
para São. Paulo umX oueP a J d"0' ™Stra que> mais do pue uma referência, Nova York foi 
elite hegemónica local nãS teve condições deX^05 dellCados de seu crescimento, quando sua 
sem e qual não teria tido como t- 6 3 °U resP°nder P°r solicitações emergenciais, 
metropoLa em que „ “e ,ra PaS expsns“ e atin9'r 3
de como p mercado Imobiliário pode se arttota aõ oTdô," ' n” eXemí"° 
referencial para as elites em todo o mundo ? .P d publlC0 Para construir uma cidade 
urbanístico como os perímetros de irradiacão^e^T ° Camp° de provas de um model° 
Avenidas dispensa comentários Amhac r-a a ° de Henard< cuJa influência sobre o Plano de 
drásticas emPtermo^^^ransport^de mdaassaSeaientpern d° SéCUl° XIX tOmaram medÍdaS 
emblemáticos ante outras metrópoles em formação pX SeUS metroP°litanos- tornando-os 
pelo modelo subterrâneo de transporte metropolitano Xó""“Z' 3 preferencia de Adhemar 
cidades, cada qual com sua especificidade, mas n aeral mhí X ‘?aracterísticos dessas 
determinação política de resolver problemas de transnX d?S e SeU P°rte e de SU3 
com O espírito de modernizo qSe predoX' nSS“™fSc£^
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3.3.5 O projeto do Metró de Paris

Provavelmente devido ao traçado de reduzida extensão 

projeto de Mário Lopes Leãoz o sistema de carros 
"Michelin"674

e da inspiração parisiense do 

com pneumáticos - sistema
- em teste na década de 1940675 pareceu-lhe apropriado para São Paulo, 

determinação do staff de Adhemar de construir o metrô conjugou-se à 

da Compagnie du Chemin de Fer Métropolitain de Paris, o Metrô 

parisiense, de realizar provas com seus carros com pneumáticos, resultando disso uma 

proposta de metrô para São Paulo utilizando essa tecnologia.676

elites da periferia do capitalismo. t
674 Nome da maior fabricante francesa de pneumáticos.
” « «nbas * "á™

pneumáticos como os do Metrô de Pans, cujas as de 0 sjstema, todavia,
impondo-lhes acelerações inadequadas paras; carno excessiv0 de equipamentos anexos
demonstrou sérios inconvenientes; de™"da"do “ um eventual estouro dos pneus, o que 
de estabilidade e segurança, como rodas de aço pa  desistir de expandi-lo. {Acrópole
levou a Régie Autonome des Transports Pansiens (RATP) a desistir oe e p
n° 359, p.15)

PMSP [1956], ibid. - 677 PMSP [1956], ibid. avenidas Itororó e Rodrigues Alves); E-0

— 
completamente subterrânea). (PMSP [1956], ibi •)
679 PMSP [1956], p. 67.

O projeto apresentado pelo Metrô de Paris foi considerado excessivamente sumário 

para ser apreciado.677 Compunha-se de duas linhas diametrais às quais acrescentou-se 

uma terceira,678 que Prestes Maia invalidou a priori no Ante-projeto por ser quase 

completamente subterrânea e, portanto, caríssima.679

Depois do Metrô de Paris, outras fábricas de material de transporte metropolitano 

também vislumbrariam a possibilidade de colaborar para a implantação do metrô de 

São Paulo, utilizando-a como cobaia para o teste de tecnologias ainda em 

desenvolvimento.

3.3.6 O projeto da Companhia Geral de Engenharia

Na capital paulista, a súbita redemocratização revelou um povo insatisfeito com as 

precárias condições em que se inseriam no arremedo de sociedade afluente criado 

pela industrialização. Por um lado, a constituição da área metropolitana paulistana se 

deu na ausência de um planejamento territorial, puxada essencialmente pelo capital 

industrial que custeou a instalação de fábricas junto às ferrovias e às novas rodovias, 
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• formação das periferias residenciais populares ocorreu

do poder público, gerando uma situação de irregularidade legal I
termos de infra-estrutura urbana, particularmente nos transportes coletivos.

I
i

seu conceito de "anel virtual"

Os sucessivos prefeitos nomeados mostraram capacidade variável de lidar com as 

pressões populares por melhorias na qualidade de vida. Nesse sentido, o metrô 

continuou a ser um trunfo importante utilizado na luta pela gratidão do eleitorado e da 

população usuária insatisfeita e irritada com os transportes rodoviários de superfície. 

Com efeito, em 1947, o prefeito pessepista Paulo Lauro (1947-1948) resolveu lançar 

mais uma proposta de suòway. Para tanto contratou a Companhia Geral de Engenharia 

(CGE) para a elaboração em 1948 de um projeto de trem subterrâneo, considerado por 

Prestes Maia o melhor detalhado até então, ainda que discordasse dele em vários 

pontos.684

Sua premissa fundamental era a já atestada necessidade de metro em 

motivada pelo congestionamento do centro histórico. A primeira conclusão do estudo 

da CGE era que em 1948 o trânsito de São Paulo chegara a um ponto de saturação, 

tornando-se imprescindível à tomada de medidas radicais,685 e revelando que, ainda 
•K- ; incompleto, o Plano de Avenidas se mostrava uma solução com reduzido prazo de 

i validade, exigindo obras subsequentes, no caso, o metrô proposto pela empresa.

Mas o processo de redemocratização transcorria, repetimos, na ausência de 

planejamento e de fiscalização pelo Estado no tocante da formação dos novos bairros 

residenciais, tanto em São Paulo quanto nos municípios vizinhos. Tendo a lei do 

Inquilinato (1942) provocado um novo êxodo da população trabalhadora para longe 
das regiões centrais em busca de terrenos baratos onde construir a casa própria,681 

em São Paulo sob a indiferença 

682 e precariedade em

680 Langenbuch, pp.180 et seq.
traba^adom^^ (...) Esse tipo de assentamento periférico dos
conoélamento L i e fat0 50 Veio a se generalizar décadas mais tarde, após o
<̂ ^s^eirnaiizr°SaiaáU^Uei'S a °íerta de moradias P™ renda, e sob a grande
expansao industrial do apos-guerra. (Szmrecsányi [1993] n.217)Grostein, passim. ' ’ 7

“X7o«ri7ér°«7o p°6)de pareaa em ™s
PMSP [1956], p.57. ~

685 Estudo da Companhia Geral de Engenharia, pp.33/5 in PMSP [1956], p.58.

no que eram seguidas pela formação de bairros residenciais a sua volta.680
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O traçado compunha-se de três linhas diametrais (seis radiais): E-0 (Penha-João
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subterrânea
SE-SO I

Aproveitando-se do mal-estar criado com a investigação da qual era objeto o prefeito 

Paulo Lauro, o vereador e membro da comissão de Justiça Francisco de Assumpção 

Ladeira (UDN) sustentou a ilegalidade do contrato da Prefeitura com a CGE.690

686

Mendes-República-Água Branca, superficial a

Nessa época, ao redor de Prestes Maia e seu staff, definiu-se uma outra corrente de 

opinião acerca do metrô em São Paulo, formada por políticos da UDN e do PDC. 

Caracterizava-se por uma postura cambiante com relação ao metrô, ora atacando-o, 

ora assumindo as idéias de Prestes Maia, ou mesmo clamando pelo subv/ay.

ao redor do centro resultante da interseção das linhas diametrais686 contraposto ao
 

"anel real" de Mário Lopes Leão.687 Por outro lado, Prestes Maia criticou a timidez dos 

traçados, o excesso de trechos subterrâneos,688 seu impacto urbanístico e algumas 

soluções de engenharia.689

Apesar de ter custado aos cofres do município Cr$ 7.040.000, quase a metade dos 

Cr$ 15.000.000 pagos pela Prefeitura do Distrito Federal à mesma companhia por 

projeto semelhante,691 Assumpção Ladeira desencadeou um bizantino quid pro quo 

- que caiu na boca do povo - em torno da dúvida sobre se o que a CGE fez deveria ser 

considerado "elaboração de estudo" ou "prestação de serviço".692 Juristas eminentes693 

solicitados a dar seu parecer a respeito do caso concluíram pela regularidade do 

contrato, defendendo que não houve prestação de serviço; apenas a elaboração de um 

estudo.694

leste e subterrânea a oeste); N-S (Ponte 
Grande-Anhangabaú-Paraíso-Ibirapuera-Santo Amaro, subterrânea e elevada ao norte, 
subterrâneo, superficial e elevado ao sul); SE-SO (Ipiranga-Pari-Luz-Campos 
Elíseos-Consolação-Plnheiros-Butantã, quase toda subterrâneo). (PMSP [1956], pp.58/60) Pode 
se dizer que o projeto da CGE, através da influência sobre o Ante-projeto, definiu diretrizes que 
orientam parte do traçado do metrô paulistano existente, além de consagrar em termos 
metroviários o modelo rádio-concêntrico paulistano.

Em que a linha circular simplesmente se sobrepunha ao Perímetro de Irradiação (PMSP 
[1956], pp.59/60) 
6“ Id- PP-60/1.

Id., pp.61/2.
690 Id., p.15.
691 Lara, p.14.
692 Id., ibid. ------
693 Aliomar Baleeiro (UDN-BA), e Themístodes Cavalvanti.
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3.3.7 Robert Moses

No primeiro mandato de Adhemar de Barros como governador eleito (1947-1951), a 

industrialização e as obras rodoviárias tiveram impulso considerável em São Paulo, 

concorrendo em larga medida para consolidar o mercado para os bens produzidos na 

capital e sua região. Em meio à guerra fria e admirador dos sinais da grandeza 

norte-americana, procurou instrumentalizar o projeto desenvolvimentista embutido na 

sigla de seu partido pela expansão da indústria automobilística e dos transportes 

individuais, o que deveria render-lhe dividendos eleitorais futuros.695

o Programa 

propostas urbanísticas e

Chefiando a equipe de técnicos norte-americanos da Triborough 

(TBA), Moses a princípio veio a São Paulo sugerir medidas 

zoneamento à coleta de lixo) que legitimassem o caráter "norte-americano" de seu 

crescimento acelerado e sacramentassem a adesão da cidade ao 

urbano697 e sua elevação à condição de metrópole nacional.698

Nesse sentido, o prefeito nomeado por Adhemar, Linneu Prestes (1950-1951), 

contratou por intermédio do Rotary Club a International Basic Economic Corporation 

(IBEC), empresa de consultoria do poderoso conglomerado Rockefeller, que por sua 

vez encaminhou ao Brasil o "insigne engenheiro e urbanista" 

Robert Moses.696

694 Lara, p.23.
696 D^lo^ano> p-322- Ver também Figueiredo, pp.144 et seq.

LnT rad,TÍStraÇã^ PÚb'ÍCa P.Or Yale' Robert Moses (1888-1981) estagiou 
Oxford íOabo S.erv!ce' a administração colonial britânica, sobre o qual doutorou-se em
nova ommn^/inilíf05 On9a'_sinaosa e tumultuada carreira no serviço público estadual 
imolantarãn do r f d^35/??305 de SUa mae Bella' filha de um casal due participou da 
Noía York^ií nd ' ( ' ?'26) *' M°Ses "foi parar" n° se™Ç° de Parques e Jardins de
Authori?vk'fTRA^ n<?me a°r Urbanismo- Em 1931 adQuiriu a concessão da Triborough Bridge
“enJenheim" L “ Um3 P°derOsa emPreiteira e onde ganhou fama de
^enheiro . (ver também qgazette.com/news/1999/0630/Feature_Story/RobertMoses0630 . 

Xo^ca-?0udapnS'/ro0ntraWtaÇ|0 dTM0Se< nã° f0Í unanimemente bem recebida. Vereadores da 
Sesnécessáí 7 X -U (especialista em assuntos de trânsito) consideraram 
Moses hav d hVI d ( ' P’364) e Anselmo Farabulini Jr. denunciou que
“Dlre‘“ de SS» Pâulo. 1953, X, p.46)

99 Acompanhados por quatro técnicos da Prefeitura. (Meyer, p.72)

Moses e sua equipe chegaram a São Paulo em 1950. Após uma breve estada, 

retornaram aos Estados Unidos e enviaram de Nova York 

Melhoramentos Públicos para a Cidade de São Paulo, com

de

qgazette.com/news/1999/0630/Feature_Story/RobertMoses0630
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Ao retornar a São Paulo em 1954, Moses não apenas elogiou na Câmara o empenho 

com que a Municipalidade (sob Jânio Quadros) executava as obras públicas como 

também recomendou, além do uso parcimonioso dos créditos federais e estaduais a 

que o município tinha direito, que os custos dos benefícios fossem transferidos para os 

usuários por meio de pedágios.707

Questionado pelo vereador Gabriel Quadros (PDC), quanto a oportunidade do metrô 

para a descongestão do centro paulistano, Moses respondeu que apesar de eventuais 

deficiências técnicas e dos custos, Nova York decidiu-se politicamente por levar adiante 

o programa de expansão da rede subterrânea porque

r

Corifeu do rodoviarismo urbano norte-americano, Moses assumiu postura ambígua 

com relação ao metrô: não excluiu sua possibilidade e aconselhou-o, expressamente 

elevado e superficial, quando os meios rodoviários estivessem saturados, e, mais 
remotamente, em linhas subterrâneas no centro.704 É interessante que ao definir o 

traçado do metrô superficial no canteiro central da avenida Itororó, Moses propôs essa 

faixa reversível, primeiramente para uso exclusivo de ônibus, inclusive com estações, e 

depois para linhas de transporte rápido,705 como no Ante-projeto.706

(...) o povo aprecia um serviço bom, melhorado e eficiente.708

administrativas para o contorno do problemas paulistanos.700 Dentre as sugestões do 

Programa de Melhoramentos, as mais significativas õíssèram respeito 
zoneamento,701 ao transporte rodoviário, como a compra urgente de 500 ônibus para 

resolver o problema dos transportes coletivos702 e o traçado da via expressa do Sul, 

futura avenida dos Bandeirantes.703

, p.69. (...) Embora Moses ainda considere "cedo" ou "prematuro" o 
segunda metade da década de 20, o próprio poder público paulistano já

700 IBEC, p.i.
701 Id., p.25.
702 Id., p.23.
703 Id., p.43.
704 PMSP [1956]
metropolitano, na
cogitava da sua construção. (Meyer, p.93)
705 IBEC, p.44.
706 PMSP [1956], ilustração. —
707 Anais, 1954t4X, p.225. . rti_n.rs0 de Moses na Câmara foi Henrique
708 Id., p.226. O interprete de Moses na ocas.ao do discurso
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3.3.8 A AVENTURA METROVIÁRIA DE ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA

Após o episódio do "contrato do subway”, a questão metroviária tornara-se assunto 

corrente na imprensa, organizações da sociedade civil e na administração pública. 

A perspectiva de a cidade contar com um ícone reluzente da modernidade urbana, o 

subway, encantava a muitos paulistanos, influentes ou não, além de significar a 

possibilidade de uma solução definitiva para problemas conjugados de transporte de 

massa e congestionamento na área central da cidade que começavam a se agigantar.

Além disso, a vinda de Moses a São Paulo, contratada por meio do IBEC, foi um 

reconhecimento governista da oportunidade de consolidar relações de boa vizinhança 

por meio da conquista da simpatia do grupo Rockefeller, enquanto para este tratou-se 

de consolidar sua influência sobre a vida pública brasileira obtida durante a II Guerra, 

bem como de realizar negócios em benefício próprio e de outros poderosos interesses 

norte-americanos. ■ Pois, como ficou evidente na sugestão de Moses para que a 

Municipalidade adquirisse com urgência 500 ônibus modernos, estes não só seriam 

fabricados pela GM, como também circulariam sobre pavimentação asfáltica 

consumindo combustível, lubrificantes derivados de petróleo, pneus e autopeças por 

muitos anos.

Dumont Villares.
709 Segundo Maria Cristina Leme, Armando de Arruda Pereira, um dos maiores aliados de 

. Adhemar e ex-presidente mundial do Rotary Club, escrevera ao IBEC logo após a solicitação da
vinda de Moses esclarecendo-lhes sobre quem de fato era o controverso governador paulista, 
revelando o entrechoque de interesses que condicionava a administração pública paulistana.
710 (...) Como o próprio Moses salienta, a semelhança entre as cidades americanas e São
Paulo advinha de seu rápido crescimento. Dizendo "sentir-se em casa", "conhecer os 
mistérios" das grandes metrópoles, Moses inicia seu trabalho entre nós. Com pouca pesquisa 
(...), a equipe americana utilizou sobretudo a experiência e a capacidade de extrapolar da 
realidade americana para a brasileira. (Meyer, p.86) --------

Poder-se-ia também considerar a vinda a de Moses a São Paulo como uma repetição 

da arbitragem "internacional" para conflitos urbanísticos ocorridos entre os diferentes 

setores da elite hegemónica na capital paulista quando da ruptura da cidade com seu 

passado urbanístico, como haviam sido os casos do Anhangabaú em 1910, "decidido" 
por Bouvard e o do metrô da Light, submetido ao parecer de Dalrymple em 1927.709 

Assim, Adhemar seria teria solicitado a presença de Moses para que legitimasse seu 

modelo rodoviário de cidade mononucleada, propondo-lhe soluções que, se 

implementadas, consagrariam o núcleo histórico como pólo centralizador da vida de 

São Paulo.710
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E desde Mário Lopes Leão o trem subterrâneo paulistano convertera-se numa bandeira 

que encontrou pessepistas preeminentes dispostos a empunhá-la. Para alguns desses, 

a americanização passava necessariamente pelo exemplo de Moses, conjugando a 

produção de eletrodomésticos e automóveis à construção do metrô em São Paulo. Foi 

o caso do prefeito Armando de Arruda Pereira (1951-1953).711

Decidido a deixar americanizar São Paulo, Arruda Pereira anunciou na imprensa, em 

março de 1952, que sua preocupação com o congestionamento do centro712 levara-o a 

considerar o transporte rápido, parte subterrâneo, parte elevado, a única solução 

válida.713

711 Arruda Pereira teria sido, por sua atuação como empresário e homem público, a encarnação 
perfeita da recém-imposta hegemonia norte-americana sobre a economia e a cultura brasileiras, 
"sedutora" segundo Tota, a partir da década de 1940.* Ingressando no Rotary Club em 1931, foi 
presidente da seção paulista em 1934-1935 e mundial em 1940-1941. (Batista, p.37) Além 
disso, como diretor-presidente da Cerâmica São Caetano, a maior indústria do ramo no país 
naquela época e localizada num dos municípios do ABC, Arruda Pereira foi um dos protagonistas 
mais importantes do processo de formação da metrópole paulistana.
*(...) O Brasil era visto como um importante parceiro no hemisfério. Americanizar o Brasil, por vias pacificas, 
era, pois, tido como o caminho mais seguro para garantir essa parceria. A americanização de nossa 
sociedade quebraria possíveis resistências à aproximação política entre o Brasil e os Estados Unidos. (Tota, 
PP-18/9)
712 PMSP [1953], p.243.
713 Id., p.244. A firma De Leuw, Cather & Co. anunciara também em março a construção em 
cinco anos do metrô do Rio de Janeiro (OESP, 12-III-1952, p.30)
714 (...) Anhaia Mello, por exemplo, advogava que o metrô (...) é estrada de ferro (...), 
característica da época ferroviária, que já passou, que ficou no século XIX (...), coisa que Lewis 
Manford [s/c] um dos maiores escritores americanos já classificou de Man-Sewers . (Anhaia 
Mello in METRÔ é coisa do Passado, Folha da Manhã, 8-1-1953 citado por Fagani, p.214)
715 (...) Um serviço de trens subterrâneos será eventualmente necessário na área central 
congestionada da Cidade, mas isso ainda demorará muitos anos (...). (IBEC, p.33, citado por 
Arruda Pereira in PMSP [1953]. p.243)
716 PMSP-f-1953], p.244.
717 Id., p.255.

Repelindo opiniões de críticos para quem o metrô seria obsoleto, "estrada de ferro", 

"esgoto de gente",714 e presumindo o aval de Moses quanto à necessidade de trens 

subterrâneos ao menos no centro,715 Arruda Pereira retomou os projetos da CGE e de 

Mário Lopes Leão, tentou sem resultado designá-lo para a chefia da operação e, com 

base em sondagens realizadas pelo IPT,716 editou concorrência para a construção das 

estruturas de um subterrâneo de 2400 m entre a praça João Mendes e o largo do 

Arouche.717 Os planos incluíam o estrado dos viadutos do Perímetro de Irradiação.

O projeto combinava o anel virtual da CGE com o anel real de Lopes Leão,718 do qual 

partiriam linhas-tronco tangentes para os bairros e para as vias férreas perfazendo seu
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Como Arruda Pereira lançasse a concorrência às vésperas da campanha para prefeito 

de 1953, a primeira após o Estado Novo, o ato foi interpretado pela oposição como um 

gesto eleiçoeiro vindo de alguém comprometido com tudo de negativo que se 

associava a Adhemar,722 motivando nos adversários do metrô e do PSP críticas severas 

ao projeto e seu autor.

Id., ilustração s.p.
São João-Gletté^com^sestacões Tahaf6 Pedro, n'João Mendes-Viadutos-República-Arouche- 
(/d„ 244) ' tâÇOeS TabatirWra, Sé, Paço, República, Arouche e Campos Elíseos.

p^^r " L°ndreS' 
veículos colgSZrHa^mas ? P~°blema de Sã'° Pau,° porque o aumento de 
não são mais baratas, levando-se em WsiteS trânsito-elevado também
(...). (Id., p.259) eraçao as obras de desapropriação e alargamento

722 Folha da Manhã, 15-1-1953, pp.4, 8 
™ Id., 8-1-1953, p.4.
724 Id., p.5.
™ Id., 20-1-1953, p.2.

Anais, 1952, IX, p.390.

A aura de corrupção que envolvia os pessepistas atingiu Arruda Pereira, municiando a 

oposição com argumentos para atacá-lo e à sua proposta, cobrando-lhe ética e 

transparência na condução do processo.723 O engenheiro Lauro de Barros Siciliano 

prenunciava idéias presentes no Ante-projeto afirmando que o sistema que Arruda 

Pereira idealizava para São Paulo deveria mesclar trechos subterrâneos, superficiais e 
elevados, alertando ainda que o subway agravaria o congestionamento do centro.724 O 

arquiteto Léo Ribeiro de Moraes - do staff de Anhaia Mello - exigia que sua concepção 

se subordinasse ao Plano Diretor do qual a cidade tanto carecia.725

A postura dos vereadores é representativa das alianças e tensões que marcaram a 

política paulistana no período. Os partidos imediatamente próximos a Adhemar como o 

PSP e o Partido de Representação Popular (PRP) apoiavam entusiasticamente a medida 

do prefeito. Para Joaquim Thomé Filho (PSP) o metrô era um equipamento urbano 

inerente à vida de qualquer cidade grande ou metrópole;726 José Nicolini (PTB)

caráter metropolitano e integrado.719 O prefeito procurava mostrar com o exemplo de 

Seattle, Toronto e Filadélfia,720 que seus adversários estariam privando a população 

paulistana de uma solução considerada da maior eficácia para a congestão do centro, o 

colapso do trânsito e o déficit de transportes coletivos para a massa de 

passageiros-eleitores.721
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acreditava que não haveria outra forma de solucionar os problemas de transporte e 

-tr-ânsito no centro senão com o trem subterrâneo.727

O campeão da luta contra Arruda Pereira e seu metrô foi César de Arruda Castanho 

(PDC). Para Arruda Castanho, o prefeito excedera-se por completo em sua pretensão 

de administrar São Paulo segundo os interesses que o envolviam. Já em 1952 

denunciava suas manobras visando transferir para o Rotary, o SESI e a FIESP a 

administração dos parques infantis paulistanos.732

Num tom populista, William Salem (PSP) evocava os passageiros como "mártires na 

balaustrada dos bondes" ou "carne nos açougues", considerando inconcebível que São 

Paulo ainda não possuísse metrô.728 Antônio de Toledo Piza (PRP) chegou a apresentar 

um projeto de lei reservando a praça João Mendes para obras da futura estação.729

A oposição veio da UDN e do PDC, os maiores oponente do PSP. Fazendo coro com 

Prestes Maia, Nicolau Tuma (UDN) pedia o adiamento do subway até que se 

esgotassem todas as possibilidade de transportes superficiais.730 Marcos Mélega (UDN) 

afirmava que o próprio Lopes Leão reconhecera, após prolongada estada nos Estados 

Unidos, que havia soluções mais baratas que o metrô.731

727 Id., 1952, II, p.113.
28 Id., ibid, p.321.

229 Id, 1952, XX, p.87.
73° Id., 1952, V, p.267.

1 Id., 1952, IX, p.221. Aí se revela um dos modos da UDN se opor ao populismo: inquirir com 
severidade quanto custavam os benefícios que os populistas prometiam ao eleitorado 
constrangendo-os a desistir de seu propósitos. Essa postura derivou do monetarismo vigente 
entre os grandes economistas que se identificaram com o partido como Eugênio Gudin, 
{Dicionário, pp.1545/6) Otávio Gouveia de Bulhões {id., p.503) e Roberto Campos "por 
afinidade", (ver id., pp. 592 et seq.)

Anais, 1952, VI, p.37.
? Id., 1953, I, p.76.

Id., ibid., p.77.

Arruda Castanho verberava Arruda Pereira quase diariamente na Câmara, a quem 

denominava "prefeito-negação" ou "corta-fitas", referindo-se ao grande número de 

obras que inaugurou. Num desses pronunciamentos, após comparar Arruda Pereira a 

um tatu,733 lamentou a forma compulsiva com que tratava da questão do metrô 

atacando sua obstinação em construir 500 m experimentais da linha Parque 

D. Pedro II-Arouche.734 Para o vereador, as maiores inconsistências do projeto do 

prefeito eram o fato de se tratar de um trecho subterrâneo e de uma empreitada cujos



aspectos financeiros não se permitiam ser bem explicados.

I

3

O

144

>iM

Curiosa e ambígua foi a postura de Gabriel Quadros (PDC) no caso. Durante a gestão 

Arruda Pereira, mostrara-se um entusiasta do metro. Defendendo o subway, 

considerava inconcebível que uma cidade como São Paulo, na época com 2.250.000 

habitantes, ainda estivesse estudando "sistemas de avenidas radiais" para solucionar 

seus problemas de tráfego.739

735 Id., ibid., p.78. ---
736 Id., ibid.
737 Id., ibid.
738 Id., ibid., p.79.
739 1952, XIV, p.110. Colidindo com seu aliado Prestes Maia. Gabriel Quadros considerava 
São Paulo atrasado cinquenta anos em matéria de transportes. (Anais 1952, XV, p.275.)
7AQ Id„ ibid., p.148. ____
741 Id., 1953, XXIV, t.l, p.253.

Considerava também sem propósito a afirmação de Stockler das Neves a respeito de 

entendimentos com grupos internacionais dispostos a financiarem o 

empreendimento.736 Para Arruda Castanho a arrogância do prefeito ultrapassara todos 

os limites ao considerar palpites de leigos os pareceres sobre seu projeto de Anhaia 

Mello, Henrique Lefèvre, Lauro de Barros Siciliano, Prestes Maia e outros urbanistas 

eminentes,737 concluindo sua arenga com a acusação que o prefeito estaria colocando 

veículos da Prefeitura à disposição de Francisco Antônio Cardoso, candidato de Garcez 

à sucessão municipal.738

Paladinos da moralidade e da austeridade administrativa, os democrata-cristãos 

preocupavam-se tanto quanto os udenistas com a gestão do dinheiro público, 

aparentemente de forma mais sincera que esses últimos. Arruda Castanho fiava 

muitos de seus argumentos nas opiniões do staff de Anhaia Mello, tendo a cidade em 

seu entender problemas mais urgentes com que se preocupar, não se justificando um 

gasto astronómico como o que o prefeito desejava efetuar.735

tando os exemplos de Madrid, Paris, Roma e Lisboa, insistia que o metrô paulistano 

cartão de visitas da cidade em vista da proximidade das comemorações do 

IV Centenário.’40 Gabnel Quadros defendia que qualquer Investimento no metrô 

paulistano seria prontamente coberto face o vulto das passagens vendidas, 

recompensando generosamente as empresas nacionais ou estrangeiras que 
financiassem,’41 estranhando que houvesse ainda quem não se desse conta das
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Ainda mais interessante seria como os janistas, udenistas e democrata-cristãos, que 

tanto o combateram, reconheceram o gesto de Arruda Pereira em favor do o metrô em 

São Paulo: na década de 1960, Faria Lima o homenageou dando seu nome à avenida 

que leva à gare principal do metrô paulistano.745

Os últimos planos de metrô publicados antes de Faria Lima, o Ante-projeto, as 

contra-propostas da ALWEG e SAGMACS, e o trabalho de Carlos Lodi para Adhemar de 

Barcos serão examinados no próximo capítulo.

Nesse ínterim, G. Quadros aproximou suas opiniões sobre o metrô das de Prestes Maia 

e que seriam encampadas pela UDN, PDC, e partidos menores aglutinados ao redor de 

Jânio, arrefecendo significativamente seu entusiasmo pelo trem subterrâneo e 

levando-o a assumir uma atitude mais "realista", segundo a qual o caráter utópico do 

projeto de Arruda Pereira seria apenas mais um sintoma da total ausência de 

planejamento com que esse prefeito administrava a metrópole paulistana.745

enormes vantagens do subway a compensar seus custos, tomando como referência o 
caso de Paris.742 Para ele questões técnicas não seriam problema "em vista da 

capacidade de nossa engenharia, uma das mais cultas e capazes do mundo", não 

havendo, portanto, motivos para

742 Id., ibid., pp.253/4.
743 Id., ibid., p.254.
744 Id., 1953, XXV, p.42.
745 Id., ibid.
746 Pelo decreto municipal no. 5929 de 6 de agosto de 1964. {Decretos e-fcefcrp.269).

(...) São Paulo 

progresso.743

Todavia, tendo seu filho Jânio assumido a Prefeitura em 1953, G. Quadros inverteu 

suas opiniões quanto ao metrô. Daí por diante considerou ruinosa e impertinente 

perspectiva do subway como a solução para os problemas paulistanos, devendo se 

impor antes a conjugação de um meio subterrâneo cuja execução ainda admitia, com 

as vias radiais que vinham sendo executadas.744

em termos de
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Outros paradoxos perpassam a história anterior do metrô paulistano. O mais intrigante 

deles é o fato de o sistema metroviário iniciado em fins da década de 1960 por 

iniciativa e sob o comando de pensadores urbanistas paulistanos que mais o haviam 

combatido nas décadas anteriores, os staffs de Anhaia Mello e Prestes Maia. Isso se 

deu no momento que, após o golpe militar de 1964, esses quadros foram solicitados 

pelo poder público por sua competência profissional no setor de planejamento, para 

auxiliar a resgatar São Paulo do colapso urbano em que ameaçava precipitar-se, após 

cinquenta anos de rodoviarismo como "programa tácito de governo" dominando o . 

setor de obras públicas na cidade.

* * * 7

Desse modo, a história da idéia de um metrô em São Paulo transcorreu ao longo das { 

duas fases distintas da metropolização paulistana, refletindo em seu desenrolar as j 

particularidades de cada uma delas. Na primeira, a possibilidade do metrô paulistano 

ocorre como opção de investimento privado e na segunda tende a se identificar ao que 

se conhece como política pública. Considero que a evolução da idéia de metrô em São 

Paulo é cercada pelo paradoxo de que o espaço paulistano acabou sendo uma dádiva 

do rodoviarismo, pois durante o processo histórico em que a cidade se tornou 

metrópole, argumentou-se e entendeu-se que São Paulo "não precisava de transporte 

metropolitano". Entendo que na verdade defendiam-se os transportes rodoviários 

como negócio e como fetiche - como Midas e Mercúrio da modernidade.747

747 r- ~ *'
txpressão de Maria Irene Szmrecsányi.
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Se o clientelismo de Adhemar apoiava-se em extremos da sociedade, nos quais uma 

militância de chefes e chefetes políticos articulava antes os novos-burgueses, a baixa 

classe média e mesmo o lumpen urbano do que a massa trabalhadora,752 o populismo 

de Jânio vicejou rapidamente em setores populares atraídos para São Paulo pela 

máquina geradora de empregos urbanos que se tornara a economia paulistana a partir 

de 1940 e que, todavia, não encontraram a devida representação política pelos 

paulistas de velha cepa.753

^T“dJ“V^Xc, aÇà. de «ddade p^de por soa esposa. 

(Sampaio [1986], p.45) Demonstrando "fluidez ideológica", (jd., P’26)
necessidade contraditória de depender da massa para sua s0 re^!Xenc' imoelido a
tempo que, movido por um anti-comunismo visceral, (Cardoso [ ], P- nnlíticas
isolá-la social e espacialmente, não titubeando em tomar ou a in ar s
drásticas quando seu ânimo parecia escapar-lhe do controle.{Dicionário, p.322)

CuZsmètoes^mpbs são os hospitais das Clinicas,

para tuberculosos em Campos do Jordão, (/d., p.44) e a via nc ’ ' f • influenciada Dela 
classe, (Rocha, p.131, n. "*") avançada para sua época (/d., p.132) e que foi influenciada pela 
tecnologia alemã de construção rodoviária. (Reis, p. 110) nrnnriampnte
752 Segundo Fernando Henrique Cardoso, as bases do adhemansmo nao^ eram Propnamente 
"populares", e a máquina partidária era tocada por quase, una chefes) da nova
controlavam elementos antes (...) da baixa classe media (os p t ■ : aue exDandiram 
burguesia (árabes, imigrantes recentes, comerciantes e pequen . . urt>ano
grandemente seus negócios durante a guerra, esPecula^

do poder das classes dominantes, através dai> den d d econômjcos das
política do Estado, e, por outro (...), acenando (...) co tornou
Classes pepeleres (...), (Fúivio Abramo citado por
palatável para a esquerda e mesmo para os setores mais progresso
adeptos do padre Lebret. Ver também Skidmore, p.23 .

4. A VIDA INSTITUCIONAL DO ANTE-PROJETO

Em 1955, às vésperas de se inaugurar a produção nacional de veículos automotores 

nacional, o populismo paulistano atingiu seu apogeu. Jânio Quadros era o governador 

do estado (1955-1959) e William Salem (PSP) o prefeito paulistano.748 O clientelismo 

de Adhemar possuía um forte apelo assistencialista.749 Nesse sentido, a especificidade 

do clientelismo adhemarista foram uma ideologia desenvolvimentista consubstanciada 

na capacidade de gerar empregos, apresentada em São Paulo num período difícil da 

economia mundial,750 

emocional.751
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Jânio Quadros uma vez na Prefeitura (1953-1955), não somente tentou suprimir 

lacunas na urbanização paulistana deixadas por décadas de administração elitista da 

cidade, levando melhoramentos759 sobretudo a áreas às margens do Tietê paulistano 

(que se tornaram sua base política), como também aumentou a oferta de ônibus e 

buscou sanear a CMTC e o monopólio público dos transportes coletivos.760

Jânio, por sua vez, elegeu como sua mais importante base política os bairros populares 

permanentemente inundados da várzea do Tietê, fonte de demandas ininterruptas por 
obras de melhoramentos que os tornassem habitáveis, aí se destacando a Vila Maria755 

e a baixa Casa Verde.756 Igualmente, valeu-se do déficit permanente na oferta de 

condução e concentraria sua ação na reforma da CMTC - o "calcanhar de Aquiles" da 

administração municipal -757 e levando asfalto e ônibus para onde não havia. Centrado 

num serviço essencialmente público, o populismo de Jânio acabaria se mostrando mais 

eficiente do que o de Adhemar,758 desalojando-o do Executivo e dando início à fase 

mais difícil da vida do líder do PSP.

A guerra entre Adhemar e Jânio encarnou a dualidade urbano-política paulistana. 

Adhemar, mantinha sua clientela graúda preservando a qualidade urbanística dos 

bairros paulistanos que habitavam,754 bem como criava condições de expansão para 

seus negócios (construção de rodovias e cargos públicos), ao mesmo tempo que 

atendia a arraia miúda com obras de caráter basicamente social (água e esgotos, 

hospitais, escolas, etc.).

social da cidade, da qual até hoje não conseoihou‘se 0 Andamento de uma geografia 
partir do percurso Campos Elísios/HinienÀ/'?°r escapar- 0 vetor Sudoeste, desenhado a 
loteamentos da Cia City no Jardim Amé pois/Paallsta' e Que depois se completaria com os 
espaço que concentra Calores imobdiários" altos o com"™ Centralidade de e,ite na cidade' 0 
consumo cultural da moda, a maior quantidade de ■ marci° ma,s elegante, as casas ricas, o 
que denominou "pacto territorial" oaraleln a lnvestlmentos públicos (...), (Rolnik, p.47) o 
fator que fez do "rico vetor sudoeste" ( )> áreaTai" C? w°?atÍVa 0Rdal' ('d" PP’183/4) 
legislação urbana (...) oerandn < \ ea mas re9ulada da cidade do ponto de vista da 
no interior do próprio setor, (id. p 186) lnUamente ressi9nificações e novos pólos de atividade

Benevides [1981], p.13.
Base política de importantes aliados seus rnmn « u ■Emílio Carlos. Sobre a relação entre problemas nrha 9enheiro Caetano Alvares e o medico 

Weffort, pp.127 etseq. P °lemas urbanos em grandes cidades e populismo ver

zss Anais‘ 1957' XXVI' P-217-
Num movimento político que chegaria a seu auge com Faria LimaAinda que, por exemplo, asfaltando ruas à L,ma-

_ JQ" era despejado diretamente sobre a terra reskt-ind *7'* Segundo F- H- Cardoso, o "asfalto 
Cardoso [1980], p.182) ' s,st,nd0 ate pouco depois da inauguração, (ver

760 Henry&Zioni, p.139; Anais, 1953, XVI, p.58; 1954, IX, p.88.
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4.10 PREFEITO WLADIMIR DE TOLEDO PlZA E O PASSA-MOLEQUE EM PRESTES MAIA

Os adhemaristas passavam por maus momentos, acossados pelas condenações na 

Justiça de seu líder em um jejum de poder766 que os tornava vulneráveis à lei. Era para 

eles questão de vida ou morte voltar a exercer algum cargo e reinstalarem-se na 

máquina administrativa dando continuidade à mescla de interesses públicos e privados 

em meio à qual estavam habituados a "fazer política".

No primeiro semestre de 1956, após a formação da Comissão do Metropolitano (já 

descrita no capítulo 1 deste trabalho), o governador Jânio Quadros retomou a ofensiva 

visando liquidar com Adhemar. Em março o Tribunal de Justiça de São Paulo o 

condenou a dois anos de prisão no caso dos Cadillacs, levando-o a fugir para o 

Paraguai e a Bolívia.763 Igualmente condenado no caso, o prefeito Lino de Mattos 

(1955-1956), que havia se licenciado da Prefeitura a 28 de dezembro de 1955,764 

renunciou definitivamente em favor do vice Wladimir de Toledo Piza (PTB) em abril 

para voltar ao Senado onde gozava de imunidades parlamentares, mandato que Jânio 

se esforçava por cassar.765

761 Dicionário, p.321; Hayashi, pp. 133/4; Anais, 1954, XVI, p.24; UH, 26-IX-1956, p.7. Ao 
mesmo tempo em que movia uma ação contra Assis Chateaubriand - o outro de Adhemar - 
tendo Pedroso Horta como patrono da causa. (Dicionário, p.1593)
762 Já nesse processo, Adhemar foi defendido por Pedroso Horta (id., ibid.)
763 Id., p.321. Retornando três meses depois com direito a Te deum na catedral da Sé. (Anais, 
1956, XVIII, p.275; Hayashi, p.134)
764 Alegando motivo de luto na família. (UH, 29-XII-1955, p.4)
765 Dicionário, pp.2131/2; UH, 6-XII-1955, p.2.
766 Cardoso [1980], p.178.
767 Por "cheirar a povo", (Cardoso [1980], p. 180) o PTB credenciou-se ante o estabhshment para 
encarnar politicamente a cooperação entre o capital e o trabalho, tendo sido por isso entendido

Wladimir de Toledo Piza exerceu o restante do mandato (1956-1957) de Lino de 

Mattos. Todavia, na eleição municipal de 1957, seu partido oscilou entre o moralismo 

de Jânio e os empregos gerados pelo desenvolvimentismo de Adhemar.767 Ficou com o

tempo desencadeou intensa perseguição política a Adhemar e sua 

entourage, demitindo, processando funcionários, e semeando terror entre os quadros 

das administrações anteriores. Nessa ocasião, Jânio reabriu o processo contra 

Adhemar movido por Garcez devido à compra irregular de Cadillacs durante seu 
mandato761 bem como instaurou um novo, acusando-o de apropriar-se de um vaso 

marajoara do Museu Paulista.762

Ao mesmo
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Toledo Piza, ao que parece, cultivava uma imagem que confundia ainda mais o 

eleitorado em meio ao furioso embate de idéias políticas e discursos moralistas numa 

época de alta polarização entre "esquerda" e "direita". Era popular por alguns hábitos 

extravagantes, como dar expediente na Prefeitura combinando paletó com calças de 

corres berrantes e gravata borboleta fazendo-o parecer um bookmaker771

i°- 1, p.l.

primeiro chegando apoiar a candidatura de Prestes Maia contra a de Adhemar para a 

Prefeitura.768 Mas, uma vez que por motivos de sobrevivência, Adhemar assumiria 

momentaneamente posturas nacionalistas que o tornaram palatável para varguistas de 

esquerda, direita e mesmo comunistas,769 acabou sendo escolhido pelo eleitorado 

devido à excessiva "coloração udenista" da chapa Prestes Maia-André Nunes Jr.770

Foi impossível chegar aos verdadeiros motivos que levaram Toledo Piza a atropelar o 

Ante-projeto da Comissão do Metropolitano. Entretanto, com base no volume e na

Mesmo assim, o ato de Toledo Piza desencadeou protestos em todos os meios técnicos 

e políticos envolvidos nos assuntos urbanísticos. Quando a questão do metro 

paulistano parecia encaminhar-se para um desfecho razoável, pautado na discussão de 

um projeto relativamente consistente elaborado por profissionais sérios, a atitude do 

prefeito fez com que o assunto retornasse praticamente à estaca zero.

"-T” °que n° pian°de suas sâ° por Adhemar, opondo-se a Jânio que tinha p<^r trás de s" UDN repres t

*Õ S°m°. ,estratégia de lon9° prazo visando a presidência da República.
• i lUIU»

Engenharia Municipal, n'
773 Anais, 1956, I, p.350.
774 £n9epharia Municipal, n°- 4, p.5.
Le/sX d° E*eeutlvo e “ AraB dd

Eagnani, p.225. Ver também UH, ll-XI-1956, p.5.

Em junho de 1956 Prestes Maia apresentou o Ante-projeto de um Sistema de 

Transporte Rápido na Câmara Municipal772 e em agosto no IE,773 pretendendo lançá-lo 

para o público em novembro. Todavia, a 9 de setembro, o Diário Oficial do Estado 

publicou uma concorrência editada pela CMTC para a construção imediata de uma 

primeira linha de metrô em São Paulo.774 Segundo o edital, o proponente vencedor 

deveria adotar as diretrizes definidas pelo Ante-projeto.775
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A primeira providência oficial no sentido de apurar o ocorrido foi o Relatório de uma 

Comissão nomeada pelo IE - tendo Prestes Maia como membro - cujo escopo foi 

refutar, com base no Ante-projetoz os termos e a forma da concorrência editada pela

uniformidade do material que se publicou comentando o episódio, pode-se esboçar 

uma reconstituição do debate que o envolveu até sua superação em 1965, ao final da 

segunda administração Prestes Maia, em favor da proposta do GEM.

4.2 A REAÇÃO DOS ESPECIALISTAS

A polêmica foi iniciada por Prestes Maia diante do ato de Toledo Piza que desmoralizou 

seu trabalho com o Ofício ao IE, datado de maio de 195 7,779 relatando as atividades da 

Comissão. Provavelmente visava precipitar a construção do metrô paulistano em 

benefício de Adhemar num momento dificílimo de sua carreira. Isso, indiretamente, 
equivaleu a reconhecer o potencial urbanístico e propagandístico do metrô.780

A atitude de Toledo Piza causou num primeiro momento pasmaceira na opinião pública 

e indignação no meio técnico. Depois gerou revolta nos especialistas devido à "vitória" 

da ALWEG. A exiguidade no prazo para a apresentação das propostas, a falta de 

clareza nos objetivos bem como a ampla divergência entre as características do 

sistema e as diretrizes do Ante-projeto levaram à suspeita generalizada de que se 

tratou de um jogo de cartas marcadas.778

A princípio, três firmas estrangeiras se habilitaram para a concorrência, o sistema 

Michelin utilizado no metrô de Paris, já conhecido dos paulistanos; o Metrô de Tóquio, 

ferroviário convencional, e o grupo teuto-sueco ALWEG que desenvolvia um sistema 

original, em que os carros cavalgavam uma viga à guisa de trilho.776 Segundo a 

concorrência, o vencedor teria de atacar em bloco a construção dos 101 km previstos 

no Ante-projeto.777

776 Fagnani, pp.225/6. Embora não ganhasse a concorrência do metrô, o Metrô de Tóquio vendeu 
para a EFS trinta composições iguais às usadas em suas linhas que atenderam até bem pouco 
sua rede suburbana (...) a inteiro contento dos passageiros. (Borba, p.31)
777 Fagnani, p.226.
778 Engenharia, n°174, pp.443/4.
779 Enviado a 15 de outubro de 1956.
780 O que se tornaria uma obviedade em São Paulo do início do século“XXI, como se verá
adiante. -----
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Os relatores interpretaram a recusa da diretória da empresa em fornecer cópias dos 

estudos que antecederam a decisão como indício do caráter ad hoc da concorrência. 

Sentem ter desmascarado o Executivo ao mostrar que os termos do edital estavam em 

total desacordo com as diretrizes básicas do Ante-projeto.783

781 Na ocasião presidida pelo engenheiro Alberto de Zagottis.
782 Engenharia, n°174, pp.443/7. Assinado por Francisco Fonseca Telles, Lauro de Barros 
Siciliano e Prestes Maia, o relatório traz a marca inconfundível de seu estilo.
783 Id., ibid.
784 Id., ibid.
785 Id., ibid.; Henry & Zioni, p.l39:

Após considerar razões puramente contábeis da urgência à luz do Ante-projeto, os 

relatores esboçam uma interpretação para o que teria levado Toledo Piza a precipitar a 

construção e editar a concorrência da CMTC. Iniciam-na com uma severa crítica ao 

adhemarismo, imputando-lhe alocar em seus quadros numerosa massa de manobra 

eleitoral. Denunciaram a tercerização do transporte público paulistano que os 

adhemaristas implementavam em detrimento da CMTC, favorecendo particulares com 

as melhores linhas e deixando para a empresa pública os itinerários mais onerosos, 

tornando-a deficitária por natureza.785

A Comissão Julgadora do edital fora formada por quatro engenheiros, um da CMTC, 

outro da Prefeitura, dois do Rio de Janeiro e um advogado residente no interior e 

lotado no gabinete de Toledo Piza. Os relatores censuraram severamente "as 

administrações anteriores", adhemaristas, e a interferência da política em seu 

entender de expedientes e resultados que levaram a ruína aos transportes superficiais, 

não considerando justo que viessem macular ainda no nascedouro um sistema de 

transporte público que vinha descortinando amplas perspectivas pelo mundo afora. 

O documento foi favorável à implantação imediata do Ante-projeto, aproveitando-se o 

ensejo, especialíssimo nas palavras dos relatores, de dispor do canteiro central da 

avenida Vinte e Três de Maio e do tramway de Santo Amaro, bastando para tanto 

adaptá-los.784 Colocou-se então a questão da urgência do metrô em São Paulo.

CMTC781 a pedido da própria diretória da empresa.782 Desde o início o documento 

atenta para o aspecto ético subjacente à questão, sentindo-se os autores limitados por 

terem de proceder a um exame apenas técnico do caso.
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Avaliando o edital de concorrência, julgaram-no incompleto, confuso e irregular, 

condenando-o por dar quarenta dias de prazo aos concorrentes para lidarem com 

matéria envolvendo tão amplos interesses e cifras; compararam-no com o do Rio de 

Janeiro, que também encetava estudos para a construção do metro, e que deu aos 

concorrentes um prazo de seis meses para a apresentação das propostas.787

e suficiente para haver desencadeado contra si a

A comissão concluiu que a urgência dos adhemaristas em construir o metro paulistano 

revelaria pelo avesso o conceito do qual gozavam e suas administrações diante dos 

adversários, o pior possível.786

786 Engenharia, loc.cit., pp.443/4. Necessário 
ira de Jânio Quadros.
787 Engenharia, ibid.; Anais, 1957, XXXI, p.35.
788 Id., ibid.
789 Engenharia, n°174, p448.
790 Que apoiou Prestes Maia na eleição de 1957, a despeito do apoio do PSD paulistano a 
Pedroso Horta (PTN), equidistante da aura de corrupção que envolvia Adhemar e do moralismo 
udenista de Prestes Maia. Provavelmente Anhaia Mello optou pelo "voto útil no candidato coyi 
mais chances de derrotar o esquema pessepista, o que não o impediria de participar da gestão 
de Adhemar na prefeitura.
791 Engenharia, ibid.

Examinando os critérios de julgamento, apontam seu caráter "apriorístico"; a 

impropriedade metodológica de, em uma decisão tão séria, não se usar a média 

geométrica que eliminaria o concorrente no caso de uma nota zero, e, principalmente, 

denunciam a divergência entre os árbitros, cuja metade classificou a ALWEG em 

primeiro lugar e a outra em último, invalidando a objetividade e a lisura do 

processo,788 lançando irreparavelmente a suspeita sobre a concorrência.

No mesmo mês de maio, a Sociedade dos Engenheiros Municipais (SEM) também 

publicou um relatório censurando a concorrência da CMTC. O trabalho foi publicado na 

revista "Engenharia" do IE, que ressentira-se da SEM não haver sido representada na 

elaboração da concorrência da CMTC.789 De fato, essa concorrência revestiu-se de 

tamanha irregularidade que uniu contra si Prestes Maia e Anhaia Mello.790

Seus autores, como os do relatório anterior, criticam o caráter "absurdo" da 

concorrência. Assim como o IE solicitara da CMTC documentação relativa aos estudos 

que fundamentaram o julgamento, a SEM o fizera igualmente sem obter resposta, 

levando-os a concluir pela falta de base técnica no processo.791 Atribuem inclusive um 

caráter evasivo à declaração do engenheiro Plínio Alves Branco da CMTC, segundo o



I

154

I

Do mesmo modo que a comissão do IE, a da SEM atacou o fato da ALWEG haver 

obtido pontuação máxima com dois juizes e nenhuma com outros doisz bem como o 

"bom senso" do advogado que proferiu o voto de Minerva.793 Considerara que um 

presumido caráter ainda experimental do modelo faria de São Paulo uma cobaia da 

empresa.794 Além disso, os elevados royalties pretendidos por ela levaram a Comissão 

a concluir igualmente pela suspeita de negociatas envolvendo o processo.795

4.3 O QUE ERA A ALWEG ?

Tais suspeitas eram reforçadas, segundo o vereador Paulo de Tarso (PDC), por suas 

denúncias no plenário da Câmara da ida em duas ocasiões de prepostos de Adhemar a 

Colónia e a Estocolmo para negociar com a ALWEG a importação de sua tecnologia de 

monotrilhos.796 Cabe então perguntar: o que era essa empresa e o que poderia 

oferecer em resposta aos problemas de transporte e circulação em São Paulo?

qual a concorrência buscava selecionar um sistema de transporte e não um pacote de 

obras civis,792 em um artifício retórico semelhante ao que desencadeara o episódio do 

"contrato do subway".

h ALWEG, sociedade de estudos em tráfego sobre trilhos,797 foi obra da vontade do 

industrial sueco Axel Lennart Wenner-Gren (1881-1961), diretor-presidente da 

multinacional Electrolux, conhecida fabricante de eletrodomésticos.798 Após décadas de 

absoluto sucesso de vendas no ramo, Wenner-Gren demitiu-se do cargo em 1939 e

792 Id., ibid.
793 Id., ibid.
794 n / AníteW, SaT™ ALWEG P“blKada ”

w ^na,'S: 1?56' XVI11' P-226; 1957, II, p 319
798 ^rkF^r^b^hnst(ud'engesellschaft. (wisoveg.de)

A Electrolux foi fundada em 1912 resultarin t ~motores elétricos) e da Lux (fábrica dp’iâmn a ? ?a fusao da E,ektromekaniska (fábrica de 
aspirador de pó de Wenner-Gren e po uTi de?920 a empresa patenteou o
(corporate.electrolux.com/node 169 aso) FnTioçn° prOduto vendendo-o de porta em porta. 
São Paulo, iniciando a produção’ d - LiÁ LZ 'T empresa instalou sua primeira filial em 
tornou-se um dos pioneiros da cibernética Nessa éP°ca< Wenner-Gren
especializada em computação, controle e Ca,if°rnia a Logistics Reserch Inc.,
transporte público, (hometown.aol.com/alwpahahn/'u de seu pr°jet0 de sistema de 
The Wenner-Gren Foundation for Anthroocloair /iadex-tltmD 1941, Wenner-Gren criou 
origens, desenvolvimento e variações biolóoicac o3 .Research' Inc-> Para pesquisar sobre as 
Internationa, de especialistas emant„,Wo9ia («enne^X^wekX^tm” “nwnidad£~

wisoveg.de
corporate.electrolux.com/node
hometown.aol.com/alwpahahn/'u
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O sistema ALWEG consiste num comboio de carros cuja parte inferior em forma de "U" 

invertido permite que cavalguem uma viga preferencialmente elevada. A rolagem dos 

carros se faz por meio de dois eixos com quatro pneumáticos horizontais; chegaram a 

atingir a velocidade de 80 km/h na fase inicial dos testes.802 O primeiro protótipo foi 

testado em outubro de 1952, e um modelo definitivo em tamanho real foi apresentado 

ao público numa linha experimental de 1,8 km com estações e desvios803 

estradas entre Colónia e Fúhlingen.804

pesados recursos pessoais na pesquisa de sistemas de automação 

informatizados aplicáveis aos transportes coletivos.799

mostrá-las "avançadas", em 

sci-fi em voga na década de 1950.

e sua operação computadorizada tornaram o 

sistema ALWEG atraente para cidades onde a administração pública local queria 

consonância com a ideologia tecnologicista e a cultura 

Os monotrilhos ALWEG foram utilizados

-iseveg.de. seu
XaZ^transporte ^]ue^ começavam 3

(hometown.aol.com/alwegbahn/index.html) A cidade de os g pendurado
sistema Roscher, inventado em Hamburgo, que cons.stia num comboio que corna penou
numa viga. Todavia, seu sistema de estabilizaçao era d1Spendioso e apresentou 
dificuldades de implantação (ibid.)
•”t:9E“7uar,2crô^h.'mrrnado de Ave. Lennart Weenet-Gren. («n.aiv.eg.cem/ 

einschienenbahnZpage9.html)
•”> Ber°m?)re considerava os desvios os mals graves problemas do sistema ALWEG. (OCSP,

804 wisoveg.de; hometown.aol.com/alwegbahn/pagel.html. de Fjash QOrdon.
805 Cujo design dos primeiros modelos parecia inspirar- . . . hurnanjdade "resolvendo"

A Ideologia da ciência e da tecnologia conduzindo os desuno da de
os conflitos sociais foi brandida pelos dois beligeran ... tecnolóqico exerceu sobre o
19S0 fo, marcada pe.a profunda intloênçiadesenv — 0
modo de vida das massas urbanas, (ver dell,■ pp- ,rancRiA p a URSS. 0 impacto 
espetáculo mais vistoso desse conflito foi a corrida esp exemolo o vereador Freitas
cultural do Sputnik sobre o quotidiano e percep ive qu ' passo para o
Nobre afirmou que (...) O satélite lançado pela ^laoSoviéUca
encontro dessa almejada paz permanente entre as nações, pelo medo da guerra^) t

A concepção futurista dos carros805

1951, Wenner-Gren lançou o projeto ALWEG-Einschienenbahn (Monotrilho 

ALWEG), cujas principais características eram o sistema de rolagem dos carros e o 

controle computadorizado de sua operação.800 Cedendo seu próprio nome ao 

empreendimento,801 Wenner-Gren bancou a pesquisa e a construção de protótipos de 

seu sistema num laboratório na cidade alemã de Colónia.

wisoveg.de
iseveg.de
wisoveg.de
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primeiramente como meios de transporte em feiras, exposições e parques temáticos, 

sobretudo na Califórnia. Vale dizer, em "vitrines" do capitalismo avançado.807

Assim, Adhemar teria se aproveitado do destaque que a Comissão e o Ante-projeto 

deram no tema "metrô" que, uma vez lançado na opinião pública, arrebatou da 

oposição arqui-inimiga a causa de sua execução na cidade, tentando precipitar seu 

encaminhamento editando a concorrência pela CMTC, "vencida" num episódio que, 

alegou-se, já se articulava há alguns anos.

Premido pelas circunstâncias, tinha que se agarrar a qualquer coisa que o tornasse 

atraente para o eleitorado e assim voltar ao poder. Os vereadores ilustram que 

Adhemar comparecia quase todas as noites à TV Tupi - de seu alter ego Assis 
810 Chateaubriand - defender a concorrência da CMTC e a escolha do sistema ALWEG;

para mostrar-se o candidato à administração paulistana mais afinado com as últimas 

novidades do futuro, motores das vitrines capitalistas e, por isso mesmo, o mais 

qualificado para "gerir" o Brasil-empresa811 desenvolvimentista, o antídoto da 

livre-empresa contra a mensagem comunista.

Após os sucesso do sistema na Disneylândia em Annaheim (1957), próximo a 

Los Angeles,808 cidades sensíveis aos apelos exteriores da modernidade como Seattle e 

Tóquio tornaram-se entusiastas do modelo.809 Adhemar quis fazer o mesmo com 

relação a São Paulo.

Avento a hipótese que o metrô paulistano foi uma -bandeira fortemente agitada por 

ambos os candidatos na eleição de 1957, especialmente Adhemar, devido a sua 

necessidade desesperada de vencê-la, atestando implicitamente a importância dessa

Na Disneylândia o monotrilho A1 \A/rr(hometown.aol.com/einschienenbahn/Daae2htmn pr°Ue~m operação em Julho de 1959* 
8“mA°"metrôDisney|ândia". (BerrimJr [9i96! d Sa° Paul° 0 sistema ficou conhecido

Apos instalar em~1961 uma linha de 1 ? u P- .da unificação italiana, (hometown anl u"9 Feira de Turim comemorativa do centenário 
Seattle em 1962 umá íln™de"X"r/''"SchJen'"bahn/Pa9e3.html) a ALWEG construiu em 
No mesmo ano a cidade inaugurou a? Iinh« °?a exposiçao "sécul° XXI". (/d./page4.html) 
resistiram a dois terremotos. íalwPn ", urbanas do sistema ALWEG, cujas estruturas 
Olimpíadas de 1964 monotrilhos ALWEG fabricade424?3°'htm^ Em Tóquio circulam desde as 
810 Anais, 1957, XXX, p.169. Ceados pela Hitachi. (W7page424729.htm)
— Dicionário, p. 321. ------ —

hometown.aol.com/einschienenbahn/Daae2htmn
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Discussões a parte, a ALWEG sentiu-se de fato e de direito vitoriosa na concorrência, 

fato noticiado na imprensa alemã, que divulgou que a empresa construiria 100 km de 

linhas, quinze das quais subterrâneas.812 Iniciou-se então uma guerra na opinião 

especializada tendo por palco o poder público, organizações da sociedade civil813 e a 

imprensa, na qual a questão do metropolitano paulistano foi apaixonadamente 

debatida, desdobrando-se em polêmicas que envolviam os aspectos mais profundos do 

processo de urbanização ao mesmo tempo que caia em nível, devido ao despreparo e 

às limitações impostas aos litigantes pelas necessidades imediatas do modo populista 

de fazer política.

obra pública na pauta das necessidades urbanas da cidade. Com efeito, os técnicos da 

Prefeitura e da CMTC do staff de Adhemar que elaboraram a concorrência já não 

estariam a par dos planos da ALWEG desde os primeiros anos da Electrolux instalada 

em São Paulo?

4.4 UM CONFLITO TRIANGULAR

Três correntes de opinião política e técnica a respeito do metrô em São Paulo 

puseram-se então a polemizar. Numa ponta, os favoráveis ao metrô construído 

imediatamente e se possível subterrâneo, aglutinados ao redor de Adhemar e de 

outros nomes de seu staff; em outra, os totalmente contrários, liderados por Anhaia 

Mello; e na última, Prestes Maia e os favoráveis a soluções progressivas, na medida 

das necessidades e da capacidade do Município fazer frente a elas; cada um contra os 

demais.

Dos primeiros, contavam-se muitos entre os engenheiros com carreira nos transportes 

ferroviários, sobretudo na Sorocabana, estatal que recebeu generosa atenção de 

Adhemar. Os segundos partilhavam das idéias "avançadas" de Anhaia Mello, que via 

nas expressways a solução para o congestionamento urbano e considerava o metrô um 

esgoto de gente que permitia que o centro histórico e a centralidade se 

mantivessem.814 Os últimos não formavam um todo coeso, constituindo-se antes um

2 wisoveg.de/rheinland/alweg/al-57-l.htm.
13 A PMSP, a CMTC, a CMSP, o IE e a SEM.

814 Anhaia Mello era movido por uma aversão a aglomerações manifesta em qualquer escala que 
se a considere. A "nível macro" Anhaia Mello combate a multidão que congestiona o centro e 
propõe como alternativa unidades de vizinhança pequenas, suficientes, distantes umas das 
outras e interligadas por expressways, ao mesmo tempo que seu zoneamento definiria com
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Contestando o Ante-projeto a partir da metodologia que o fundamentou, Sangirardi 

argumenta que a excessiva centralização da cidade dificultou o exame das pesquisas 

origem-destino bem como criou a impressão que o metrô era inevitável, e foi ainda 

mais longe ao criticar o rodoviarismo presente no Plano de Avenidas e que facilitou o

grupo de técnicos que, cientes das vantagens do metrô, não ousariam assumi-lo por 

prudência com relação aos recursos públicos, atitude injustificável diante dos recursos 

federais garantidos ao rodoviarismo pela lei Joppert.815

pretexto de proteger a família da promiscuidade das kitchenettes ínvia 1 t urbanizadas
para a massa, (Somekh [1987], p.107) desconcentrando-a de areas ’n^nsivame nhança com 
e, aparentando altruísmo, igualmente propondo-lhe "subcentros e umd
verniz howardiano e o aval do padre Lebret. a aerenciar
815 (...) A Lei Joppert (...) concedia autonomia administrativa ao DNER, que p na[^ciamento
a política de transportes, e criava o Fundo Rodoviário Nacional (...), uma m . recursos
exclusiva para a construção de rodovias e que foi responsável pela injeção maciça
nas obras viárias daí em diante. (Costa, Alonso &Tomioka, p.48)  Códiqo de
816 Então do Departamento de Urbanismo e membro da Comissão Permanente
Obras da Prefeitura do Município de São Paulo, gestão Adhemar de Barros.
817 Sangirardi, p.3. , . i^n^dos da
818 Id., ibid. Sangirardi -considerava tamanha centralidâde (...) um dos piores 9 
ditadura de Vargas, (ibid.)

É um libelo contra o Ante-projeto estruturado a partir de uma análise do metrô 

segundo a necessidade, oportunidade e o traçado das linhas, no qual o autor procura 

uma resposta negativa à questão que lhe dá o nome.

4.4.1 O ataque a Prestes Maia pelo flanco do Ante-projeto

Um primeiro e consistente ataque ao Ante-projeto partiu do engenheiro Luiz Gomes 

Cardim Sangirardi - do staff de Anhaia Mello -,816 que publicou em junho de 1957 um 

denso artigo na revista Engenharia Municipal cujo título perguntava ironicamente ao 

leitor "Precisamos de Metropolitano?”817

Tomando por problemas a densidade populacional paulistana, abaixo da média das 

cidades de seu porte, o déficit de espaços livres e o congestionamento das areas 

centrais, Sangirardi conclui que não se devem tanto ao adensamento da cidade, mas a 

falta de organização de seu crescimento, mais especificamente à 

centralização, que o metrô só agravaria.818
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Sangirardi brande Moses para estocar Prestes Maia e atingir o metrô, uma vez que o 

norte-americano e sua equipe desaconselharam o metrô de imediato para São Paulo 

primeiramente por ser caro; em seguida, porque as vias expressas seriam suficientes 

para evitar soluções onerosas. E ainda que admitissem o metrô num futuro remoto, no 

leito central das vias expressas, solução incorporada pelo Ante-projeto, Sangirardi o 

reduz à condição de elemento congestionante por desafogar de início as regiões 

servidas e provocar em seguida o adensamento.821

acesso ao centro.819. Por esse motivo, os planos de organização da cidade precisariam 

oferecer alternativas a esse sistema centralizante.820

unicaXtTqS fazendo coro com Lodi, considera o

(...) fruto de uma mentalidade, já ultrapassada, de que basta um bom Plan°v,ar^para 
as dificuldades.Sangirardi, por seu turno, mencionando o P-rograma daMelhora^
de Moses, presume-se mais "americano" que Prestes Maia,. propon o Par P número 
complexo viário baseado na disposição radial das principais saídas da cida e, 9 
de pequenos vales de seu sistema hidrográfico, e na malha ideal e vi p 
garantiria fluidez do trânsito (SANGiRARBL_toc.c/t.) e foi parar no PDDL (S°CRATES'p‘73) ..
820 Id„ ibid. Antecipando em uma década críticas recorrentes ao traçado do metro construído em 

8^O7?,U'°t>/áV Papeie' a^elL^Ante-projeto não era suficiente havendo que.se planificar 0 

sistema de transportes da capital com base no planejamento, pelo qual se batia Anhaia Mello 
aconselhando-o a Prestes Maia como forma de viabilizar seu sistema de transporte, ainda que 
não concorde essencialmente como ele. ------
822 Autor do Plano Diretor de Caracas.
823 Sangirardi, loc. cit.

Segundo Sangirardi, Violich822 ensinara que as cidades da Califórnia meridional, como 

Los Angeles, decidiram não incorrer no erro anterior daquelas da costa leste, como 

Chicago e Nova York, que consistiu em julgar que simples medidas para facilitar o 

transporte coletivo e individual resolveriam esses problemas. De fato, o oeste 

americano vinha adotando a política de primeiro planejar e realizar a organização da 

cidade segundo os princípios do "moderno urbanismo".823

Buscando mais autoridade para seus argumentos, Sangirardi cita o arquiteto 

norte-americano Francis Violich, professor da Universidade da Califórnia e diretor de 

seu Departamento de Planejamento Urbano e Regional, o qual havia visitado São Paulo 

em novembro de 1956.
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Sentindo-se respaldado pela experiência norte-americana, Sangirardi lança com uma 

pergunta retórica que é um desafio à pretensão "científica" de Prestes Maia construir 

um metrô em São Paulo, questionando se

(...) não julgam os habitantes de Nova York e Chicago que teria sido melhor 

gastar menos com metrô e mais com a educação, cortando pela raiz males 

sociais gravíssimos como a delinquência infantil, que não se combate com 

projetos técnicos?827

Retomando o ataque ao Ante-projeto, inquire se Nova York teve seus problemas de 

transporte coletivo resolvidos com suas inúmeras linhas de metrô, onerosas e 

permanentemente deficitárias; se o que Chicago ganhou com o metrô correspondeu as 

vultuosas despesas; se a população dessas cidades tem transporte satisfatório, 

particularmente nas horas de pico; ou se nessas, como em outras grandes cidades, os 

problemas apenas tiveram sua escala ampliada?826

representaria no brasil'9 od embrião^d' corroboraria a hipótese segundo a qual Anhaia Mello 
da°cSn!an demova'Yoí e im^Tmentldo nosS

Viohch, e que se caracterizaria por umaanHrarS, 9° q?âl Se refere exP|icitamente o professor 
condicionada ao uso do transporte rodoviária Ça° em arga de uma variar>te do bairro-jardim 
desenhou após a II Guerra. Essa concencÃn'oC^]°Paradl9rna é Los An9eles “de cristal" que se 
industrial, tradicionalmente desenvolvido na tana em franca °P°sição ao modelo de cidade 
categorias analíticas da Escola de Chicano C°Sta, leste dos Estados Unidos, sujeito às 
comanda o processo urbanístico constituindÁ qUa a simP|es implantação da malha viária 
Maia. ' constltumdo-se no paradigma seguido por São Paulo de Prestes

Sangirardi, loc.cit. Os quais levariam a umatirando-os na decadência. excessivo esvaziamento dos centros tradicionais,

; pp.4/5.
827 Id., p.5.

Com base em Violich, Sangirardi explica que somente a adaptação da cidade ao plano 

viário e ao zoneamento permitiria o metrô, pensamento em parte comungado por 

Anhaia Mello.824 Isso porque nas cidades norte-americanas, o metrô vinha sendo 

implantado como fator de equilíbrio urbano, estabilizando as zonas centrais de tal 

forma que se as preservassem da decadência, reconhecendo implicitamente os 

"excessos” no planejamento.825 Desse modo, conclui pela execução do metrô 

condicionado à multinucleação da cidade.
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Dadas a escassez demográfica, inconstância da demanda por transporte de massa, 
dispersão espacial do tecido urbano, economia de recursos, possibilidades tecnológicas 

futuras, além do pior,-a ausência de planejamento, o Ante-projeto de Prestes Maia era 
inconveniente naquele momento. Mais que isso, para Sangirardi, todas as condições da 

urbe paulistana favoreceriam o modelo regressivo defendido por Anhaia Mello.

Sangirardi busca arrefecer o impacto social das más condições do transporte existente 

em São Paulo de 1957, num dos mais baixos níveis de serviço prestado à população já 
registrados, afirmando que

i
5

Quando quem está trabalhando está impedido de circular.
Id., ibid.
Id.t p.6.

!

i
■

E curioso que Sangirardi, da corrente contrária ao metrô, deixa-o em aberto 

considerando sua necessidade, ainda que para corrigir uma falha decorrente da 

aplicação do modelo no qual acredita, isto é, para compensar uma eventual 

descentralização excessiva mantendo o equilíbrio centro-periferia.

O traçado das linhas, influência direta na vida e no crescimento da cidade, deveria ser 

diversificado, extensivo e centrífugo. A rede proposta deveria se entrosar com o Plano 

Diretor, dependendo deste, inclusive, a futura necessidade de metrô. O traçado seria 

coordenado com as linhas de subúrbio e ônibus, visando uma operação 
economicamente satisfatória para a população (diferente de uma operação satisfatória 
para a empresa) e atender a um volume de passageiros grande e constante.830

como se o problema fosse do cidadão que escolhe a hora errada para se locomover. 
E ataca a concentração de pessoas nos horários de pico, o que considera uma 

deficiência de planejamento, propondo um ajuste nos horários de entrada e saída dos 

locais de trabalho no centro da cidade. Enfim, Sangirardi mostra como Prestes Maia 

alimentaria o problema para acenar com a resposta e beneficiar-se politicamente do 
fato.829

(...) apesar da deficiência atual de transportes, em horas do dia não próximas 
daquelas de máxima demanda828 viaja-se razoavelmente, até sentado (...)
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Em seu entender, se São Paulo, a menos da área central, exibia uma ocupação 

dispersa do solo, para que, ao invés de planejar a multinucleação, propor um metrô 

que reiteraria uma centralidade viciada amplificando o problema e contradizendo seu 

caráter de "solução"?

I

•i
•i

rI 
í

(...) sendo cidades com governo comunista, não devem ser comparadas a Sao
833Paulo, pois o regime, as condições de vida são outras, bem diversas.

Sangirardi critica o equívoco da Comissão do Metropolitano ao tentar comprovar a 

necessidade do Ante-projeto para São Paulo com o exemplo de outras grandes cidades 

que já possuíam ou que ampliaram o metrô. Não se poderia provar a necessidade do 

mesmo para São Paulo apenas por serem cidades de porte comparável, sendo 

necessário que se soubesse a qual fase da evolução das mencionadas cidades a 

história da capital paulista corresponderia.831

831 Id., ibid.
832 Segundo Alouche, a primeira geração dose na década de 1950, contradizendo Sann rn®tropolitanos do segundo pós-guerra desenvolveu- 
sistemas em cidades importantes como Th . A can^ando a década de 1960, inauguraram-se 
Lisboa e Estocolmo, com diferentes distrihi?- 5'leveland' Roma, Nagoya, Leningrado, Kiev, 
estruturas elevadas. (Alouche, p.61) *Çoes de. linhas entre o sub-solo, a superfície e as 
33 Sangirardi, p.6. '

834 Id,, ibid.

Esclarece que poucas grandes cidades do mundo iniciaram a execução de 

metropolitanos depois de 1935,832 no que não foram acompanhadas por outras 

metrópoles, e que nestas fizeram-se apenas estudos, citando como exemplos Sao 

Francisco, Los Angeles, Milão, Moscou e Leningrado, com o agravante que estas duas 

últimas

Para desqualificar o metrô, Sangirardi afirmou que às metrópoles que o possuíam 

desde antes de 1935, presas ao mal inicial, só restou remediá-lo, corrigi-lo e nao 

eliminá-lo, acrescentando que a necessidade de constantes ampliações para atender as 

crescentes dificuldades de transporte provava que a simples instalação do 

metropolitano, desacompanhada de outras medidas controladoras, não solucionava o 

problema, apenas estabelecia um círculo vicioso entre causas e efeitos.834
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Sangirardi refuta ainda as propostas proto-históricas anteriores. Embora elaboradas 

por técnicos respeitáveis, esses profissionais conheciam transportes, não os problemas 

gerais da cidade; viam a questão no detalhe, não numa visão de conjunto, projetando 

quando deveriam planejar.836 Comentando que a afirmativa de Prestes Maia de que 

grandes prédios não trazem congestionamento e exemplificando com a praça Antônio 

Prado, classificando como "quase bucólico" o lugar onde reúnem-se os três mais altos 

edifícios paulistanos, Sangirardi ataca a verticalização, retrucando que ela só o seria de 

madrugada, pois no horários de pico a população pendular que trabalha nos prédios 

majestosos aglomera-se calamitosamente nos pontos de ônibus.837

no fato de o traçado geral sugerido 

baseado na "cidade existente", centralizada, crescendo 

entender de Sangirardi poderia ser corrigido 

descentralizante, pelo zoneamento que influencia 

as partes industriais, comerciais e 

índices de ocupação do solo (de alto interesse para o 
aplicação dos preceitos de Anhaia Mello

Entendia que os metros executados antes de 1935, representavam uma "época já 

ultrapassada", em que os problemas eram encarados isoladamente, como se fossem 

um caso de técnica de transporte, ao invés de um assunto de planejamento, 

sublinhando o caráter de modismo que Anhaia Mello atribuía ao metro.

A seguir critica o relatório da Comissão do IE que considerara oportuna a imediata 

execução da linha para Santo Amaro, acusando Prestes Maia de pretender aprovar o 

Ante-projeto - apenas um estudo - por ato do Prefeito e em seguida por lei, 

atribuindo-lhe um caráter definitivo. Esse trabalho deveria ser considerado antes uma 

contribuição ainda imatura para a solução do problema, os detalhes constituindo 

medidas a serem tomadas no momento devido.838

Uma das mais sérias críticas ao Ante-projeto reside 

pela Comissão ter se 

continuamente e sem controle, o que no 

pela divisão distrital de efeito 
diretamente a distribuição da população porque fixa 

residenciais da cidade e os 

metropolitano), isso nada mais sendo do que a

835 (...) Metro é estrada de ferro. É característica da época ferroviária, que já passou, que ficou 
no século XIX. (Anhaia Mello citado por Fagnani, p.214)
836 Sangirardi, ibid. Ver Villaça [1999], p.175. om.imontn nara demonstrar no

Nesse ponto Sangirardi omite que Prestes Maia brande tal argume£7^
Ante-projeto vantagens da verticalizaçao algo que na de pessoas que trabalham nessa
bucólica", Prestes Maia, refere-se ao contraste ent’ expediente formando, de fato, enormes
praça e o pequeno contingente de transeun^^ o^nte-projeto se propunha resolver, 
filas nos horários de pico e causando o problema que o Ante projew p
(PMSP [1956], p.100) 
838 Sangirardi, loc.cit.
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Intensifica o ataque afirmando que não seria suficiente demonstrar que uma rede de 

metrô na forma proposta poderia funcionar economicamente bem, sendo indispensável 

apurar e indicar precisamente o valor da tarifa. Argumenta ainda que importa saber se 

os usuários estariam dispostos ou em condições de pagar o preço estipulado (a 

argumentação apresentando então acentos populistas).840

Sangirardi acredita ter colocado o Ante-projeto em xeque quando Prestes Maia 

confessa que considerou secundários os aspectos financeiros da realização do metro, 

declarando que o relatório da Comissão só continha generalidades pois sequer 

apresentava um completo estudo económico, sendo imprescindível verificar se a 

população poderia atender à nova e vultuosa despesa.

84op-7*
Brasil a imagem do senhoídispuíndo d°S interesses d°s miúdos. Foi típica no
"jes tinha a oferecer além da "liberdade" ° C°m ° ab°,ici°nista, alegando que este nada

A propósito da unificação dos serviços dn(•..) Importa observar que as estradai™, COrT! as ferrovías/ Prestes Maia afirmou: 
(passageiros de longo percurso e caroas) p n5 e"ferro têm objetivos muito diferentes 
pouco rendosos. Assim sendo, mesmo evpin° apreciam os~serviços suburbanos, trabalhosos e 
garantidas. Poderão um dia falhar ohJh cor?b,n^ões com as estradas nunca serão 
metropolitanas paralelas. (PMSP [19561 nn' r>\ n^° bouver Possibilidade das linhas

Smgihardi, loc.cit.

Comenta que o Ante-projeto propõe linhas paralelas às vias férreas gerando 

concorrência com claro prejuízo para a população e desmente o relatório, segundo o 

qual as autoridades estariam descuidando dos trens de subúrbio,841 invocando a 

eletrificação das linhas suburbanas da Sorocabana da estação Júlio Prestes ate 

Jurubatuba em Santo Amaro, a um preço que considerava justo.842

Enfim, Sangirardi afirma que na elaboração do Ante-projeto o Departamento de 

Urbanismo não foi ouvido e admite publicamente a existência de uma controvérsia 

entre duas comissões da Prefeitura, a do Metropolitano, presidida por Prestes Maia, e a 

Orientadora do Plano Diretor do Município, presidida por Anhaia Mello, foco de

para a solução dos problemas urbanísticos de São Paulo. Reitera que na elaboração do 

Ante-projeto não se consideraram devidamente os estudos contrários à excessiva 

centralização, dando o trabalho da Comissão prova da tendência, em seu entender 

consagrada na cidade, de confundir "urbanístico" com "viário".839
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Restringindo-se a analisar as estruturas urbanas existentes a fim de fornecer a outros 

especialistas elementos coordenados com vistas à reestruturação urbanística e à
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(...) discordâncias fundamentais que afetam consideravelmente 

coletividade paulistana.8*3

Otimista, Sangirardi acredita que devido à não participação da Comissão do Plano 

Diretor, nada impediria que essa, por suas atribuições legais, interferisse nos assuntos 

correlates ao Ante-projeto, impondo-se nessas condições uma revisão completa do 

traçado, devendo o estudo ser efetuado na forma de planejamento com a efetiva 

participação do Departamento de Urbanismo e dentro da orientação fixada pela 

Comissão Orientadora do Plano Diretor do Município.

4.4.2 O Ante-projeto sob o juízo da SAGMACS

Outra crítica consistente ao Ante-projeto foi tecida no estudo denominado A Estrutura 

Urbana da Aglomeração Paulistana" elaborado pela SAGMACS sob a coordenação do 

padre Lebret entre 1956 e 1958.845

843 Id., ibid.
844 ibid
845 Esse trabalho resultou de um estudo anterior elaborado para a Comi.sX™^ Je 
Bacia do Paraná-Uruguai sobre a necessidade e possibilidades de desenvolto do estado de 
São Paulo realizado pela organização não-governamentalJconomielet ^an,s/?e
1953 durante a gestão Lucas Nogueira Garcez. (SAGMACS I, INTRODUÇÃO, p.2 _D ç
resultaram os contatos que levaram em 1956 o então prefe.to de Sao Paulo> Wlad^'r de Tol“° 
Piza (do PTB, à época na base de apoio a Adhemar) a con ratar essa entidade P^a ejaborar um 
estudo sobre a capital paulista que servisse de base ao Plano Diretor num momenteem que a 
cidade se agigantava fazendo crescer consigo seus problemas e colocando diariamente novos 
desafios oara os homens públicos de perfil político populista na busca do voto da massa 
trabalhadora. Poder-se dizer que o estudo da SAGMACS foi o primJro tralho Pesquisa 
urbanística-realizado no Brasil a considerar as reajs condiçoes de vida da P^Xnt? das oua s 
que se amontoava na periferia de cidades cuja industnalizaçao progredia rapidamente, das quais 
os exemplos mais notável são a capital paulista, o ABC e Guarulhos.

Encerra afirmando que um traçado de metropolitano obtido desse trabalho de 

conjunto, ligado aos demais planos urbanísticos da cidade e com orientação 

descentralizante, possibilitaria que, no futuro, a eventual execução desse sistema de 

transportes fosse economicamente vantajosa, reduzindo seus efeitos 

auto-congestionantes e estabelecendo o equilíbrio das atividades urbanas em favor da 

humanização de São Paulo.844
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pejorativa, deixando de antemão subentendido,

(...) a postura administrativa tanto de Adhemar quanto de Prestes Maia, pouco 

preocupada com o planejamento de longo prazo (...),849

o estudo da SAGMACS, no entanto, influenciou profundamente os quadros da 

arquitetura e sobretudo do urbanismo e do planejamento paulistanos, particularmente 

em profissionais ligados a Anhaia Mello, graças a suas posturas "humanistas" se 

comparadas com as de Prestes Maia, e da coincidência de seus pontos de vista no 

tocante ao papel da descongestão urbana na resolução dos problemas relativos ao uso 

e a ocupação do solo em São Paulo e Brasil.850

reforma administrativa, atendendo à solicitação da Comissão do Plano Diretor e do 

Secretário de Obras, a SAGMACS formulou sugestões destinadas a servir de orientação 

para os estudos posteriores,846 dentre elas algumas propostas de modificações no 

traçado do Ante-projeto a fim de nele corrigir o que considerava erros decorrentes de 

sua adaptação à estrutura da cidade existente.847

Mal recebido pela Prefeitura, severamente criticado pelos técnicos do Departamento de 

Urbanismo,848 tendo despertado pequeno interesse na administração pública no 

período e mostrando com isso

846 Osello, p.208.
847 Dividido em cinco partes - l)Perspectivas históricas, demográficas e económicas da 
aglomeração paulistana; 2) Estrutura urbana de São Paulo; 3) Aspectos Sociológicos da 
aglomeração paulistana; 4) Análise urbanística; 5) Conclusões e sugestões - , o estudo da 
SAGMACS tece desde considerações de caráter histórico, procurando entender quais processos 
levaram a cidade a se estruturar da forma como o fez, chegando a propor a organização da 
jovem metrópole paulistana* em nível regional de modo a facilitar o processo de 
descentralização urbana, substituindo-o pela cidade multinucleada, modelo condizente com as 
teorias urbanísticas em voga na década de 1950. O item 3 não foi concluído nem entregue ao 
prefeito, que por isso mesmo não pagou à SAGMACS a última parcela dos honorários 
estipulados. (OESP, 7-IX-1960, p.17)
* Foi o primeiro trabalho em que São Paulo é considerado em escala metropolitana.
848 Tome-se como exemplo a postura ambígua de Carlos Lodi, aguerrido defensor do
planejamento urbano em São Paulo. Se num primeiro momento mostrou-se otimista com 
relação à pesquisa coordenada pelo padre Lebret, (Engenharia Municipal, n° 7, p. 18) afirmou 
que "(...) sérios reparos poderiam ser levantados quanto à leviandade e incompetência das 
considerações urbanísticas do relatório (...)", (em entrevista a OESP, ibid.) embora tivesse 
anexado alguns mapas elaborados pela SAMACS ao relatório "Planejamento" elaborado ao 
término da gestão Adhemar em 1961. (Osello, p.209) ------
849 Id., p.210. Outro aspecto da pesquisa da SAGMACS também compartilhado pelo staff de 
Anhaia Mello e que contribuiu para que o trabalho fosse relegado ao esquecimento foi o 
conteúdo das propostas que visavam um controle sobre a especulação imobiliária indo de 
sentido contrário ao ufanismo paulistano como se percebe pelo slogan "São Paulo não pode 
parar" adotado por Adhemar. (id., ibid.)
850 Para os técnicos da SAGMACS, o termo "aglomeração" por si já possui uma conotação 
pejorativa, deixando de antemão subentendido, o caráter patogênico da urbanização
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tecido paulistano transborde sobre o do município vizinho, infectando-o e

(...) São Paulo avançou fora de seu território, indo alcançar e absorver, em sua 

atividade febril, municípios vizinhos.835

Todavia, visto que uma das conclusões do estudo aponta para a falta de radiais de 

circulação e metrô,854 a pesquisa da SAGMACS aborda o assunto na "Análise 

Urbanística", mais precisamente no capítulo primeiro (A Aglomeração Paulistana e seus 

Problemas), Seção I (Crítica da Estrutura Atual da Aglomeração).

paulistana,* o que ia frontalmente de encontro ao ufanismo subjacente à expansão de São Paulo 
na década de 1950, algo que para os grupos políticos dominantes ligados a Adhemar era motivo 
de orgulho.** Alguns dos técnicos que trabalharam na SAGMACS elaboraram, dentro dos 
mesmos princípios, o bem sucedido Plano de Ação do Governo Carvalho Pinto, e até hoje atuam 
no planejamento paulistano. (Osello, loc.cit.)
* Com efeito, para a SAGMACS ainda não era (...) de todo impossível salvar São Paulo e substituir o tecido 
canceroso por um tecido sadio. (SAGMACS, I, INTRODUÇÃO, p.9)
** (•••) "'condutor e não conduzido", segundo a altiva divisa da cidade, (id., p.10)
851 Osello, p.211.
852 SAGMACS, ibid., pp.4 e 6. A metropolização paulistana decorre çlo fato de o rodoviansmo 
urbano permitir que o tecido paulistano transborde sobre o do município vizinho, infectando-c c 
tornando-o dependente da economia rodoviária da qual São Paulo é o grande fornecedor.
853 Osello, Zoc. cit.
854 Id., p.212.
855 SAGMACS, I, p.I-22.

Nesse momento, as condições de moradia e a carência de equipamentos na periferia 

- a substância da metrópole paulistana - ganharam com o relatório SAGMACS status 

de problema urbano prioritário,853 o que afastaria do próprio rodoviansmo que a 

engendrara o foco de observação da causa maior dos problemas urbanísticos, 

colaborando para que se dificultasse uma ação mais eficaz no sentido de reduzir essa 

atividade económica, intermediária por natureza, a sua verdadeira dimensão.

A análise da história da industrialização paulistana levou a SAGMACS a concluir que em 

meados da década de cinquenta, a capital paulista tornou-se uma "cidade 

mononuclear, tentacular e centrípeta porque

Analisadas a distribuição e o crescimento demográfico, os níveis coletivos de vida, os 

equipamentos e serviços básicos oferecidos, os tipos dominantes de habitação, os 

deslocamentos pendulares e as necessidades elementares da população,851 os técnicos 

concluíram que São Paulo era uma espécie de câncer urbano.852
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Foi, portanto, nesse contexto que o estudo da SAGMACS teceu suas considerações a 

respeito da circulação, criticando por isso mesmo o Ante-projeto de Prestes Maia e 

chegando a propor alternativas a seu traçado.

ri
ií

(...) por mais cuidadosamente estudado que tenha sido, não deixará de agravar 

a monopolarização, e tornar o trânsito a pé quase impossível no centro, 3 não 

ser que se amplie essa zona central, atualmente muito pequena, interditada à 

circulação de automóveis, o que suportaria estacionamentos de grande 

capacidade, para os quais não há espaços reservados Q..),860
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' Grifo da SAGMACS.
856 SAGMACS, I, p.V-8. -----
857 Id., p.V-9.
858 Id., ibid.

Id.., p.V-10. (...) As grandes artérias, que se apresentam indispensáveis e para as quais um 
p/^no racional esta em vias de elaboração ou de realização, mostrar-se-ão rapidamente 
insuficientes e irao provocar, caso medidas corretivas não sejam tomadas, um estrangulamento, 
ainda mais intenso, da parte central (...). (jd., ibid.) ____
860 Id., ibid. Ver também^na/s, 1958, IV, 239; XII, pp.28, 31

(...) O centro da cidade já atingiu o máximo económico e 

saturação* (...)B56

O estudo aponta que o aumento da população e a necessidade de contatos e relações 

com o centro histórico aumentavam seu congestionamento e saturação.858 Se para a 

SAGMACS os esforços previstos e necessários para desobstruir o centro arriscavam-se 

a congestioná-lo ainda mais e acentuar o caráter monopolizador da aglomeraçao, o 

Ante-projeto tornou-se objeto de crítica na medida que

e considerar habitável uma cidade onde a circulação seja física e economicamente 

possível, o diagnóstico da SAGMACS para São Paulo foi extremamente pessimista. 

Definitivamente, para a SAGMACS o mal de São Paulo era a cidade ser organizada em 

função de um centro único, o histórico, origem da aglomeração existente e, desde o 

X momento que o aumento da população deslocou as áreas de implantação para zonas 

mais ou menos afastadas desse Centro, os diversos equipamentos não acompanharam 

o deslocamento, de modo que todo o conjunto do tecido urbano permaneceu orientado 

para o centro e dele dependente.857

para as quais um

estrangulamento,
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medidas que, em parte, teriam sido tomadas em São Paulo na década de setenta sob 

Figueiredo Ferraz e Olavo Setúbal, que instituíram os calçadões e as zonas azuis no 

centro paulistano.

F
9
I
9
9

(...) a) Ligação pelos vales do Tietê e Pinheiros entre Penha e Santo Amaro, 

passando por várias zonas industriais e pelos centros: Tatuapé, Santana, Lapa, 

Osasco, Pinheiros e Ibirapuera. Com a retificação do Tietê à montante da 

Penha, a ligação deverá se estender até São Miguel. (...)

b) Ligação Sul-Norte, seguindo o anteprojeto da Comissão do Metro entre Santo 

Amaro e Santana, passando pelo Ibirapuera, o centro principal e com extensão 

possível até Turucuvi. (...)

c) Ligação circular unindo

De acordo com tais perspectivas, e ainda considerando a proximidade entre áreas 

residenciais e os locais de trabalho no caso das unidades do ABC, a proposta de 

metropolitano da SAGMACS contemplava

o novo centro Ibirapuera, Saúde, Ipiranga, Vila

(...) algum meio de transporte rápido, tipo "metropolitano" (...),863

861 SAGMACS., p.V-8.
862 Id.f p.V-11.
863 Id., IV, p.V-55.

Portanto, ao pensar a aglomeração de São Paulo de um ponto de vista diferente, a 
X

SAGMACS propôs uma ordenação do espaço paulistano nova e racional. Para 

transformar a aglomeração num "complexo urbano habitável",861 incentivou a 

descentralização nos dezenove centros secundários identificados na pesquisa,862 

propondo interligá-los por uma "rede racional de comunicações" que condicionasse a 

organização funcional do vasto complexo urbano da capital. Para essa aglomeração 

SAGMACS preconizava

máximo os

considerando as necessidades dos deslocamentos pendulares, a existência do leito das 

linhas férreas, a passagem do sistema trem de subúrbio para o "metropolitano", 

densidade populacional, a variação da concentração de meios particulares de 

transporte e o tipo preferencialmente superficial a ser adotado pelo sistema, 

evitando-se ao máximo os túneis, o que a aproximaria das concepções do 

Ante-projeto.
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Tudo isso numa expectativa otimista, pois a SAGMACS concluía afirmando que
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d) Ligação da cidade com o novo centro administrativo de São Mateus pelo vale 

do Arícanduva passando pelo Brás e Tatuapé ou pelo vale do Capão do Embira 

passando pela Moóca e pela Água Rasa;

e) Ligação do Centro Principal com São Caetano e futura ligação com o ABC, 

unindo São Caetano, Utinga, Santo André, São Bernardo e centro novo de São 

Caetano e voltando ao centro.805

e o estudo da SAGMCS tivessem exercidoi
r u * I.
i n [j. ;t

I.

Prudente, Água Rasa, Tatuapé e Penha (...),864

ordenação da Capital e seus 

não é de solução

As propostas de transporte metropolitano não foram consideradas mais seriamente, 

ainda que o humanismo do padre Lebret 

profunda influência não só nos meios ligados à arquitetura e ao urbanismo, mas em 

praticamente toda a intelectualidade progressista de São Paulo.

(...) na perspectiva que propomos para 

municípios satélites, o problema das comunicações 

impossível886

ntomaticamente, em pleno populismo, o Estudo da Aglomeração Paulistana 

incorporou pela primeira vez em um estudo urbanístico no Brasil a opinião do povo, 

ate então .gnorada pelas autoridades, para chegar ao diagnóstico de que os problemas 

da Cidade decorriam de São Paulo ter se expandido e se tornado metrópole unicamente 

na medida em que isso representou a máxima remuneração de capitais privados, 

deixando que a força-de-trabalhn qp... reproduzisse por seus próprios meios, sob total

indiferença - quando não hostilidade - do Estado 867

864 Id., p.V-56.
865 Id., p.V-57.
866 Id., ibid.
867 Apesar da confluência de idéias entre Anhaia Mello e a SAGMACS a respeito da expansão 
paulistana, ambos divergiam no tocante a como contra. Se, por um lado, Anhata Mello 
defendia na década de 1950 a tese da descentralização industrial imediata de São Paulo (Meyer,
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Esse relatório foi enviado ao prefeito Adhemar de Barros juntamente com um ofício 

publicado na revista Engenharia assinado pelo engenheiro Alberto de Zagottis, diretor 

do Departamento de Obras da Prefeitura.

4.4.3 Engenheiros sérios contra a ALWEG (e Adhemar)

Mas ao mesmo tempo que Sangirardi e a SAGMACS criticavam o Ante-projeto, o órgão 

de classe dos engenheiros paulistas atacava a CMTC e quem estivesse no caso da 

concorrência "vencida" pela ALWEG que desmoralizara o trabalho presidido por seu 

mais ilustre representante. Em Necessidade de um Sistema de Transporte Rápido 

para a Cidade de São Paulo, escrito em conjunto pelas Divisões Técnicas de 

Urbanismo, Circulação e Transportes Coletivos do IE, procurou-se exprimir a opinião 

da entidade acerca desses fatos.868

(...) são evidentemente funestas e 
pode conduzir tal exaustão.869

Em seu primeiro tópico, exortam que se faça justiça ao trabalho da Comissão, 

lamentando, todavia, a negligência quanto às providências cabíveis, o desajuste entre 

estado e município, e principalmente a falta de continuidade e de coerência 

sucessivas administrações municipais, crítica velada às interferências políticas, que, 

nessa conjuntura de acirradas disputas eleitorais, tornavam se freqúent 

inoportunas para uma boa administração dos negócios públicos.
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Segundo os relatores, cujos nomes foram omitidos, os transportes coletivos 

paulistanos constituíam os serviços públicos que mais castigam a população, tomando- 

se a circulação um sacrifício diário, representando um desgaste considerável de 

energia cujas consequências no plano social

p.100), a SAGMACS por sua vez adotou uma postura mais‘ ÍosaTo^SlS)
gradativa de modo a evitar problemas de desec industrial paulistana e previu que a 
Todavia, o estudo da SAGMACS anteviu a descentrahzaçao idus^^sando a escala da 
capital paulista se transformaria em centro j companhias industriais,
aglomeração, no qual assumiriam a ma.or >mportancia as sedes aeco 
estabelecimentos financeiros e a bolsa de valores. (SAGMACS, IV, p.V 35)
868 Engenharia, n°196, p.353.
869 Id.r ibid.
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Frisam que o retorno desse tipo de investimento costuma se dar de modo indireto, por 

meio de impostos e taxas, e vão ao cerne do problema, denunciando que, com a então 

discriminação de rendas, o Município pouco recebia do total de impostos apurados em 

seu território, numa crítica velada ao artigo 20 da Constituição de 1946, visto que 

sendo enormes as arrecadações do estado e da União na cidade de São Paulo, nem um 

nem o outro aplicavam o necessário no Município, em benefício de seus 3.300.000 

habitantes.872

' O quarto tópico destaca as dificuldades financeiras que envolviam a construção do 

metro, lembrando que um sistema de transporte rápido é um obra cara, demorada e 

sujeita a interferências múltiplas resultantes da sua execução no leito das vias 

públicas, canalizações e fundações de grandes edifícios, além das perturbações que 

introduz normalmente no trânsito e na vida comercial da cidade e que a inversão de 

capitais para sua construção não apresentava atrativo aos grupos capitalistas locais. 

Conclui que o público não suportaria uma tarifa na qual estivessem incluídos os 

encargos do capital efetivamente invertido e que tarifas suportáveis somente seriam 

possíveis se cobrissem apenas as despesas de operação.871

Este último aspecto é abordado no quarto tópico, mas quanto ao primeiro, um exame da 
evolução da engenharia tal como vinha então se praticando, possível pela leitura da revista que 
publicou este trabalho, mostra que na década de 1950, pouca coisa não estava ao alcance da 
engenharia brasileira, em particular na que era ensinada na Politécnica de São Paulo e 
desenvolvida no IPT, algo que se aproximaria daquilo que hoje se denomina "ilha de excelência ■ 
Pelo fato de o vão entre a capacidade tecnológica instalada nas matrizes e na periferia do 
sistema capitalista - o caso de São Paulo - ser naquelas circunstâncias ainda possível de ser 
vencido, a tecnologia paulista estaria numa situação de quase ausência de impedimentos de 
1950eZa PUramente teCt1ÍCa Pafa Uma implantaÇão do metrô em São Paulo ainda na década de

871 Engenharia, loccit. Daí a necessidade da ajuda do Estado, naquelas circunstâncias 
comprometido com obras de maior visibilidade política_çomo usinas, Brasília e os recursos da lei 
Joppert.
872 Id., ibid.

Mencionam que firmas estabelecidas no país encontravam-se em condições, não só de 

executar as obras de engenharia civil, mas também de fornecer parciaLou totalmente 

o material rodante, equipamentos e instalações, com prévio ajuste quanto a patentes, 

se fosse o caso. Essa informação, avalizada pelo IE, abala a opinião difusa acerca da 

dependência absoluta do poder público local - e a fortiori, regional e nacional - ao 

know-how e ao capital estrangeiro, reforçado pela participação de empresas alemãs no 

consórcio que implantou o metrô paulistano e pelos empréstimos externos que o 

financiariam.870
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Prefeitura por terem alterado o traçado proposto no 

determinados trechos para favorecer a

No sexto aprofundam a crítica aos procedimentos da Prefeitura e da CMTC, apontando 

que os administradores municipais hesitaram em assumir a responsabilidade da 

escolha de um sistema para a implantação dos transporte rápidos urbanos, e, num 

edital impreciso, transferiram à ALWEG toda a responsabilidade pelo sistema a ser 

adotado, da execução, da administração e reparo dos sistemas e elementos correlatos.

No quinto tópico destacam os pontos principais da concorrência editada pela CMTC, a 

saber, 1) limites do traçado e estações; 2) tipo de construção, enfatizando que a linha 

seria obrigatoriamente subterrânea, em todo o seu percurso, exceto no Parque Pedro 

II; 3) prazo de execução e entrega; 4) preço das obras e instalações; 

5) preço do projeto do sistema (royaltiesy, 6) regime do contrato e taxa de 

remuneração; 7) regime de compra de insumos; 8) remuneração da mão-de-obra 

nacional e pessoal estrangeiro; 9) assistência técnica e administrativa; 10) contratação 

de terceiros; 11) planos de financiamento; 12) responsabilidade sobre o equipamento; 

13) sondagens e trabalhos preliminares; 14) garantias para assinatura do contrato; 

15) e 16) prazos contratuais.

Censuram a CMTC e a
Ante-projeto, elevando-o em determinados trechos para favorecer a ALWEG 

enterrando-os em outros, sendo o mais irracional para eles o da avenida Leste (futura 

Radial Leste).

Partindo da premissa que a escolha do sistema deveria preceder à concorrência para o 

projeto e execução, censuram o fato de, nos termos do edital, a escolha se vincular a 

uma questão do preço, e não ao sistema mais aconselhável às condições de São Paulo. 

Discordam do regime administrativo da construção, visto que a complexidade e 

extensão das obras previstas impede que firma projetista seja necessariamente a 

executora das obras. Divergem do traçado, parcial e sem visão de conjunto, ignorando 

setores inteiros da cidade.873

Por último, desaprovam a omissãaem relação à CMTC, a qual, segundoo contrato de 

concorrência possui a concessão dos transporte coletivos na Capital, não definindo 

quem caberia a exploração dos serviços, inferindo-se pelo edital, contudo, que seria a

873 Id., ibid.
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Prefeitura, cujo pessoal receberia assistência técnica e administrativa no 

exploração.  

Procura ainda responder ao IE que criticou a concorrência da CMTC pelo fato de 

solicitar projeto, construção e fornecimento de equipamento a uma única firma, ao

874 Id., ibid. Então dirigido por Heitor Antônio Eiras Garcia, do staff de Adhemar, 
competente da Municipalidade para elaborar projetos dessa natureza.
875 Id., ibid.

Tem-se, finalmente, um ofício a guisa de réplica ao parecer acima comentado, escrito 

pelo então diretor do Departamento de Obras da Prefeitura, engenheiro Alberto de 

Zagottis e enviado ao prefeito Adhemar de Barros, no qual lhe oferece subsídios para 

uma resposta às críticas do IE à concorrência da CMTC.

O último tópico reafirma a necessidade urgente de construir o metrô paulistano, os 

relatores propondo, todavia, reparos na concorrência que não seguiu as diretrizes do 

Ante-projeto, nem apresentou orientação alguma sobre sistemas adaptáveis a São 

Paulo, ignorou a CMTC que tinha o privilégio legal dos transportes coletivos urbanos de 

passageiros inclusive por metrô, e transferiu a responsabilidade dos projetos e das 

obras de maneira pouco precisa a uma única organização.

Para Zagottis, o Ante-projeto de Prestes Maia era apenas mais um estudo entre os já 

existentes e fora aprovado em linhas gerais pela Comissão Orientadora do Plano 

Diretor, sendo necessário que, de acordo com a lei, transferido para o acervo do 

Departamento de Urbanismo874

Zagottis afirma a que escolha do sistema mediante a consulta a firmas especializadas, 

como sugerido pelo IE, não permitiria a concorrência pública, o que, por contrariar a 

Lei Orgânica do Município, tornaria a Prefeitura e seus dirigentes sujeitos a críticas de 

ordem legal, económica e moral. A concorrência em nada teria divergido do que os 

relatores do IE defenderam quanto à seleção do equipamento, porque este foi 

considerado com relação ao custo, à operação e à manutenção do serviço dentro de 

um plano básico de julgamento das propostas, ressalvando-se que a seleção do 

equipamento se faria por concorrência pública.875 Assim, Zagottis replica que o poder 

público preocupou-se em proporcionar condições que possibilitassem igual 

oportunidade a todos os sistemas concorrentes.
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qual respondeu que não foi vencida por uma firma isolada, mas por um consórcio de 

firmas nacionais e estrangeiras, o que, de fato, não era o caso da ALWEG.
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Avaliando-se hoje a questão, é possível entender que seria bom para Adhemar que 

uma firma estrangeira, como a ALWEG, chegasse a São Paulo com um "pacote" de 

soluções e implantasse o metro paulistano, de preferência subterrâneo,877 para entrar 

em operação imediatamente. Salvaguardariam-se as Z3, Z4 e Z5 do centro paulistano 

e arredores de serem tragadas pelos automóveis cada vez mais numerosos produzidos 

no ABC, por iniciativa política praticamente exclusiva de Adhemar e seus seguidores. A 

vaga automobilística que atingiu São Paulo nos tempos de Fontenelle se mostraria fatal 

para os valores imobiliários na região, e entre a entourage de Adhemar 

encontravam-se muitos tradicionais proprietários de imóveis no centro paulistano.

Com um metro rapidamente implantado, o centro paulistano seria resgatado do 

colapso e, em retribuição o povo garantiria a adesão política ao modelo de sociedade 

inclusiva proposto por Adhemar e expresso na sigla de seu partido progressista. Eleito 

para o Executivo, Adhemar teria liberdade para seguir adiante em seu projeto de 

chegar à presidência da República e tocar o desenvolvimento, protegendo a iniciativa 

privada e combatendo o comunismo no Brasil.878

Zagottis defende a Prefeitura afirmando que a modalidade de concorrência adotada 

decorreu da necessidade de obter financiamento total para a implantação do serviço. 

Esse é o nó górdio da discussão do metropolitano em São Paulo: por que Adhemar e 

seus correligionários procuraram várias vezes precipitar a construção do metrô por 

meio da sucessivas concorrências?876

876 A tentativa do então prefeito Armando de Arruda Pereira em 1952, a concorrência da CMTC 
1956, e as do próprio Adhemar de Barros em 1959 e 1960.
877 Ainda que não fosse a especialidade da empresa alemã.
878 Nesse sentido, entende-se a predisposição de ceder à ALWEG a implantação e o usufruto do 
metrô paulistano em troca do sucesso político nas urnas, algo semelhante ao que permitira à 
Light instalar-se na capital e participar do desenvolvimento. Além disso, Adhemar iniciou-se na 
-poHtica na facção do PRP que sempre foi favorável à ação da empresa em São Paulo. Com a 
ALWEG não seria diferente. A companhia exploraria o serviço de metrô e nem por isso se 
comprometeria a soberania nacional. Além disso, São Paulo não era estranho para a ALWEG em 
razão da presença na cidade desde 1950 da fábrica da Electrolux, cujos técnicos e executivos 
sem dúvida conheciam muito bem o mercado em que atuavam. A ALWEG mantinha na 
retaguarda uma equipe altamente qualificada de técnicos em transportes e automação, 
responsáveis pelo desenvolvimento de um sistema adotado em cidades- que se pretendem 
submetidas à influência positiva da tecnologia sobre o urbanismo e a busca da qualidade de 
vida, como Seattle, que inaugurou uma linha em 1965 tornando-se aí um cult. (alweg.com)

alweg.com
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Com efeito, Adhemar contava com um staff de engenheiros competentes, muitos 

atuantes—nos serviços rodoviário, ferroviário, hidro-elétrico, civil dentre outros, 

pesquisadores do IPT, professores da Politécnica, que declaravam nas páginas da 

revista Engenharia que não havia setor que não dominassem, no qual não fossem 

capazes de oferecer soluções técnicas adequadas, sugerindo que aceitavam o desafio 

de adaptar a indústria nacional a produzir similares ao material metroviário que 

necessitasse ser importado. Houve ainda intensa publicidade da construção metroviária 

internacional na década de 1950, tornando claro que para o transporte metropolitano 

subterrâneo a relação custo-benefício vinha se mostrando positiva mundo afora. O 

problema era, no fundo, o dinheiro.

Como vimos, Zagottis observava que a União e o estado muito arrecadam, mas pouco 

devolviam. De fato, segundo M. I. Szmrecsásnyi, nessa conjuntura o governo federal 

estava priorizando encomendas às empreiteiras para a construção de Brasília e de 

rodovias que levavam ao planalto Central, e investindo de forma a viabilizar outros 

projetos desenvolvimentistas do Programa de Metas, de visibilidade política absoluta e 

imediata, inclusive a indústria automobilística.879

Aos maiores interessados no metro paulistano, Adhemar e Prestes Maia, restou agir 

legamente para contornar a falta de recursos que impedia a execução dos projetos. 

Prestes Maia e seu staff, mais realistas que Adhemar, tentaram mobilizar a opinião 

pública em torno da alteração no artigo 20 da Constituição de 1946 que regulamentava 

o repasse aos estados e municípios dos recursos arrecadados pela União. Adhemar, 

eleito novamente governador do estado em 1963, visando as eleições presidenciais de 

1965, procurou um atalho fazendo aprovar a "lei metrô", que autorizaria empréstimo 

para a implantação do transporte metropolitano na cidade de São Paulo.

é preciso considerar a ambiguidade de Adhemar: o jovem interventor que 

inovara na pohtlca paulista nas décadas de 1930 e 40 organizando o Conselho de 

Expansao Económica do Estado de São Pauio e contribuindo para aiavancar o surto 

economico da Alta Sorocabana,- tornou-se alvo de denúncias de corrupção e réu em 

processos por enriquecimento ilícito e compra de Cadiliacs, aglutinando contra si as

879880 Szmrecsányi & Lefèvre, pp.6/7.
os *’en0'"'nad° OesenvoMmentísw, com
exportação, cu), desdobramento natora! toi , N^ToSmo d’o p"™ "
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Todavia, construir o metro paulistano - de preferência o subway - tornara-se uma ideia 

fixa para Adhémar, compreensível na medida em que o potencial urbanístico desse 

equipamento consagrava-se pelo mundo, mas ao mesmo tempo incompreensível

>

9
9 
I
9 
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9 
I 
I

Conclui sua réplica salientando que o custo do metropolitano em túnel é bem mais 

reduzido do que informa o memorial do IE, e que esse baseou tal afirmação na opinião 

do engenheiro coronel Bingham, da equipe de Moses, que, segundo ele, não é 

especialista em metro nem em túneis.883

agremiações políticas adversárias - quando não de sua própria base de apoio - e a ira 

de Jânio. Assim, o que poderia ter sido feito em proveito daTtecnologia local e do 

ajuste do processo de metropolização paulistano, foi interpretado como oportunismo 

político de um administrador ímprobo e, enquanto tal, ferozmente combatido.

Zagottis ataca a extemporaneidade da representação do IE contra a concorrência 

editada três anos antes e devido a compromissos assumidos com firmas interessadas, 

não podendo mais ser revisado segundo as críticas do documento. Afirma ainda que 

nada impediu que firmas nacionais concorressem, já que o edital não lhes impunha 

restrições. Ao contrário, a classe dos empreiteiros de obras públicas não se opôs à 

orientação da Prefeitura, sendo notável que muitas firmas nacionais idóneas 

comparecessem às reuniões em que foram discutidos os termos da concorrência e 

nada objetaram, não se sabendo, no entanto, que nível de capacitação técnica teriam 

para postular a execução de uma obra complexa como o metrô.882

881 Isso corroboraria a hipótese de que concorrência da CMTC serviria apenas para precipitar a 
execução do metrô, que poderia acontecer até com base no Ante-projeto de Prestes Maia, mas 
que teria de ser imediata e imprecisa na distribuição do tipos, preferindo Lopes Leão o subway, 
ao passo que Adhemar, levando sua ambiguidade ao extremo e contrariando o premiado 
engenheiro de seu staff, favoreceria a ALWEG, em detrimento dos modelos parisiense e japonês, 
de tipo subterrâneo.
882 Engenharia, loc.cit.
883 Id., ibid.

Afirmando que a Prefeitura promoveu inúmeras reuniões com todas as firmas nacionais 

e estrangeiras interessadas na concorrência, na verdade Zagottis queria dizer que 

nessas ocasiões, discutido o edital, introduziram-se de comum acordo as modificações 

julgadas necessárias e indispensáveis a seu aperfeiçoamento e ao êxito do 

empreendimento, "removendo" da ALWEG as suspeitas de favorecimento na 

concorrência.881
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4.4.4 0 CONFLITO DE POSTURAS SOB OUTRO ÂNGULOS

Em 1957 e 1958 o metrô e a ALWEG foram amplamente debatidos na opinião pública, 

sobretudo nos jornais e na Câmara, revelando o antagonismo entre Anhaia Mello, 

Prestes Maia e o grupo de Adhemar. Por um lado, enfrentavam-se as concepções de 

cidade centralizada existente adequadas ao Ante-projeto, e as de cidades-satélite 

descentralizando a metrópole, defendidas por Anhaia Mello e pelo padre Lebret.

wj 
887

Após discussões em que os adhemaristas defenderam o potencial urbanístico do metro 

e seus opositores denunciaram irregularidades que estariam por trás das negociações 

entre a Prefeitura paulistana e as empresas fornecedores da tecnologia, Adhemar 

lançou oficialmente o metro como promessa de campanha em janeiro de 1958.

Por outro lado, Adhemar manteve relações ambíguas com a SAGMACS e Anhaia Mello. 

De fato, fomentou sua volta a São Paulo para lucra politicamente com o fato, mas 

desdenhou de seus resultados, não considerando suas propostas de reorganização do 

espaço atendendo à massa de uma forma menos caritativa e mais cidadã. Ao mesmo 

tempo teve como seu secretario de Viação e Obras Públicas Figueiredo Ferraz - ao 

staff de Anhaia Mello. Por último, enfrentou Prestes Maia, udenista avesso a tudo que 

evocasse Vargas e o Estado Novo, encarnados em São Paulo na figura de Adhemar, 

"desenvolvimentista" e envolto por uma aura de corrupção.886

884 Nesse período o governo federal subsidiava a compra de veículos nacionais para a 
táxis. (Anais, 1959, XIV, p.134)
885 Figueiredo Ferraz tinha um irmão adhemarista que exerceu cargos em sua gestão municipal, 
o vereador Manuel de Figueiredo Ferraz (PSP), líder da bancada pessepista e vice-presidente da 
Comissão de Urbanismo da Câmara.
886 É curioso que o udenista. Prestes Maia tivesse mantido durante a década de 1950 uma coluna 
diária ("São Paulo de ontem, de hoje e do Futuro") no matutino Última Hora, de Samuel Wainer, 
defensor de Vargas, do adhemarismo e um dos pivôs da crise de agosto de 1954. Porque Prestes 
Maia não escrevia nzO Estado de São Paulo, o porta-voz local da moralista UDN? Seria uma 
forma de se fazer mais popular, conseguindo penetrar em um público leitor-eleitor normalmente 
avesso ao elitismo udenista do OESP, num jornal em que cada artigo seu equivaleria a um
santinho", nele aparecendo estampado seu rosto, algo impensável no sisudo e bravo matutino?
27 Anais, 1958, VII, p.17. -------- -

porque a metropolização paulistana sobre pneus se intensificava e os compromissos do 

Brasil com o rodoviarismo aprofundavam-se,884 transformando o metrô numa 

preocupação marginal; perfeita como idéia, mas impraticável porque inoportuna 

naquele momento.
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Nesse ínterim, Prestes Maia criticou a proposta de metrô de Carlos Lodi888 elaborada 

em 1957 e publicada em 1961~no volume Planejamento, sumário das atividades 

urbanísticas da gestão Adhemar de Barros. Em seu entender, esse trabalho revelaria o 

caráter ad hoc da administração de Adhemar, que embora contasse com 

aproximadamente trezentos engenheiros lotados na Prefeitura, tentava a todo custo 

ignorá-los e precipitar a construção do subway889

(...) metrô não é ferrovia suburbana, não devendo agravar a situação do centro 

urbano, facilitando o acesso das populações ma is afastadas, em contradição 
com o plano descentralizador que procura mantê-los em suas sedes (...),891

e
"2a I

888 Do Departamento de Urbanismo da Prefeitura, crítico implacável de seu urbanismo 
rodoviário", (ver o capítulo 6 deste trabalho)
889 Fagnani, p.228.
890 PMSP [1961], p.170.
891 Id.t p. 167.

Se a linha E-0 do Ante-projeto cruza com a SE-SO na avenida Tiradentes-rua João 

Teodoro e na Praça da República para formar o anel virtual ao redor do centro, as 

linhas do Metropolitano de Lodi cruzar-se-iam na rua Piratininga-avenida Rangel 

Pestana e Praça Marechal Deodoro, formando destarte, um anel virtual muito mais 

extenso ao redor do centro paulistano.890 A linha E-0 teve origem na portaria n°- 73 do 

então prefeito Wladimir de Toledo Piza e a linha SE-N-SO no ofício n0- 82 do Urbi-2.

A linha E-0 resumiu-se a um conjunto mínimo de traçados pelo "mínimo custo 

possível" buscando "a máxima satisfação da demanda atual". Seu idealizador 

baseou-se no princípio segundo o qual

linha", ambas com

revelando a

4.4.4.1 O "Metropolitano" de Lodi

geral o "Metropolitano" de Lodi assemelha-se às linhas Leste-Oeste e 

Sudeste-Sudoeste do Ante-projeto, que envolveriam virtualmente o centro paulistano. 
Distinguem-se nos trajetos e em seus pontos de interseção. É, pois, formado por duas 

linhas, a Penha-Lapa, ou linha Leste-Oeste ou "Ia linha", e a "Pinheiros-Ponte 

Grande-Ipiranga", ou linha Sudeste-Norte-Sudoeste ou 

aproximadamente 20 km de extensão.
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(...) o acesso ao centro, pelo transbordo dos passageiros nos pontos citados, 

sem ferir o princípio da descentralização (...)

(...) o acesso à Estação Rodoviária de todos os bairros servidos pelo metrô, 

além de entrosar com linhas de ônibus ou bondes, aqueles bairros não servidos 

desse meio de transportei

ao justificar o fato de a 2a. linha não atravessar o centro, já servido pela primeira, 

levando os dois traçados a se interceptarem em dois pontos afastados, por exemplo, 

daqueles em que Prestes Maia fez a interseção das linhas no Ante-projeto. Lodi o fez, a 

saber, na praça Marechal Deodoro e na rua Piratininga, assegurando

(...) Em consonância com os princípios de descentralização, base da nova 

estrutura urbana da cidade (...),899

Leopoldina.
898 Id., p.171. -----
899 Id., ibid. O "Metropolitano" foi concebido ainda em 1957, sob o impacto da lei n0' 5261 e da 
concorrência da CMTC que atropelou o Ante-projeto, revelando em seu texto ambiguidades 
decorrentes de Lodi servir tanto a Anhaia Mello quanto a Adhemar de Barros
900 Id., ibid.
901 OESP, 29-III-1959, p.3.
902 Anais, 1959, IV, p.494; BerriniJr. [1959], p.283
903 Anais., 1958, XVIII, p.338; 1959, XV, p.168.

4.4.5 A ALWEG contra a PMSP

Em resposta à anulação da concorrência da CMTC por Adhemar,901 a ALWEG ameaçou 

processar a Prefeitura paulistana em março de 1959 por interpretá-la como ruptura de 

contrato.902 Nesse período o transito paulistano passou a ser alimentado com os 

primeiros estoques desovados pela jovem indústria automobilística nacional, 

agravando os problemas de circulação e transporte coletivo e mesmo de urbanismo em 

virtude do aumento repentino da demanda por vias e estacionamento.903

SE-N-SO atenderia a nova estação rodoviária paulistana que Lodi estudava localizar 

junto à ponte das Bandeiras, servindo regiões densamente povoadas.896 Num aparente 

paradoxo, Lodi afirma que
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e motivado pelas 

à qual acorreram

r

Id., 1957, XXX, p.169; 1958, XVIII, p.435.
Id., 1959, V, p.47; IX, p.118.
Id.., 1958, III, 284; 1959, V, p.428.
Fagnani, p.227. Essa e as demais foram elaboradas a partir do projeto de Lodi.
Anais, 1959, XVIII, p.161.
Fagnani, loc.cit.
Id., ibid.
Id., p.229.
Id., ibid.
Anais, 1960, I, 29-III-60, p.41.
Id., 8-IV, p.48. Alberto Rollo era seu acionista majoritário, (id., ibid.)
OESP, 3-III-60, p.ll.
Fagnani, p.228. —’-----

Idéia ainda mais precária que a anterior, cujo caráter eleiçoeiro os adversários de 

Adhemar denunciaram na imprensa,915 propunha a construção de uma linha de apenas 
140 m entre os viadutos Nove de Julho e Jacareí, que o povo denominou "milímetro'916

Acima dos partidos, os vereadores não só reconheceram a necessidade do metrô em 

São Paulo904 como admitiram que o preferiam subterrâneo905 além de tecerem críticas 

à timidez do Ante-projeto e proclamarem a inutilidade da Segunda Perimetral906 

ao inamovível congestionamento do centro.

Assim, em abril de 1959, Adhemar de Barros editou outra concorrência para estudos e 

execução de uma linha de trens subterrâneos907 vencida em julho do mesmo ano pela 

francesa Societé Générale de Traction et de Explotation, segundo o vereador Joaquim 

Monteiro de Carvalho (PSB), representada em São Paulo pela firma Construtécnica, do 

vereador situacionista Altino Lima (PSD).908 Tratar-se-ia de uma linha quase 

experimental, de 500 m de comprimento ligando as praças da República e João 
Mendes, aproveitando-se das galerias sob os viadutos do Perímetro de Irradiação.909 A 

essa idéia o povo apelidou "centimetrô".910

Novamente, em fins 1960, "cansado de esperar" ajuda federal911 

eleições presidenciais, Adhemar editou uma terceira concorrência,912 

a Grún & Bilfinger, conhecida de São Paulo dos tempos de Fábio Prado, e a CIT, ligada 
ao vereador Cavalcanti Junqueira913 e ao secretário de Obras Alberto Rollo.914

Aparentemente, tomava corpo de forma difusa a idéia que o metrô seria mesmo a 

solução para os mais graves problemas urbanos de São Paulo, a congestão do centro, 

a escassez de transportes públicos e a dependência orgânica entre habitação e 

transporte que gerou o padrão típico de periferia na metrópole paulistana.
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917 Id., 19-11-60, p.40; 27-11-60, p.56; 11-III-60, p.51.
918 Id.., 27-III-60, pp.49, 53.
919 Dicionário, p.2047.
920 Anais, 1961, I, 13-IV, p.33.
921 Fagnani, loc.cit. ------
922 Id., p.230. •

lançando a questão do metrô no ridículo. A CIT venceu a concorrência e diante disso a 

decisão caiu sob uma saraivada de críticas,917 ao mesmo tempo que a ALWEG 

pressionou a Prefeitura uma última vez para que implantasse seu sistema.918

Ao fim de uma administração conturbada, Adhemar não foi eleito presidente da 

República no pleito vencido por Jânio - que tinha como respaldo a eficiente 

administração paulista de Carvalho Pinto - nem conseguiu eleger seu sucessor Cantídio 

Sampaio, facilmente batido por Prestes Maia,919 que aglutinou ao redor de si todas as 

forças políticas contrárias ao PSP.

arte, Prestes Maia e staff concentrariam seus esforços na viabilização do 

Ante-projeto, transformando-o no cavalo de batalha da administração. Mas uma 

admimstraçao que prometia ser honesta e tranquila’» em contraste com a anterior, 

igualmente tumultuou-se pela forma como Prestes Mala definiu suas prioridades.

De fato, a indústria automobilística do ABC produzia veículos em quantidades 

crescentes e cada vez mais acessíveis, agravando os problemas de circulação, 

congestionamento e estacionamento no centro paulistano e propiciando seu 

irreversível abandono pela classe média.

4.4.6 A DERRADEIRA BATALHA DE PRESTES MAIA PELO ANTE-PROJETO

Assim que retornou ao Executivo municipal em 1961 (disposto a "dar um basta na 

política na Prefeitura"),920 Prestes Maia anulou as concorrências anteriores para as 

obras do metrô921 e iniciou uma administração marcada pela urgência em conter os 

problemas urbanísticos paulistanos que se agigantavam e pareciam fugir ao controle. 

Com a liberação por Adhemar da exploração dos transportes coletivos por particulares, 

esse problema experimentou um alívio momentâneo, e as atenções voltaram-se para a 

congestão do centro que ameaçava se transformar numa calamidade.

centro paulistano e
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Nesse sentido, Prestes Maia e staff procuraram de todas as formas mobilizar a opinião 

pública em torno da idéia de construir o metrô paulistano a fim de superar o maior dos 

entraves, a falta de recursos financeiros específicos para isso. Não se trataria em tal 

contexto de uma carência crónica de capitais, mas de desinteresse tanto federal 

quanto estadual pela questão. A presidência da República sob Jânio e o governo 

estadual sob Carvalho Pinto exigiam formas mais austeras de gastos públicos, a fim de 

contrastar com décadas de desenvolvimentismo comandado pelas elites paulista e 

paulistana e ainda sob o patrocínio de Vargas.

Anais, ibid., 26-III, p.40.
Id., 14-IV, p.38.
Engenharia, loc.cit.
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Além disso, Berrini Jr. manteve-se fiel ao princípio de adiar ao máximo a implantação 

de linhas subterrâneas, advertindo que mesmo Londres, Paris e Nova York possuíam

Como o desenvolvimento relacionou-se intimamente com a evolução dos negócios 

privados dos grupos económicos "paulista" e "paulistano," a política seguida por Jânio, 

Carvalho Pinto e Prestes Maia de austeridade e equilíbrio das contas públicas 

contrariava interesses representados politicamente por Adhemar.

Assim, a ação de Prestes Maia na Prefeitura pautou-se por dois princípios: convencer a 

opinião pública da necessidade inadiável do metrô paulistano - ainda que ele mesmo o 

tivesse adiado por décadas - levando-a a apoiá-lo para que conseguisse construí-lo na 

medida do possível sem o recurso a empréstimos, e, para tanto, mobilizá-la com uma 

campanha por modificações no artigo 20 da Constituição Federal de 1946.

dez anos de adhemarismo. Quanto à CMTC, esperava-se que ele a moralizasse como 

tentara Jânio Quadros.923 Por outro lado, a construção civil respirou aliviada com um 

dos últimos atos administrativos de Adhemar, o decreto n0, 5130 que revogou a lei 

n° 5261,924 havia muito desmoralizada pela prática.

Pouco antes de Prestes Maia assumir, Berrini Jr. -do staff de Prestes Maia e da 

Comissão do Metropolitano - publicou um artigo na revista Engenharia a fim de 

resgatar para o plano racional e técnico a questão do metrô paulistano,925 que havia 

sido atirada no ridículo pela forma como foi encaminhada pelos prefeitos adhemaristas, 

tornando-a legítima diante da opinião pública.
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longos trechos em superfície, que confundir "metrô" como "subterrâneo" é um 

preconceito do senso comum, e que seu custo proibitivo levava naturalmente à 

conclusão que São Paulo precisava de linhas superficiais ou elevadas.926

Tornando-se o acesso ao centro a partir de meados da década de 1950 cada vez mais 

difícil,930 a região da cidade mais "preparada" pelo e para o rodoviarismo, a zona sul, 

passou a atrair os investimento privados e a atenção do poder público, levando as 

áreas residenciais e os estabelecimentos que atendem aos estratos mais ricos da 

população paulistana a "expandirem-se" nessa direção, induzindo alterações profundas 

nos padrões de centralidade urbana em São Paulo.

926 Id., ibid.
927 Id., ibid.
928 Baixo nível de ruído, facilidade de aceleração-desaceleração (id ibid }
929 Lefèvre, pp.70 et seq. v *'
930 M,p.68.------ —
931 Como em Paris ou Nova York.

Maia, assim como para Adhemar, interessava proteger o centro dos excessos 

trazidos com o Plano de Avenidas. Tratava-se, pois, para ambos, de executar reparos 

numa cdade que se metropollzara de modo desastrado, promovendo o rodoviarismo 

urbano e dispensando o concurso do metrô como elemento regulador de formas de 

expansão urbana com densidade elevada 931 o ...eievaaa, e que começara a emitir sinais de 

insuficiência do modelo viário, como mnci-rarhmostraria o carater itinerante de seu centro de

Durante o mandato de Prestes Maia consolidou-se definitivamente a 

rádio-concêntrica do Plano de Avenidas, mas seu congestionamento tornou-se 

inevitável, agora alimentado pela jovem indústria automobilística nacional. Manifesta 

então a descentralização residencial e das principais atividades económicas até então 

localizadas na área da velha cidade de Piratininga.929

Com efeito, nesse trabalho, Berrini Jr. descreve primeiramente os "novos tipos" de 

monotrilhos então disponíveis no mercado, visto considerá-los os sistemas mais 

adequados aos problemas paulistanos.927 Menciona o ALWEG, o modelo "Houston", o 

modelo Lockheed, o sistema suspenso SAFEGE, desenvolvido pel Societé Anonyme 

Française d'Études, de Gestion de Entreprises, e o Michelin de Paris, elogiando as 

virtudes desse último.928
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Essa escolha é significativa e reveladora por vários motivos. Primeiramente, o impacto 

do rodoviarismo paulista sobre a economia e a urbanização foi mais intenso nessa 

direção, elevando rapidamente a pressão demográfica e os patamares de circulação 

interna na cidade a níveis sem precedentes e inimagináveis uma década antes.

negócios, que a partir da década de 1960 transferiu-se para a avenida Paulista, e dali 

sucessivamente para a avenida Faria Lima e para outros pontos do vetor sudoeste.

i 
i 
i
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Não considerando - como a maioria dos de sua geração - que, embora as cidades 

pudessem se multiplicar a vontade, "existentes" ou "planejadas", o solo sob elas não 

era um recurso renovável, Prestes Maia definiu o programa de extensão da cidade 

apoiada na produção automobilística nacional, realidade incontestável no período.

Quando a situação do centro da São Paulo ficou crítica, o staff de Prestes Maia apostou 

tudo na capacidade do metrô eliminar o congestionamento e livrá-lo do espectro da 

decadência e queda dos valores imobiliários com o qual a vaga rodoviarista já estava a 

encobri-lo. Prestes Maia teria então resumido sua gestão a tentar iniciar a execução do 

Sistema de Transporte Rápido pelo que considerava a alternativa mais viável, peia 

disponibilidade do trajeto e seu consequente baixo custo, a linha de Santo Amaro.932

932 Ver Anais, 1961, I, 1-VI, P-40- . cava|o de batalha.
933 Anais, 1961, II, 4-XI, p.42. Na verdade, o
934 Id., 10-XI, p.27. _Q
935 /d7T7-W62, I, 21-II, p.51; 18-IH, p.29-

Em segundo lugar, a obstinação com que travou sua derradeira batalha pelo 

Ante-projeto na opinião pública revelaria um Prestes Maia desesperado ante a 

evidência de que falhara na tarefa de elaborar um sistema viário urbano eficiente para 

São Paulo com o Plano de Avenidas, expressamente favorável ao transporte individual, 

servil ao novo produto-rei da economia brasileira e desdenhoso para com o metrô no 

que este tem de mais útil.

Prestes Maia fez do Ante-projeto a "menina dos olhos" de sua administraçao 

submetendo uma obra rodoviária ao cronograma de sua execução, como o demonst 

na batalha na Câmara pela construção da Vinte e Três de Maio. Aceitando 

inutilidade da Segunda Perimetral,935 o prefeito concentrou-se na linha de Santo Amaro 

com obstinação tal que os representantes da zona leste retrucaram que a avenida
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Alcântara Machado era ainda mais favorável à imediata execução que o eixo sul, não 

havendo porque o prefeito colocause_de_forma tão irredutível.936

Prestes Maia também era criticado pelo alcance limitado de suas propostas e timidez 

de seus objetivos.941 Vereadores como ítalo Fittipaldi e Eduardo Souza Aranha (PSP) 

perguntavam-lhe porque não tirar partido de suas virtudes urbanísticas, considerando,

Todavia, o eixo de Santo Amaro não só apresentava a expansão urbana mais dinâmica 

da capital paulista, mas era também a mais rica e influente, concentrando a elite 
económica e também o maior mais representativo setor de classe média no Brasil.937 

Revela a contrapelo os compromissos entre o Estado e seus mais graúdos 

representados, na medida em que, classicamente, sua relação com o urbano se deu na 

adoção do rodoviarismo com "programa tácito de governo".

Prestes Maia também tentou valer-se de recursos da Aliança para o Progresso, que se 

tornaram correntes para o custeio de obras sociais durante o governo Kennedy. 

Chegou a ser acusado de desviar recursos de parques infantis para o pagamento de 

obras viárias anexas ao Sistema de Transporte Rápido.940

Para Prestes Maia, tratou-se de salvar o centro da asfixia por sobrecarga de tráfego 

que ele próprio causara não a prevendo no Plano de Avenidas. Assim, empenhou-se 

cegamente em atacar o problema na "fonte", na região da cidade onde mais 

rapidamente crescia a população motorizada e se abria uma gigantesca frente de 

negócios urbanos para alojar populações de baixa renda unicamente sobre uma base 

rodoviária, as imediações do vetor Centro-Pedreira do "Y".

Como se viu, o maior impedimento eram os recursos. De fato, a Municipalidade de São 
938 

Paulo não possuía os recursos necessários para atacar imediatamente as obras.

Além disso Prestes Maia estava comprometido com a política de austeridade fiscal a 

qual o elegeu.

936 Id., 25-IV, p.49; 6-VI, p.58.
937 O que faz da região de Santo Amaro talvez a mais procurada pelos institutos de pesquisa de 
mercado, que consideram o nível de consumo de suas classe médias o mais próximo no Brasi 
dos padrões norte-americanos.
938 Anais, 1962, I, 21-III, p.44.
939 Id., 196Zc.II, 3 X, p.51.
940 Id., 5-X, 58.
941 Id., 1963, I, 7-II, p.47.
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Atento à demanda por acesso em massa ao Jockey Club e à intensificação lenta mas 

segura da ocupação de Pinheiros, a linha Sudoeste mereceria alguma atenção do poder 

público, em contraste com a total atenção de Prestes Maia para Santo Amaro, como se 

vê por alguns dispositivos nessa direção que foram tratados na Câmara.944

Nos estertores do populismo democrático brasileiro, Adhemar procurou colocar-se à 

frente de Prestes Maia no encaminhamento da questão e acenou em campanha com o 

projeto de lei n°- 16 de 1962 que autorizava o governo estadual a tomar emprestado 
até quatro bilhões de cruzeiros para iniciar as obras do transporte rápido.947 Por outro 

lado, o ainda governador Carvalho Pinto prometia recursos estaduais para que Prestes 

Maia levasse a cabo o Ante-projeto.948

por exemplo, um projeto como o de Lodi,942 absurdo para ele por ser subterrâneo em 

plena avenida Celso Garcia, próximo à Radial Leste. Já Molina Jr. criticava o raráter— 

mesquinho do Ante-projeto perguntando se o "metro" de Prestes Maia poderia ser algo 

mais que o trenzinho da Cantareira.943

Favorecido pela inércia de Prestes Maia ante a carência de recursos, a austeridade 
fiscal e pela renúncia de Jânio, Adhemar venceu a eleição para governador,945 

quebrando mais um jejum de poder e colocando-se sob a visibilidade necessária para 

tentar novamente projetar-se como o gerente do qual o desenvolvimento nacional 

precisa e disputar a presidência da República em 1965.

Prestes Maia chega a ensaiar algumas desapropriações, dando a entender que as obras 

estavam para se iniciar.945 Nesse ínterim, ocorreu a eleição para governador em 1962, 

e novamente a bandeira do metrô de São Paulo foi empunhada em campanha na 

capital paulista pelos principais candidatos.

942 Id., 1963, I, 18-11, p.34; 21-11, p.51.
943 Id., 1963, III, 9-VIII, p.55.
944 Id., 3-VIII, p.59.

Anais, 1963, III, 20-IX, p.50.
946 Adhemar obteve 43% dos sufrágios e Jânio 38%. Apesar do apelo "urbano" no metro, Jamo 
venceu na capital e nas cidades industriais ou de maior importância no interior. (Dicionário, 
p.322.)
947 Anais, 1962, I, 4-IV, p.55; 1963, I, 26-IV, p.66. —
948 Id., 1962, II, 17-XI, p.132.

Dicionário, p.322.

949 Adhemar teve o projeto de lei n°16
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aprovado duas semanas depois de empossado e a 13 de fevereiro de 1963 assinou a 

lei-estadual n0- 7828, a "lei metrô", que sumariamente autorizava empréstimos para a 
construção do metrô paulistano sem qualquer indicação de onde ou como fazê-lo.950

Com o passar do tempo, o trânsito no centro paulistano complicou-se tornando mais 

urgentes as medidas e mais intenso o clamor por uma solução não-rodoviarista para o 

problema, aí se destacando o metrô. A partir da crítica pela oposição à "inoperância" 

de Prestes Maia ante o agravamento dos problemas,951 os vereadores da bancada 

pessepista, sobretudo os membros da Comissão de Urbanismo e seu presidente Ary 

Silva (PSP), passam a discutir com frequência o tema, num esforço deliberado de 

aglutinar a opinião pública ao redor do assunto (o que não os impedia às vezes de 

pedir o impeachment de Prestes Maia).952

950 Anais, 1963, I, 13-11, p.52.
951 Id., 1963, III, 28-VIII, p.58.
952 Id., I, 6-II, p.33. Pelo vereador Rio Branco Paranhos (PTB), defensor "intuitivo" de melhores 
condições de acessibilidade para a população trabalhadora pouco qualificada.
953 Id., 1964, III, pp.33/4.
954 Id., p.342.
955 Id., V, p.40.
956 Id., IX, pp.242/3.
957 Id., II, p.28; IV, p.431; VI, p.359; VIII, p.115; X, p.107.
958 Id., XII, p.26.

Diante disso, Prestes Maia resolveu retomar a 

paulistano e desencadeou ruidosa campanha na

Assim, o vereador Geraldino dos Santos (PSD) perguntava em 1964 se a prioridade em 

São Paulo deveria ser o metrô ou a pavimentação das ruas,953 ao mesmo tempo que se 

passava nos debates a avaliar profundamente a estrutura rádio-concêntrica da 

cidade.954 Ao mesmo tempo que Agenor Mónaco (PDC) propunha um "autoduto" 

inspirado em Le Corbusier e na Carta de Atenas,955 e Emílio Manso Vieira (PDC/MDB) 

um sistema integrado de bondes, trólebus e SL/bways,956 os vereadores da bancada 

adhemarista procuravam em vão aplicar a lei n°- 7828 no caso paulistano.957

A primazia institucional dos transportes rodoviários dava a medida de sua força 

tornando desprezíveis àquela altura quaisquer medidas fora de sua alçada. Provou-o o 

vereador Hélio Mendonça (PSP) ao comparar o volume de recursos empregados por 

Adhemar na construção da via Oeste, futura Castello Branco, com o praticamente nada 

revertido para os fundos permitidos pela "lei metrô".958
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Enquanto isso não acontecia, ao apagar das luzes da gestão Prestes Maia, o IE 

promoveu entre os dias 26 e 31 de janeiro de 1965 a "Semana de Debates do 

Metropolitano de São Paulo" a fim de mobilizar a opinião pública quanto à necessidade 

imediata de construir o metrô paulistano assumida pela Prefeitura.

Dentre essas seis conferências destaca-se "O Metropolitano em São Paulo" de 

Berrini Jr., da Comissão do Metropolitano e do staff de Prestes Maia. Nesse trabalho, 

que visa convencer a opinião pública da urgência do metrô, o autor remete-se à 

história para mostrar que estava na hora de São Paulo possuir o seu metropolitano.965

959 Id., 1965, II, p.348.
960 Id., p.330.
961 Id., p.343.
962 Id., p.336.
963 Luiz Carlos Berrini Jr., O Metropolitano em São Paulo-, J. Courson, O Metropolitano sobre 
Pneus da RATP; E. Godfernaux, Situação Atual do Metropolitano sobre Pneus; M. Dubois, 
Metropiolitano Suspenso SAFEGE; Lauro de Barros Siciliano, Aspectos Gerais do Problema dos 
Transportes Urbanos na Região Paulistana; Aureliano Pires de Albuquerque, A Indústria Nacional 
e o Metropolitano.

—|^4 Engenharia, n° 260, capíT
965 Id., n°- 260, p.13. Neste trabalho foi utilizada uma cópia datilografada do acervo da

Dos quatro candidatos a prefeito sabatinados pela Câmara Municipal em fevereiro de 

1965, apenas Franco Montoro (PDC) não fez do metrô "promessa" de campanha.959 

Juvenal Lino de Mattos (PTN) prometeu retomar o Ante-projeto e o modelo ALWEG;960 

Paulo Egídio Martins (UDN) apenas o mencionou,961 e Faria Lima (UDN) prometeu 

metrô com alterações no artigo 20 da Constituição de 1946 ou com empréstimos 

estrangeiros,962 uma vez que já vigor o regime de 1964, o Brasil tornara-se mais 

atraente e aberto ao capital estrangeiro.

alertá-la quanto ao caráter inadiável do Sistema de Transporte Rápido, ao mesmo 

tempo que se iniciava a campanha para a escolfra-de-seu-sucessor.

a Semana foram proferidas seis conferências nas quais tratou-se da 

necessidade do metrô em vista da escala dos problemas urbanos paulistanos. 

Discutiram-se os recursos técnicos e financeiros disponíveis, e o que poderia ser 

fornecido pela indústria nacional.963 O slogan da Semana, "São Paulo depende do 

metrô"964 dá uma idéia da gravidade dos problemas e o que se esperava do transporte 

rápido enquanto solução para o congestionamento do centro.
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(...) a cidade bem zoneada, com seus distritos e "unidades de vizinhança" bem 

arrumadinhos (...)969

indiferentes ao metrô por sua própria natureza. Berrini Jr. demonstra sensibilidade e 

audácia ao mencionar os prejuízos humanos e financeiros causados pelo rodoviarismo 

urbano em termos dos custos em bilhões de cruzeiros dos homens/hora dissipados no 

trânsito paulistano.970

Berrini Jr. pede licença e vale-se de clichés do populismo para atingir mais eficazmente 

seu receptor.966 Após reconhecer na história anterior do metrô tentativas mais ou 

menos sérias de implantá-lo em São Paulo, Berrini Jr. sutilmente critica seu "superior" 

que considerou o projeto de Norman Wilson para a Light avançado para a época e o 

mais objetivo de quantos se tenham feito. 967 E mais ainda ao qualificar a atitude dos 

que se insurgiram contra o projeto como um "falso nacionalismo nos espíritos menos 

avisados", subentendendo que só não foi adiante por esse motivo, uma vez que em 

troca do monopólio dos transportes, a empresa o bancaria.968

Logo adiante, "reconcilia-se" com Prestes Maia descrevendo suas medidas pioneiras no 

Plano de Avenidas e os demais projetos proto-históricos para adiante criticar os 

desavisados do staff de Anhaia Mello que se opuseram tenazmente ao metrô 

tachando-o como inútil, nocivo à cidade pela concentração quer faculta, 

propunham como alternativa apenas

Após recordar o atropelamento do Ante-projeto dez anos antes por Toledo Piza e a 

ALWEG, Berrini Jr. critica a negligência que se seguiu à promulgação da lei n0’ 7828971 

e exorta a audiência a mobilizar-se pela alteração no artigo 20 da Constituição, o que 

permitiria a São Paulo receber os 30% relativos ao excesso da arrecadação estadual 

sobre a municipal no interior do Município multiplicando por três ou quatro a verba 

para obras e, consequentemente para o metrô. Acredita que assim São Paulo 

abiscoitaria uma fatia substancial do empréstimo de 500 milhões de dólares concedido

FAU-USP com paginação própria. (Berrini Jr. [1965], p.l)
956 Berrini Jr. dirige-se ao "sofrido povo", "expressão demagógica muito frequentemenie 
utilizada nos meios políticos1'. (id., ibid.)
967 Id., p.2.
968 Id., ibid.
969 Id., p.6.
970 Id., p.8.
971 Id., p.ll.
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São Paulo consagrou-se como metrópole nacional sem ter construído seu metro. Esse 

momento coincidiu com a instalação do complexo produtivo ABC-Cubatão-São Paulo, 

matriz da produção nacional de veículos automotores, alçados à condição de novo 

produto-rei da economia brasileira.

Podemos, então, afirmar que, tendo São Paulo, sobretudo após a saturação da cidade 

"do bonde" por volta de 1930, expandido-se vigorosamente sobre uma base 

rodoviária, o metrô tornou-se "desnecessário", malgrado eventuais propostas mais ou 

menos sérias de implementá-lo, como as do prefeito Fábio Prado, de Mário Lopes Leão 

ou de Armando de Arruda Pereira.

Todavia, certo da vitória de Faria Lima nas eleições de 22 de março daquele ano, 

Berrini Jr. sabia que teria no novo prefeito "um continuador à altura de Prestes Maia" e 

que saberia, auxiliado pela reforma do artigo 20 determinar

A iniciativa de construí-lo na década de 1950 por parte da Prefeitura se deu na medida 

em que vieram à tona os excessos da cidade rodoviária, a qual se configurava desde a 

edição do Plano de Avenidas, conjugados às pressões políticas do populismo por 

transportes coletivos de massa, que transformaram a possibilidade do metro 

paulistano em uma bandeira disputada pelas diversos agremiações partidárias que se 

enfrentavam no período em questão.

de crédito no primeiro

972 Id., ibid.

ao Brasil pelos principais organismos internacionais 

quadrimestre de ^965^72

A relevância do Ante-projeto de Comissão do Metropolitano presidida por Prestes Maia 

diante os demais projetos adveio da consciência da Municipalidade de que havia 

chegado o momento de considerá-lo seriamente, dada a intensidade com que se 

agravavam os problemas de transporte público e circulação no centro paulistano,
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apesar do oportunismo que envolveu as discussões a seu respeito entre sua solicitação 

em 1955 e sua substituição pelo projeto do GEM em 1965.

Prestes Maia, mantendo posição ambígua com relação ao sistema de transporte do 

qual fora encarregado pela Prefeitura, "perdeu-o" para o grupo melhor articulado e 

organizado para a prática do planejamento nos níveis em que eram necessários para 

viabilizar uma obra do porte como o metrô. Os tempo eram outros e os recursos, 

agora vindos do exterior, dependiam de projetos mais claramente exequíveis para 

serem aprovados pelas agências internacionais de fomento.

I
' I

I

I

973 Id., p.12.
974 Id., p.3.

Sem o metrô construído concomitante com a metropolização paulistana, a paisagem 

do centro exibida em Os Melhoramentos de São Paulo em pouco tempo foi tragada por 

um mar de veículos e a cidade de Piratininga irremediavelmente lançada à decadência, 

da qual um número crescente de organizações públicas e não-governamentais luta 

atualmente para resgatá-la. Aparentemente em vão.

Dos muitos paradoxos que perpassam a história anterior do metrô paulistano, o mais 

intrigante deles é o fato de o sistema metroviário iniciado em fins da década de 1960 

por iniciativa e sob o comando de pensadores urbanistas paulistanos que o haviam 

combatido nas décadas anteriores, os staffs de Anhaia Mello e Prestes Maia. Isso se 

deu no momento que, após o golpe militar de 1964, esses quadros foram solicitados 

pelo poder público por sua competência profissional no setor de planejamento, para 

auxiliar a resgatar São Paulo do colapso urbano em que ameaçava precipitar-se, apos 

cinquenta anos de rodoviartsmo como "programa tácito de governo" dominando o 

setor de obras públicas na cidade.

Se Prestes Maia não conseguira transformar o Ante-projeto em executivo, Faria Uma 

fez questão de dotar São Paulo de metrô aproveitando-se de parte de seu traçado. O 

projeto inicial da HMD em parte mantinha o básico das linhas sugeridas no 

Ante-projeto preservando a idéia de "anel virtual" ao redor do centro, mas diferiu 

essencialmente desse por assumir a absoluta prioridade das linhas subterrâneas. Dos
A 974

66,6 km das quatro linhas da Rede Básica, 43,6 km seriam subterrâneos, 

aproximadamente 65%, em nítido contraste com os 21% do Ante-projeto.
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De fato, na década de 1950, São Paulo começou a sofrer consequências de haver se 

tornado uma cidade cujo desenho fora definido, como já se mencionou, por sua 

adequação aos transportes rodoviários,978 

importante, 

brasileira, 

automotores bem como de autopeças.

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

975 Descrita no capítulo anterior. Solicitação e publicação entre 1955 e 1956 até a edição por 
Faria Lima em 1965 da proposta do GEM.
976 Fabricação e comercialização de veículos, autopeças e derivados de petróleo; prestação de 
serviços relacionados; abertura, pavimentação e manutenção das vias carroçáveis urbanas e 
inter-municipais, bem como a administração da circulação automobilística e a promoção do 
automobilismo esportivo. Segundo M. I. Szmrecsányi, a totalidade desses setores forma o 
"complexo automobilístico-rodoviário", conjunto de atividades económicas interligadas que 
atuam historicamente de modo análogo ao complexo cafeeiro, o qual se deva à sua capacidade 
de induzir efeitos multiplicadores na economia e desdobramentos em outros setores.
977 (...) As conversações entre Kubitschek e Dulles tropeçaram, logo de saída, numa série de 
divergências. (...) Dulles reduzia todos os problemas da América Latina à luta contra o 
Comunismo. (...) Ele queria a adoção de maiores medidas de segurança, a coordenação dos 
serviços secretos, a oficialização da espionagem da CIA no Brasil. (Bandeira, p.383)
978 Ver Vasconcellos [1996b], p.75.
979 Se o rodoviarismo urbano, num primeiro momento, "resolveu" problemas urbanísticos 
paulistanos, por ocasião do "esgotamento" da cidade do bonde - tanto de sua capacidade de 
expandir-se quanto de prestar o serviço de transporte - no seguinte, transformou a solução num 
problema de proporções ainda maiores, quando, mal inauguradas as avenidas do Plano de

isto é, automóveis e ônibus urbanos, e, mais 

à condição de epicentro da economia dos transportes rodoviários 

por instalar junto a si a produção e a comercialização de veículos

As duas faces do rodoviarismo urbano paulistano evoluíram e se articularam a partir 

dos primeiros decénios do século XX, sobretudo após seu fomento por Washington 

Luiz, transformando São Paulo em beneficiária e ao mesmo tempo presa de uma 

economia que marca um novo estágio de desenvolvimento industrial e uma nova etapa 

política no país.979

5 DESENVOLVIMENTO E RODOVIARISMO

Uma hipótese desta tese é que a vida institucional do Ante-projeto analisado975 foi 

afetada pela história dos transportes rodoviários no país,978 cuja maturidade 

económica no Brasil lhe é coetânea. De fato, aceita-se que ela foi atingida, sob a 

batuta de Juscelino Kubitschek, entre 1956 e 60, por obra de capitais nacionais, 

multinacionais e associados. Deve-se acrescentar que isto se deu primeiramente com 

capitais europeus mas em meio ao assédio ideológico e político norte-americano sobre 
o país.977 Nesse período impulsionou-se a abertura de estradas de rodagem pelo país 

afora e inaugurou-se a fabricação nacional de veículos no ABC paulista, contribuindo 

para a marginalização de alternativas ferro-metroviárias aos transportes urbanos sobre 

pneus na agenda do poder público municipal paulistano.
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Como já se mencionou, o rodoviarismo é polimorfo, encerrando em seu bojo diretrizes 

económicas concretas e visões de mundo características de grupos sociais bem 

definidos. Emerso como fulcro da economia brasileira em 1956, gestara-se desde o 

início do século, sobretudo em São Paulo, tomando impulso vigoroso com Washington 

Luiz. E apesar de haver sido definido conclusivamente como fundamentado na abertura 

de estradas,983 acreditamos que o rodoviarismo à brasileira possui vínculos orgânicos 

mais profundos com a economia do que os estabelecidos pela mera empreitagem de 

vias públicas ou pela agro-exportação. Como veremos, o rodoviarismo evoluiu a ponto 

de arrancar do Estado compromissos com a indústria de autopeças, matriz da 

fabricação nacional de veículos, atalho que conduziu o país não ao desenvolvimento,

As questões que se colocam, pois, neste capítulo são, duas. Por um lado, indaga-se 

como definir o rodoviarismo que se erigiu viga-mestra do principal segmento da 

economia brasileira na década de 1950. Por outro, pergunta-se por que, aglutinando 

em si promessas de modernização do país e acesso generalizado aos benefícios do 

progresso,980 o rodoviarismo, paradoxalmente, tornou-se matriz de um padrão 

urbanístico calcado na segregação como lógica da ocupação do espaço,981 instrumento 

eficaz na distribuição socialmente iníqua das condições de mobilidade 

acessibilidade?982

veículos sinais de incapacidade de conter o número de
quantidade e oualidadp na ° sis^ema de transPortes coletivos tornou-se insuficiente, em

Costa, ™a demanda que “ l""™ltea» diariamente.

981 Vasconcellos [1996b], p.26.

construção dg cidade teclasse média como um J Pr°Jet° POlÍt'C° e econômico: s-
seu novo papel económico dentro te modernização can^r acomodar eficientemente
mesmo tempo em que as classes trabalhador^ apitahsta- Este Pr°Jet0 foi Perseguido ao 
^nsportes. (/d., p.141) (grifo do autor cS ™ ™ntidas sob más condições de

(...) O padrão brasileiro de modernizaçãoconstrução e expansão de um complexo viárín n f°m° Um de seus eixos fundamentais a 
efetivação do desenvolvimento económico nac'i9eU a rodovia como meio privilegiado de 
núcleo do desenvolvimentismo, seja com l0na. ' a P°nt0 de transformar a rodovia em um 
desenvolvimento, seja como prática inconte e^ement:o central dos projetos estatais de 
compuseram tanto a plataforma quanto a ' °a abertura de estradas. As rodovias 
identificação entre abertura de estradas e dese^ 0̂^ de um bom governo. Esta 
o que definimos como "rodoviarismo", uma f n^olvimento e entre estradas e rodovias compõe 
brasileira. (Costa, Alonso & Tomioka, p 33) eta e um emblema da ideologia da modernização
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Examinaremos neste capítulo como se estruturou o rodoviarismo no Brasil até se 

tornar "programa tácito de governo", expressão de M.I. Szmrecsányi, em São Paulo da 

"segunda revolução industrial brasileira", expressão do líder histórico do setor de 

autopeças Ramiz Gattás. Veremos como ele contribuiu para a articulação de um 

"pacto" entre lideranças industriais e agrárias, antagónicas desde o início do século XX; 

como que, na década de 1950, difundiu-se nacionalmente, orientando a nova a 

expansão a oeste da fronteira agrícola;985 como impôs um sentido novo à urbanização 

às desigualdades regionais brasileiras, influenciando a concentração espacial e 

gerencial da indústria, alterando a lógica das relações de classe ao definir novos 

critérios de distribuição de renda; como reestruturou as cidades brasileiras, aqui 

representadas por São Paulo, para o domínio do transporte individual motorizado, e, 

finalmente, como seu "estado-maior", ao arrebatar o comando da economia, levou ao 

"paradoxo" de que a concepção de um aspirado Ante-projeto de transporte 

ferro-metroviário para São Paulo fosse elaborado por Prestes Maia, o urbanista das 

grandes avenidas, o mesmo que estruturou a cidade para o carro e os colapso de seus 

fluxos rodoviários.

5.1 Antecedentes em São Paulo

Este segmento do capítulo relata as condições nas quais se engendrou o rodoviarismo 

no Brasil, particularmente em São Paulo, tanto em seus aspectos práticos quanto 

ideológicos, intimamente ligados à substituição da preeminência económica inglesa em 

hegemonia norte-americana sobre o Brasil. O rodoviarismo paulista e brasileiro 

formou-se num período complexo da história económica geral, sob o capitalismo 

financeiro-monopolista internacional do primeiro pós-guerra do século XX durante a 

afirmação imperial norte-americana, sob a qual deu-se a passagem de sua natureza 

extensiva para intensiva, tanto no volume quanto nos modos de se investir capital.

984 É preferida aqui a definição de Léa Maria da Rocha para quem (...) O se
inscreve (...) como um caso de projeto coletivo e voluntário de
adoção de um novo meio de transporte - o automovel - que requena P™*^^ 
racional inovações técnicas e mudanças das relações econormcas e sociais da populaçao. 
^Desencadeando a formação de uma rede nacional de comunicações rodoviárias que passou a 

ter seu epicentro em Brasília, símbolo da interiorizaçao do desenvolvimento.
986 Deák [1991], p.37.

e territorialum simulacro, por meio de sua integração económica 

-exclusivamente pelos transportes rodoviários.984

mas a
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Apesar da convergência de grupos agrários, industriais e financeiros que permitiu a 

Kubitschek implementar as Metas de seu Programa, do ponto de vista da articulação 

interna que preparou esse desfecho cabe apontar o conflito de interesses que remonta 

aos pródromos da industrialização paulista e que só se explicitou politicamente em fins 

da década de 1920.

Veremos que essa presença norte-americana, após o refluxo devido à crise na década 

de 1930, reapareceu como política de "boa vizinhança" durante a II Guerra e, depois 

do conflito, transformou-se num conjunto de intervenções sobre a condução do Estado 

brasileiro incluindo desde a condução de Vargas ao suicídio até a forma como se 

implementou o Programa de Metas de Kubitschek e, mais tarde, ao golpe de 1964, em 

meio das quais passou de observadora do avanço da produção automobilística a 

patrocinadora de investimentos em empresas como a Ford e a GM.

Na realidade, em meados da década de 1950, com o fomento federal às fábricas de 

automóveis compradoras dos produtores nativos de autopeças, o rodoviarismo 

brasileiro absorveu capitais de diversas procedências, sobretudo européia. Não 

obstante, o capitai norte-americano investido diretamente no setor automobilístico, 

nesse período restrito à produção de caminhões e utilitários, dez anos depois 

impusera-se aos demais, ao controlar três das quatro fábricas de automóveis e quatro 

das seis de caminhões, ônibus, tratores e niveladoras aqui instaladas.987

987 Em 1970 produziam automóveis a Ford, GM, Chrysler e a Volkswagen; produziam veículos de 
carga, ombus, tratores e niveladoras a Ford, GM, Mercedes Benz, Scania-Vabis, 

XSS (SS'd,re’Se
988 Ver o capítulo 2 deste trabalho.

Como veremos, por trás da aparente convivência pacífica no seio do PRP, o 

antagonismo entre interesses fundamentalmente financeiros e imobiliários ligados a 

expansão rural e os mais diretamente comprometidos com a indústria foi levado para a 

máquina administrativa na polarização entre "paulistas" e "paulistanos" atuantes na 

administração pública no início do século XX. Os primeiros, na Secretaria da 

Agricultura e na presidência do estado e os últimos na Municipalidade de São Paulo 

como se percebe no andamento das contradições entre "as duas Lights", gerador de 

conflitos entre os protecionistas do PRP e os liberais do PD.988
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Entre 1930 e 37, o comportamento desses grupos com relação a Vargas foi oscilante. 

Aliados a Vargas, os democráticos desalojaram os perrepistas do poder, mas 

reconciliaram-se em virtude dos acontecimentos de 1932. De 1934 até a instauração 

do Estado Novo, ambos conjuntos de interesses beneficiaram-se das medidas 

intervencionistas de Vargas, tanto em favor da agricultura quanto da indústria, da 

organização das finanças e do trabalho assalariado no país. Enfim, na ditadura 

propriamente dita, os industriais "paulistas" do CIESP-PRP levaram a melhor, na 

medida que contribuíram para que Vargas levasse a termo seu projeto industrializante 

de caráter nacionalista.

Esses grupos políticos também se digladiarão no período democrático-constitucional 

pós-Estado Novo, na batalha derradeira pela manutenção ou não de um modelo de 

desenvolvimento que superasse a limitada capacidade da agricultura gerar riqueza, 

conforme apontou Roberto Simonsen justificando a necessidade de o país 

industrializar-se, projeto que foi encampado pela equipe de planejamento económico 

de Vargas.

989 (...) o esgotamento do estágio de acumulação extensiva no Brasil coloca a questão da 
permanência da sociedade de elite - como distinta da burguesa sociedade essa que vem se 
reproduzindo sem ruptura desde a época colonial (...). (Deák [1991], p.32)

No período mais próximo ao tratado pela tese, compreendendo o apogeu do 

populismo, entre 1946 e 64, radicalizaram-se em São Paulo as posturas críticas e 

ataques mútuos entre desenvolvimentistas clientelistas aglutinados em torno de 

Adhemar de Barros no PSP e o PSD, e os liberais renovados, anti-populistas, dispersos 

entre a UDN de Prestes Maia e o PDC, relacionado a Anhaia Mello. Esse panorama 

define fundamentos de suas posturas frente à questão metroviária, exacerbando-se 

com a elaboração do Ante-projeto. O comando do rodoviarismo e a intermediação do 

domínio económico e cultural norte-americano sobre o país também foram disputados 

por esse grupos antagónicos.

Como síntese histórica desses conflitos, veremos como se formou a acomodação entre 

os grupos primordialmente agro-financeiros e grupos industriais anteriormente 

antagónicos, o que resultou num rodoviarismo "ruralista" institucionalizado por 

Kubitschek. Defendemos que essa solução minou a componente urbana e socialmente_ 

integradora do trabalhador menos qualificado à moderna sociedade de classes e de 

consumo na incipiente atividade industrial paulista.989 Assim, concordando com
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súditos ingleses tinham 
outras potências juntas.

Eduardo Alcântara Vasconcellos, concluímos que o rodoviarismo 

transformado num_eficaz agente de segregação da força de trabalho, ampliando as 

dificuldades de suas condições de reprodução nas cidades, sobretudo nas 

metrópoles.990

5.1.1 A SUPREMACIA ECONÓMICA BRITÂNICA: O CAPITAL INGLÊS E AS FERROVIAS

Segundo o historiador Allan K. Manchester, a preeminência económica da Inglaterra 

sobre o Brasil em meados do século XIX era sentida sobretudo no comércio exterior, 

transportes e no financiamento a investimentos internos.991 A Inglaterra forneceu o 

capital necessário à cafeicultura para que ela se consolidasse no seio da economia 

brasileira, financiando a produção e exportação das safras com empréstimos públicos e 

a particulares.992 No centro estratégico desse complexo de interesses estavam as 

ferrovias que viabilizaram a agro-exportação. A São Paulo Railway (SPR) inaugurou em 

1867 um rápido e proveitoso surto ferroviário pelo interior da província."3 Todas as 

ferrovias paulistas desse período, de um modo ou de outro, receberam maciças 

injeções de capital inglês.994

990 Ver Vasconcellos [1996a].
cinco oitavos do'^aodão^M^ tr^S o,tavos do açúcar, metade do café e
por c^^ S Pernambuco' e Rio de Janeiro eram embarcados
realmente desembarcado I”"?0 pouc° desses í’r°M°s f°sse

p'2°687eS ™'°r d° que 3 <*» ciMS°s »
togfeiaram"mesMosTms^Mem 1888 * Ubras ^terllnas de capital
de doze milhões esrn^m J 1888, enguant° de acordo com outra estimativa, mais

18M- <»«—«■ p-2”) ‘-p™

entusiasmo, divido™'sua^redul^dade^Um15™ S° nâ° naSCeU brasileira' aPesar de seu 
Robert Sha^pe & Sons resuftoquando da ?Ue e'e desconhecia ^PRea firma 
Mauá teve que cobrir em faón? Ó f n,c,a desta< num calote de £ 340.000 que o Banco 
empréstimos a "mina de ouro" fer -eUS credores- ImPossibilitado Mauá de levantar novos ~ c “ x xax t r s in9,eMs- <g“™- w-65' 691antes da Primeira Guerra Mundial estava empreqaTn^ ingleses no Brastl
Capitalistas ingleses emprestaram à ComoanhiJ Mn„ Companhias de estrada de ferr0' 
década de 1880 A Sorocabana recebeu ■ Mogiana' P°r exemplo, 483.700 Ubras, na 
e, em 1892, esta companhia comprou a E^tfadade^^l L°ndreS de 23°-°00 IÍbraS' em 1377 

_dos britânicos quatro anos antes. (. ) à™a
emprestada da Inglaterra a quantia de 150 OOofibms íí $ de ,Ferr0 tom°“
vencimento, (id., pp.63/4) raS em com Prazo de 20 anos para
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Todavia, a entrada em cena de novos atores no mercado mundial a partir da década 

de 1870, as inovações tecnológicas e 0 conservadorismo de muitas das práticas 

empresariais inglesas1000 favoreceram a entrada dos concorrentes no mercado 

brasileiro. Primeiramente a Alemanha e depois, os Estados Unidos.1001

possibilitou ao capital britânico 

i998 e a indústria britânica foi, até

Entretanto, as ferrovias em São Paulo só se viabilizaram mediante garantias pelo 

governo imperial de juros de 5% a.a. ao capital inglês,995 ~0" que, por outro lado, 

contribuiu para precipitá-las décadas depois na decadência. Desarticuladas e com 

trajetos nem sempre diretos, tornaram-se onerosas e deficitárias, retornando como 

prejuízo ao património público, chegando 0 governo a sugerir por termo à construção 

ferroviária no país.996

A marcante presença dos bancos ingleses no Brasil997 

influenciar a cafeicultura até 0 fim da República Velha' 

a I Guerra, sua maior fornecedora de manufaturados.999

995 Graham, p.64 De um modo geral, as ferrovias de exportação brasileiras passaram por quatro 
fases: a primeira de proliferação sob 0 capital inglês até por volta de 1890; a segunda até 0 
início do século XX, quando foram adquiridas pelo governo federal; a terceira até a I Guerra, 
quando foram arrendadas pelo capital privado, sobretudo norte-americano, com a presença 
marcante de Farquhar, e a seguinte, quando feneceram de propriedade do governo, (segundo 
Downes, p.553)
996 Id., p.555.
997 (...) Por volta de 1913, os ativos dos bancos britânicos que operavam no Brasil constituíam 
quase trinta por cento dos ativos totais de todos os bancos, nacionais e estrangeiros, e ma is de 
cinquenta e sete por cento dos ativos de todos os bancos estrangeiros, que operavam no Brasil. 
(Manchester, p.278)
998 Eles não financiavam diretamente as lavouras, mas emprestavam para a aquisição de 
máquinas, equipamentos e para a formação de capital de giro. (Szmrecsányi, T. [2002], p.28) 
Além disso, participaram ativamente, nas primeiras décadas do século XX, como credores da 
cafeicultura nos programas de valorização do produto, (id., p.29; Fausto [1975], p.223)
999 Szmrecsányi, T. [2002], p.30.
1000 (...) Os fabricantes ingleses, no entanto, pareciam considerar que as pessoas deveriam 
querer o que eles fabricavam; não atenderam às recomendações especiais ou sugestões feitas 
pelos fregueses, e agiram segundo a teoria de que 0 que foi suficientemente bom para fazer 
fortuna cinquenta anos antes, ainda deveria ser bom. (Manchester, pp.280, 281/2)
1001 Id., pp.279/84. Szmrecsányi, T. [2002], p.29.
1002 Embora interessados no comércio com 0 Brasil desde 0 início do século XIX, (Bandeira, p.23) 
0 regime monárquico e as ligações com a Inglaterra tornavam 0 país suspeito ante os Estados 
Unidos.* (id., pp.53/4, 59, 63) Apesar disso, (...) Os Estados Unidos investiram sobre os portos 
do Brasil com tanta agressividade que, já em 1816, despontavam como 0 principal adversário da

5.1.2 A emergência norte-americana e o rodoviarismo

Inicialmente nervosas devido ao antagonismo entre suas formas de governo,1002 as 

relações Brasil-Estados Unidos redefiniram-se com a cafeicultura de exportação no



E se

mercante

202

I 
4 
1
1 
4

A cafeicultura gerara no eixo Rio-São Paulo uma burguesia, classes médias e um 

proletariado urbano reivindicando medidas de caráter modernizador. Essas classes, sob

Com o término na I Guerra, os Estados Unidos haviam acumulado imensos créditos e 

recuperaram por uma pechincha investimentos maciços que haviam permitido 

construir sua infra-estrutura doméstica no século XIX. Durante a guerra, a 

Grã-Bretanha fizera empréstimos enormes a aliados pobres, enquanto os Estados 

Unidos, ainda neutros, substituíram-na com rapidez como principal investidor 

estrangeiro e intermediário financeiro na América Latina e em partes da Asia, num 

processo que, com o fim do conflito, tornara-se irreversível.1006

Inglaterra, (id., p.71) O primeiro tratado comercial entre os dois países data de 1828. (id., p.64) 
Aguns norte-americanos se envolveram nas revoluções republicanas Pernambucana de 1817 (id., p.32) e 

Confederação do Equador, (/d., 47) James H. Rodgers tomou parte nesta última e foi fuzilado em 1824. 
(/d., p.61)

Após a Guerra de Secessão, (...) refeita e reorganizada a economia dos Estados Unidos, a 
produção cafeeira tomou novo impulso e, na década de 1870, assumiu, com 56,6%, a liderança 
absoluta das exportações brasileiras (...). (id., p.117)

Id., pp. 118/9, Manchester, p.283. De fato, os Estados Unidos apresentaram após a Guerra 
de Secessão o extraordinário surto de progresso (id., pp. 122/3) que os qualificou para se 
imporem de forma simultaneamente imperial e moderna no continente, por meio de uma 
agressiva disputa comercial com seus rivais europeus e uma feroz defesa de sua posição, para 
as quais concorreram eficiência técnica, ideológica e retaguarda armada.

Manchester, p.282. Crédito, os Estados Unido só forneceriam ao Brasil em 1915, com a 
abertura em Sao Paulo da primeira sucursal do Citibank de Nova York. (Szmrecsányi, T. [2002], 
p.30)
1006 Arrighi, p.279 Mas esse autor lembra que (...) Os destinos financeiros dos Estados Unidos e 
da Gra-Bretanhaforam substancialmente invertidos, mas isso não deve ser exagerado (...) e 
que (...) os Estados Gra-Bretanha na produção e regulação do dinheiro
mundial, mas nao a substituíram, (id., ibid.) y *

já em 1912 estavam em terceiro lugar entre os exportadores para o Brasil, com 

15,61% do valor total dos artigos importados pelo país.1005

(...) Até 1914 os Estados Unidos nunca foram um sério concorrente à 

preeminência económica nos mercados, na marinha 

investimentos brasileiros (...),

oeste paulista.1003 Estagnado o mercado europeu, os Estados Unidos se tornaram os 

maiores compradores do café brasileiro por volta de 1870 e ainda nessa época 

efetuaram seus primeiros investimentos diretos no país.1004

e nos
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Sob tais condições, os países capitalistas centrais definiram "zonas de influência" nas 

quais garantiram o acesso a novas e melhores fontes de matérias-primas e gêneros, e 

a mercados emergentes

O envolvimento entre o Brasil e os Estados Unidos na virada do século XX 

condições económicas singulares, na passagem da fase 

para a fase monopolista do capitalismo. Nesse período, que Tamás 

denominou "Belle-Époque do grande capital", a exacerbação da 

desenvolvimento tecnológico concentrou e centralizou 

e cartéis sediados nas potências 

centrais do sistema, as quais, por sua vez, definiram-se como exportadoras de capitais 

e tecnologia além de importadoras de produtos primários.1009

a pressão da economia mundial que "compeliu o Brasil a avançar",1007 aproximaram o 

país da esfera de influência dos_Estados Unidos, e antes se identificaram cultural e 

ideologicamente com eles do que propriamente os introduziram nos negócios internos, 

o que tomaria corpo e vulto apenas na década de 1920, quando estava bem 
"preparada" a adesão do país aos padrões norte-americanos.1008

lineaí iSSqSarSmSo a^conjusão polítoe económica que sucedera

metálico (/d., p.133) visando (...) arrancar o Brasil do> atoleiro pre-cap, ° i Je
Estados Unidos, ainda que pelo simples mimetismo, (/d., p.13 .) or ou r , reoime
1893-1894, na qual a marinha norte-americana apoiou abertamente Flonanc> Peixc’ 9
republicano, (/d, pp.142/3.) liquidara com os últimos focos de resiste iam adusta a 
regime, com seus sucessores, Prudente de Moraes e Campos Sa es (...) p . economja
rotina do Império, nos escritórios da City (...), com uma diferença: 
brasileira passava, completamente para as mãos dos torradores e c
(id., p.151.)
1010 /dMREpS7NY(' T) A^ndfctria americana sucumbia sob o peso do excesso de produção. A 
plutocrácia^procurava â Mo transe, sair de suasAcuidades abrir uma
para o mercado exterior. Mas não era só o fim* de lucro ‘med'ator^a\Ô e^ 
necessidade absoluta de segurança nacional. Fechados os mer nmDorcão o número de 
produção americana terá de se retrair, e retraída, crescera em en°™^
operários desempregados, que aumentarão o ja tao perigoso exerc.to de descontentes .

(...) não apenas para bens e . 

para uma crescente massa 

aplicações alternativas.1010
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Vale dizer, os norte-americanos não somente suplantaram seus rivais na oferta, como 

também influíram no governo para garantir politicamente demanda para os produtos 

de sua indústria, o que, como vermos, ações revestidas da ideologia rodoviarista, 

fizeram dela o principal veículo de sua hegemonia sobre o país.

(Bandeira, p.147) Ver também Arrighi, pp.170/1.
1011 Szmrecsányi, T. [1986a], p.8.
1012 (...) A competição entre os Estados Unidos e a Inglaterra não se limitava ao comércio
exterior do Brasil. Os grupos monopolistas dos dois países disputavam (associando-se muitas 
vezes) as fontes de matérias-primas e o controle dos meios de comunicação e transporte. 
(Bandeira, p.191) -----
1013 Manchester, p.285.
1014 A Fundação Rockefeller destacou-se atuando no saneamento e na saúde pública em várias 
cidades brasileiras, particularmente em São Paulo desde a década de 1910. (Campos [2002], P-7) 
Sobre o papel da filantropia científica" da Fundação Rockefeller no campo da saúde pública, na 
cnaçao do Instituto de H.giene (Faculdade de Saúde Pública) e da Faculdade de Medicina da 
futura USP, ver Marinho pp. 13/63 65. Sobre as fundações, ver também Bandeira, p.209.

Szmrecsányi, T. [1986a], p.7. Sobre a Light, ver Beiguelman-8cEaria, pp.32 et seq.

particularmente no

rodovia ristas

A definição da "zona de influência" norte-americana no Brasil, noutras palavras, a 
instauração do imperialismo dos Estados Unidos sobre o país,1011 tornou 

essencialmente distinta sua preeminência económica. Diferente da Inglaterra, os 

Estados Unidos não só concorreram na exploração de serviços de infra-estrutura 

arrebatando-os dos britânicos,1012 mas também "prepararam o terreno" para o futuro 

investimento maciço de seus capitais atuando ideologicamente e fornecendo uns 

poucos bens e serviços altamente estratégicos no contexto da formação da segunda 

revolução industrial como, por exemplo, automóveis, derivados de petróleo, pneus e 

material elétrico demandado em grandes quantidades.1013

Quanto aos serviços, avultam nesse item a presença da Light e dos interesses do setor 

petrolífero, particularmente os da família Rockefeller, fundamentais para o 

desenvolvimento do rodoviarismo em São Paulo e no país.1014 Em ambos casos, outro 

diferencial que concorreu para tornar a presença norte-americana na economia 

brasileira mais "orgânica" que a dos concorrentes foi a busca do controle do aparelho 

de Estado pela administração das empresas oligopolistas, os quais passaram 

envolver-se cada vez mais no dia-a-dia da política nacional,1015 

tocante à formação de um poderoso lobby de interesses 

norte-americanos, como se verá adiante.
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5.1.2.1 A cultura rodoviarista pré-existente

Essencialmente exportadoras de café, as ferrovias paulistas foram amiúde afetadas 

pelas crises internacionais de demanda do produto.1016 Embora em expansão até 

meados da década de 1930, cerca de dez anos antes os transporte sobre pneus 

começaram a se impor como "alternativa viável". Nesse sentido, as primeiras rodovias 

no Brasil foram concebidas como complementos à rede ferroviária existente.1017

quilómetros foram acrescentados à malha ferroviária. Este seria, porem, o u
estradas de ferro. Daí em diante haveria contenção de investimen os e . .
1913 - e mesmo declínio do montante de inversões. Isto e, cons rui a p Aionso &
ferroviária pouca chance tinha de se adaptar a outra alternativa economica. (Costa, Alonso & 
To^oka, PP438/9)a dQ s.cuio xx a me^ de rodoviária já se- encontrava

amplamente difusa pelo país, com o governo federal ern 191 consi eran o
automóvel substituir as ferrovias, autorizando concessões a Pessoa . , nordeste
exploração de estradas de rodagem. Nessas iniciativas iniciais sobretudn Jste, 
percebem-se esforços no sentido de aproximar o Brasil dos s a 557/9) Apesar do
insumos necessários à constituição de uma rede rodoviária. ( cn'mpnt-p com Washington 
afluxo de novas ideias, resultaram em estradas de ba,xo mvel ecmco e o
Luiz e o movimento por boas estradas, os vínculos com os Estados Unidos se aprofundaram e 
rodoviarismo brasileiro radicalizou e deslanchou.

AXXíaXhstas eram (...) e„<re »,

central do Estado onde está a capital. Além elas se separam ca a v , [1982]
ramal, a não ser excepcionalmente, permitir a passagem de r"h S;
pp.26/7) E ao invés de integrá-las a outros meios, era ma.s facil estender a Unha ate a
deoseu proprietáthe turn.of.the-century Weaknesses of Brazil's railroads 
inadequate for a ^re dSied economy because of their trMnal onentat.cn to the 

fortunes of two principal export crops: coffee and sugar. (Downes,, p.552) inadequação do
1021 COSTA, Alonso & Tomioka, p.40. ?7n/?LeXdT Rap.deconomic growth in the early 
parque ferroviário às novas condiçoes da demanda. (...) Rapid economie y

(...) levando as próprias companhias ferroviárias a estabelecer serviços 

rodoviários paralelos para a circulação de mercadorias.1021

De fato, a expansão da agro-exportação que planejou e presidiu sua implantação fez 

com que as ferrovias paulistas de rede nada tivessem, constituindo um leque de linhas 

articuladas unicamente no nó paulistano, diferindo em bitolas e outras características 
técnicas,1018 implantadas para atender antes aos interesses dos fazendeiros.1019 E aos 

primeiros sinais de intensificação das trocas internas decorrente do processo de 

acumulação capitalista no seio do complexo agro-exportador, mostraram-se 

insuficiente ou de pouca serventia,1020 precipitando-se na "falência" e transferindo seu 

mercado aos transportes rodoviários,

onentat.cn
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(...) projeto coletivo e voluntário de relações sociais, visando a adoção de um 

novo meio de transportes - o automóvel - que requeria para seu uso eficaz e 

racional inovações técnicas e mudanças das relações económicas e sociais da 

população.1024

E, de fato, entre 1900 e 1910 formaram-se agremiações visando organizar a pressão 

sobre o poder público em favor dos transportes rodoviários no Brasil e em São Paulo, 

bem como constituíram-se empresas prestadoras de serviços no ramo e 
desenvolveu-se uma incipiente produção de material rodoviário acessório,1025 

da futura indústria automobilística brasileira horizontal.

xr" resi°na' dem!i"‘is up°" Brszii's m°er'ji'r
Rocha, p.95, n.**".
CosTA/ Alonso & Tomioka, pp.39/40.
Rocha, p.9.
Dore^>a?/aCÍOnaJ' ° Automóvel club d° Estado de São Paulo foi fundado em 1908 

Conde In^tr'a,s' caP'tali^as, políticos, engenheiros, em reunião presidida pelo
de Srms m^ "T™ a™ * primeira oficina pânica, destinada à montagem
( ) os irZ- r°S começ°u afuncionar e adaptava chassis de automóveis para uso coletivo 
(...hos Irmãos Grassi, que também importavam carros, combustíveis e acessórios, (id., p.96,

auan'!wariPpÍnieÍraSHdéCadaS d° SéCUL° XX.°,S Estad0S Unidos Já material ferroviário em
dosSo S considerave,s_Pa^a 0 Brasil (Bandeira, p.208) e tudo fariam para conservar essa- 
posiçao nao fosse a pa.xao dDS_brasHeiros pelo automóvel e seus anseios de modernização

O primeiro automóvel circulou nas ruas de São Paulo em 1893.1022 Logo na primeira 

década do século XX, difundiam-se pelo país exemplos cintilantes da construção 

rodoviária norte-americana, levando a elite brasileira identificar paulatinamente o 

sucesso económico dos Estados Unidos com seus investimentos em rodovias. Ao 

mesmo tempo, no interior paulista, os transporte rodoviários passaram a agilizar a 

circulação e a possibilitar a comunicação rápida entre cidades vizinhas, impossível para 

os trens. Assim, rapidamente se impuseram no imaginário da elite rural e das 

1023 gerando em

Todavia, defendo que o rodoviarismo no Brasil, particularmente em São Paulo, não se 

desenvolveu como mero reflexo mecânico da "decadência" ferroviária, dos transportes 

urbanos sobre trilhos, de perturbações na oferta de material ferroviário,1026 ou porque
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Mas as necessidades de transportes no interior de São Paulo não se limitavam à 

agro-exportação. Relacionavam-se também à comunicação com seu vasto hinterland, 

cuja formação remonta aos tempos coloniais e que durante séculos constituiu vasto 

mercado para um sistema de viação baseado no uso de cavalos, escravos, barcos, 

tropas de mula1029 e mesmo trens, os quais, apesar do assalto rodoviarista, jamais 

deixaram de figurar nos planos de transporte ou de desenvolvimento de infra-estrutura 

económica concebidos ao longo do século XX brasileiro.1030

os transportes rodoviários são de menor custo inicial.1027 Defendo que surgiu como 

aspiração consciente e coletiva de uma elite polimorfa no encalço de um objetivo no 

qual se confundem infra-estrutura de apoio às atividades da agro-exportação, exibição 

de status intra e inter-classes, com sinais externos de "modernidade" numa sociedade 

rural que se urbanizava rapidamente, e o fim económico em si, enriquecer 

privadamente, visto que os transportes rodoviários descortinavam um potencial 

gigantesco e inexplorado de possibilidades em negócios, dos mais variados calibres, e 

que realmente se efetivaria na praça nas décadas subsequentes.1028

reflexa. Interessa para os Estados Unidos dominar o mercado por
vendendo não importa se trens ou carros. Especia izan P nor aí se estabeleceu o
coincidência puderam fornecer o ^ue ° país passou a emand djante das ferrovias
principal vínculo comercial entre as duas nações. Se ,™rarãn rprtamente o parque
se devesse essencialmente a seu menor custo de construção e 0
ferroviário norte-americano teria sido sacrificado muito antes que os brasile.ros fizessem 
mesmo com o seu.
”• SobrTo Rio Grande d» Sul -jacobino" e -ferroviário- de Ofacilio

Rio Grande do Sul é uma Festa Ferroviária in re^'sta ^'^nedito L de Toledo datam do 
- Ver Rocha, pp 30, 41, 43I 45/6.48 5^ a ,da

. Pieira estrade Brasii d.,n. desse nome, (ver 
Reis, pp.19/21; Toledo [1982], pp.4, 78, 92; Prestes, passim)
1030 Rocha, pp.81; 89; 90, n. "** ; 100- . pm 1904 o orimeiro automóvel brasileiro,
1031 O mecânico Cláudio Bonadei montou emrnS?"a^ (Nosso Século, I,
adaptando a um motor importado uma carroçaria fabricada por ele prop <-----
P.70)

Assim, antes mesmo de iniciar a construção regular de rodovias ou a adaptação dos 

núcleos urbanos ao trânsito de veículos, já se observavam em São Paulo sinais de que 

o rodoviarismo não se desenvolveria apenas a reboque da agricultura de exportação ou 

das necessidades da viação. Uma série de episódios remetem à vontade ativa de suas 

elites de dominarem todos os processos relacionados com o uso dos veículos 

automotores, de sua produção1031 até o luxo do automobilismo esportivo,1032 passando 

pela exploração de seu potencial desbravador e integrador do território.
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5.1.2.2 Washington Luiz e o rodoviarismo

Washington Luiz Pereira de Souza foi importantíssimo para o século XX brasileiro pelo 

impulso que, a partir de sua gestão municipal paulistana (1914-1919), deu aos meios 

e à economia dos transportes rodoviários, estimulando-os com discursos sedutores e 

satisfazendo-os com obras viárias. Fanático por automobilismo desde a juventude, 

Washington Luiz formou com Sylvio Álvares Penteado e Antônio Prado Jr. o triunvirato 

que elevou o rodoviarismo de prática esportiva e aventureira1039 à condição de razão 

de ser do Estado brasileiro.1040 Sua importância também se deve ao fato de, ao seu 

redor, haver se formado o poderoso lobby de interesses comerciais e industriais sob 

intensa influência direta dos Estados Unidos que instalou o rodoviarismo no epicentro 

do desenvolvimento nacional, como se verá adiante.

Todavia, um entrave a ser superado era a aquisição de veículos, autopeças, derivados 

de petróleo e pneus. E isso se deu durante a I Guerra, quando, ao se dificultar o 

comércio com a Europa,1034 abriram-se as portas do mercado brasileiro aos Estados 
Unidos,1035 os quais se tornaram imediatamente os maiores fornecedores do país.1036 

O passo seguinte foi a entrada em cena, na vida pública de São Paulo, de Washington 

Luiz, que transformou o rodoviarismo em ideologia de governo1037 e nutria profunda 

simpatia pelos Estados Unidos.1038

fornecedores para o país de gasolina e petróleo cru. (id.
i ' ' ‘

européia) para 16$000. (Rocha, loc.cit.)
Costa, Alonso & Tomioka, p.43.
Bandeira, pp.221, 223.
Reis, p.55.
Washington^ Luiz ^foi* o^ maior publicista do rodoviarismo. Sylvio Álvares Penteado foi 

marca Chevrolet na capital paulista, (Reis, p.146) e Antônio Pradó Jr7, Washington Luiz o levou 
para o Rio de Janeiro para ocupar a Prefeitura do Distrito Federal quando foi presidente da 
republica, acompanhado pelo engenheiro Joaquim Timótheo Penteado da Diretória de Estradas 

_ PaUl° a9em ), an o imensão nacional ao esforço-rodoviário que empreenderam em São

1032 (...). Neste mesmo ano iniciou suas atividades de cunho esportivo e publicitário, 
promovendo a primeira corrida de automóveis na América do Sul, no Circuito de Itapecerica da 
Serra. A gasolina utilizada era francesa. (Rocha, p.96, n."*")
1033 Costa, Alonso & Tomioka, pp.42/3.
1034 (...) A colónia italiana importou grande número de veículos das marcas Fiat e Lancia, entre 
outras mais luxuosas. (Rocha, p.96, n."**")
1035 Bandeira, p. 191.
1036 (...) O automóvel, que tanto influiria nos padrões de comportamento dos brasileiros,
tornou-se, de 1913 a 1928, a principal mercadoria importada dos Estados Unidos pelo Brasil. 
(...) O Brasil, em 1927, vigorou em quarto lugar entre os melhores mercados do mundo para os 
automóveis fabricados nos Estados Unidos. Absorveu, naquele ano, cerca de 10% das 
exportações americanas de veículos. Os Estados Unidos se tornaram nessa época os maiores 
fornecedores para o país de gasolina e petróleo cru. (id., p.208) Com a entrada dos 
norte-americanos no mercado, o preço da lata de 37 litros de gasolina baixou de 35$000 (a r--------------
1037
1038 
1039 
1040 

engenheiro, fundador do Automóvel Club do Estado de SãoPaulo, 7 primeiro concessionário da
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Ainda na primeira década do século XX, Washington Luiz promoveu uma série de 

viagens pioneiras, impregnadas de espírito aventureiro, nas quais percorriam-se de 

automóvel em condições precaríssimas trajetos importantes como São Paulo-Santos ou 

São Paulo-Rio de Janeiro. Essas expedições, convenientemente denominadas 

"bandeiras automobilísticas", atuavam como propaganda favorável aos transportes 

rodoviários e como meios de pressão em favor da construção de boas estradas de 

rodagem em seus e noutros itinerários.1047

Até onde pude constatar, Washington Luiz em momento algum atribui a obsolescência 

do sistema ferroviário a problemas técnicos e de implantação, ou à interferência dos

À maneira de Orfeu, com quem Sevcenko o tóX e
população de São Paulo com o que a m„odernldada „ dP0 sécu|0 XX na forma de desfiles de 
impressionante, presenteando-a com o "circo motorizado ao secuio aa

r > “pa,s • ““iz’r™dematecnologia de construção rodoviária. (Lagonegro, pp.l / )
1043 Washington Luiz citado por Lagonegro, p.ll.
1044 Love [1982], p.40. ___
1046 PP’89/103/ Costa, . Estraida de Ferro Sorocabana, paradoxal mente uma

E necessário mencionar o caso da Estra oaulistas a Sorocabana foi a que mais
ferrovia estatizada no auge do liberalismo. Das . P estável Pode se avaliar seu valor 
contribuiu para a formação no interior de um m 2fa e n1 19Q5 (LovE( p 75) tornando-se a
estratégico pela decisão do governo estadual de q ,, u áreas de fraco desempenho 
única a atingir zonas pioneiras; antes da popu ç Gran^e justificando, segundo 
economico como a região de Itararé no canim
Saes, seu caráter estatal. (Saes [1980], p.53)------

De fato, durante sua vida pública deu-se o último surto ferroviário em São Paulo com a 

tumultuada e violenta construção da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil.1044 Em 

meados da década de 1910, uma série de pequenos planos rodoviários incipientes 

previam a ligação entre o Rio de Janeiro e as capitais estaduais; que as rodovias 

convergiriam para as ferrovias existentes completando as ligações.1045 Todavia, a 

especulação que presidiu a definição de seus traçados permitiu às rodovias superarem 

facilmente as ferrovias no tocante a rapidez e facilidade nos transportes, invalidando 

tais planos e criando as condições favoráveis a um surto de construção rodoviária.1046

Homem público de grande ascendência sobre seus pares e demagogo hábil,1041 a partir 

das primeiras ligações rodoviárias que, como prefeito, estabeleceu entre a capital e 

suas vizinhanças,1042 Washington Luiz difundiu a ideologia rodoviarista proclamando 

em seus discursos a obsolescência das ferrovias e exortando o Estado a substituí-las 

rapidamente por transportes rodoviários.1043



!

I

com salário e fundo de garantia.

210

i

I
I

I
INo artigo 1°, ao trabalho em comum, já disposto pelo artigo 45 do Código Penal, 

adicionou a "instrução educativa" e a "disciplina regulamentar". No parágrafo único, 

divide racionalmente o tempo de trabalho, instrução e repouso. No artigo 2 o, trata de 

sua remuneração em décimos de diárias pré-determinadas, pagáveis na medida de

interesses imediatos da agro-exportação levando a seu colapso e à rápida substituição 

por rodovias.1048 Sua retórica enfatizou a rigidez de horários e trajetos que obrigam a 

dormidas e baldeações,1049 e a forma como os transporte rodoviários afetam o dia a 

dia da população, seja facilitando a entrega do jornal na porta da casa do assinante, 
ligando a tulha da fazenda ao navio exportador ou barateando o custo de vida.1050 

E Washington Luiz o fez de forma sedutora, cujo clímax foi sua definição do "trinômio 

síntese da economia", pelo qual tudo se resume a produzir, consumir e, alojada entre 

eles a necessidade de transportar, sendo os meios rodoviários o modo mais "fácil" de 

fazê-lo. Nada mais óbvio, portanto, que confiar-lhes todas as necessidades de 

transportes do país, levando à prosperidade, harmonia e à paz social.1051

1047 Costa, Alonso & Tomioka, p.41.
1048 (...) Eu quero, como não me canso de repetir, a estrada de rodagem ligando as estradas de 
ferro, cortando as estradas de ferro, correndo ao lado das estradas de ferro. (Washington Luiz 
citado por Lagonegro, p.34)
1049 (...) Antes, as viagens de uma cidade a outra mesmo em estradas de ferro, si não eram 
servidas pela mesma linha, demandavam dias e noites, nas baldeações com dormidas forçadas e 
demoras inevitáveis nos horários (/d.,p.42)
1050 (...) Não me demorarei em vos dizer que a boa estrada facilita a circulação do jornal e o 
acesso às escolas, concorrendo para a difusão da instrução e dos conhecimentos; que, com o 
trânsito fácil e cômodo, garante ela melhor segurança à propriedade e mais pronta assistência à 
pessoas, dá lugar a encantadores passeios agradáveis ao espírito e bons para a saúde. (...) éa 
condição de barateamento da vida pela diminuição do custeio do transporte e pela aproximação, 
consequente, entre os extremos que produzem e os centros que consomem, (id., p. 19)
í051 (...) a vida económica, que a riqueza se faz e se limita nos três únicos fenômenos - 
produção, circulação e consumo; - mas tão intimamente ligados que se pode dizer que os tres 
não são mais do que um. (id, ibid.) Em seu esforço retórico Washington Luiz chega a perguntar 
(...) De que valeriam o comércio, o crédito e a moeda que fazem circular as riquezas, se elas 
materialmente não fossem levadas de um ponto a outro, senão houvesse o veículo que as 
contem, a estrada em que-ele roda? (id., p. 14) ~~
1052 Altino Arantes citado por Lagonegro, p.27.

Defendo, todavia, que a influência de Washington Luiz sobre a vida pública paulista e 

brasileira caracterizou-se de modo ímpar quando formulou uma solução combinada 

para dois problemas de natureza diversa. A 26 de dezembro de 1913, o Congresso 

Estadual paulista aprovou a lei n0- 1406 de sua autoria que regulamentou o trabalho do 

presidiário na construção rodoviária enquanto se erguia a penitenciária do Carandiru, 

como nos Estados Unidos,1052
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Os fundos, depositados em idóneo estabelecimento de crédito, compõem dois pecúlios: 

um "de reserva", espécie de fundo de garantia resgatável imediatamente após o 

cumprimento da pena, e um "disponível", não resgatável em dinheiro pelo detento 

durante o período de reclusão. O artigo 6 o, elege a abertura de estradas de rodagem 

como a forma preferencial do trabalho obrigatório em comum a que se refere o artigo 
I o; o artigo 16 ° estabelece o sistema público de viação de rodagem do estado e a 

incumbência de sua execução, e o 17° autoriza o governo estadual a despender os 

200:000$000 (duzentos contos de réis) iniciais e a abrir os créditos necessários.1053

suas aptidões, de seu comportamento ou conforme a classe de trabalhadores na qual o 

artigo 5 o os enquadrasse: "aprendizes", "operários" ou "mestres".

1053 Id., pp.26/7. Aos anarquistas, comunistas e demais "indesejáveis" com suas reivindicações, 

Washington Luiz respondeu com sua revolução conservadora baseada na iniciativa privada, na 
mobilidade social, na expansão da burguesia pela multiplicação dos proprietários e na 
intensificação da circulação rodoviária que gera abundância e riqueza, cortando pela raiz, os 
motivos que levavam à militância - em seu entender subversiva portanto ilegal - da classe 
trabalhadora. Enquanto construía-se a penitenciária do Carandiru, sua iniciativa como secretário 
da Justiça e da Segurança Pública, Washington Luiz na condição de deputado estadual propôs a 
lei que regulamentou o regime penitenciário no estado de São Paulo e estabeleceu a base 
técnica e financeira do sistema público de viação de rodagem do estado de São Paulo. A 
n° 1406, modernizante às avessas, ensaiou com os detentos a mecanismos trabalhistas que 
esperaram até a década de 1930 para serem generalizados ao braço livre. A antiga rodovia Sao 
Paulo-Campinas, (...) cuja construção foi iniciada pelos sentenciados (...), e a qual (...) foi dado 
mais rápido andamento para a sua conclusão (...), foi inaugurada a Primeiro de Maio de 
festivamente. A construção dos 32 primeiros quilómetros, pelos presos, arrastou
1920, e com o braço livre, concluíram-se os 73 quilómetros restantes em um ano exatamente. O 
trabalho presidiário na abertura de estradas de rodagem foi um expediente que refletiu duas 
preocupações conjugadas de Washington Luiz fundamentais em sua ideologia: a segurança 
social, pública e a abertura de rodovias como meio de fundamentá-las. Durante a vigenc.a de 
quatro anos e nove meses da lei n»1406, (...) apenas se verífíçaram dois casos de fuga, o que 
dá uma porcentagem insignificante para a rebeldia. (...) Os presos (...) Gozaram sempre 
excelente saúde, tendo sido magnífico o estado sanitário dos penados (...), nao tendo tido a 
administração necessidade de aplicar castigos para a manutenção da mais perfeita ordem (...). E 
(...) A moralidade foi completa, a disciplina absoluta, o cumprimento dos deveres rigoroso, e 
tudo sem violências físicas, sem castigos corporais e sem privações de qualquer natureza (...). 
trabalharam sempre, habituaram-se ao trabalho remunerado (...), algo vital para a 
modernização de um país há pouco livre da escravidão e ainda não completamente habituado a 
formações sociais mais complexas. Segundo Washington Luiz, essa valonzaçao do trabalho pelos
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sentenciados deu-se (...) em muitos, conscientemente pela regeneração, em alguns, no seu 

sub-consciente pela repetição e pelo hábito (...), segundo teorias científicas em voga em seu 

tempo. Embora o rendimento do trabalho tenha sido baixo, não produzindo resultados 

comercialmente favoráveis, (...) não foi esse o objetivo visado, mas fazer a regeneração do 

preso na execução de obras públicas úteis (...), sugerindo aos parlamentares reformar o 

(...)s/stema do nosso Código Penal de modo a se empregar com tal proveito o trabalho dos 

presos ao ar livre" (id., pp.27/31)

5 a construção de estradas com mão-de-obra presidiária foi ensaiada em outras unidades da 
W55eéa^° C°m° ° Distrlto Federal e Sergipe. <BrazH Ferro Carril, n° 229, p.112; n° 255, p. 175)

E interessante nesse sentido o filme "São Paulo, a Symphonia da Metrópole" de Adalberto 
meny e u o p o Lustig (1929). Com modernos recursos de linguagem cinematográfica, 

compuseram uma mostra do caráter metropolitano, vocação industrial, e atividade duma 
P°pUJaça° (C?MP0S N°-' P'43°) fadada a conduzir a difusão da classe média idealizada 
P s mg on uiz. As trucagens futuristas criando um caleidoscópio do mundo urbano dão a 
entender que o industrialismo e o rodoviarismo eram a fonte do moderno e futuro, (id., ibid.) 
n^cc=>rrarrlf0J °'' no filma não há (...) Nada de sentimentalismo ou nostalgia na visão do 
passado, tudo aquilo que nao acompanhava o ritmo da modernidade não passaria de obstáculo

rf™Vld°no caminh° d0 fu^o", {id., pp.430/1) exceto em seus momentos finais, ao
. pero'a d? ragime de Washington Luiz, um desfile da Força Pública em trajes de gala e 

rticrinii^T°?S 1?^° datS e*a;le'2tes condições de vida da população carcerária do Carandiru. Com 
an- ' ra a 0/ atividade física, salário e fundo de garantia, Washington Luiz esclarecia que

ProPun 3 previa também soluções "modernas" para os problemas mais graves que 
soem acometer as sociedades afluentes.

9°vernantes brasileiros foram paradoxais como Washington Luiz. A outra face do 
03 Semana de Arte Moderna (Sevcenko, p.132) foi o homem público que destilou

° preconc1e,to contra °.P°V° e seus costumes incidindo no racismo,* e que pretendeu 
f 1 e a rapressao a transição da sociedade brasileira da fase rural para a urbana.

ta o da Justiça e Segurança Publica da presidência estadual de Jorge Tibiriçá, Washington 
p «ST)1 P ' °rma n° aparelh0 de se9uranÇa estadual. Primeiramente contratou 
FnflnânJf dl francese.s reestruturar a polícia civil, visando profissionalizá-la e retirá-la da 
franroca °S coroneis do interior (Love, pp.175, 178) Em seguida contratou a Gendarmerie 
Love p 165)™ ref°rmar a F°rça Pub lca paulista- emulando-a até nos uniformes. (Alves, p.117,

aSSÍm °/S deTVe ^^H^dores da várzea do Carmo: (...) É ai que, protegida pelas 
das mJtTs P a d° Tamanduatei, pelas arcadas das pontes, pela vegetação
nra^Zuida^nn 3 dummaçao se reune e dorme e se encachoa, à noite, a vasa da cidade numa

1 ’ C°mp a va°abund°s- de negras edemaciadas pela embriaguez habitual,
idades ma V,C,Ola'.de restos mominavels e vencidos de todas as nacionalidades, em todas as 
,dadaS' P^igosos. E ai que se cometem atentados que a decência manda calar; é para aí que se 
uídir^rins^5 esto“vado4-e velbos ™cupiscentes para matar e roubar, como nos dão notícia os canais 

danoamora,aParaa segurança individual, não obstante a solicitude e a vigilância de 
nossa policia. (Washington Luiz citado por Santos [1998], p.90)

Essa lei fez do rodoviarismo um irmão siamês do aparelho de segurança e repressão, 

ao mesmo tempo que o alçou à condição de razão de Estado como ideologia ou 

programa tácito de governo.1054 Valer dizer, a ideologia rodoviária do criminalista 

Washington Luiz, ao fundir no mesmo corpo, como as faces de uma moeda, 

rodoviarismo de inspiração norte-americana e o aparelho de repressão,1055 ambos com 

status governamental, resultou num desenvolvimento económico despido de seus 

atributos efetivamente modemizadores.1056
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1057 Elaborado pelo engenheiro Clodomiro Pereira da_ Silva. Em seu mandato municipal, 
Washington Luiz iniciou amplo programa de pavimentação de ruas e cons ruiu cerc

durante 3 I Guerra «° a 
desempenho do setor mal compensou a retração do comercio internacional (Dean 
pp.281/2) as dificuldades do período inspiraram Washington Luiz a a,e*ar 
abertura do I Congresso Paulista de Estradas de Rodagem (I C ) so p  a
da conjuntura favorável mas, também, a estimulá-los: (...) Devemos nos Pre^rP^ 
logo que sejam cessadas essas causas, não sejam perniciosos seus e / d.19)*
de grandes ensinamentos; cumpre aproveitá-los., (Washington uiz ci P
Sobre o peso crescente da indústria na receita pública nesse epoca, ver , p. . ° capital
* Analisando as origens da indústria em São Paulo, Suzigan a irma que/ p > Estado
estrangeiro não teve P*™™^ de lucros haver’sido nas décadas de

rápida acumulação de capital industnal nessas duas deca  sâo inaceitáveis'porque (...) Ao
contesta Dean, declarando que essas suas ideias as ^nnrtador e o desenvolvimentoadmitir a existência de uma relação linear entre o desempenho d°^°^P^
industrial (...), ele (...) ignora as mudanças estruturais un a m e ^ashington Lufz 0 desmente de forma 
Grande Depressão da década de 1930 (...). (id., PP-31/ ) . ' t - dn Executivo no país não só
cabal. Na década dé lSÍO. cu.ndb ocupou «XS-X» 
alguns gigantes econotnlcos narte-americarKis se^nst exlmlu-se de (M„ p.18)
Su” * - »"*<” -

Brasil exportou um grand. «lume de 
aliados e pequenas quantidades de texteis para a Af ( L jm pedir 0
II, p.132) No discurso de abertura do I CPER, Washington Luiz exuRu H (iagqnegro 
refluxo do surto industrial possibilitado pela oportuni a rpeidância do estado pelo PRP 
p.14) No banquete de lançamento de sue, can .
Washington Luiz celebrou os triunfo;ido merca P < l necessárias à

não pode e pão deve .mpertar sogeo um » «o, uma

mÚãZ ™ iU- P'23)

Em 1914, ao se tornar prefeito de São Paulo, teve a oportunidade de levar suas ideias 

à prática e sob sua influência, o governo do Estado ordenou, em 1913, a elaboração de- 

uma Plano Geral de Viação, que considerasse as exigências do veículo a motor.1057 

Quando assumiu a presidência do estado em 1920, tornaram-se nítidos os efeitos 

multiplicadores no seio dos complexos económicos algodoeiro e cafeeiro: a indústria 

paulista - basicamente têxtil e alimentícia - fora estimulada durante a I Guerra, 

produzindo bens cuja importação comprometera-se1058 e o Brasil, pela primeira vez, 

exportou produtos industrializados.1059 Logo em 1921, a lei n0, 1835-C de 26 de 

dezembro de 1921 criou a Inspetoria de Estradas de Rodagem que
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(...) Além de dispor sobre a competência das atividades dessa Inspetoria (...) 

contém um Plano de Viação de Rodagem para o Estado de São Paulo (...), o 

primeiro que estudou somente as estradas de rodagem (...), marco divisório da 

(...) mentalidade ferroviária para a rodoviária, tanto de técnicos quanto de 

autoridades governamentais (...),
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elos de 

tais que, pela flexibilidade 

atuariam como fatores por excelência de redução do 

e de elevação de segurança à propriedade e às pessoas.1069 Por esse 

motivo, Washington Luiz consagrou a abertura e conservação de rodovias como a

Viria também de uma rede de estradas perfeitas, "boas para o ano todo",1065 

ligação entre a produção no campo e consumo na cidade,1066 

dos transportes rodoviários,1067 

custo de vida1068

em que traçados ferroviários no Plano de 1913, aparecem como rodoviários.1060

1060 Rocha, p.108.
1061 (...) a boa estrada é o acesso fácil à escola, ao médico, à polícia, à justiça, aos jornais, ao 
amigo, ao cumprimento dos deveres cívicos, morais e religiosos. (Washington Luiz citado por 
Lagonegro, p.37)
1062 Devoto, p.34. Alberdi tinha em vista uma transformação europeizante da Argentina. Sua 
idéia-mestra era trazer imigrantes que pelo exemplo civilizariam os nativos e elevariam o status 
internacional do país.
1063 Washington Luiz citado por Lagonegro, p.13.
1064 Id., p.22. Segundo Casalecchi, Washington Luiz (...) acentuava o duplo aspecto da crise 
(rural e urbana) e indicava medidas. A transformação do sistema agrícola seria uma delas e a 
mais importante: "se a terra aqui e acolá der sinal de fadiga e indicar que precisa trato para 
continuar a ser boa; se de alguns de seus seios não brotar mais a seiva para manter uma 
organização agrícola que nos vem do Império; se a produção não bastar para remunerar a 
produção de vastíssimas extensões, com salários mensais pagos a um operariado agrícola que 
aspira mais, que não se fixa, que se renova sempre; se, em suma, a terra for grata a quem com 
ela convive diretamente, sem intermediários', não pode o proprietário inteligente imobilizar-se 
em providências artificiais que tirem a aflição momentânea, mas que não resolvem a situação; 
deve ele agir para a transformação do sistema agrícola. É um dever do governo apressar-se em 
ir colaborar nessa transformação, a fim de que o proprietário não perca o seu dinheiro e a 
lavoura não desapareça. "Não é uma revolução que aconselho, é uma evolução que já está a se 
fazer e que só não enxerga quem não quer ver." A crítica à cafeicultura está por inteiro, assim 
como os compromissos do Estado para com a lavoura e estão balizados: a transformação do 
sistema agrícola. Transformação que caminha em duplo sentido. Para a lavoura do cafe 
impunha-se uma divisão da propriedade nas terras fatigadas (...). (Casalecchi, pp. 156/7) Para 
Washington Luiz, era preciso (...) povoar, fixando o trabalhador (...) pela única maneira útil, que 
é a de fazê-lo dono da terra que lavra (...), o que significa (...) trabalhadores à terra, filhos a 
iQ65^a' cidadãos ao país. (Washington Luiz citado por Lagonegro, p.29)

1066 Id', p.12.
1067 Id., p.n.
1068 Id.f p.12.
1069 Id., ibid.

Washington Luiz propunha para o Brasil uma utopia burguesa conservadora êmula da 

norte-americana e idealizou multiplicar o número de proprietários privados como forma 

de expandir a classe média sobre pneus.1061 Sob influência do ideólogo argentino Juan 

Bautista Alberdi, para quem "governar é povoar",1062 Washington Luiz queria para o 

país uma sociedade afluente e próspera,1063 reflexo da norte-americana, cuja riqueza 

viria da terra subdividida em pequenos patrimónios a inúmeros proprietários.1064
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não simplesmente "governar é abrir estradas", o que o colocaria muito aquém da 

importância histórica que lhe é devida.

I
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I (...) "Governar é povoar; mas não se povoa sem se abrir estradas, e de todas 

as espécies. Governar é pois, fazer estradas" (...);1074

Washington Luiz concebeu um Brasil idílico e sem conflitos,1071 à imagem da 

"sociedade de classe única", média, norte-americana.1072 Em meio à "marcha para o 

oeste", transmitiu aos ouvintes de seus discursos a certeza que os transportes 

rodoviários e a pequena propriedade rural1073 seriam o atalho para o enriquecimento 

do país enriquecer e para a prosperidade com segurança com padrões de consumo 

semelhantes aos vigentes nos Estados Unidos. Assim, Washington Luiz proclamava:

idt. p.15. (...) entendo que, no fenômeno económico, a função primacial do Governo é dar 
os meios abundantes, fáceis e rápidos de comunicações e transportes, que levam o produto da 
iQ7i3' trababado pelo homem, aos centros de consumo, para riqueza geral. (id.f p.35)

(...) quilómetro a quilómetro, a construção de novas estradas de rodagens (...);(...) novas 
casas edificadas, onde estavam o silêncio e o abandono, novos campos lavrados, onde havia a 
charneca e o brejo (...), (...) as próprias estradas ruidosas, pejadas de carros a transportarem 
^co/heitds. (Jd.f p.36) 
1073 Ver Eherenreich/ P-2.

(...) Urge orientar e auxiliar, para ta! fim, a subdivisão de terras, das grandes propriedades, 
nesta hora improdutivas ou prejudiciais aos donos, a preços de justo valor que remunerem os 
atuais e permitam a exploração rendosa aos futuros possuidores. Convém desenvolver o serviço 
gratuito, já existente, de medição e subdivisão das fazendas e lotes de 20 hectares ou 
equivalentes; estabelecer prémios ao proprietários que assim subdividirem as suas terras; 
isentar de todos os impostos e emolumentos as transmissões isoladas de terras rurais de tal 
superfície; criar o imposto territorial sobre as terras rurais desaproveitadas, situadas a até 6 
quilómetros do leito das estradas de ferro ou das estradas de rodagem com conserva 
permanente ou das margens dos rios desencachoeirados pelo governo; concessão gratuita 
desses lotes em terrenos reconhecidos devolutos; formação nestes de núcleos urbanos, ao longo 
das estradas de ferro de penetração, como são os prolongamentos da Sorocabana e a Noroeste, 
para as necessidades da vida civil, administrativa judiciária, ao mesmo tempo que centros 
consumidores; criar, instruir e auxiliar estabelecimentos de crédito que facilitem e garantam aos 
adquirentes e aos vendedores os meios de pagar e os de receber a parte do preço que, por força

circunstâncias, tenha que ficara prazo. (Washington Luiz citado por Lagonegro, p.23)
1075 Id'‘ p,53>

(•••) porque dela [da "sagrada terra de Itu"]z do seu porto feliz, partiram as bandeiras 
gloriosas que devassaram, sem caminhosro continente sul-americano, ao norte, ao sul, a este e 
a oeste, a descobrir, a conquistar, a possear, formando o solo do Brasil, alargando e definindo a 
Pátria, por cuja existência todos nós estremecemos, (id., p.33)

Ao renovar a antiga viação paulista, surgida das bandeiras e monções,1075 

reconhecendo seu papel na formação do hinterland de São Paulo no interior do Brasil,

função precípua do poder público1070 e transformou o rodoviarismo não só em política 

estatal mas, ante de tudo, em ideologia de Estado.--------
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Monbeig, pp.198/9; Szmrecsányi, [2002], pp.179 et Sea1077 (...) Em matéria de transportes, todas as desnate ,
reembolsam de mil maneiras; todos a sacrifício? ° apenas ad,an^mentos que se 
remunerações futuras (...). (Lagonegro, p.23) aPenas aparentes, por que contem

1078 Atuando como linkages para trás sequndo a ayunuu a expressão de Cano mencionada por Suzigan.

Após Washington Luiz, enriquecer com os transportes rodoviários e manter a paz social 

tornou-se uma possibilidade amplamente difundida. O vastíssimo universo de negócios 

que gerou teve um efeito mágico sobre uma infinidade de homens livres e pobres 

espalhados pelo interior do Brasil, descortinando rapidamente novas formas de 

trabalho e emprego numa ampla perspectiva de mobilidade social vertical por todo 0 
país,1077 incluindo-os num setor de mercado interno em acelerado desenvolvimento.

Os transportes rodoviários alinharam-se aos interesses de uma agro-exportação 

renovada, modernizada e dinamizada pela ação de Fernando Costa, dos consultores do 

IBEC e com 0 auxílio do complexo automobilístico-rodoviário, que Maria Irene 

Szmrecsányi compara em importância ao cafeeiro, as montadoras puxando a ponta de 

atividades económicas ligadas à produção de insomos automobilísticos e à provisão do 

sistema viário,com caminhões e carros nacionais ou estrangeiros atuando no 

desbravamento da nova fronteira agrícola.

O rodoviarismo tornou-se ao tempo de Washington Luiz destino privilegiado da atenção 

do Estado. O alcance estratégico de sua administração revelou-se tempos depois 

quando 0 poder público a partir da década de 1940 facilitou às empreiteiras nacionais 

absorverem tecnologia estrangeira e qualificarem-se para a construção de estradas de 

rodagem e quando 0 carro tornou-se 0 produto-rei da economia nacional na década 

de 1950.

Washington Luiz deu um outro sentido económico a essas regiões, preparando-as para 

0 projeto de ocupação rodoviária em moldes capitalistas. Assim, buscou-se implantar a 

partir dos últimos anos 1920 uma nova forma de exploração rural, tipificada pela 

Estrada de Ferro Noroeste do Brasil e baseada numa associação entre a ferrovia e os 

veículos Ford, como se efetivou parcialmente com a apropriação, incorporação, 

loteamento, planejamento urbano-regional e venda de terras no norte do Paraná, 

mais tarde com a construção de Brasília e 0 avanço para 0 noroeste do país, 

desbravamento da nova fronteira agrícola a oeste procurava-se demonstrar que 

transportes rodoviários eram a causa eficiente da riqueza, da paz social e que tinham 

vindo para ficar.
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Foi, portanto, da maior relevância que no auge da vida pública de Washington Luiz, 

segundo Moniz Bandeira,

9

9

4

I
E legitimados por Washington Luiz como um poderoso instrumento de valorização 
fundiária1079 tornam-se -irresistíveis como bens de capital, ensejando aos 

empreendedores paulistanos o uso investimento em ônibus ou a associação às linhas 

já existentes para viabilização de loteamentos, conforme a descrição de Langenbuch, 

de Cardoso, Kowarick & Camargo, e Maria Ruth Sampaio da formação da periferia de 
São Paulo.1080

5.1.2.3 O rodoviarismo e os interesses norte-americanos na economia paulista

Os anos da vida pública de Washington Luiz1081 foram um momento de redefinição nas 

relações Brasil-Estados Unidos. Vitoriosos na I Guerra sob todos os aspectos, 

dedicados desde o mandato de Wilson (1913-1921) à contenção do comunismo,1082 

adentraram o pós-guerra em meio a intensa euforia económica.1083 Detentores de 

parcela considerável da liquidez mundial,1084 tornaram-se uma potência produtiva 

praticamente sem rival e, por conseguinte, exportadores de capital em volumes sem 

precedentes.1085

(...) os Estados Unidos cravam suas garras no Brasil (...),1086

(Suzigan, p.35, n.14)
(...) E interessante ouvir o proprietário marginal, a falar em contos de réis por alqueire de 

erra, antes ignorados e sem preço, e é confortante observar que elle sente a sua propriedade 
\d& ,Cada de va,or- P-38)Ver Sampaio [1994], passim; Langenbuch, pp.202 et seq.; Cardoso, Kowarick & Camargo, 
PP-8/9.

Washington Luiz foi secretário estadual da Justiça e Segurança Pública (1908-1912), 
eputado estadual (1912-1914), prefeito de São Paulo (1914-1919), presidente do estado 

io822°‘1924) e Pres’õente da República (1926-1930).
1083 Bandeira' P-222.

(•••) A década de 1920 é bastante conhecida na história dos Estados Unidos como um 
momento de grande expansão da economia. Era de intensa mecanização da produção e de um 
crescimento vertiginoso do mercado. O lucro era o mote dos grandes investidores que pregavam 
no templos" de CooHdge. Os sacerdotes supremos eram Frederick W. Taylor e Henry Ford. 
S°T«. P-32)
1085 Arrighi' P-280.

(...) Durante toda a década de 1920, a produtividade continuou a aumentar mais depressa 
nos Estados Unidos do que em qualquer dos países devedores, acentuando ainda mais a 
vantagem competitiva dos negócios norte-americanos e as dificuldades dos países devedores de 
amortizar, e muito menos quitar, suas dívidas. (...) No fim da década de 1920. Os empréstimos 
e investimentos diretos dos Estados Unidos no exterior haviam acumulado ativos líquidos em 
^036tas Part,culares no valor de US$ 8 bilhões, (id., p.282)

Bandeira, p.214.
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Em 1921 a APER trouxe para São Paulo o engenheiro venezuelano Luís Romero 

Samson, que logo se tornou o diretor de publicidade da revista A Estrada de Rodagem.
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Mais significativa ainda foi a criação em 1920 da Câmara Americana de Comércio 

(CAC) em São Paulo, a qual tornou-se ativa patrocinadora das atividades da APER, 

fazendo com que todo membro da CAC também integrasse a APER. Seu primeiro 

presidente, William T. Lee, ex-cônsul do Estados Unidos, membro fundador da APER e 

comerciante estabelecido em São Paulo, conhecia em profundidade as condições do 

mercado local. Seu presidente em 1922, W. T. Wright, foi o primeiro concessionário da 

marca Ford na cidade.1090

iniciando uma fase em que o país não mais apenas importaria capitais para custear a 

infra-estrutura, mas viriam de fora em volume considerável para serem aplicados na 

própria produção industrial e dominá-la financeiramente em todas suas etapas.1087

. JNGER H975], p.371. De fato, com Washington Luiz, em meio a redefinição de papéis na 
divisão internacional do trabalho, (id., p.349) a cidade de São Paulo passou a abrigar as 
primeiras filiais de sociedades comanditarias europeias e em sua maioria norte-americanas, 
renovando sua inserção nos circuitos do capital financeiro monopolista e ingressando no domínio 
das empresas multinacionais. (Dean [1975], p.273) Entre 1922 e 1929, instalaram-se no país a 
(...) Atlantic Refming Company of Brazil, Firestone Tire & Rubber Company, Universal Picture 
Corporation, Armour of Brazil Corporation, International Harvester Company, Metro Goldwyn 
Mayer, Companhia Brasileira de Força Elétrica S/A, Refinações de Milho Brasil, Western Electric 
Company, Burroughs do Brasil Inc., Pan American Airways Inc., e muitas outras empresas dos 
Estados Unidos. (Bandeira, loc.cit.) Como se vê, o capital americano penetrou em segmentos 
essenciais da economia brasileira, como a alimentação e a produção de energia elétrica, duas 
dessas empresas atuantes em um setor eminentemente urbano como o cinema - conotando o 
grande avanço no sentido da urbanização generalizada que o país experimentava naquele 
1088^^^^ ” e estratégicos, como a distribuição de derivados de petróleo.

Inspirada no Good Roads Movement norte-americano, a APER foi formada por nomes 
proeminentes do Automóvel Club do Estado de São Paulo, como o próprio Washington Luiz, 

ntonio Prado Jr. e Júlio Prestes, além de outros como Francisco Matarazzo, o ex-presidente do 
Banco do Brasil José Cardoso de Almeida e o professor da Politécnica Ataliba-do Valle. (Downes, 
p.562) A APER surgiu em meio ao I Congresso Paulista de Estradas de Rodagem (I CPER em 
maio de 1917), considerado o marco zero das modernas atividades rodoviárias no país", 
(Edmundo Régis Bittencourt in Revista DER, p.io)
t (...) the APER used its magazine [A Estrada de Rodagem] to attack railroads for requiring 
iCo9oal capital'' while highways were 'the most advantageous solution... (...) (Downes, loc.cit.)

Id., pp.562/3. Um executivo não identificado da Standard Oil, que também fora diretor da 
CAC, representou em São Paulo a General Motors e a Firestone. (jd., p.563)

O lobby de pressão pelo rodoviarismo assomou com a criação em 1917 da Associação 

Permanente de Estradas de Rodagem (APER), da qual Washington Luiz foi o primeiro 

presidente.1088 Sua importância reside no fato de haver polarizado uma poderosíssima 

coalizão de interesses comerciais e industriais nacionais e norte-americanos 

desencadeando uma ofensiva publicitária em favor dos transportes rodoviários.1089
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Por outro lado, conscientes do potencial do mercado automobilístico brasileiro, os 

norte-americanos rapidamente consolidaram sua posição como seus maiores 

fornecedores. De fato, tendo a I Guerra estancado o fluxo comercial Brasil Europa, os 

Estados Unidos preencheram imediatamente a lacuna. Ademais, os brasileiros 

preferiram os carros norte-americanos por seu baixo custo e durabilidade.

Um ponto alto nesse movimento em prol do rodoviarismo foi a primeira Conferência 

Pan-americana de Auto-estradas, que teve lugar em Buenos Aires em 1925, cujas 

decisões levaram, ainda de acordo com Downes, à criação do Departamento Nacional 

de Estradas de Rodagem (DNER) em 1926.1095

Em 1923, rebatizada como Associação de Estradas de Rodagem (AER), a entidade 

chamou a São Paulo o engenheiro canadense Donald Derrom, que ocupou sua 

presidência aprofundando ainda mais os vínculos comercial-rodoviários do Brasil com 

os Estados Unidos: a primeira empresa criada pelos dois tornou-se a mais importante 

intermediária na venda de material de construção e manutenção rodoviária no país.1091

Segundo Downes, a AER recebeu apoio considerável do governo norte-americano via 

Pan American Highway Comission (PAHC),1092 a qual patrocinou a ida aos Estados 

Unidos de profissionais ligados ao rodoviarismo nacional, como Timótheo Penteado.1093 

Convictos do exemplo norte-americano, Penteado e o professor da Politécnica Teodoro 

Ramos criaram em 1924 a Confederação Brasileira de Educação Rodoviária.1094

Assim, entre 1919 e 1925, a Ford e a General Motors instalaram em São Paulo 

unidades montadoras, respectivamente no Bom Retiro e na Moóca, tornando se 

ambas, nas palavras de Downes,

1091 TH cc ap.564. Derrom e Samson se tornaram sócios da Auto-Estradas S.A., cuja importância 
?092â a urban,zação paulistana já foi avaliada no capítulo 2 deste trabalho.

Fizeram parte da executiva da PAHC Roy D. Chaplin (Hudson Motor Car Co.), Frederick I. 
Kent (Banker's Trust of New York), W; T. Beatty (Austin Manufacturing Co.), Thomas McDonald 
(Bureau of Public Roads), Harry S. Firestone (magnata da borracha), e B. B. Bachman (Society 
of Automotive Engineers). {id., pp.565/6)

Em sua estada nos Estados Unidos, Timótheo Penteado estabeleceu contatos com firmas 
p 565)anteS d° ramo da construÇao rodoviária, como a Barber-Greene e a Ingersoll-Rand. {id., 

109S Id-' PP’566/7'
Id., pp.567/8. (...) The 33-member US delegation represented auto-industry and 

rc>ad-building interests under the leadership os a General Mortors vice president serving 
as head of National Automobile Chamber of Commerce. {id., p.567)

Id., p.569.
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(...) an integral part of the post-war explosion of motor vehicle ownership in 

Brazil.1097

(...) many other US firms to Brazil to supply parts, and financing and 

maintenance for the fledgling industry.1099

No entanto, é preciso considerar ainda uma diferença de abordagem do mercado 

brasileiro manifesta pelas duas empresas e que teve graves consequências para a 

posterior assunção da ideologia rodoviarista em "razão de Estado": a imagem que 

ambas exibiram de si mesmas diante do público brasileiro.

Ambas supriram uma demanda reprimida por meios de transporte rápidos, ágeis e 

flexíveis; ambas venderam mais barato que a concorrência européia símbolos de 

status e meios de viabilizar a lavoura nos rincões mais afastados do país, 

integrando-os ao mercado interno em formação, varrendo do território brasileiro 

vestígios da presença inglesa e seus capitais ferroviários.1100

Com efeito, as fábricas norte-americanas de automóveis não só conquistaram o 

mercado brasileiro, como também estabeleceram uma base sólida para a expansão 

posterior generalizada do rodoviarismo,1098 atraindo

1097 Id., p.571. Ademais, (...) In the Northeast Ford trucks were converted into buses, and one 
sertanejo in Acarí, Rio Grande do Norte, even linked the engine of his Ford truck to a cotton gin 
and drove from farm to farm ginning cotton for his clients. (id., p.570)
1098 (...) The dynamics of BraziFs transportation sector in this century reveal much about how 
and why US industries conquerd the Brazilian market and established a sound basis for 
investment. Especially during the 1920s, US companies responded to the transportation needs of 
BraziKs rapidly growing economy and won the major share of its automobile and truck markets.

P’551)

(...) The Goodyear Tire and Rubber Company, United States Rubber Company, and General 
Tire and Rubber Company all opened businesses in Brazil in the 1920s to satisfy the burgeoning 
demand for automobilie tires, (id., p.579) (...) Agents for US firms assiciated with road-building 
began to criss-cross Brazil, offering their wares, often with a letter of introduction from the US 
ambassador. (id., p.580) -----
1100 Ver Downes, pp.575/9. Downes vê "um dedo" do setor ferroviário inglês na missão Montagu, 
matriz da colonização do norte do Paraná. Segundo esse autor, a missão insistiu que (...) 'when 
fresh capital is attracted to the country it will be most usefully applied to transportation 
development (...). particularmente (...) 'adequate railway facilities'. (id., p.577), tendo os 
brasileiros reagido entusiasticamente a essas proposições, (id., p.578) Sobre a breve 
permanência do capital ferroviário inglês no norte do Paraná, ver Szmrecsányi, M.I— [2002], 
pp. 179/80, 184.  
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(...) its dealers from throghout the country and 'a carefully selected list of 500 

BraziPs most distinguished citizens... government officials... and members of 

socia/ly proeminent and wealthy families ofSão Paulo (...)

Por outro lado, a General Motors, penetrou no mercado brasileiro e paulista com 

estardalhaço, em meio a uma agressiva campanha publicitária. Após o tour inicial do 

"Circo Chevrolet" por São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, outdoors, bondes e 

aviões foram os mídia utilizados na ofensiva da GM. Na disputa pelo mercado, a 

empresa enviou mala-direta para 20.000 "pessoas de posse" espalhadas entre o Rio de 
Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Santos e Campinas. Às vésperas da parada 

promocional de seus veículos pelas ruas de São Paulo em 1926, a GM convidou

1102 (...) Aí residia o segredo de Henry Fo^ "Na°á f^S^penas. ^arrér^desenhar plantas: 
Não há trabalho ma is nobre ou menos ™nír^em troca de oito horas de trabalho, seja 
tudo e trabalho. E como ele paga uma salanomag realmente oito horas de esforço - e não,

m *
1103 Sonhando (1) transtornar o Brasile™“{^

benefícios gerados pelo progresso e desen ntc> (J e minha Obra" de Henry

“merdal lun“ ” “nsulad°
brasileiro em Nova York. (Azevedo, Camargos& acch ,
1104 Downes, p.572. 
1105 Id., p.573.
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para assistir a um desfile de seus 100 modelos mais luxuosos.1105

Outra "diferença" ideológica entre as duas concorrentes consistia na opinião de seus 

presidentes sobre o Brasil. Se, por um lado, o progressista Henry Ford reconhecia o

Mas, por um lado, a Ford era mais "discreta", e faturava tanto nas concessionárias 

quanto em seu enclave colonial no território brasileiro produtor de borracha barata 
para seus pneus.1101 E mesmo entre a elite culta, ressabiada quanto à "invasão" 

norte-americana do Brasil, a figura de Henry Ford gozava de prestígio,1102 sendo 

venerado pela solução distributiva que propusera para as mazelas do tão criticado 

capitalismo industrial.1103 A grande demonstração pública da Ford foi a "Caravana 

Ford-Fordson", que partiu de São Paulo em maio de 1926 formada por 16 carros, 

caminhões e tratores e percorreu em 45 dias 1.400 km pelo interior paulista.1104



algo bem diverso da expectativa do concorrente.
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(...) Brazil will become one of the greatest automobile countries in the 

wor/d (...),1107

Uma das cinco divisões da GM, a Chevrolet se adaptou perfeitamente ao mercado 

brasileiro graças à variedade de seus modelos, produzindo carros para fins tanto 

"práticos" quanto "suntuários". E, socialmente, a empresa deu-se tão bem em São 

Paulo, identificando-se com os interesses de seus mais eminentes cidadãos, que em 
1928, Sylvio Álvares Penteado, companheiro de aventuras rodoviárias de Washington 

Luiz, tornou-se o primeiro concessionário da marca Chevrolet no país.1110

De fato, não só o estilo mais invasivo, mas também o conceito de automóvel da GM a 

tornaram mais próxima da ideologia rodoviarista da elite paulista, vivendo então o 

calor da paixão em seu "namoro" com a indústria automobilística.1108 A GM não só 

deixou bem claro logo de saída que queria antes de tudo a fatia de maior poder 

aquisitivo, como também introduziu no mercado de automóveis brasileiro as distinções 

de classe que o fordismo do concorrente ameaçava anular com seus invariáveis carros 

"bigode" produzidos num sistema de welfare fabril.1109

potencial económico do país, faltando para isso apenas as boas estradas por onde 

trafegariam os automóveis condutores do desenvolvimento,1106 por outro, o presidente 

da GM, James D. Mooney, em visita ao país, empolgou-se com as possibilidades do 

mercado brasileiro e sentenciou que

1106 / \ ,grande DartednSRra<:necAcÍ~nVOlVe a criaçao de meios de transporte e que, embora em 
demais meses dn »nn nc P°SSa ^tl,lzar 0 automóvel durante seis meses - uma vez que, nos 
consegue oercorrê Ins n caalinhosl se acham em tão más condições que nenhum carro 
(Henry For? citado porG^nAs, p°S) deStinado a fazer do Brasil uma grande nação".

™ d°" f0Í fÍrmad° P°r VargaS e 0 "enlace final" celebrado por Kubitschek
”contr?revoL°ão'T^ Car'°S ~e S°Veral' à "revoluÇâo" *>rdista, a GM opôs a 
Pontiac e Ohismnhíkí dlvlsoe? que a compõem - Buick, Cadillac, Chevrolet,
diversificados- Cadillac n nd e- Produzem ve|culos para consumidores sócio-culturalmente 
pára S^naí d P oduzind°.carros de alt° '“xo; Oldsmobile, de luxo; Chevrolet, carros 
pdra rooo o espectro da classe media. 
1110 Reis, p. 146.
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(...) empréstimo interno, (...) no valor nominal de l:000$000, a juros máximos 

de 5%, amortizáveis em 20 anos, à razão de 5% ao ano, cujo produto ficou
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De fato, a GM ofereceu enorme contribuição empresarial ao caráter de atendimento ao 

consumo centrado na família assumido pela industrialização paulista a partir da década 

de 1940, produzindo carros para o chefe da família e eletrodomésticos para a 

dona-de-casa: a Chevrolet fabricava automóveis e sua subsidiária Frigidaire motores 

para refrigeradores domésticos.1113

Orientando a produção automobilística por "políticas de classe", a postura da GM 

ajustou-se perfeitamente à ideologia rodoviarista de Washington Luiz, formando o tripé 

família burguesa-automóvel-segurança inspirador do movimento de 1964, 

permitindo a cessão da cidade de São Paulo a sua classe média nos termos em que a 

definiu Vasconcellos.1115

SXS. de Adben». ,ue per eles predpdep-se „e reine polta n.

da indústria eon. a -^Hla-,
cooptá-la para es Ideais de 1964. Sobre a
movimento de 1964, ver Dreifuss [1981], PP-29 / •, . camburões Veraneio C-14 para os
1114 No regime militar, a Chevrolet foi a grande fornecedora de camburões
órgãos de repressão. 
1115 Vasconcellos [1996a], loc.cit. rnhranca de um adicional aos impostos de
1116 Peio decreto n°- 5141 de 5-1-1927, rodantes, combustíveis e
importação sobre o consumo a que esta0 . $60 r kg de gasolina, 20% sobre os
acessórios, arrecadável em moeda corrente, automóveis, ônibus, caminhões, chassis,
impostos ad valorem ou por unidade que .nadam sobre ^"'eS'bjcicletaS; Ou $50 por kg de 
pneus, câmaras, auto-peças, acessonos, m ' dos no Tesouro Nacional, à disposição do 
acessórios não contemplados no item anterior, deP°s,t^°6 no exc°usivamente na construção e 
Ministério da Viação e Obras ^blicaspara serem (Lagonegro, p.52)
conservação das estradas de rodagem feder

O rodoviarismo oficializou-se com a criação em São Paulo em 1926 da Diretória de 

Estradas de Rodagem (DER), sucedânea da Inspetoria (IER). Presidente da Republica, 

Washington Luiz instituiu em 1928 o Fundo Especial para Construção e Consen/ação de 

Estradas de Rodagem Federais,1116 bem como lançou as Obrigações Rodovianas,

Fabricante do primeiro ônibus brasileiro,1111 a GM tornou-se em pouco tempo a maior 

referência e estímulo para a produção nacional de automóveis. Adhemar e sua 

entourage mostraram-se tão afins com a empresa1112 que, na condução da indústria 

paulista ao desenvolvimento, tomaram a GM, e não a Ford, como modelo capitalista.
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destinado à construção e conservação das estradas de rodagem (...), 
adiantamento sobre o 'Fundo Especial' (...),1117  

custeado por ele mesmo, cuja implementação permitiu que décadas depois os 

transportes rodoviários no Brasil ficassem imunes a crises cíclicas.1118

1118 oSÍLíédaTfoi' umA5/e^IX'1928- (Washin9fon Luíz Citado por Ugonegro, p.62) 
nacional fFRNl ( 1 (Cocta a n ^pec/e de Pr°tótipo do que seria depois o fundo rodoviário 

~ possua ve^ao incidi^^hrp^Md50 & T°MI0KA' P‘44) Criado Pe,a ,ei P-48) O FRN,
líquidos em transoortp*; nu n^S at,v,dades consumidoras de combustíveis e lubrificantes 
investimentos rodoviários (.. ) (i'd 9p™) qaraítindo Ih direcionadas. exclusivamente para os 
orçamentarias íRqaca a a^i.LJ "'-m 9arantmdo-lhe recursos independentes de restrições 
Kubitschek levando o qptnr a narf • co^so,’dando uma tendência inaugurada no governo 
fíxc n-, economia brasilZ t COm indices elevados "a Armação bruta decapitai
uma vez oue tant^ C") Um gast0 públ,co de natureza "enti-cíclica'
signifícativamente para a formação do^Sno Bmsil^id "d 27 d con^bu‘nd°

ndUStna d^Pe,rÓle° ’“e tem lndúst™ —bMstlea 

1120 Rocha, p.229.

5.1.2.4 Washington Luiz vs. Fernando Costa

Segundo Léa Maria da Rocha, o proselitismo rodoviarista de Washington Luiz visou 
respaldar o financiamento público das obras em benefício dos usuários privados.1120 

Mas apesar _de seu prestígio pessoal, não era unânime a receptividade a sua 

mensagem. De fato, se seus discursos eram claramente entendidos por pequenos e 

médios proprietários, industriais e comerciantes, sobretudo pela população urbana em

Outra importante ponta-de-lança dos interesses rodoviaristas no Brasil foram as 

empresas petrolíferas, em particular a Standard Oil, pelo domínio indireto que 

estabeleceram sobre a circulação como um todo. Entretanto, o envolvimento da 

Standard Oil com o rodoviarismo brasileiro foi peculiar não só em virtude da expansão 

de seu mercado uma vez que sempre houve concorrência, inclusive com empresas 

européias, mas também por haver se constituído no principal vetor dos interesses da 

família Rockefeller no país, a qual envolveu-se também no setor financeiro, 

influenciando a política económica brasileira sob vários outros aspectos além do 

propriamente petroquímico e automobilístico-rodoviário,1119 como se verá adiante. 

Cabe ainda lembrar o papel do Rotary Club no aprofundamento das relações Brasil- 

Estados Unidos e na difusão dos valores culturais norte-americanos junto às elites 

brasileiras e de São Paulo em particular, do qual se tratará no capítulo seguinte.
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(...) não via com bons olhos a aplicação de recursos orçamentários do Estado 

em estradas (...)

Os engenheiros dividiram-se, opondo-se os proponentes do aproveitamento imediato 

das novidades rodoviárias, e os defensores da manutenção do modelo vigente, com a 

estrada de rodagem abrindo caminho para novas terras, paulatinamente substituída 
por ferrovias, pois os veículos automotores ainda não eram largamente acessíveis.1124

(...) aceitava que a estrada de rodagem fosse financiada pela iniciativa privada, 

pois os capitais do café estavam aplicados nas estradas de ferro(...),1122
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o de Washington Luiz, representando uma classe média urbana em formação 

interessada em comunicações fáceis.1123

1122Id’’lbid'

Id., ibid. Fernando Costa foi agrónomo pela ESALQ e possuía uma fazenda-modelo em 
Pirassununga, onde foi prefeito por de 1912 a 1927, ampliando o sistema rodoviário (malgrado 
pertencer à oposição ferroviarista a Washington Luiz no I CPER)*, difundindo o ensino rural, 
construindo redes de água e esgotos, hidroelétricas e edifícios públicos. Secretário da Agricultura 
de Júlio Prestes, exerceu vasta atividade de fomento à policultura no estado e reorganizou o 
Instituto Agronómico de Campinas (IAC). Apesar do apoio a Prestes ém 1930, mostrou-se 
simpático a Vargas e, apesar de sua participação no movimento de 1932, sua experiência na 
area agrícola o qualificutrpara a presidência do Departamento Nacional do Café em 1937 e para 
o Ministério da Agricultura do Estado Novo em 1938. Em 1941 substituiu Adhemar na 
Interventoria mantendo Prestes Maia na Prefeitura paulistana e nomeando Anhaia Mello 
secretário de Viação e Obras. Em 1945 ingressou no PSD. (Dicionário, pp.970/1, 2189)

Fernando Costa foi prefeito enquanto Washington Luiz foi presidente do estado no auge de sua influência 
rodoviarista, sendo administrativamente inconcebível não constrúi-las em meio à decadência que a essa 
aitura já atingia boa parte das ferrovias paulistas.

pp.229/30.
112*7õT7-p.23O.

Ainda segundo essa autora, estabeleceu-se um debate amplo e popular em torno do 

problema viário em São Paulo, no qual

incipiente expansão,1121 não ecoavam entre setores consideráveis da grande burguesia 

cafeeira, levando ao conflito defensores de duas políticas para os transportes. Assim, 

no I CPER o grupo de Fernando Costa, representando o que havia de 
mais tradicional em 1917, o qual
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Por outro lado, os transportes rodoviários sob Washington Luiz, em tese, significavam 

o inverso:

(...) o papel mais relevante, ao nosso ver, deve ser atribuído às coletividades 

locais, com o despertar do movimento municipalista, habilmente explorado por 

Washington Luiz (...),

(...) a pressão dos eleitores sobre as autoridades locais foi muito efetiva e 

aglutinou em torno do projeto rodoviário forças que, embora heterogéneas, 

levaram à adoção de medidas eficazes para a consolidação da mentalidade 

estradeira.
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vale dizer, o universo político herdado da cafeicultura do século XIX, historicamente 

ligado ao capital inglês e à cultura europeia, orientados pelo liberalismo que reserva 

para uns poucos em contato com o mercado externo a maior parte das iniciativas 

económicas, futuramente representados peia UDN, PDC e setores agrários do PSD.

Nesse embate, no qual vai tomando lugar no poder estatal um verdadeiro projeto 

rodoviário, a partir da gestão de Washington Luiz no governo paulista, formulou-se 

uma antinomia ideológica segundo a qual as ferrovias, representadas pelo grupo de 

Fernando Costa, significavam

1125 Id„ p.231.

(...) oportunidade de aquisição de terras e de sua exploração por pequenos 

proprietários, a integração das economias locais à economia regional, 3 

diminuição das disparidades de desenvolvimento entre os municípios, 3 

ocupação de terras aptas a culturas entre os eixos ferroviários e a disseminação 

de pequenas propriedades ao longo desses e/xos(...)1125

(...) o poder das dinastias burguesas do café, a vitória dos aventureiros e 

oportunistas que se apossavam das terras, o domínio das grandes empresas 

nacionais e estrangeiras (...),



acompanhada de tudo o que a expressão self-made man poderia então significar.
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Mas a conjuntura económica paulista na transição para a hegemonia industrial acenava 

com possibilidades de expansão do mercado interno abertas por sedutoras margens de 

ganho que distraiam a atenção dos empreendedores para o perigo político da invasão 

do grande capital. Nessas circunstâncias, o rodoviarismo mostrou-se atraente mesmo 

para tradicionais opositores do PRP e de Washington Luiz, com o efeito-demonstração 

das primeiras obras contribuindo para minar a resistência a ele.1125

Assim, tais divergências políticas em meio à difusão do rodoviarismo por Washington 

Luiz fundaram as duas versões da ideologia rodoviarista adequadas à realidade 

económica brasileira: a "ativa", presente tanto na defesa imediata dos transportes 

rodoviários e do papel da indústria no desenvolvimento de São Paulo, e a "passiva", 

apologia dos transportes rodoviários como meros auxiliares da agricultura e que, 

ganhando independência do ideário de Washington Luiz, incorporou-se ao dos grandes 

interesses agrários e industriais futuramente congregados no PSD paulista - do qual 

Fernando Costa o principal nome em São Paulo - e o tornou palatável ante a burguesia 

mais conservadora, acuada pelos efeitos colaterais indesejáveis da industrialização e 

da urbanização.1127

Nessa visão, a associação de interesses entre pequenos proprietários e setores da 

burguesia em ascensão com o rodoviarismo como postulava Washington Luiz não 

deixou entrever seus vínculos com o grande capital internacional e com os Estados 

Unidos, exemplo "libertador" do passado colonial, disposto todavia a assenhorear-se 

do comando político do país de forma a criar condições ótimas para sua aplicação e 

multiplicação, colidindo de frente com as proposta de revolução burguesa inerente a 

sua utopia de pequenos proprietários rurais motorizados, como se verá adiante com o 
caso de Kubitschek.

O FSD2(.21) se colocou a fivordo de Mscelloo

SSis? “

De fato, essa duplicidade de caráter do rodoviarismo foi revelada, por exemplo, por 

Costa, Alonso & Tomioka ao afirmarem que durante o governo Kubitschek
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5.2. O RODOVIARISMO ATIVO

O uso elitista do automóvel é uma circunstância necessária para explicar o sucesso do 

rodoviarismo no Brasil no período. Mas é explicação insuficiente por não considerar o 

esforço nos bastidores da economia e política nacionais visando a implementação da 

indústria automobilística atuante desde fins da década de 1910, núcleo do que aqui se 

denomina "rodoviarismo ativo" brasileiro.

I
I

(...) eliminando-se em parte 

cafeeira (...),1130

alternativos. {Dicionário, p.2579)
1128 Costa, Alonso & Tomioka, p.53.

Uma legítima contribuição de agricultura para a industrialização no Brasil, cujos bons 
exemplos sao a VEMAG e a Romi.
1130 Id., p.112.

Manifestação do poder dos "paulistas" sobre o governo estadual foi a criação do DER, 

que em 1923 substituiu a IER subordinada à Secretaria da Agricultura, Comércio 

Obras Públicas, representante dos interesses "paulistanos", à qual se contrapunha 

Prefeitura dominada pelos cafeicultores liberais. Mais sintomático ainda foi 

desmembramento da Secretaria de Obras Públicas a partir da anterior,

Com efeito, o rodoviarismo ativo, transcendendo a mera construção de estradas, 

desenvolveu-se particularmente no estado de São Paulo a partir dos primeiros ensaios 

de fabricação no país ou de alguns de seus componentes mais simples como 

carroçarias a partir de uma infra-estrutura pré-existente de produção de implementos 

agrícolas.1129

e da

(...) a opção rodoviarista brasileira foi feita em função de uma racionalidade e 

económica anterior à instauração das fábricas de automóvel no país e quando 

os carros de passeio importados ainda eram um bem restrito à elite 

abastada.1123

a pressão de

às vésperas do "divórcio" entre interesses industriais e agrários paulistas 

diferenciação definitiva entre a herança de Washington Luiz e a de Fernando Costa, 

tornando sem retorno o caminho de São Paulo rumo ao rodoviarismo ativo.1131
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5.2.1 A INDÚSTRIA PAULISTA E 0 PRP

0 cisma entre as facções agrária e industrial do Partido Republicano Paulista (PRP) 

deu-se em etapas ao longo da década de 1920, dominada pela figura solar de 

Washington Luiz, o qual enfrentou o predomínio agrário no seio de seu partido.1132 

Malgrado o sobre-e-desce nos preços internacionais do café nas primeiras décadas do 

século XX, sobretudo durante a I Guerra e nos anos subsequentes, dificultando a 

composição do capital industrial no país,1133 a indústria brasileira já era um fato tão 

consumado durante a presidência de Epitácio Pessoa (1919-1922) que resistiu 

vitoriosamente à ofensiva anti-protecionista de seu ministro da Fazenda.1134

Washington Luiz tentou formular "soluções" para as crises da última década da 

República Velha: a "questão social" entre patrões e empregados, a questão da 

manipulação do voto e do monopólio político dos cafeicultores, a saturação da 

monocultura e dos sucessivos programas de valorização, a emergência política da 
1138 classe média,1137 e o aumento do custo de vida nos centros urbanos.

1131 nu representante de Washington Luiz na Prefeitura durante o mandato presidencial, o 
engenheiro José Pires do Rio (1926-1930), não foi apenas o primeiro dessa profissão a assumir 
esse cargo; sinalizou também uma resposta da administração pública ao rodoviarismo 
emergente e à nova tendência de expansão urbana extensiva sobre pneus nesse momento em 
pU304)S empresas mL,lb-nacionais consagraram São Paulo como centro industrial. (Campos No., 

1133 Dicionári°' P 2560.
(...) O ritmo de crescimento da indústria diminuiu manifestamente depois de 1914 (...); O 

capitai fugiu dos países periféricos durante a guerra - o Brasil perdeu quase 10 milhões de libras 
em 1914 e, depois disso, o a fluxo reduziu-se consideravelmente (...); Os preços agrícolas, por 
conseguinte, permaneceram estagnados durante toda a década de 1920 e as importações per 
capita declinaram (...); A formação de capital foi muitíssimo reduzida durante a guerra de modo 
que a maioria dos ganhos de produção conseguidos se obtiveram à custa do esgotamento da 
maquinaria existente. (Dean [1975], pp.280/1) 
1135buz, pp. 191/2.

Dean [1975], pp.276/7. (...) Quanto à desigualdade intensificada pela industrialização, eles a 
julgavam decorrente da desigualdade natural da humanidade. Tinham amealhado as suas 
fortunas à custa de uma diligência e inspiração heroicas, e não se sentiam na obrigação de 
devolver nenhuma parte dela, a não ser por uma questão de caridade, que sempre assumia a 
forma de autocomemoração. {id., p.278) Nesse sentido, era natural que Washington Luiz 
considerasse que ela (...) interessa mais à ordem pública do que à social (...) {Dicionário, 

sugerindo que a entendia como "caso de polícia".
U37 Casalecchi/ P-154, 163/4; Love [1975], pp.57/9.

Segundo Maria Lígia Prado, (...) As condições materiais de vida das classes médias se 
deterioraram (...) nos primeiros anos da década de 1920 (...), bem como (...) a prática política do 
Partido Republicano Paulista (...) fazia inimigos entre as classes médias, na medida em que as 
alijava de qualquer decisão e participação política efetivas (...), (Prado, pp.38/9) levando-a 
concluir que esses segmentos (...) ingressavam espontaneamente nas fileiras da agremiação, por 
se constituir esta no único canal político de participação. E ainda que o discurso reformista e 
moralizador não fosse nenhuma novidade, (...) Esses cidadãos acreditavam que a única resposta 

-àos_ problemas do Brasil era ã~democracia, ideal demiúrgico, que tudo redimiria e tudo faria 
florescer, {id., p.39) Segundo essa autora, grandes questões económicas ou temas referentes à 
Penetração do capital estrangeiro no país (...) não tocavam de perto certos setores das classes
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E em resposta à determinação perrepista de valer-se de quaisquer recursos para obter 

a vitória nas urnas, a 24 de fevereiro de 1926, um grupo de liberais "paulistanos"
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As medidas que tomou entre 1920-1924 e 1926-1930 fizeram-no colidir seriamente 

com os interesses agrários. Primeiramente, não endossou planos relativos à provisão 

de mão-de-obra imigrante para a lavoura, rompendo com o maior dos "paulistanos", 

Antônio Prado,1139 e precipitando a formação no PRP das primeiras candidaturas 

dissidentes para prefeituras, a Câmara e o Senado estaduais em 1922.1140

A indicação em 1923 de Carlos de Campos e Fernando Prestes à sua sucessão na 

presidência do estado à revelia da Executiva do PRP foi uma imposição da continuidade 

da política de confronto com os interesses agrários implementada por Washington 

Luiz.1141 Com efeito, Carlos de Campos era defensor da Light "de eletricidade", crítico 

da Valorização;1142 Fernando Prestes foi o "supercoronel" da região de Itapetininga:1143 

ambos eram "paulistas" favoráveis à industrialização.

Ant°nio Prado com Washington Luiz, (...) que já vinha de algum tempo, foi 
São Paulo dp um romP,men^° definitivo com a rejeição por parte do então presidente de 
italiano pm cf ° So re a imi'9raÇão de italianos firmada por Antônio Prado e o governo 
DroDunha^ eSSe acordo'.conhQCÍdo Por "Convenção de Ouchy", o Conselheiro se
aos imiorant-pc: imi9raSa°f aceitando algumas exigências do governo italiano com relação
de súditos itaiiann^ C0m0 0 raco^decimento de sua dupla nacionalidade, educação na condição 
se a sancion 3 SUje!çao a jurisdição das autoridades italianas. Washington Luiz recusou- 
pp 23/4) nvençao alegando que essa se contrapunha à soberania nacional. (Prado,

Comis^n^nfrJtnrâ1^9 DDoSSentÍd°S iC°m a postura de Washington Luiz, nomes graúdos da 
Carvalho p Flnv rh° kCOn?° A tíno Ara?tes, Olavo Egídio de Souza Aranha, Álvaro de 
Reouhlirana" / ■ abandonaram a cúpula da agremiação e formaram a "Coligação 
Seaundoinvp í P[ime'í0 passo para a dissensão. (Casalecchi, pp.161, 163; Prado, p.25) 
devido ao fato °S d,^s‘dentes P°dem também ter sido estimulados a romperem com o PRP 
desvalorizarão r ° partldo t:er aProvado a decisão tomada por Bernardes de interromper a 
café. (Love riQRTi^^Aox a a3Xa caTbial e de pbr. ao Pro9rama federal de valorização do 
de 1922 p i a ’ A dlsP°s,Çao dos partidários de Washington Luiz de vencer as eleições 
(Jd. no. 160 iar cust0 manifesta numa onda de fraudes eleitorais sem precedentes
brotar uma'série Hp °,.efe,t0 “ contrar>o - de aglutinar a oposição contra ele, fazendo
pelo fim da corrunrãnPpi ' os efe™e[os mas ao bradarem por moralidade administrativa, 
descontentamento dp cpw! a po ,ticagem ' PP-171, 173) exprimiam com precisão o
1141cu.irentamento de setores das elites com a orientação do PRP
U42 ç' P’167; Love t1982L p.164.
Paulo durante a^residê^d^^ A adoção da valorização permanente em São
em ouro por saca utilizados nara n fin^n ash,ngt°n Luiz condicionou-se à cobrança de l$000 

-(c—-•«> °
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reunidos na residência de Antônio Prado fundou o Partido 

lutarem pelo voto secreto-e-eleições honestas/145 

romper a hegemonia do PRP.1146

(...) ampliaram sua influência a nível local em dois dos municípios mais 

populosos do estado, Santos e Campinas (...),1147

(...) havia uma "movimentação política de oposição que gravitava em torno do Conselheiro" 
- como afirma Paulo Nogueira Filho - mas com a finalidade de cooptá-lo. Quando Prado aceitou 
entrar para a oposição, possivelmente pressionado pelas circunstâncias já mencionadas, 
transformou-se em bandeira viva da oposição, símbolo da "honestidade e da honradez". (Prado. 
loc. cit.) 
1145 f \ '(...) O ímpeto para a 
significativamente, não o interesse imediato de uma disputa eleitoral, mas a defesa do voto 
secreto^ e de eleições honestas. (Love [1982], p.165) Dentre os signatários do manifesto de 
fundação do PD estavam os futuros prefeitos de São Paulo José Joaquim Cardoso de Mello e 
Abraão Ribeiro, além do arquiteto Henrique Lefèvre, {Dicionário, p.2516) do staff de Anhaia 
Mello.

O PD (...) surgiu de um pequeno grupo com uma proposta de reformar os "costumes" 
políticos paulistas e brasileiros, (Prado, p.81) Segundo Love, teve como precursores a Liga 
Nacionalista e partidos efémeros como o da Mocidade, o Evolucionista e o Popular, (Love [1982], 
loc.cit.) dos quais o mais importante foi o primeiro, que via (...) no voto secreto a saída para 
todas as vitórias. (Casalecchi, pp.172, 285) Apesar desses princípios, sua (...) aparente 
incapacidade de atingir o poder por meio de mecanismos eleitorais e mantinha ambiguamente 
disposto a considerar estratégias revolucionárias. (...) Todavia, desde sua fundação até 1930, o 
PD consistentemente participou das eleições locais, estaduais e federais, sempre pondo na 
fraude eleitoral a culpa pela derrota nas urnas. (Love [1982], pp. 166/7) Seu grande aliado no 
plano nacional foi a Aliança Libertadora (AL) e o Partido Libertador (PL) dos gaúchos Assis Brasil 
e Batista Luzardo, (id., p.167; Dicionário, pp.2517, 2528) junto com os quais participaram da 
derrubada de Washington Luiz.

Love [1982], p.167.
1148 Id., ibid.

Movido por um desejo sincero de preservar a economia brasileira das flutuações da política, 
Washington Luiz e Vargas elaboraram um plano financeiro para sanear o meio circulante 
brasileiro formando reservas metálicas obtidas inicialmente por empréstimos. A reforma 
financeira seria executada em três fases: na primeira, estabilizando-se a moeda a câmbio baixo, 
o "câmbio vil", no valor de 1 d. por mil-réis, preparand.0 sua conversibilidade; na segunda, 

—resgatando o papel-moeda não conversível e, na terceira, instituindo o cruzeiro, padrão da Caixa 
de Estabilização, à qual concedeu-se em outubro de 1929 poder emissor de papel-moeda contra 
empréstimos em ouro depositados em Londres e Nova York. O aumento da procura do padrão-

polos da agro-exportação, ainda que nada avançassem em sua base na capital.1148

A ruptura consumou-se em 1928 com o episódio que levou à fundação do Centro das 

Indústrias do Estado de São Paulo (CIESP). Originou-se com a adoção em 1926 por 

Washington Luiz - e seu ministro da Fazenda Getúlio Vargas - do "câmbio vil",1149 que 

facilitaria a importação de insumos industriais, mas que permitiu aos importadores

Democrático (PD),1144 para 

o único meio capaz, imaginavam, de

Em 1927, os democráticos conseguiram três cadeiras na Câmara, perdendo-as em 

1930, meio às costumeiras denúncias de fraude e, como era esperado,
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0 contraste entre os interesses fez com que se formassem duas chapas para concorrer 

às eleições da Associação Comercial, uma, "oficial",

(...) abarrotar o mercado nacional com tecidos estrangeiros, provocando sérias 

divergências entre empresários do comércio e da indústria, que até então se 

reuniam em uma única entidade de classe, a Associação Comercial de São 

Paulo.1150

cruzeiro e a retirada dos empréstimos em ouro após o crack determinaram o colapso da Caixa 
de Estabilização, (historiaaqui.hpg.ig.com.br/textoshb/textol3hb.htm; ver também Luz, p.199)
1150 Dicionário, p.3202.
1151 Id., pp.762/3. Dentre os fundadores do CIESP destacam-se Roberto Simonsen, Jorge Street, 
Francisco Matarazzo, José Ermírio de Moraes, Basílio Jafet e Horácio Lafer. Maria Lígia Prado 
defende a tese segundo a qual o PD não corresponde aos rótulos que analistas desatentos lhe 
atribuíram: (...) produto de uma dissidência oligárquica (...) ligado ao (...) "setor do café e a 
diversas categorias da burguesia urbana" (...) agindo (...) dentro de uma política conservadora^ 
legalista e evolucionista (...) de (...) caráter arcaico e vacilante (...) para Edgard Carone; (Prado, 
pp.2/3) (...) a força principal da corrente liberal-constitucionalista que expressou uma das 
tendências na luta por definir os rumos da revolução nos anos trinta (...) tendo (...) 
caracterizando-se pelo embate por reformas políticas e pelo anti-industrialismo (...) segundo 
Bóris Fausto, (id., pp.3/4) ou como (...) um partido bastante reacionário, com um programa que 
agrupou um "pacote de generalidades" (...) criado (...) para formar bases militares e, por 
intermédio delas, substituir o Partido Republicano Paulista (...), cuja ausência de vínculos com a 
indústria nascente (...) acentua seu caráter aristocrático, paulista e conservador (...) conforme 
Plínio de Abreu Ramos (id., pp.4/5) Para a autora, a opinião de E. Carone não se sustenta 
porque as alterações na direção do Instituto do Café, subordinando-o à presidência do estado, 
ao PRP e que levaram à dissensão por ele apontada (...) foi posterior a fundação do Partido 
Democrático [a 24 de fevereiro de 1926] e apareceu criticada, por exemplo, no discurso de 
Paulo de Moraes Barros, no VI Congresso do Partido, em janeiro de 1930, quando então pedia 
representação eficiente" para o Instituto, afastada, segundo ele, desde o decreto legislativo de 
26 de outubro de 1926, momento em que os "politiqueiros" substituíram os técnicos (...), Gd., 
pp.252/3) e porque as diferentes propostas de intervenção no setor a fim de reduzir os efeitos 
da crise de 1929 foram elaboradas e encaminhadas em entidades representativas dos interesses 
da cafeicultura nas quais militavam tanto perrepistas quanto democráticos, (id., pp.256/8) A 
acusação de anti-industrialista viria do (...) apoio dado pelo Partido Republicano Paulista, em 
1928, ao projeto de majoração das tarifas de tecidos, enquanto que o Partido Democrático 
tomou posição contrária e votou contra o projeto na Câmara Federal, (id., p.266) Segundo a 
leitura da autora dos pareceres das Comissões Técnicas do PD, (...) não havia por parte de seus 
membros um anti-industrialismo marcado e nem mesmo uma postura definitiva anti-tarifas 
protecionistas (...), tampouco (...) um projeto de industrialização para São Paulo e para o Brasil 
(...), (id., p.268) opinando seus membros que era preciso (...) reprimir, para aos poucos debelar, 
o protecionismo que, não visando o bem geral, importe o lucro de poucos com o sacrifício de 
todos e, conseqúentemente, defendendo, no mesmo passo, inculcando ao livre cambismo, 
proteção a certa classe, em verdade signifique um dos fundamentos da prosperidade do pais, 
(id., pp.268/9) Ora, como se sabe, ambos setores estavam representados nos dois partidos, do 
mesmo modo que documentos e pareceres emitidos por eles, na maioria dos casos repetindo

(...) integrada por exportadores e importadores ligados ao Partido 

Democrático (...), enquanto a segunda era apoiada pelos industriais sob a 

liderança de Jorge Street, e ligada ao Partido Republicano Paulista.1151
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(...) visando garantir o trabalho industrial durante o período de transição em 

que se instalou no poder uma junta governativa provisória.1152

5.2.1.1 A consolidação da indústria paulista sob o Estado Novo: fundamentos 

da produção automobilística no Brasil

0 longo mandato revolucionário de Getúlio Vargas significou a resposta possível às 

questões radicalmente formuladas na década de 1920, cuja "solução" imperfeita 

formulada por Washington Luiz havia levado a sua derrubada: no plano político, a luta 

de classes (questão social); no interior da classe dominante, a democracia 

constitucional; no plano económico, o conflito entre a agro-exportação de perfil político 

liberal e a indústria voltada para o mercado interno demandando proteção.1153 Todas

Na derradeira crise política da República Velha, o CIESP acompanhou em 1929 o 

candidato de Washington Luiz, Júlio Prestes, e, nos momentos que se seguiram ao 

movimento de 1930, alinhou-se estratégica e rapidamente à nova ordem

princípios 'universais" - como o concurso da lavoura, do comércio e da indústria na produção da 
riqueza nacional - nada esclarecem a respeito de interesses por eles representados. Basta 
verificar o manifesto de instalação do PD, que em sua primeira versão vindicava exclusivamente 
para a lavoura (...) influência a que tem direito, por sua importância na direção dos negócios 
(•••)/ (id., p.18) estendendo-a na segunda versão ao comércio e à indústria, bem como 
suprimindo a expressão "e particularmente ao bem estar das classes trabalhadoras" da exigência 

e defesa de medidas que interessem à questão social, e inserindo a defesa da independência 
economica da magistratura e do magistério público, (/d., pp.18/9) Todavia, trata-se aqui não da 
efesa simplesmente da indústria, mas da atividade industrial em si mesma que leva ao 

desenvolvimento, à superação dos vínculos entre o primário e o secundário, às temidas 
indústrias artificiais" que tanto abominava a elite agrária do século XIX. O que os fatos

subsequentes mostraram é que a indústria nos termos em que a propuseram Paula Souza ao 
undar a Politécnica e Roberto Simonsen em "Orientação Industrial Brasileira", a que em tese 

concede a um trabalhador o poder de compra que a agricultura ou a agro-indústria jamais lhe 
permitiriam, que não está nos plano dos democráticos, como se explicitaria no fim do Estado 
Novo, quando a liberdade política lhes permitiria compor com a indústria limitada pelos 
interesses agrários do PSD ou com os ruidosos adversários do desenvolvimento da UDN. (grifos 
da autora citada)

p.763. A fundação do CIESP revelou (...) um novo líder, não só da classe, como também 
do pensamento industrial brasileiro - Roberto Simonsen - (...) o qual afirmou (...) os 
fundamentos nacionalistas de nossa política industrial (...)fundamento de sua independência 
económica, como já o havia postulado quarenta anos antes Paula Souza ao criar a Politécnica. O 
inédito em seu pensamento era (...) seu conceito da função social da indústria (...), por meio do 
qual procurou (...) reconciliar a indústria com os interesses nacionais e reintegrá-la na sociedade 
brasileira, harmonizando capital e trabalho (...), (Luz, p.155) permitindo aos trabalhadores 
brasileiros um padrão de consumo muito mais elevado do que o permitido pela agro-exportação, 
aproximando seu nível de vida ao das matrizes do capitalismo e, por conseguinte, legitimando a 
implantação de um grande parque fabril voltado para o mercado interno bem como a proteção e 
as?tervenção do Estado para a consecução de tal objetivo. (Campos No., p.427)

A nova situação económica definida na década de 1920 tanto consagrara o deslocamento do
 foco de poder político do norte para o sul do país quanto do campo para a cidade, permitindo
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Note-se que Vargas, oriundo de um estado com uma composição social mais avançada 

do que São Paulo, onde os vínculos familiais entre ruralistas e industriais eram bem 

mais tênues, fora ministro da Fazenda de Washington Luiz, um dos artífices da ruptura 

política ente a indústria paulista e sua matriz agrária.1157

condicionando-se mutuamente e afetadas pela disputa entre os países europeus e os 

Estados Unidos pela supremacia económica e cultural sobre o Brasil, tornando sua 

história ainda mais confusa.

Defendo que a análise da cisão no PRP que levou em fins da década de 1920 à 

formação do PD e do CIESP demonstra a existência de um antagonismo irreversível 

entre interesses industriais e agrários em São Paulo, apesar da propalada 

interdependência entre os dois setores, reforçada não só por fatores técnicos, mas 

também por laços familiares entre fazendeiros e industriais.1155 A partir de Nícia Vilela 

Luz, infere-se que os industriais brasileiros, particularmente os paulistas, detinham 

poder político suficiente para reivindicar proteção em 1930, de forma que se torna 

mero exercício de retórica defender a "igualdade" entre os dois setores sacramentada 

na constituição de 1934, rasgada sem cerimónia por Vargas em 1937.1156

como o operariado^ p^rtku^arrnentp'dos,grupos Industriais e de novos grupos sociais 
1154 Id., p 22 Particularmente, a classe média. (Dreifuss [1981], p.21)

e industrial foi marcada por quatro fenômenos.
cm "Mri3/scomprados, em sua grande maioria 'd?,nsunlos necessanos a industrialização foram 

exportações. Em terceiro lugar, os setores aaSríÂ estran9eir°s' com receitas obtidas com

e industrisi’reMe de 

própria economia urbaíwque °dela°se nutria^ COntaride atender à demandas geradas no seio da 
generalizada entre trabalhadores pouco qualificado^00 grandes,cidades focos de insatisfação 
intermediários da hierarquia do trabalho9 Adf d Uma n°Va classe que ascendeu nos n,veis 
objetivamente com respostas a todas essas Tnm' f E~Stad°.S Un'd°S acenavam cada vez mais 
profunda se fazia necessária na economia e na socíS^' daixand° clar0 que uma mudança 
1157 Certamente ciente do elevado Dotennai L d d! brasileiras- ^erXUwiz, p.51.

potencial desagregador das frágeis estruturas da dominação

"Estado de compromisso" entre o tradicional setor agro-exportador e a indústria 

emergente, o governo Vargas movimentou-se em meio a uma complicada trama de 

conciliações efémeras entre interesses conflitantes, na qual nenhum dos grupos 

participantes - setores agrário, industrial, bancário e classe média -conseguiu se 

impor para fazer de seus interesses o interesse geral do país.1154 Aparentemente.
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Exigiam o voto secreto e eleições limpas, com o que acreditavam que venceriam o 

PRP, cujos líderes valiam-se do voto a descoberto e da Comissão de Verificação de 

Poderes para perpetuarem-se no poder federal e estadual dando continuidade à 

industrialização substitutiva de importações, àquela altura iniciando a ocupação dos 

sertões de Santo Amaro por obra de sua aliada, a Light "da eletricidade".

O PD apoiou Vargas para apear Washington Luiz do poder, o qual apostara nos 

industriais paulistas comandando sua utopia burguesa de uma sociedade de 

minifundiários.1159 Num primeiro momento, seu desejo de derrubar Washington Luiz

oligárquica - em pleno século XX - que caracteriza a economia -p^sobre a frâqil
urbanização e o desenvolvimento industrial exerceram efeitos desorgamzadores sobre a g
estrutura do estado oligárquico. (Dreifuss [1981], P-21) a cp nrpnrunar em
1158 Campos No., p.469 (...) A partir dos anos 20, a elite paulistana
tornar a cidade de São Paulo, além de sede de uma economia e p nuiante centro
pólo de relevância cultural. A imagem da metrópole deveria eru m r a de Samoaio aponta 
económico e pólo de destaque intelectual. (Sampaio (coor .), p.) • • • nooulacão carente 
que a administração Fábio Prado foi a primeira a pesquisaras ç
para melhor avaliar a dimensão de suas demandas, (id., p. ) «minifundiária" do norte
1159 A qual se realizaria parcialmente no norte do Parana. A co0  ̂jn d°dX
do Paraná (Szmrecsânyj, [2002]p.184) f°7^nadJídPar ^Companhia Melhoramentos do Norte 
vinculados a interesses paulistas em 1925 e conciu p Anrárins -industriais e

. r> - iqç/aa a CMNP foi um pool de interesses agranos,-tmustndib edo Parana (CMNP). (/d., pp. 185/6' "naulistas" (Gastão Vidigal, Gastão Mesquita) e 
financeiros cuja diretória era formadai por pa (b ° Adhemar

paulistanos" (Fábio Prado). Sua atuaçao mais inte ci $ anteriores dP |igação ferrOviária
na década de 1950, na ° rodoviansmo sep I ortjva Grande Prêmio do
com a região. A orgamzaçao' ^sse penodo da p com g jdeologja rOdoviarista
Cafe em Londrina da região aí se arraigou. O fomento do IBEC (Broehl Jr.,
trazida pelos colomzadores paulistas da regia y importantes pólos da
pp-46, 49 50 59 et seq.) ornou g décadPa 1%0( unjndo
agro-mdustna brasileira, predominante nu uia

O pomo da discórdia entre os paulistas e os aliancistas - e entre "paulistas" e 

"paulistanos" - era a legislação trabalhista, ao seu ver a mais profunda intervenção na 

vida pública/econômica de São Paulo por parte do governo federal e seus 

interventores. O CIESP-PRP e o PD responderam diferentemente a essa situação.

O PD aglutinou em São Paulo os que reagiram aos efeitos desagregadores da crise 

económica sobre a sociedade oligárquica, a qual permitiu o crescimento político de 

seus opositores na questão da proteção federal à indústria. Lutaram para impedir que 

o povo, espectador inerte de sua disputa intra-classe, fosse levado pelo canto de 

sereia de uma indústria pouco qualificada, denunciando o arrocho que impingia a seus 

operários; enfim, combatendo o populismo. Nesse sentido, buscavam compensar a 

pobreza material do modelo económico com ampla oferta de bens culturais.1158
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confundiu-se com o combate à hegemonia paulista travado pelos aliancistas, tornando 

possível em São Paulo o convívio dos potentados locais com os tenentes forasteiros de 

postura "à esquerda".1160

(...) o primeiro estágio da nacionalização formal da economia com a criação de 

empresas estatais, autarquias mistas e o estabelecimento do controle nacional 

sobre certas áreas de produção estratégicas, como mineração aço e 

petróleo (...),

A adesão imediata à nova ordem pelo CIESP teria sinalizado quem de fato esteve com 

Vargas durante seu longo mandato, sobretudo em sua fase propriamente ditatorial. E 

provável que Vargas já previsse desde quanto era ministro de Washington Luiz que o 

futuro do Brasil estaria na indústria, permanecendo ideologicamente ao lado dos 

Estados Unidos frente ao nazi-fascismo, e que esses fatores seriam essenciais na 

consecução de seu projeto nacionalista para o país, algo perfeitamente cabível na 

década de 1930.

Entre 1930 e 1937 Vargas travou combates políticos contra as alas mais à esquerda 

envolvendo os radicais do tenentismo, os movimentos populares1161 e os comunistas, 

bem como à direita, contra o próprio CIESP-PRP, contra seus aliados do PD, contra a 

FUP e com os integralistas, para finalmente instaurar o Estado Novo e colocar-se ao 

centro "supra-político" da vida publica brasileira no comando do

sob os auspícios da indústria paulista.1163

(...) caminho para o desenvolvimento privado do Brasil (...)1162

(Dicionário p 42) eauçao da jornada semanal de trabalho para 40 horas).

PP.22. 39. „.15.
pp.65/82. P rt do e 0 Estado Novo da década de 1930, ver Souza,

1163 Ainda que esse percurso esteja eivadtwu *. u- ~com os Estados Unidos que Varoas fni L7;frC0ntrad|Ç0es, como o apoio ao Acordo Comercial 
constrangido a emprestar provocando a reação dos
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5.2.1.2 A indústria automobilística em São Paulo

A indústria automobilística no Brasil resultou de uma longa evolução iniciada na virada 

do século XX e que combinou demandas objetivas por meios de transportes rurais e 

urbanos com o desejo consciente de setores da burguesia do estado de São Paulo de 

se beneficiar com a produção local de veículos, tendo como referência seu impacto 

sobre a economia e a sociedade norte-americanas.
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A conclusão desse processo contou com as figuras-chave de Adhemar e Vargas, os 

quais, buscando respaldo no populismo, "compraram a briga no seio de sua própria 

classe social com setores tradicionais ligados ao mercado externo e venceram na a 

um custo político elevadíssimo, pago a prestações pelo primeiro nas ambições em sua 

carreira e pelo segundo com a própria vida.

5.2.2 Vargas e a indústria automobilística

Em 1930 passou-se a produzir no Brasil ferro maleável tipo whiteheart, indispensável 

para a fabricação de peças de reposição para veículos automotores. Celso Furtado 

apontou a hábil política anti-cíclica de Vargas, a qual, ao determinar a compra e 

queima dos estoques de café encalhados pela crise de 1929, permitiu manter aquecida 

a demanda industrial interna formada na década anterior, e ser beneficiada ainda mais 

pela queda na capacidade de importar pelos agricultores.

nirinnário DD 177. 3453) ou o blefe envolvendo a industriais brasileiros, (Bandeira,,P-243' c/ —réfecer o apetite imperialista desse último e 
Alemha?haih °S ETadOf r" nlra SéuPs prXtos nacionalistas. (Bandeira, pp.258/9) Mas tudo não 
arrebatar-lhe auxi 10 efetivo para seuis p )t paulistas em 1932, correspondeu
passou de um mal entendido A perda de po P capacjdade »técnica„ de
um aumento de confiança das dema* und ° VargaS/ que fora

SX £ bem » -a — —
1164 Gattás, p.40.
1165 Furtado, pp.222, 225.

Para que Kubitschek a inaugurasse em 1956, urgiu-se uma longa gestação que 

envolveu a produção local de máquinas agrícolas, as primeiras montadoras 

norte-americanas de instaladas em São Paulo, o compromisso de Washington Luiz 

como o rodoviarismo e com a emergente indústria paulista, o setor de autopeças que 

nela se formou com sua luta política por proteção oficial, e, sobretudo, a implantação 

no país das indústrias de base siderúrgica e petroquímica, vitais para o fornecimento 

regular dos insumos que a tornariam efetivamente substitutiva das importações.
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De fato, melhor preparado técnica e ideologicamente, o governo Vargas pôde impor a 

intervenção estatal que julgou necessária para romper parcialmente com os 

agro-exportadores1169 e permitir à indústria brasileira abastecer o mercado nacional 

em franco crescimento vegetativo e de renda, o que se mostrou particularmente 

notável no setor de material automobilístico-rodoviário.1170

Deflagrado o conflito mundial em 1939, a substituição de importações tornou-se 

imperiosa, levando, pois, a incipiente metalurgia paulista a ensaiar a produção regular 

de autopeças e, por conseguinte, seu empresariado a envolver-se cada vez mais 

seriamente com ela.1167 Com efeito, de um modo geral, a II Guerra provocou a 

repetição em maior escala e em situação mais favorável das condições que 

empurraram o país para o surto industrial durante o período 1914-1918.1168

redur^n °S \eic“los imP0ldad°$ completamente desmontados (CKD) gozavam de uma

enuuanto o mpcmn CKD ocuPava pés cúbicos de trânsito oceânico,
p 19) u 0 (semi-desmontado) ocupava 401 pés cúbicos. (Nascimento,

1167K?: ^.,ete|y knocked-down; SKD: semi-knocked-down.
forjarias °assestam na dPpU^S e vencendo terríveis dificuldades e limitações, as fundições e 
maioria (...) Queimara etanas p pm 'r™ mecanicas^desenvolvidas algumas, incipiente a 
peças de desgaste forcado como ç/znn^w SUa produ^ao' de mod° a abranger quase todas as 
cubos de roda, polias, coroas, pinhões, ^emi^os e^algu^ tamb°reS defj-Í0'
camisas, retentores, bronzinas ( ) Dara amnZ al9uma$ Peças de motor, como: pistões, 
nacionais. Em pouco tempo, a produção de pecas nra™ * manutenSão dos transportes 
uma atividade vital. (Gattás, p.4i) PeÇas para veículos tornou-se, para muitos de nos,

1168 Nascimento, p.23.
1169 Id., p.21; Dicionário, p.2778.
1170 Nascimento, p.23. (...) o imperialismo deconómicas e integrar um sistema coerente ° Brasil consist:e~ em ampliar suas fronteiras 
rapidamente,—baseada em meios de 'Tra^ PUe a circu,a^ao de riquezas se faça livre e 
desintegradoras da nacionalidade". (Vargas citad^0^ e.fíFien^e.s pue aniquilarão as forças

Nesse contexto, as diretrizes industriais do governo Vargas se tornavam mais 

agressivas e coerentes no sentido de dotar o país de uma indústria de base, tendo por

Ao mesmo tempo, o ex-ministro da Fazenda de Washington Luiz encorajou vivamente 

a montagem de automóveis no país, reduzindo de 30% para 20% em 1933 as tarifas 

alfandegárias de importação de veículos completos porém desmontados.1166 Com o 

advento do Estado Novo, a política económica de Vargas se tornou mais 

ostensivamente industrial e rodoviária.
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Em seu transcurso, os debates do Congresso
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5.2.2.1 O I Congresso Brasileiro de Economia

Fundamental para o entendimento das história económica do Brasil no segundo 

pós-guerra, foi o I Congresso Brasileiro de Economia, que se realizou no Rio de Janeiro 

de 25 de novembro a 18 de dezembro de 1943, organizado por Roberto Simonsen e 

presidido por João Daudt de Oliveira.
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Contando com 234 participantes representando 192 entidades patronais, pela primeira 

vez o empresariado nacional analisou em conjunto os problemas e a organização da 

economia brasileira. Para o organizador, evidenciava-se a necessidade de uma 

colaboração entre governo e as classe empresariais para o planejamento da economia 
e para a definição de esferas em que a intervenção oficial seria desejável.1172

fim explícito a produção nacional de automóveis.1171

171 (...) quando se tratou da concepçãoMa°edo'Soares citado por Nascimento, p.20, 
de construção de automóvel no Brasil- (Edm ronceocão de Volta Redonda já se tinham 
n.l) Ainda segundo Macedo Soares, (...) nap> P adotado o sistema de laminação
em vista as necessidades da indústria automobilística, sen o a —
contínua, (id., p.24) 
1172 Dicionário, p.935.

As comissões de trabalho trataram e formularam recomendações referentes à 

produção agrícola e industrial, à assistência social e à qualificação do trabalhador, e 

concluíram pela intervenção em casos especiais sempre com a anuência das 

associações de classe. A comissão de circulação e transportes, sintomaticamente,

ao mesmo tempo que, com relação à política de investimentos,

(...) o capital estrangeiro particular investido no pais foi considerado útil e 

vantajoso aos interesses nacionais, sendo igualmente considerada vantajosa a 

liberdade cambial em relação às transferências ligadas a esses capitais.

(...) apontou como conveniente ao país um regime aduaneiro que amparasse e 

estimulasse a industrialização (...),
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instaurou entre os defensores da intervenção do Estado, representados por Roberto 

Simonsen e Euvaldo Lodi, e os representantes da oposição liberal, Eugênio Gudin e 

Otávio Gouvêa de Bulhões.1174

De imediato, a conjuntura de guerra favorecia os argumentos dos intervencionistas, 

respaldados pela criação em 1942 da Coordenação de Mobilização Económica, órgão 

cujas atribuições iam da produção e comercialização até o controle dos preços ao 

consumidor. Nesse sentido, o Congresso apontou a necessidade de uma coordenação 

estatal das decisões económicas, sugerindo-se que

provocando a oposição do grupo de Gudin, que se bateu contra o protecionismo e pela 

total iniciativa particular na esfera económica.1175

(...) o clima internacional era amplamente desfavorável à aprovação de um 

modelo de industrialização, calcado em modelos protecionistas (...),1177

(...) o governo adotasse uma política sistemática de incremento 

industrialização e que o Estado participasse da organização das indústrias de 

base (...),

De fato, a virada democrática que já se vislumbrava em 1943 favoreceu a identificação 

do planejamento económico com formas totalitárias e mesmo "comunistas" de 

governo, sinalizando o livre-comércio que retornaria com a paz,1176 fazendo com que 

as teses do grupo de Simonsen perdessem apoio. Além disso, segundo Eli Diniz, as 

vésperas da conferência de Bretton Woods,

(...) um fator de desequilíbrio da correlação de forças interna, favorecendo a 

posição dos setores mais tradicionais, em contraposição ao argumento, ao qual 

a burguesia procuraria dar legitimidade, de que a afirmação do capitalismo 

industrial estava vinculada ao questionamento e superação de certas

1173 Id., ibid.
1174 Id., p.502.
1175 Id., p.1544; Diniz, p.208.
1176 Zd.,“pp.209, 213.
1177 Id., p.214.



(...) /A questão crucial (...) era a instalação da grande indústria do aço (...),

segundo ele,

Assim, ao jogar com a Alemanha para arrancar a siderurgia dos Estados Unidos,
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5.2.2.2 A siderurgia nacional

Para Vargas,
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(...) pela primeira vez, um Presidente traçava rumos para o Brasil, sem pedir 

licença aos americanos.1181

Após intermináveis negociações com a Krupp, a United States Steel e o desinteresse 

de ambas pela siderurgia brasileira, Vargas criou em 1940 a Comissão Executiva do 

Plano Siderúrgico Nacional. Estudadas várias regiões do país, optou por instalá-la na

E, de fato, numa perspectiva nacionalista e na iminência da deflagração da II Guerra, o 

Estado Novo considerou urgente a industrialização pesada. Nesse ínterim, 

intensificaram-se as negociações quanto à ajuda militar ao Brasil pelos Estados Unidos, 

os quais dispuseram-se a facilitar a industrialização em troca da cessão de bases 

aereas e da retomada do pagamento da dívida externa, suspensa desde a implantação 

do Estado Novo.1182

concepções e práticas liberais (...),1178

lançando as bases para a oposição política entre "nacionalistas" e "entreguistas" que 

iria marcar a década de 1950.1179

1178 Id., p.215.
1179 Ver Deák [1991], p.35. .
"" ^SeSnd_o.a0o ““

PP-74/5. , .
1182 Bandeira, p.257; Dicionário, p.8i/-

(...) "o problema capital de nossa economia".118°
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Diante da recusa do capital estrangeiro em financiar o projeto, Vargas decidiu pela 

constituição de uma empresa estatal a ser financiada pelo Eximbank 

norte-americano, demonstrando sua boa vontade com relação aos Estados Unidos. Mas 

ao mesmo tempo que o Eximbank condicionava o empréstimo à associação de 

empresas norte-americanas na empreitada, a Krupp voltava a manifestar seu interesse 

no projeto. E, enfim, o discurso de Vargas a 11 de junho de 1940 a bordo do 

encouraçado Minas Gerais foi a gota d'água que fez os norte-americanos no dia 

seguinte concederem os créditos necessários à implantação da siderurgia.1184

(...) não se destinavam aos brasileiros, 
compreender que a lealdade do Brasil tinha 
(Bandeira, p.271) 
1185 Dicionário, p.859.
1185 Edmundo Macedo Soares citado por Nascimento, loc.cit. Sobre a importância do aço laminado 
para a indústria automobilística ver Gattás, p.130.
1187 museutec.org.br/resgatememoria2002/old/enciclop/cap002/032.html. Sobre a militarização 
da FNM, ver Ramalho, pp.160/1.
1188 Tendo a União como acionista majoritária (95%) (jd p 163)
1189 Gattás, pp.219/20; Nascimento, p.27; Ramalho, p’164'

1183 região de Volta Redonda, próximo a Barra Mansa, no estado do Rio de Janeiro, 

entre as jazidas de ferro de Minas Gerais e o parque industrial de São Paulo.

5.2.2.3 A fabricação nacional de motores
Contemporânea à siderurgia foi a iniciativa de Vargas de criar a Fábrica Nacional de 

Motores (FNM), instalada em Xerém, distrito de Duque de Caxias, estado do Rio de 

Janeiro, em 1945, igualmente resultante dos acordos de cooperação militar entre o 

Brasil e os Estados Unidos.1187 Produzindo inicialmente motores para aviões, a estatal 

FNM foi transformada em 1948 em sociedade anónima1188 e, no ano seguinte, 

preparou-se para fabricar caminhões sob licença da Isotta-Fraschini, a qual, tendo, 

falido, foi transferida para a Alfa Romeo.1189

Em junho de 1946 a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) iniciou sua produção, com 

8.180 toneladas de aço em lingotes e 13.011 toneladas de aço laminado1185 para o uso 

na produção de carroçarias e chassis para veículos automotores.1186

118* Bandeira, pp.266/7; Dicionário, p.858.
anç foi ^nterpret^do como a declaração de que o Brasil estava se associando
oa^vráTnmvnr^m ™undiaL \Dlci°nário, loc.cit.) (...)£ diante da celeuma que suas 
WasNnatoní^S Z WaH5h'n9ton’ [Var9asl a [Carlos] Martins [embaixador em
Washington] d.zendo que o discurso era um aviso, um chamamento à realidade (...), os quais 

mas aos americanos. Vargas queria fazê-los 
um preço e que chegara a hora do pagamento.



A

É preciso distinguir, com efeito,(...)

243

I
I

) 

♦ 
I
I 
I 
)

I
I

r
i
i
Í

A FNM incorporou a determinação de Vargas e do setor de autopeças nacional de 

produzir de veículos no país, tendo durante-anes-atuado como sua maior compradora, 

assim como formou pessoal e criou um curso de engenharia automobilística em 

convénio com a Escola Nacional de Engenharia do Rio de Janeiro.1190

Seus robustos "Fenemês", produzidos com elevados índices de nacionalização, foram a 

única solução disponível para os problemas brasileiros de transporte de cargas em uma 

de suas épocas mais críticas,1191 entre o fim da II Guerra e o início da produção de 

caminhões no ABC paulista.

Esses protagonistas mostram como se deu a colisão de interesses que caracterizou o 

ritmo da evolução do setor no país. Segundo Gabriel Cohn,

1190 Gattás, p.220.

- As J^s de perte„«r a e/es ser
exploradas. (Simões Lopes citado por Cohn, p.3 J
1193 Dicionário, p.2712.
’ Expressão de Gabriel Cohn.

5.2.2.4 O Conselho Nacional de Petróleo

preocupação em dotar o país de uma legislação capaz de preservar o 

aproveitamento do petróleo que pudesse jazer no subsolo nacional a salvo dos 

interesses estrangeiros é anterior à ascensão de Vargas. De fato, seu elevado 

consumo, tanto ferroviário quanto rodoviário, motivaram em 1927 o deputado federal 

Ildefonso Simões Lopes a apresentar um projeto de lei, apoiado por Washington Luiz, 

que reservava aos brasileiros a posse e a exploração de suas jazidas.

Com o regime de 1930, a União tendeu a reservar para si, em detrimento dos 

particulares, todas as iniciativas referentes à exploração de riquezas minerais, em 

particular do petróleo.1193 Nessas circunstâncias, definiram-se os personagens que 

tomaram parte na "comédia de erros" dos primeiros anos da questão do petróleo no 

Brasil: órgãos públicos mal aparelhados, empresários ousados e sem recursos em 

busca de apoio oficial, e os grandes grupos petrolíferos internacionais.

entre as grandes empresas
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De fato, o que estava em jogo era o abastecimento do país em

Os anglo-americanos - basicamente a Standard Oil e a Shell - "desinteressados", 

protelavam a exploração de eventuais reservas brasileiras. Os alemães, premidos pela 

iminência do conflito e interessados em seu aproveitamento imediato, apoiavam as 

grandes campanhas populares pela extração o quanto antes por particulares, das quais 

a mais conhecida foi a de sociedade por ações de Monteiro Lobato.1195

1194 Cohn, p.33.
1195 Id., pp.33/4. (...) Já temos a posição de Lobato a respeito do tema: os trustes, escudados 
na legislação e num aparelho administrativo que opera de modo a garantir os seus interesses,, 
empenham-se em impedir que o petróleo existente no Brasil seja descoberto e explorado, pois é 
seu objetivo manter o país na condição de importador. A solução, para Lobato, seria eliminar 
todos os entraves à exploração dessa riqueza por todos os interessados. (...) Para o ministro 
Odilon Braga, "a incidência (do petróleo) no setor da política internacional dá lugar a um novo 
equilíbrio das duas grandes forças históricas: o imperialismo e o nacionalismo". Dessa situação 
"ainda há muito o que esperar", pois "ao que parece, a coincidência da economia de petróleo 
com a expansão e segurança das nações vai aos poucos determinando o surgimento de uma 
nova política, no amplo setor da industrialização do petróleo (...). (id., p.35) Ver também 
Azevedo, Camargos & Sacchetta, pp.269 et seq.
1196 Dicionário, loc.cit. -----
1197 Id., ibid.; Cohn, pp.46/7, 50.

(...) O caráter de autonomia do CNP é o marco de sua singularidade dentre as manifestações 
da administração pública brasileira e reflete uma mudança fundamental das concepções sobre a 
forma e o conteúdo dos órgãos do aparelho administrativo estatal (...), característica do período 
inaugurado com o golpe de Estado de 1937 (...). (id., p.54)
1199 Id., p.53.
1200 Id., p.55.

norte-americanas e inglesas e os interesses alemães.1194

O elevado grau de autonomia administrativa e financeira do CNP,1198 

poder de veto dos ministros da Guerra e da Marinha sobre suas decisões, 

com que sua criação lembrasse

bem como o

1199 fizeram

(...) mais uma operação militar do que uma medida legislativa normal.1200

Com a edição dos Códigos de Minas e de Águas em 1934, a política do petróleo 

sujeitou-se ao rumo geral da política mineral, de marcante caráter nacionalista e 

estatal, passando as iniciativas no ramo ao Departamento Nacional da Produção 

Mineral (DNPM), criado em 1936.1196 A Constituição de 1937 sublinhou tal tendência e, 

após estudos que consideravam imperativos de defesa nacional económica e militar, o 

Decreto-lei n°- 395 de 1938 declarou o petróleo bem de utilidade pública e criou o 

Conselho Nacional do Petróleo (CNP).1197
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(...) verificou-se a primeira reação aberta de uma grande empresa internacional 

de petróleo à nova legislação brasileira nesse setor (...),
quando

Assim, para os dirigentes do CNP, de um modo geral, era mais oportuna a luta antes 

pelo refino do que pela lavra do petróleo, na medida que consideravam que

guerra e de 
e 44 1201 

(...) somente quem refina está em condições de fixar os preços dos derivados; 

que o mercado de óleo bruto é livre no mundo (...).1202

(...) Em 1940, foi encaminhado ao governo um memorando confidencial da 

Standard Oil Company of Brazil, com uma proposta de participação em todas as 

fases de exploração de petróleo no país (...), desde que "se pudesse 

estabelecer uma sã base jurídica" que lhe permitisse "administrar uma empresa 
com razoável possibilidade de lucros proporcionais aos riscos" (..;),1203

™ EféíZtóE citado por

petróleo no Brasil era uma preocupação fundamental d° P^^ p encontrou para atingir esse 
Barbosa. Foi, na realidade, sua grande que o fevaram
objetivo da forma que desejava - o monopolio estatal roram urr
a pedir exoneração do cargo, em 1943. (Cohn, p.oZ)
1203 Id., p.63.
1204 Id., p.64.
1205 Id., pp.61/2.

rejeitada por Dutra.1204

O caráter rodoviarista à base da ação do CNP revelou-se em 1939, quando o órgão 

manifestou o interesse em tributar o petróleo importado ou que viesse a ser produzido 

no país. Essa disposição culminou com o Decreto-lei n"- 2615 de 1940, que agravou os 

combustíveis líquidos de qualquer procedência com um imposto federal, do qual uma 

parcela se destinaria à formação do "Fundo Rodoviário dos Estados e Municípios", 

dispositivo legal transformado em 1945 no Fundo Rodoviário Nacional (FRN)

um virtual racionamento, o que acabou se confirmando entre 1942



administrado pelo DNER por obra da lei Joppert, o que permitiu

tornando o sistema auto-sustentado e a prova de crises.

246

1206 Costa, Alonso&Tomioka, p.48.
1207 Bandeira, pp.310/1.
1208 (...) Segundo essa denúncia, feita pelo ex-presidente Artur Bernardes com o apoio de outros 
congressistas, o cidadão norte-americano Paul Howard Schoppel, que se instalara no Rio à época 
dos trabalhos da Constituinte, havia induzido legisladores brasileiros a introduzirem no art. 153 
da nova Constituição a referência a "sociedades organizadas no país". (Cohn, p.81)
1209 (...) Um técnico do Conselho Nacional do Petróleo, o engenheiro Fernando Luiz Lobo 
Carneiro, deu o grito de alerta, através das colunas do Jornal de Debates. E começou a 
resistência nacionalista (...). (Bandeira, p.311)
1210 (...) A Política da Boa Vizinhança de Roosevelt era o instrumento, de amplo espectro, para a 
execução do plano de americanização. A sintonia fina da-operação ficou a cargo, como veremos 
de uma verdadeira "fábrica de ideologias", criada pelo governo americano nessa conjuntura 
mundial. (Tota, loc.cit.) Pressupondo que a crónica situação social dos países latino-americanos 
constituía campo propício à difusão do nazismo ou do socialismo, (id., p.53.) burocratas e 
empresários emergentes no governo Roosevelt perceberam que eles poderiam desempenhar um 
papel-chave como fornecedores de matérias-primas, mercados para manufaturados e áreas para 
novos investimento de capital, e passaram a implementar uma política externa liberal na forma 
de iniciativas concretas promovidas por agências governamentais. {Dicionário, p.2786)

A Constituinte de 1946 realizou seus trabalhos sob forte pressão da Standard Oil. Os 

artigos sobre o subsolo e seu aproveitamento inquietavam-na. Um agente da 

companhia desembarcou na capital federal e modificou o texto constitucional. O 

restante da assembléia transcorreu em clima de estado de sítio.1207

5.2.2.5 Os Rockefeller

Em fins da década de 1930 as relações Brasil-Estados Unidos assumiram seus 

contornos atuais com a "Política da Boa Vizinhança", praticada durante os sucessivos 

mandatos de Franklin D. Roosevelt (1933-1944). Completava-se a americanização da 

sociedade brasileira, quando o país, oscilando entre a Alemanha e os Estados Unidos, 

por motivos estratégicos militar-empresariais, foi levado a optar por estes últimos 

como seus maiores parceiros comerciais e tutores político-ideológicos.1210

(...) uma injeção maciça de recursos nas obras viárias daí em diante (...),1206

A modificação do artigo n°- 153 obtida pela Standard Oil1208 mobilizou setores da 

sociedade civil e militares contra a entrega da exploração de petróleo a trustes 
estrangeiros, dando início à resistência nacionalista que levou à Petrobrás em 1953.1209
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De família proprietária da Standard Oil e do Chase Manhattan Bank, atribuiu para si a 

"missão" de preservar a América Latina dos totalitarismos, adotando medidas que

A Boa Vizinhança e Nelson Rockefeller colocaram o Brasil em órbita norte-americana 

sob todos os aspectos. Mas, apesar de os empréstimos do Eximbank para os países 

latino-americanos terem aumentado de 200 milhões para 700 milhões de dólares logo 

após a criação do OCIAA,1213 Nelson Rockefeller acreditava que o futuro dos interesses 

dos Estados Unidos na América Latina dependia da venda não só de produtos 

americanos, mas também da adoção do modo de vida norte-americano,1214 

mobilizando para tanto um imenso conjunto de midia programados para difundir o 

prazer de consumir.1215

Inaugurou-se oficialmente a Política da Boa Vizinhança para o Brasil em 1940, início do 

bombardeio sobre o país de abundante material de propaganda elaborado no Office of 

the Coordinator of Inter-American Affairs (OCIAA), agência do governo Roosevelt para 

a América Latina chefiada por Nelson Aldrich Rockefeller,1211 magnata do petróleo 

norte-americano cuja atuação política foi decisiva para o futuro do país após a 
II Guerra.1212

governo Roosevelt buscou preencher . -vazio- deixado P'1» .“jXeXSê 
britânico e a cultura européla americanizando' ,ifc e os altos níveis do
comunicação, sobretudo o cinema, virtudes do a' rregaria de enaltecer a ideia
american Standard of living. A partir dai, Nelson Rocke f mercantilista do
de progresso material e de inserir os países latino-americanos na esfera mercantilista 
americanismo. (id., p.37)
1213 Id., p.53.

1215 Id., 20. O aspecto talvez mais estratégico daDonald, 
rostos carismáticos como os de Douglas Fairbanks J ., .. . como "embaixadores" da
Zé Carioca, além da própria Carmen Miranda, arregimen ados corno ?embai
boa-vontade norte-americana com a América Latina e ‘ a|jnúando afetivamente o Brasil 
cativaram-se multidões iniciantes no consumo do lazer urbano, achando f t
aos Estados Unidos. Também se destacam as redes de rad.o CBS e NBC, estuo o
como a 20th Century Fox, a Walt Disney Produ^ions. ' de Rockefeller, desempenhou um 
Readei^s Digest a qual, sem tomar parte direta * p no também FiguEiredo, pp.75, 
papel crucial na difusão do americanismo no Brasi. ( •> P

* Desde seu lançamento no Brasil em 1942, suas paginasnorte-americanas 
para facilitar a leitura (Tota, p.60) vinham reP,et^s e a" prO(jutoras dos bens mais emblemáticos do 
atuantes no capitalismo monopolista e no esforço g íWpstinohouse e Philco), produtos de higiene 
american dream, como fabricantes de eletro-domest.cos (W« tmgtouse e as
(Johnson & Johnson), refrigerantes (Coca-Cola), Seleções espaço comparável às gigantes
empresas européias, a única que ocupava nas ^9 pe^^eceu por décadas o veiculo mais 
norte-americanas era a multinacional suíça Ne • norte-americana. ---------
eficiente na conquista do brasileiro urbano medio par
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Porta-voz de uma bizarra combinação de nacionalismo cultural, abertura ao capital 

estrangeiro e recurso frequente ao aparelho repressivo para lidar com a oposição, 

Assis Chateaubriand, amigo de longa data dos irmãos Nelson e David Rockefeller, abriu 

vasto espaço publicitário para a Standard Oil e levou ao ar em suas emissoras de TV 

O Repórter Esso, o mais influente telejornal brasileiro da década de 1950, gravado nos 

escritórios da McCann Erickson e um dos mais ostensivos veículos udenistas.1223

Com interesses consideráveis no setor

1217 Rockefeller procurou

Após a II Guerra, com a détente pan-americana e o rebaixamento da América Latina 

na escala de prioridades dos Estados Unidos,1219 os termos das relações económicas 

entre as nações passaram a ser ditados pelo livre jogo dos interesses privados, com o 

governo Truman favorecendo ao máximo as empresas privadas, dentre as quais as dos 

Rockefeller, a um custo político mínimo.1220

tornassem sua economia mais competitiva.1216 

petrolífero já estabelecidos na Colômbia, Peru e Venezuela, 

por meio da difusão de políticas de algum welfare evitar que uma onda anti-americana 

incontrolável perturbasse seus negócios.1218 Assim, a atuação de Nelson Rockefeller foi 

decisiva no envolvimento do Brasil com o capitalismo monopolista internacional.

Na TV e em outros midia, a Standard Oil mostrava-se uma empresa "amiga do 

Brasil",1221 que além de prestar bons serviços aos motoristas e seus veículos, 

oferecia-lhe além de informação jornalística, material para os aficcionados do 

automobilismo esportivo, fazendo bonito diante da classe média1222 e alimentando a 

ideologia do rodoviarismo como um dado a priori da realidade.

1216 Id., p.48.
1217 Bandeira, p.254.
1218 Tota, p.46.
1219 Dicionário, p.2787.
1220 Id., ibid.
1221 Bandeira, p.317.
1222 Ver Drêifuss [1986], p.178.
1223 Drêifuss [1981], pp.96, 207, 331, 516, 598, 629. A causa da livre iniciativa e sua solução 
"americana" contaram no Brasil com a ajuda inestimável e voluntária de Assis Chateaubriand, 
que colocou a serviço dos capitais estrangeiros interessados em investir no país toda sua verve e 
seu império das comunicações. (Morais, pp.146, 188, 563) Amigo pessoal de Nelson Rockefeller, 
Chateaubriand foi um eficiente porta-voz das classes "conservadoras e produtoras" de São 
Paulo, promovendo-as de forma competente, o que o vinculou às ideologias consagradas por 
Washington Luiz, {id., pp.272, 347, 364) Isso o qualificou para formar na década de 1950 uma 
"dobradinha" com Adhemar contra o comunismo, em favor da "inclusão" como seu antídoto, em 
defesa da livre iniciativa, dos interesses privados e estrangeiros no país, dos valores 
dominantes, do status quo e do rodoviarismo como ideal político. Segundo Fernando Morais, a 
respeito das eleições presidenciais de 1950, Adhemar disse para Chateaubriand: (...) Venha,
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5.2.3 Adhemar e as rodovias paulistas

Adhemar de Barros foi o legítimo herdeiro de Washington Luiz por três motivos. Pelo 

apoio que teve e uso que fez do aparelho de repressão ao longo de sua trajetória 

política, pelo fomento à atividade industrial e pela atenção que dispensou às rodovias 

no estado de São Paulo.

Nelson Rockefeller passou a gerir seus negócios mundo afora mais "imperialmente" e 

fundou o International Basic Economic Corporation (IBEC), empresa de consultoria que 

ensinava práticas capitalistas norte-americanas avançadas em países 

subdesenvolvidos.1224

Cbateaobriand. gue Juntos nós dois somos Motiveis. Depois de ganharas eleições nós vamos 
rasgar a bamga^ Brasil p^ expánded the faith of «elson A
Aoc^.e^the tbat°private en^rprise eouid.ay £

growth of developing coutries. (Broehl Jr., P *"') 0 comunismo como fator de crescimento 
de provar a superioridade da emPres^ Envolvimento Auxiliava países subdesenvolvidos a 
economico e social para os países em desenvol t A P comunista pOuco 
erradicar alguns males cromcos decor dessa condçao
sedutora e neutralizando seus efeitos pol ticos. modernas práticas 
p.xvf/0 o IBEC assessorou ° estabeleamento de granjas ecnaca^^^
agronómicas, difundiu o milho a fazer compras em super-mercados, a poupar e jogar na
ensinar a gente simples desses países a fazer comp h
bolsa. (/d., pp.xv/, xix) Ver também Bandeira, p.393.

1227 Id., p.49. _
1228 Sampaio [1982], pp.4O/l.

O primeiro, atesta-se pelos apadrinhamento político que teve do super-coronel Ataliba 

Leonel, e da figura-chave do Estado Novo o delegado Filinto Muller.1228 O segundo, 

pelo papel no desenvolvimento do estado desempenhado pelo Conselho de Expansão

Em 1950 uma missão do IBEC visitou o Brasil difundindo know-how agrícola,1225 

ensinando brasileiros a comprar em super-mercados e exercendo considerável 

influência na formação do atual sistema bancário1226 e do agro-business brasileiro, 

particularmente em São Paulo e norte do Paraná.1227 Essa missão trouxe a São Paulo o 

empreiteiro Robert Moses, chefe de uma equipe de engenheiros que elaborou o 

Programa de Melhoramentos Urbanos para a Cidade de São Paulo, influente 

documento que dialogou com o Ante-projeto de Prestes Maia muito contribuindo para a 

estruturação "americana" da capital paulista.
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Em matéria rodoviária, São Paulo tornara-se na década de 1920, 

excelência" que difundia pelo país sua experiência no ramo. Em 1934,

Os engenheiros que chefiaram a construção rodoviária sob Adhemar, de alguma forma, 

relacionavam-se com esse "estado-maior" da indústria paulista. Como Álvaro de Souza 

Lima, diretor do DER que tomou parte no CEEESP e no IDORT, levando a prática 

rodoviária em São Paulo a um patamar qualitativo mais elevado. Sua preocupação foi

1229
1230
1231

Rocha, p.126.
Id., p.129.
Id., p.127.

(...) A insistência dos rodoviários paulistas foi recompensada pela contribuição 

que prestavam ao Ministro da Viação e Obras Públicas, José Américo de Almeida 

na elaboração do Plano Geral de Viação e da legislação sobre transporte que a 

ele se seguiu. A experiência e acervo de estudos do Departamento de Estradas 

de Rodagem de São Paulo foi levada para o Governo Federal, os representantes 

paulistas na Câmara e no Senado, os órgãos representativos dos engenheiros e 

da indústria e comércio ligados ao setor de transportes, além do Automóvel 

Clube do Brasil e de São Paulo, colaboraram intensamente na feitura do Plano e 

dos instrumentos legais sobre transportes, destacando-se também a Comissão 

de Transportes do Estado Maior do Exército.1229

Económica do Estado de São Paulo (CEEESP) criado em 1938 por ele, e o terceiro, 

pelas rodovias que fez construir enquanto foi interventor e governador eleito.  

(...) estruturar o Departamento, tornando-o eficiente para a conservação de 

rodovias. Promoveu estudos para elaboração de novo Plano Rodoviário, levando 

em conta fatores geo-pohticos, económicos e pela primeira vez considerando 

fatores demográficos, sem esquecer ainda os fatores históricos.1231

Todos os assuntos e práticas ligados à economia e à produção, submeteram-se ao 

controle do CEEESP, liderado por Roberto Simonsen, em centros de pesquisa como o 

Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT)1230 e o Instituto para o Desenvolvimento da 

Organização Racional do Trabalho (IDORT), nos quais submetiam os produtos da 

indústria paulista a ensaios de alto nível e pesquisavam-se formas tayloristas de 

aproveitamento do trabalho na indústria e na administração pública.
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Enquanto as ferrovias amargavam pesados déficits causados pela falta de material 

rodante de reposição e de combustível, além de seus traçados imprudentes, o país 
produzia em quantidades satisfatórias autopeças, pneus e carroçarias para ônibus.1233

(...) Adhemar de Barros e seu operoso Secretário da Viação, Eng°- Guilherme 

Ernesto Winter, ambos participantes dos movimentos em prol da rodovia 

deflagrados por Washington Luiz (...),1238

1232 T-j 4 .Id., p.134.
P-135-234 Id., p.133.

35 W., p.133.
™Id- p. 134/5.

Id., pp. 128/9.

Um sistema de crédito ao consumidor permitia a aquisição de veículos fora da elite 

económica, fazendo com que a frota se expandisse e induzisse a expansão da rede 
viária.1234 A rede de estradas vicinais ao redor de São Paulo mudou os hábitos 

alimentares da população paulistana, ao permitir lhe oferecer hortifrutigranjeiros que 
exigem meios de transporte rápidos e ágeis para sua comercialização.1235

Mas havia dois problemas graves: os combustíveis, cujo fornecimento, se já era 
deficiente, agravou-se ainda mais com o início da II Guerra,1236 e a precariedade dos 

recursos do DER, contornada com o pagamento por tarefa das empreitadas de 
construção das estradas, a preços unitários e por meio da emissão de promissórias do 

Tesouro do estado resgatáveis em um ou dois anos.1237

deram início a um profícuo surto de construção de novas estradas.

A reorganização do DER em 1940, embora não trouxesse a autonomia financeira à

Em meados da década de 1930, o rodoviarismo já era uma atividade económica 

consolidada no estado de São Paulo. Nessa época, os transportes rodoviários foram

(...) o mercado que absorveu grande parte da mão-de~obra rural familiar, 
desempregada com a crise do café.1232



Essas obras, sobretudo a Anchieta,
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A construção de estradas no tempo de Adhemar, drenou para si vastos contingentes
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(...) obedeciam a projetos avançados no que se refere á técnica rodoviária, 

incorporando experiências européias e norte-americanas (...),

Id., p.130.
Id., p.141.
Id., p.142.
Id., p.131. (...) A modalidade de concorrência limitada prevê o

construídos parte por administração direta e o restante por concorrência limitada.1241

Com as obras iniciadas em plena II Guerra, coube ao DER. arcar com praticamente 

tudo que se relacionasse com elas:

(...) Empresas contratantes de obras não podendo arcar com os custos 

aumentados dos contratos que haviam firmado, recidiram-nos e passaram para 

o Departamento [de Estradas de Rodagem] não só as obras como seus 

operários e técnicos, inclusive engenheiros. (...) Só nas Vias Anchieta e 

Anhangúera foram milhares os operários absorvidos.

entidade, privilegiou o caráter técnico-industrial da atividade de construção 

rodoviária.1239 O reexame do Plano Rodoviário de 1936 pelo engenheiro Ariovaldo 

Almeida Vianna, concluiu como o mais relevante a ser feito a construção das vias 

Anchieta e Anhangúera.1240

A onerosa folha de pagamento do DER resultante dessa absorção foi satisfeita com 

recursos provenientes de um convénio com o Instituto de Aposentadorias e Pensões 

dos Industriários (IAPI),1242 a mais prestativa e certa fonte de financiamento para 

grandes obras nesses anos de aperto financeiro. Outros recursos provieram da 

quota-parte de São Paulo no Imposto Único sobre Combustíveis e Lubrificantes 

Líquidos e Minerais, cujo repasse fora regulamentado em 1940.1243

1238
1239
1240
1241 convite de firmas de 
reconhecida capacidade técnica. Suas propostas e preços são cotejados com orçamentos-base 
do D.E.R. Os serviços são adjudicados à firma que oferecer o melhor preço dentro dos 
parâmetros prévios do Departamento, (id., n."**")
1242 Id., p.143. O IAPI financiou também a construção do autódromo de Interlagos (Reis Fo., 
p.194), das instalações da CSN, dã"FNM e de Brasília (Bonduki, p.102)
1243 Rocha, p.147.
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Id., p.116.
Id., p.117.
Id., pp.159/60.
Vargas, p.7. Em seu

o caso de algumas que

gerando um grande 

e consagrando-o como força eleitoral, 

tornaram parceiras 

aos atos

de mão-de-obra liberada pelas crises da agro-exportação,1244 

número de empregos na zona rural paulista1245

Também por meio do rodoviarismo, as empreiteiras se 

privilegiadas do Estado nas obras públicas que conferiam legitimidade 

Executivo.

1244
1245
1246
1247

menciona
(/d., p.8)

Íma7gocom2.com.br/grupo/historia.asp?ano=40#ano.

Dicionário, p.3476; Souza, pp. 110/4.

estudo sobre o poder político das empreiteiras nacionais, Nilton Vargas 
abandonaram o setor para incorrer em práticas ilícitas.

5.2.4 Dutra e o retorno de Vargas

O envio pelo Brasil em 1944 de tropas à Itália para combater o Eixo colocou o Estado 

Novo na incómoda posição de ditadura lutando na II Guerra ao lado das democracias. 

Essa ambiguidade foi fatal para Vargas, que foi forçado no início de 1945 a convocar 

eleições inclusive para presidente da República.

Imediatamente Vargas tratou de armar sua sucessão. Em resposta à oposição liberal 

que formou a União Democrática Nacional (UDN) reunindo seus principais

No entanto, essa fase da construção rodoviária paulista não se caracterizou pela 

presença de empreiteiras de porte, as quais avultariam após 1945 no plano federal.1248 

Mas uma futura gigante do ramo, a Camargo Corrêa, teve a oportunidade de construir 

um trecho de três quilómetros da via Anchieta,1249 o que não só a destacou entre as 

diminutas empresas que então operavam, como a qualificou para, posteriormente, 

tomar parte em projetos de maior envergadura, acumular poder político e tornar-se 

influente na definição de grandes obras públicas.

Em São Paulo nesse período, foi exemplar o caso da construtura Celestino, Malzoni & 

Cia. Ltda., em que um de seus sócios-proprietários, o engenheiro Eduardo Celestino 

Rodrigues, foi nomeado por Adhemar em 1947 diretor do DER.1246 Segundo Nilton 

Vargas, Adhemar foi um dos pioneiros do padrão de acordos governo-empreiteiras que 

se tornou habitual no Brasil a partir da década de 1950.1247
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1255
1256
1257 
15^8
1259

O Brasil saiu da II Guerra com um superávit, considerável para a época, de pouco mais 

de 700 milhões de dólares, em virtude dos saldos cambiais acumulados no período e

Deposto Vargas e vencidas as eleições contra a UDN do brigadeiro Eduardo Gomes, 

Dutra assumiu em 1946 para, aparentemente, desfazer a obra de Vargas e 

impossibilitar seu retorno ao poder.1256

as massas

desafetos,1251

5.2.4.1 Liberalismo político e económico

Respeitando nos dias que se seguiram à posse os compromissos de campanha com o 

PSD e o PTB, poucos meses depois Dutra aproximou-se da UDN, revelando o caráter 

conservador e anti-varguista de seus primeiros anos de governo.1257 Tomado pelo 

clima da "guerra fria" recém-declarada por Truman e Churchill, Dutra reformulou seu 
1258 

ministério, preenchendo-o com liberais e militares anti-comunistas extremados, 

iniciando uma escalada que culminou com a proscrição do Partido Comunista do Brasil 

(PCB) e com a ruptura diplomática com a URSS.1259

segundo Skidmore, os "de fora",1252

Partido Social Democrático (PSD), liderado pelos interventores apoiados na máquina 

governamental do Estado 

representando seu esforço 

urbanas e os sindicatos,

1254 para esse brazilianist, os "de dentro".

1251 Dicionário, p.3396.
1252 Skidmore, p.83.
1253 Dicionário, p.2569 (...) O partido situacionista também se valeu das alianças que o regime 
de Vargas celebrou com líderes do empresariado, como Roberto Simonsen, que via na 
intervenção estatal a condição do desenvolvimento industrial do país. Como observou sutilmente 
Thomas Skidmore, "a combinação de industriais nouveaux e políticos da velha guarda deveria 
dar ao PSD sua posição 'não ideológica' sui-generis no período de pós-guerra. (id., p.3475)
1254 Antes mesmo da convocação para as eleições, liberais da oposição, e até aliados em 
processo de afastamento, sondaram seu ministro da Guerra, Eurico Gaspar Dutra, para 
convencê-lo a derrubar Vargas. Mas, adiantando-se a seus adversários, após um encontro de 
seu representante, o governador de Minas Gerais Benedito Valadares, com o interventor de São 
Paulo, Fernando Costa, Vargas lançou Dutra candidato a sua sucessão pelo PSD. Vargas teria 
dito a Dutra: "Mandei o Valadares levantar a sua candidatura em São Paulo; a batalha está 
ganha. O senhor irá à presidência da República por que eu quero", (id., p.1139)

Skidmore, p.80.
Dicionário, p.1144.
Id., ibid.
Id., p.1146.
Id., pp.1146/7.

e oNovo,1253 

de institucionalizar sua popularidade entre 

e de esvaziar os apelos dos comunistas junto aos 
1255
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5.2.4.2 Exaustão de recursos

0 rápido esgotamento das divisas no primeiro ano do mandato de Dutra levou a uma 

inflexão em sua política económica, com a volta do controle do câmbio segundo as 

normas do Fundo Monetário Internacional (FMI). Para Skidmore, essa medida iniciou a 

segunda fase do governo Dutra, na qual observou-se a aceleração da

(...) "industrialização espontânea" e uma inclinação para formas rudimentares 

de planejamento geral dos gastos federais.1264

De fato, a reduzida capacidade de importar conjugada à alta artificial do cruzeiro 

inibiram as exportações desviando recursos para a produção destinada, ao mercado 

interno.1265 Além disso, o aumento dos preços internacionais do café no período 

também permitiu o acúmulo de divisas necessárias à continuidade da insta ç~ 

parque industrial iniciada na década de 1930.

_!S Pereira' p-38-Prado Jr. [1969], p.297. (...) Não se fez isso, sem pesados sacrifícios, pois as restrições à 
'mportação, sem dúvida necessária no que diz respeito ao esbanjamento presenciado nos anos 
que se seguiram imediatamente à guerra (e que a política oficial favoreceu abertamente e em 
™gtos cas°$ até estimulou) (...). (id„ p.299)

pp.298/9. (...) E, por isso, a maior parte de nossos créditos no exterior (particularmente 
na Grã-Bretanha) foi liquidada com a aquisição pelo governo brasileiro, em condições 
desvantajosas para nós, de empresas ferroviárias (a antiga São Paulo Railway, hoje Estrada de 
Santos-Jundiaí; a Leopoldina Railway, a Great Western, etc.), das quais somente a primeira 
i263St,tu'a mais que ferro velho quase imprestável, (id., p.299)
1264 Bandeira' P-314.
1265 SKIDM0RE, p.96.____ —
1266 DÍC'Onár'Ol p.1147.

Pereira, p.40; Prado Jr., p.300.

na retração das importações durante o conflito.1260 Todavia, no início do governo 

Dutra, o Brasil retomou as importações em níveis elevados, devido á necessidade de 

se repor infra-estrutura de transportes e industrial comprometida pelo refluxo 

comercial em tempos de guerra e aos gastos suntuários das classes dominantes,1261 

fato agravado pelo bloqueio imposto pelo Plano Marshall das moedas estrangeiras nas 

quais o país possuía os saldos, as quais, tiveram de ser inutilmente dissipadas na 

"compra" da sucata ferroviária implantada em solo brasileiro1262. Atuando desse modo, 

Dutra procurou instaurar uma situação de garantia e segurança para atrair 

investimentos dos Estados Unidos,1263 que acabou mostrando-se contraproducente.
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Outra caracteristica do período que abrange o governo Dutra foram as "missões" 

técnico-económicas norte-americanas que visitavam o Brasil para traçar projetos de 

cooperação económica e avaliar as possibilidades de investimento no país. Depois da 

Missão Taub (1942) e da Missão Cooke (1943) chegou, em setembro de 1948, a 

Missão Abbink.1269

Entrada
97

Saída 
327

race.nuca.ie.ufrj.br/nuca-wp/papers/sep/mesa03/saretta.doc
Prado Jr., p.305.

mre.gov.br/acs/diplomacia/portg/h_diplom/pd022.htm. A Missão Abbink examinou a 
a solicitação do ministério da Fazenda à Secretaria do

Saldo________
(230)_______

(...) o Brasil não recebera um centavo dos Estados Unidos, durante os cinco anos que o General 
Dutra governou. Nem, politicamente, precisava. O extremo servilismo que caracterizou sua 
política (...) tranquilizava o Governo de Washington, desobrigando-o de qualquer investimento

Outros fatores como a criação ainda em 1945 da Superintendência da Moeda e do 
 Crédito (SUMOC) e a lei n°- 262 que instituiu o regime de Licença Prévia1267 da Carteira

de Exportação e Importação (CEXIM) do Banco do Brasil contribuíram para barrar a 

importação de manufaturas e facilitar a aquisição de bens de capital, levando adiante a 

industrialização1268 durante o governo Dutra.

1267 

1268 

1269 

situação económica do Brasil atendendo _  ..
Tesouro norte-americana de um empréstimo regulador e para promover o desenvolvimento após 
os episódios iniciais da política financeira do governo Dutra. {Dicionário, p.2232) Após os 
estudos por comissões especializadas (comércio, agro-pecuária, energia, indústria, etc.), o 
relatório final concluiu que toda atividade económica deveria basear-se na livre iniciativa com o 
Estado limitando-se a disciplinar os investimentos; que a economia brasileira dependia de uns 
poucos itens de exportação resultando em graves disparidades sócio-regionais, e que o setor 
privado deveria ser estimulado para implantar no país um "capitalismo industrial" baseado no 
investimento a longo prazo, na grande expansão, na realização de lucros módicos, no 
congelamento do crédito e dos salários, mobilizando-se intensivamente os recursos nacionais de 
modo a restringir a importação de insumos, além de recomendar enfaticamente a cooperação do 
capital estrangeiro nos setores de combustíveis, energia e mineração, (id., pp.2233; Gattás, 
p.33) Apesar do relatório, não se efetivou nenhum projeto conjunto nem se liberaram recursos 
para o financiamento de suas diretrizes. De concreto, a Missão Abbink endossou as prioridades 
do Plano Salte.
1270 Bandeira, p.314, n.22.
1271 Prado Jr., p.301.
1272 Pereira, p.49; Bandeira, p.348.
1273 Tabela 5.1 Movimento de capitais estrangeiros diretos no Brasil (em 106 dólares)________________ -

______ Período
1947-1953

Fonte: Pereira, loc.cit.

Em geral, imediatamente após a II Guerra, o Brasil não se distinguiu como absorvedor 

de capital estrangeiro. Pelo contrário, tendo o caracterizado não só a dilapidação por 

Dutra do superávit acumulado durante o conflito,1270 como também a aquisição de 

bens de produção1271 e as remessas de lucros até meados da década de 19 5 0,1272 o 

Brasil comportou-se como um "exportador" líquido de capitais, tendo, de fato, tomado 

relativamente poucos recursos no exterior.1273 
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sx—x <* -s "”~5 exte,nos dlstribuiaos pel°Plano Marshall.

- r;°nsx“^ ~
:=

*276'/d., pp.1148/9. A denominação “Salte” é um acJ°™?s^ 0
transporte e energia. Elaborado pelo DeP^a mortalidade infantil, fome crónica e carências 
Plano Salte visou solucionar graves problemas de morra u financiamento facil e
de energia e transporte. Quanto à alimentaçao,  n.2781) Na área da saúde, por
qualificação técnica para produtores e comerei ’ dJJ.açg0 da malária em onze estados, 
exemplo, o maior feito de Dutra, uma camp . 0 entanto, foram nos transportes e,
independeu do Plano. Suas realizações mais expres; , energia ejétrica peio capItai
sobretudo, na eletricidade. O Plano contemp o ~ do p|an0 NaCional de Eletrificação de 
privado nacional ou não, tendo sido acata as Afonso No governo Dutra, a capacidade 
1944 e iniciada a construção da ,us'naJ naís c°esceu 40%. Quanto ao petróleo, seguiu-se a 
instalada para a geração de eletnc'Jdeâ dePrefinarias e aquisição de petroleiros, (/d., p.1150) 
tendência à iniciativa estatal na mstalaçao
1277 Segundo o Plano Nacional de Viaçao (/d-, P^BlJ

5.2.4.3 Um planejamento rudimentar

Por outro lado, a celeuma que se seguiu à proscrição dos comunistas, cindiu os 

partidos e gerou um clima de ceticismo quanto à validade dos métodos legais e do 

respeito à Constituição, aproximando representantes da esquerda e militares 

nacionalistas, polarizando o debate entre "nacionalistas" e "entreguistas" preludiando o 

retorno de Vargas. Essa perspectiva foi contornada em 1948 com um pacto entre os 

principais partidos conservadores, o PSD, a UDN e o Partido Republicano (PR), 

conhecido como Acordo Interpartidário, o qual garantiu a Dutra a maioria necessária 

para governar praticamente sem oposição.1274

No tocante aos transportes, o Plano Salte pautou-se pela requalificação do já existente 

em todas as modalidades, inclusive as ferrovias. De efetivo e à margem do Plano, o 

governo Dutra eletrificou ferrovias,1277 das quais a Santos-Jundiaí, estabeleceu a

Firmado com vistas à sucessão de Dutra, o Acordo esbarrou na questão económica 

mais candente naquele momento, o petróleo. O Estatuto do Petróleo, elaborado pelo 

CNP para definir como o país equacionaria o problema do rápido aumento de seu 

consumo, desagradara tanto os nacionalistas quanto os trustes estrangeiros. Sua 

tumultuada tramitação no Congresso levou a seu arquivamento, 

atenção da presidência para o Plano Salte, aprovado graças ao Acordo mas nunca 

levado completamente à prática.1276
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Todavia, no início de 1950, a alta nos preços internacionais do café e a ameaça de 

guerra na Coréia fizeram o governo suspender a Licença Prévia desencadeando uma 

avalanche de importações, de equipamentos industriais realmente necessários e de 

artigos já com similar nacional, como as autopeças, quase asfixiando o setor.1280

5.2.4.4 Importações de veículos

O surto liberal do primeiro ano do governo Dutra levou o pânico aos fabricantes 

nacionais de autopeças. Mas a euforia importadora que marcou o período restringiu-se 

à compra de carros de marcas exóticas como Cadillac, Packard e Citroen, sem a 

contrapartida da aquisição de peças de reposição, situação que persistiu até 1948, ano 

em que a CEXIM instituiu o ja mencionado regime da Licença Previa para importar.

ligação ferroviária entre o Rio Grande do Sul e Pernambuco, entre o Mato Grosso e a 

Bolívia, e abriu 2.800 km de estradas de rodagem, completando sem asfaltar a 

Rio-Bahia e inaugurando a moderna ligação rodoviária entre o Rio de Janeiro e 

São Paulo que levou seu nome.1278

A importação de veículos, que estava em queda desde 1948, mais do que duplicou de 

1950 para 51, quando atingiu o maior índice antes da fabricação nacional. E quando 

tudo parecia perdido para o setor de autopeças,1281 eis que Getúlio Vargas retornou à 

presidência da República pelo voto e "pelas mãos" de Adhemar, para impor os 

instrumentos institucionais necessários à implantação definitiva da indústria 

automobilística no Brasil, o que não se daria ainda sem uma série de incidentes.

definitívamente a opção^r^ ° rodov'arism° como prática, implementando
planejadas em governos anteriores a t0 daS estradas de ferr° (•••)■ Embora ja
construção do empenho do governo ('") dePenderam' Para sua
tanto internacional quanto nacional Por [m tdn^rrr * a0S requisitos da conjuntura 
estratégica do uso da navegação de aI mostraVa a vulnerabilidade
caminhavam para a obsolescência. O governo Dutra'faZ P™° ' ferrov,as' c°m0 v,m°S'
relegava a intermodalidade, que, embora jamais e*Pressamente a °PCa° rodovtartsta e 
°^,an^^P^aa^a^ao. em tOd°5

i28iId’’ p„p-42/3' Prado Jr., p.300.
(o neologismo6autuas batizada. Não tem nome
inviável, que já nasceu condenada... (...) (gS™ 43^' padrinhos- E uma induStna



Carros Utilitários Caminhões Onibus Total
1945 58 7760I 7818
1946 9649 18768 28417
1947 28794 37035 65829
1948 31752 35187 961 67900
1949 21390 18793 710 40893
1950 15717 260 48727
1951 42274 579 104502

36250 49217 408 85875
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Tabela 5.2 Importação de veículos pelo Brasil (1945-1952) 

Ano

I
I
I

3

1

9
I 
9
9
I
I
►

32750

61649

1952

Fonte: ecen.com/eeel6/tabela_2_4r.htm

(...) Ser populista (...) é dar à função social do Estado uma amplitude que não 

teve até agora. É governar dando oportunidade a todos e procurando elevar 

cada um de acordo com suas possibilidades, porém amparando cada um de 

acordo com suas necessidades (.-•)• Os que se separam do populismo, 
classificam-se muito granfinamente, de democratas. Na verdade, porém, são 

apenas homens poderosos ou a serviço de grupos poderosíssimos que julgam 

que o Brasil deve continuar a ser das raras nações do mundo onde existe, de 

um lado, uma pequena minoria de milionários, e, de outro, a grande maioria de 

paupérrimos e de semi-pobres.

1287 Sampaio [1982], pp.57/67.
1284 Id-' P’67' n’35-

Adhemar de Barros citado por Sampaio [1982], p.68.

5.2.4.5 Adhemar e Vargas nacional-populistas

Após vencer as eleições para governador de São Paulo em 1947 e, em 1950, uma 

campanha nacional articulada por seus adversários para pedir seu impeachment, 

Adhemar vislumbrou suceder Dutra na presidência da República. Impossibilitado, no 

entanto, de concorrer no "esquema situacionista" que sustentava Dutra, Adhemar 

procurou lançar-se pela oposição, identificando-se com as forças populares e 

progressistas em contraposição ao conservadorismo do PSD UDN PR, 

assumindo-se como "populista".1284 Em suas próprias palavras,

e mesmo



sua
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Configurou-se a possibilidade de se repetir a estrutura política que manteve o Estado 

Novo, o trinômio indústria-legislação trabalhista-repressão dessa vez sob um regime 

democrático constitucional para mostrar que, malgrado seus opositores "democráticos" 

do PD, era aquilo mesmo que o povo queria pois era o que mais os aproximava das 

sociedades afluentes de meados do século XX.

I
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Nesse sentido, Adhemar aproximou-se do PTB para pleitear apoio de Vargas, mas, 

devido à pífia expressão do PSP fora do estado de São Paulo, o partido houve por bem 

retomar o que faziam durante o Estado Novo, a industrialização do país, processo 

truncado na redemocratização conservadora impingida por Dutra e o Acordo.1285

Destarte, em 1949 o PSP entabulou conversações secretas com Vargas em 

estância em São Borja resultando no "Protocolo dos Santos Reis", no qual se definiram 

as condições do apoio de Adhemar a sua candidatura presidencial em 1950, dentre 

elas a de lançá-lo à sua sucessão.1286

1286 Id'' P’319'

A/ém disso ^candidato qUe.t°dos os car9°s majoritários de São Paulo fossem do PSP. 
seria feita em coniuntn mm úhh S' enaau seria ind'cado peio PSP e a composição do ministério 
assinatura nor narte t T ainda'~^ Q^rta condição, que seria a 
assinatura por parte de Getuho, de uma carta-renúncia em favor de Adhemar ( ) em

T “ “n,emorado “"1 mis», desfile dvlco-mllltar para o 
operanacio e a Hora do Brasil em homenagem a São Paulo. O de Vargas em 1940 recebeu  cobertura apenas do Correio Paulistano^orta-voz do CIESP-PRP. (Hayashi 9pp.76/9)

A identidade de interesses económicos e sociais entre Adhemar e Vargas era absoluta, 

apesar das diferenças de origem e método, e ela se definiu em sua plenitude, como 

vimos, durante o Estado Novo, quando o PRP retorna ao poder para impor a 

modernização do país a partir da base industrial paulista. Essa identidade era 

celebrada nas homenagens recíprocas de São Paulo ao regime nas celebrações de 

aniversário da Interventoria e do natalício de Vargas ou Adhemar, nas quais as 

imagens que ficavam para o povo, de que devia àqueles homens suas condições de 

existência, tornavam-se irreversíveis malgrado o que os opunham.1287

Nesse sentido, foi notável o segundo aniversário da Interventoria de Adhemar em 

1940, durante a qual Vargas, vários interventores e prefeitos de grandes cidades 

brasileiras vieram a São Paulo para a inauguração do estádio do Pacaembu. Todavia, a
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(...) não concordava com o "complexo"contra o trabalhador brasileiro (...),

e afirmava que seus oponentes consideravam que

o que levou João Neves da Fontoura a declarar a Vargas:

(...) Adhemar é ainda a esperança de teus adversários (...); o que eles temem
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O caráter ostensivamente industrializante e nacionalista da "plataforma de governo" de 

Vargas era explicitado por ele, que
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O apoio de São Paulo oferecido por Adhemar era o que Vargas precisava para retornar 

à presidência

I
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presença de Vargas em São Paulo, foi mais significativa pelas visitas que fez às obras 

assistenciais de dona Leonor Mendes de Barros, às instalações da fábrica de pneus 

Goodyear no Belém e, sobretudo, à Companhia Nitro-Química em São Miguel Paulista, 

de propriedade, entre outros, de Horácio Lafer, seu futuro ministro da Fazenda.1288

Assim, sua candidatura pela coligação PTB-PSP foi lançada num comício gigantesco a 

15 de junho de 1950 nas escadarias do Museu do Ipiranga em São Paulo, com 

Adhemar posando de "general da vitória" e tendo como vice pelo PSP, escolhido em 

agosto, João Café Filho, deputado potiguar de origem sindical e tendências 

esquerdistas que combatera o Estado Novo.

1288 Id., p,81.
1289 Dicionário, p.3483.
1 90 Sampaio [1982], p.71; Dicionário, p.528.
1291 Id., p.3482.

(...) não como líder político, mas como líder de massas.1239

(...) não deve ser operário nas fábricas, que o Brasil não deve ter indústrias, 

que é indispensável qualquer possibilidade de trabalho fora dos campos. O 

Brasil" (...) "deve ser uma nação essencialmente agrícola. O operário deve 

mudar de profissão, pelo que pretendem, ou voltar ao regime de 

escravatura (...),1291
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mensagem na qual é nítido o acento populista:
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refletindo o estado de espírito da oposição que se articulou em torno de seu adversário 

eleitoral, o brigadeiro Eduardo Gomes, candidato pela UDN-PR.

De fato, apontam-se como as grandes bandeiras da volta de Vargas a questão 

nacional, a qual aparece

í

i

>

é a união de vocês: a vitória que eles esperam repousa só e só no conflito entre 

ambos vocês (...),1292

(...) Não sou candidato estritamente partidário. O meu nome emergiu da 

vontade popular. Atendo ao chamado de todas as classes, do povo em geral, 

mas principalmente dos humildes, dos pobres, dos desempregados (...); Se for 

eleito a 3 de outubro, o povo subirá comigo as escadas do Catete.129A

Superada a ameaça militar a Vargas com a eleição dos generais nacionalistas Newton 

Estillac Leal, seu futuro ministro da Guerra, e Júlio Caetano Horta Barbosa,

Í293Id'' p-3484-
não chega a pc>r em^scM^ e das riduezas do subsolo (...) que
economia nacional (...) e a reform/^ 1 s estran9eiros em determinados setores da 
campo, o que significava "mantpr p reat,va a (•••) extensão das leis trabalhistas ao
da k,ú asconquislas a/cança</as paafícamente, sem o apelo
clássico e subordinar ( } o riíreit-n h ^a^am e produzem (...), para superar 0 liberalismo 
soc/a/?^. p 3486) P^priedade da terra (...) ao bem-estar e ao progresso

estadual de 1947^Sampaio [1982] Pp 55? o/6’3530 3 Vargas- Tendo aPoiado Adhemar na eleição 
lançado em 1950 deveriarr! votar ™h COmunistas' de a“rdo com o "Manifesto de Agosto’ 
"agente do imperialismo" Vargas Toda^a doKh"1 Programa nadonalista alternativo ao do 
análises levando à exoukãn d» „ °aV a' a polltlca nacionalista de Vargas contrariou suas 
do Comité Central (Dicionário n 2499^ d*2 discordou do Manifesto e denunciou 0 sectarismo 
0 PCB decidiu-se erí> 1955 por kíwtschek' Ssua nliS" pela ,der.rubada de Vargas em,1954' 
issasignificaria no combate ao imperialismo (°d p 2500) desenvolvimento e pelo-que

(...) sobretudo nos debates em torno da criação da Companhia Vale do Rio 

Doce, da Fábrica Nacional de Motores e da Usina Siderúrgica de Volta 

Redonda (...), três grandes marcos na luta pela independência económica do 

país (...),1293
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De fato, o início do governo Vargas foi marcado pela pressão norte-americana e pela 

barganha brasileira envolvendo o envio de tropas à Coreia, o fornecimento de minerais 

estratégicos - urânio, manganês e monazita - aos Estados Unidos em troca de 

recursos para levar adiante o desenvolvimento económico e tecnológico do país.1301

p-808-
1297 Sampaio [1982], p.72.

A marchinha "Retrato do Velho", composta em sua homenagem por Haroldo Lobo e Marino 
1298^° fQI 0 9rande sucesso do carnaval de 1951. (Dicionário, p.3487)

(...) Em dezembro de 1950, escrevendo sob o impacto da derrota udenista, a revista 
Anhembi, dirigida peio escritor e jornalista Paulo Duarte, comentava em editorial: "No dia 3 de 
outubro, no Rio de Janeiro, era meio milhão de miseráveis, analfabetos, mendigos famintos e 
andrajosos, espíritos recalcados e justamente ressentidos, indivíduos -tomados pelo abandono 
homens boçais, maus e vingativos, que desceram os morros embalados pela cantiga da 
demagogia berrada da janela de automóveis, para votar na única esperança que lhes restava: 
i299Ue,e que se Pr°damava o pai dos pobres, o messias-charlatão", (id., ibid.j 
uon PradoJr-/ [1969], p.300.
1301 Bandeira' P-331.
1302 PP-332/4; Dicionário, p.3490.

Com o não envio de tropas e a venda dos minerais estratégicos em condições desfavoráveis 
para o Brasil (a "preços reais"), (id., pp.335/6)

ex-presidente do CNP, para a presidência do Clube Militar em 1950,1295 Vargas venceu 

as eleições com 48,7% dos votos, assumindo a 31 de janeiro do ano seguinte e 

empossando, por indicação de Adhemar, o engenheiro e ex-diretor do DER paulista 
Álvaro de Souza Lima no Ministério da Viação e Obras Públicas, Ricardo Jafet na 

presidência do Banco do Brasil e o industrial Horário Lafer (PSD-SP) na Fazenda.1296

5.3.1 O CHOQUE NACIONALISTA

Superado esse impasse inicial,1302 Vargas concebeu seu programa de desenvolvimento 

industrial, e de importação de insumos e matérias-primas, em vista do que tomou 

duas medidas importantes. A primeira foi a instalação em julho de 1951 da Comissão

5.3 O segundo governo Vargas

Vargas assumiu a presidência com enorme apoio popular,1297 despertando em seus 

oponentes perplexidade e uma profunda repulsa ao populismo.1298 Vargas teria 

apostado tudo na previsão de uma nova guerra que se desenhava entre os Estados 

Unidos e a Coréia1299 para, novamente, tentar arrancar-lhes o máximo de concessões, 

sobretudo auxílio para a solução de problemas básicos de transporte, industrialização e 

produção de energia.1300
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E, prenunciando o clima de confronto acirrado nos anos seguintes, o discurso de 

Vargas a 31 de dezembro de 1951 criticando violentamente as remessas de lucros das 

empresas estrangeiras desencadeou represálias do governo norte-americano que se 

traduziram na suspensão de boa parte dos empréstimos ao Brasil.1306

(...) justificava a intervenção do Estado nos setores em que a iniciativa privada 

se mostrasse desinteressada, ao mesmo tempo em que procurou atrair 

investimentos estrangeiros, sobretudo norte-americanos, para os projetos de 

desenvolvimento (...),1304

(...) a recusa ’ de Vargas em enviar tropas para a Coreia e, muito 

provavelmente, a estatização do petróleo foram as medidas que mais influíram 

na decisão norte-americana.1307

de modo que metade dos 500 milhões de dólares previstos para sua implementação 

seria subscrita no Brasil e o restante emprestado pelo BIRD e o Eximbank. Os 

investimentos do Plano visaram sobretudo expandir as indústrias de base, a geração 

de eletricidade, e a infra-estrutura de transportes e armazenagem.1305 Foi posto em 

prática pelo Conselho de Desenvolvimento Industrial (CDI), do qual se tratará adiante.

predominância conse/^adora em^u*^ de atenuar a surpresa causada pela
da experiência" dando a entendi Z "™ ' GJ'0 qualificou-o inicialmente de "ministério 
fossem atingidos (ido 3489) Substituíd° cas° objetivos do governo não

13MId.,ibid.
1306 Id’’ p-2779-
da ordem ^mseouid0^ fínanciamentos Para 0 Brasil
até 1958. (id. p.2780) O Plano i 3-em seguida interromper todo o financiamento
Desenvolvimento Económico (BNDE) para a «estão e"dm a.crjj’íâ‘> do Banc0 de 
de seus projetos toram encampados pe,„ Pr„’rama Varl0S

Mista Brasil-Estados Unidos, encarregada de estudar as demandas do processo de 
desenvolvimento e garantir a cooperação técnica e financeira norte-americana.1303 A 

segunda foi o lançamento em setembro do mesmo ano do Plano Nacional de 

Reaparelhamento Económico, também conhecido como Plano Lafer, o qual



Ano
1945
1946 431.647.04349.008
1947 781.489.19660.993

1131948 3.160.91469.175
1151949 81.435
12296.560

cabotagem aument3va~apenas uma vez e meia. (Dicionário, loc.cit.)
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3.546.249

4.000.000

Valor (US$ 106)

28

Tabela 5.3 Consumo e importação de derivados de petróleo (exceto asfalto) 1945-1950

Consumo (barris/dia)

34.021

Importação (t/ano)

960.763

1950
Fonte: Cohn, p.130.

O petróleo tornara-se, pois, estratégico não somente aos olhos dos militares, mas 

também da população civil, devido ao impacto que seu consumo crescente produzia no 

dia a dia, nos transportes e no custo de vida.1311
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uma das principais consequências da- ida de militares brasileiros à 

comando dos Estados Unidos, foi sua participação, após a declaração

Sabe-se que

II Guerra sob o

5.3.1.1 A Petrobrás

Mais do que qualquer outro tema, o petróleo dividiu "nacionalistas" e "entreguistas", 

polarizados entre o monopólio estatal e a concessão de sua exploração a particulares, 

nacionais e/ou estrangeiros. Assim, as discussões do Estatuto do Petróleo, iniciativa do 

governo Dutra em 1948, que por conter brechas que permitiam a participação do 

capital privado nacional e/ou estrangeiro na atividade,1308 foram subitamente 

suplantadas pela campanha "O petróleo é nosso", que ganhou as ruas no mesmo ano 

sob a liderança do Centro de Estudos e Defesa do Petróleo e da Economia Nacional 

(CEDPEN) e do veterano nacionalista Arthur Bernardes (PR).1309

De fato, o consumo de petróleo e derivados crescia aceleradamente no país, 

aumentando as importações e, por conseguinte, o dispêndio de divisas, sobretudo 

devido à alta internacional dos preços.1310

no? r . .... -----Id.f ibid.
B09 C°HN' PP‘107/14.

P-115; Dicionário, p.2714.
n Cohn, p.130.

(...) O índice de evolução do comércio por vias internas estava demonstrando que o pais iria 
depender em escala crescente de rodovias para integrar e expandir a sua economia. De 1939 a 
1950 o comércio por vias internas havia quase duplicado, enquanto o que se. processava pela
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Em fins da década de 1940, encontram-se estruturados os principais elementos que 

formaram o poderoso alinhamento anti-comunista, anti-nacionalista e anti-populista 

que a partir de 1952 declarou guerra a Vargas e a seu projeto de emancipação do 

povo brasileiro, até "derrotá-lo" em 1954.

I

I 
I
I

da Guerra Fria, em cursos nas academias militares norte-americanas, onde os 

doutrinavam nas teorias da "defesa do hemisfério", da "segurança nacional" e do 

"combate ao inimigo interno", voltando de lá com idéias de organização política e 

económica do país diametralmente opostas às de Vargas.1312

americanos. O resultado dpssa .part!,clPou da campanha na Itália sob o comando dos 
americanos ouandn uma spHp Pa lcipaçao foi uma all‘ança estreita entre oficiais brasileiros e 
identificando-se nas d d' h amizades pessoais se formaram e persistiram, até mesmo 
Unidos de onde voltaram r™ a segu,n.tas: vários desses oficiais foram enviados aos Estados 
política do oaís * Os oficiais h ldeias sot)re desenvolvimento industriai e organização 
de uma reoime nenísrZa dec,dldamente °P°^s a Vargas, a quem consideravam como chefe 
bLe™, p9302. ne°faSC,Sta' consPlravam contra ele. (Dreifuss [1981], pp.26/7) Ver também 

* Os oficiais brasileiros faziam cursos na Acadpmia míií^- ui t .Escola das Américas, na Zona do Canal no Panamá Westpomt, no estado de Nova York, e na

Id., p.329.
ao menos tonaclonalteá-lo para arrefecer o 

impacto político, social e cultural da modernização económica.

Para agravar ainda mais a situação de Vargas, em 1952 o Partido Republicano e o 

general Dwight Eisenhower venceram as eleições presidenciais nos Estados Unidos, 

reconduzindo ao poder os grande banqueiros, industriais e comerciantes fora do 

Executivo havia trinta anos.1315 Nesse momento começou a se definir, como se 

mencionou anteriormente, a "zona de influência" norte-americana no Brasil, expressão 

de T. Szmrecsányi, quando os Estados Unidos aprofundaram a "preparação do terreno" 

para o pleno investimento de seus capitais no Brasil em níveis que consideravam 

politicamente seguros.

UDN, Escola Superior de Guerra (ESG) e Forças Armadas unidas com apoio ideológico 

e estratégico norte-americano articulavam-se desde que Dutra assumira uma postura 

anti-popular e udenista para lutar a ferro e fogo contra o "comunismo", rótulo vago 

que envolvia desde as atividades do PCB e seus filiados até o desenvolvimento 

nacionalista e estatizante-distributivo de Vargas, passando por qualquer manifestação 

de antipatia pelo caráter nitidamente colonial que os norte-americanos insistiam em 

impor ao Brasil,1313 para, em última análise, impedir a consolidação do processo de 

substituição de importações no país.1314



(...) "segurança e ao desenvolvimento da Nação em futuro próximo", na medida
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Em dezembro de 1951, Vargas enviou ao Congresso o projeto de lei que dispunha da 

constituição da Petróleo Brasileiro S.A., acompanhado de Mensagem na qual explicava 

que a matéria concernia à
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E em 1952, no calor da campanha "O petróleo é nosso", os participantes nos debates 

estavam dividido entre os "nacionalistas", aglutinados ao redor de Vargas e apoiados 

pelos partidos populares, por segmentos dos grandes partidos de elite, das Forças 

Armadas, e os "entreguistas", apoiados pelos conservadores e militares anti- 

comunistas mais diretamente sujeitos à influência norte-americana.

Assim, ciente da conspiração militar que a essa altura já se articulava contra seu 

governo, Vargas partiu para o tudo ou nada, desafiando a oposição conservadora 

civil e militar com uma série de medidas de desenvolvimento de elevado impacto 

económico e político pelas quais acabaria pagando com a própria vida. A primeira delas 

foi a criação da Petrobrás.1319

7 a - r

militar e economica com os Estados Unidos, em
enérgicas contra os comunistas do Brasil*. (Bandeira, p>. ) "entrequista", ver Dreifuss,
1317 Sobre as "duas burguesias" brasileiras, a 'nacionalista e a entreguisra ,
ppr25/6.
J318 Bandeira, p.342. naturalmente com os recuos e as vacilações de
319 (...) Os nacionalistas não se conformava , ijnidos de militares para militares,

Vargas. Mas os telefonemas do Brasil para ° contatos e sua orientação. João Neves
demonstram qual o grupo que de fato conspi a, s°$ passavam pelo Itamarati. Na
[da Fountoura], sem dúvtda nao °^n°ra^2h que nacionalizou o petrfteo do Ira e a CIA, 
mesma ocasião o premier Mohammed Mossao^ Gouthier de servir aos americanos
posteriormente, derrubou, acusou o diploma
e expulsou-o do país, considerando-o persona non grata, (id., p.343)

A virada no governo Vargas se deu, portanto, no início de 1952 com a vitória dos 

candidatos da "Cruzada Democrática" à presidência do Clube Militar, os generais 

anti-nacionalistas Alcides Etchegoyen e Nélson de Mello.1316 Foro privilegiado de 

debates a respeito da questão do petróleo, a reorientação política sinalizada no Clube 

Militar elevou as discussões entre "nacionalistas" e os "entreguistas" sobre esse e 

outros temas económicos a níveis de polarização ideológica sem precedentes.1317
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Além das criticas dos próprios nacionalistas, segundo os quais o projeto de Vargas 

deixava tantas brechas para o capital estrangeiro que no essencial não diferia do 

Estatuto do Petróleo de Dutra,1323 

progressista, local e internacional.

em que ’’o petróleo é um fator básico para a emancipação económica e o 

hem-estar social de nosso povo (...), tendo em vista "realizar os procedimentos 

necessários à extração do petróleo bruto nas áreas reconhecidas como 

potencialmente produtoras".13™

a proposta sofreu intensa oposição conservadora e

mi C°HN' p-133’
reservando^^A antes tota,mente absorvidas pelo FRN, foram divididas,
relacionados com a p*ni ° e~°Sd 5/° r^stantes destinando-se à expansão dos empreendimentos 
reja cio nados com a exploração do petroleo no país, (/d., p. 132)
oor urn nai^pyn^^^ de Var9as com relação à nacionalização do petróleo
foi de encontro às PYnprtAt^0 ° °S pnn?aríos vu,nerayel às flutuações do mercado internacional 
Latina ÍCEPAM Ha onii que pres,diram a cr*ação da Comissão Económica para a América entSdM« kS5 n 1'1“° **** ° ‘>rimeir° ^tarlo-gera! da

VaUsoS; 12„SS“Ld°aM0p"IZ,Bar“íeira' a standard 011 estava "representada- no governo 
sequndoPa nuMirJ^- a d Fontoura' Presidente da Ultragaz S.A. (Bandeira, p.324) Todavia, 
da Fontoura a r °rnecedores de 9ás para a empresa no tempo de Neves
1324 ontoura eram a concorrente Shell. (Ultragaz, p.35)
1325 C°HN' p*142' Dicionário, p.3398.
1326 C0H”' p,l45; Dicionário, p.3493.
Helen \oap^E'rnnH'6"195^' PGk°S direitistas e assessorada pela estudante americana 
vastos . J £Ç°eS de abandonar a bandeira do nacionalismo, que conduzia
vastos setores das classes médias e, pnncipalmente, do proletariado. (Bandeira, p.340)

Os recursos para a incorporação de seu capital viriam da União, da tributação dos 

artigos de luxo, de um compulsório sobre a propriedade de automóveis, de uma 

reformulação no Imposto Único sobre Combustíveis e Lubrificantes Líquidos,1321 e da 

subscrição voluntária de quotas por pessoas físicas e jurídicas, reservando-se à União 

a posse de 51% das ações com direito a voto.1322

Do mesmo modo, a UNE direitista1326

Aparentemente, a UDN fazia coro com os nacionalistas e exigiam a completa 

estatização da pesquisa, lavra, transporte e refino do petróleo brasileiro por uma 

companhia diferente que Vargas propunha, a Empresa Nacional de Petróleo 

(ENAPE),1324 a qual teve o apoio, inclusive, de Eusébio Rocha (PTB-SP), líder do 

governo na Câmara, e Arthur Bernardes.1325
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vale dizer, estava na mira do alinhamento conservador civil-militar controlar o petróleo 

brasileiro para restringir a capacidade dos setores ligados a Vargas de operar uma 

revolução social ainda que burguesa

com o imperialismo sem que,
A UDN explicitava com clareza meridiana com o

(...) "Para nós - dizia o representante da UDN - o problema é essencialmente 

político". Na realidade, a questão do petróleo vinculava-se ao "problema político 

mais grave do momento", e dava conteúdo à própria "questão social" e, por 

essa via, à "questão militar" (...),1328

nosso" para as ruas denunciando a conivência de Vargas 

no entanto, nada fosse provado.1327 

que estava lidando:

(...) na urgente elevação do nível de vida dos povos do Continente (...),1329

colocando, pela primeira vez na história, o Brasil e os Estados Unidos em campos 

políticos opostos.1330

Aos poucos, a gradativa coloração ideológica que a UDN imprimia ao debate revelava a 

natureza política de sua postura. Tratava-se antes de um pretexto para se opor a 

Vargas do que uma questão amplamente discutida em suas dimensões técnica e 

económica.1331 Liberais que eram seus filiados, empenhavam-se em lançar a opinião 

pública contra um governo que consideravam excessivamente intervencionista.1332 

a pretexto de discutir tecnicamente petróleo, a UDN tratou de preservar o

1327 Cohn, p.137/8, n.117.
1328 Id., p.146.
1329 Bandeira, p.325.
1330 Id., p.326.
1331 Cohn, p.154.  . , a^nriar a UDN de 1952 de maneira
1332 Id., pp. 154/5. Cohn afirma que (-) ' à exp/oração da política do tipo "populista"
unívoca ao empresariado industrial, ao latlfu™' ' £ Ç jnteiectuais de classe media,
urbana. Seus membros mais atuantes era , 0' em parte é correto. A historia
freqúentemente professores universitários (...), . •<■ P• estados em que o impacto da
da UDN revela que o partido se com maior Intensidade, na Bahia,
ruptura com o escravagismo e a economia co dimensão de Aliomar Baleeiro, Otávio
Minas Gerais e Rio de Janeiro, daí Provindo q iid^ ° major dos udenistas. Assim, embora 
Mangabeira, Milton Campos e, sobretudo, Ca nem todos os jntelectuais ou professores
a UDN se identifique com profissões liberais yrDd ' e miljtando n0 intervencionismo de 
universitários são politicamente liberais,m . latifúndio, este sim, defendido e 
Vargas, cornas do ISEB, dando combate académico ao damente retrógrado e
preservado pela política da UDN pelo que ela tem de mais
elitista.



E foi Vargas quem afirmou que seus críticos,
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No Senado, a questão do petróleo assumiu sua máxima coloração ideológica por conta 

de Othon Mãder (UDN-PR),

■ 
■
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equilíbrio de poder entre nacional-populistas e "entreguistas", num contexto em que a 

balança pendia para os primeiros.1333

num folheto em nome do "Comité de Trabalhadores Pró-Emancipação Económica do 

Brasil" intitulado "Petróleo para o Povo Brasileiro".1334

(...) defensor tenaz do predomínio dos grupos privados, de qualquer origem, 

nesse setor, e um dos maiores adversários da criação e subsistência da 

Petrobrás.1335

(...) dos quais os mais exaltados atribuíam ao seu projeto inspiração 

anti-nacional, na realidade apenas queriam, sob a capa da defesa dos 

interesses nacionais, sufocar de antemão a iniciativa, ao cortar-lhes as únicas 

fontes possíveis de recursos (...),

Por outro lado, governos de tendência nacional-popular que apoiavam o monopólio 

estatal prometiam usar de forma progressista os royalties do petróleo no 

desenvolvimento de seus estados/336 engendrando discussões regionais relativas ao 

tema. De fato, a emenda mais controversa proposta ao projeto do Executivo 
consagrava que as receitas provenientes dos impostos sobre derivados de petróleo 

contribuíssem na redução das desigualdades regionais.1337

Zdrãode "° SeU mals alK ^pelto a um
elemento é significativo na medida em^ue Í“^nS‘dl!“ P°dSr dSda' "a qdP'

°’»Síd°T^d° Pe” Sd‘ dlmensS“Ka^p 15?) "a a,IVldaíle
1335 Id.', p.164.
;33®/d., p. 165/6.
(PSB-GO) e ^bertoLpasqualinil\’PTBPRS)Bfo' Kerginaldo Cava|cânti (PSP-RN), Domingos Velasco 
de Vargas p^ra^^petróleo^rasilelro ^f5 °ST paladinos n° Senado do pr°Jet0
monopólio pode serreoortadanoessenrí/-^^0 d° Senador Landulfo Alves' favorável ao 
produtor de petróleo no país. {id., pp. 172/3) ' 3 S'tUa(;ao de rePresentante do único Estado
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5.3.1.2 A componente horizontal da indústria automobilística

Ao mesmo tempo em que garantia o abastecimento do combustíveis e lubrificantes, 

Vargas lançava ao alinhamento conservador UDN-ESG-Forças Armadas contrário à 

substituição de importações, o desafio da proteção ao setor nacional de autopeças. Ao 

contrário do que se pensa, as indústrias de autopeças foram a causa da implantação 

da indústria automobilística no Brasil, e não consequência:

(...) as empresas de autopeças foram, na realidade, a força motriz para a 

consolidação e o desenvolvimento do setor automotivo, chegando ao ponto das 

montadoras multinacionais, em penodos-chave, ficarem nas mãos dos

Os senadores Mãder e Assis Chateaubriand defenderam agressivamente1338 a 

participação de empresas estrangeira S7~Cohn considera o ataque de Mãder à Petrobrás 

mais avançado" porque de uma perspectiva empresarial, plenamente capitalista da 

questão, se cotejado com o formado "ideológico" das investidas pioneiras de Assis 

Chateaubriand.1339

Destarte, por meio da pressão combinada desse parlamentares, das associações de 

classe, da grande imprensa, e, indiretamente, do próprio Executivo, chegou-se a um 

meio-termo entre o "nacionalismo" e o "entreguismo", uma empresa "de economia 

mista", que compensaria a posse pela União de 51% das ações com direito a voto e a 

exigência da nacionalidade brasileira para a posse de ações ordinárias também com 

direito a voto, com o a possibilidade irrestrita de pessoas físicas ou jurídicas de direito 

privado adquirirem ações preferenciais sem direito a voto1340 e de contratar empresas 

nacionais ou estrangeiras para eventuais serviços de pesquisa e lavra mediante 

pagamento pelo risco em dinheiro ou espécie.1341 A votação do projeto deu-se a 15 de 

setembro de 1953 e a 3 de outubro Vargas sancionou a lei n0- 2004 que criou a 

Petrobrás S.A.1342

1338 (...) No Senado, tratava-se de conter os representantes mais agressivos dos interesses
voltados para a participação do setor privado na exploração do petróleo (...) com o senador 
Othon Mãder à frente, (id., p.171) , e A . .
1339 Id., p.173. A postura de Mãder deve ainda ser avaliada à luz do fenomeno economico que 
em seu tempo ocorria no norte do Paraná, de suma importância para o entendimento do 
capitalismo no Brasil da década de 1950.
1340 Id., pri74.
1341 Id., p.175.
1342 Id., p.177.
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evoluindo, sob a influência de Washington Luiz, para um caráter corporativo, como se 

depreende da análise política do processo.

A indústria automobilística nacional é considerada pela brazilianist Caren Addis a prova 

do acerto1345 pelo CIESP-PRP em produzir a mercadoria mais importante do capitalismo 

financeiro, devido a sua natural tendência a multiplicar e fazer acumular o capital,1346

i

1343 Id., p.134.
1344 Id., ibid. ------
1345 Addis, p.133.
1346 BARAN & SWEEZY, lOC.CÍt.
1347 (...) A indústria de veículos automotores, onde quer que se implante, sempre ensejou um 
surto de prosperidade, por assim dizer, ilimitado. Indústria de integração por excelência, seus 
efeitos suplantam o de qualquer setor. (Presidência da República [1959] in Addis, loc.cit.)
1348 Id., p. 134/5.
1349 Prado Jr. [1969], p.301; Nascimento, p.30; Pereira, p.49; Gattás, p.77.

pequenos fornecedores.1343

(...) por sua capacidade de estimular positivamente o 

industrialização, com impacto em outros setores da economia.1347

O sucesso do setor se deveu a uma gama de acordos institucionais, nos quais os 

fornecedores aliaram-se ao governo industrializante para modelar a legislação, a 

gestão do setor e estender a proteção alfandegária ao similar nacional.1348 

processo não se deu linearmente. Vargas assumiu compromissos com a indústria de 

autopeças numa época em que sucessivos déficits obrigavam o país a restringir e 

mesmo congelar algumas importações.1349

Desde a chegada do primeiro automóvel e da montagem do carro de Bonadei na virada 

do século XX, lutou-se no Brasil por uma indústria do tipo "horizontal", cujas primeiras 

iniciativas partiram do setor de implementos agrícolas. A indústria horizontal

(...) uma parte considerável do veículos fosse contratada junto aos 

fornecedores locais e que as relações entre as montadoras e as autopeças 

tivessem um caráter cooperativo (...),1344



A

273

I
I
I

I

!

i
I
I
I
I
I

princípio, elaborava-se um processo para cada novo produto proposto, 

encaminhando-o para a CEXIM que o submeteria a sua Assessoria Técnica (ASTEC), a 

qual, por sua vez, faria sua própria pesquisa ouvindo produtores, distribuidores e

Da parte da iniciativa privada de São Paulo, os fundadores da Associação Profissional 

da Indústria de Peças para Automóveis e Similares, signatários do Manifesto de 

1° de outubro de 1951,1353 a princípio desconhecidos pela CDI,1354 cuja primeira 

diretória não se filiou à FIESP evitando envolvê-la na "aventura das autopeças'.1355

Os antecedentes foram, da parte do Estado, a Comissão de Desenvolvimento Industrial 

(CDI), diretamente subordinada à Presidência da República, criada por Vargas para 

implementar as diretrizes do Plano Lafer, pondo em prática, pela primeira vez, o 

planejamento industrial no Brasil.1351 De suas oito sub-comissões destacou-se a 

Subcomissão para a Fabricação de Jipes, Tratores, Caminhões e Automóveis, que teve 

como presidente o almirante Lúcio Meira.1352

1352 1. industrialização de Materiais X^cio Me7a) 3. Soda Cáustica e Barrilha (cel. Júlio 
Tratores, Caminhões e Automóveis (alm.. Lucio p^^cos (Abelardo Bueno do Prado). 
Américo dos Reis). 4. Borracha sintet,ca enxofre (qa| Silvino Raulino de Oliveira). 
5. Industrialização do Coco de Babaçu. . t » U Adubos (min. João cleofas). 
7. Fabricação de Locomotivas (gal. Edmundo de Maceoo boares;

p-78> A fOn^r nq interesses de seus associados, "células vivas
1353 Os associados comprometiam-se a de ender os interes^^^ g particjpar
da indústria nacional", resolver seus problem 9 ^Lica aoerfeicoar e baratear os produtos, 
em condições de igualdade de órgãos desSU/SÍSí So^Xesie°aX Sam este setor dá 
e (...) incrementar e fortalecer (...) os laç comércio de peças, aos montadores de 
indústria aos setores afins e, particularme , possível, o consumo interno de
veículos e aos consumidores, para elevar, ao divisas e, também
peças nacionais, poupando, assim, ,So as bases da grande indústria automobilística racional 
ahcerçar, em terreno realmente sol,d^s . pluralidade de indústnas grandes, medias e 
que só é viável com a coexistência obvia oe un p
pequenas, que produzam as peças e acessórios. (id., pp. )
1354 Id., p.79.

A demanda por peças de reposição cuja importação comprometera-se e a recusa 

-categórica das gigantes norte-americanas de estabelecerem unidades verticais no país 

aproximou o governo industrializante de Vargas dos fabricantes "paulistas" de 
autopeças.1350 Decidido a implantar um setor automobilístico nacional, como fizera com 

a siderurgia e com o petróleo, Vargas comprou a briga do setor de autopeças, 

deflagrando a luta entre "nacionalistas" e "entreguistas" em outra arena.
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(...) "A Subcomissão vem trabalhando, ativamente, pela criação da indústria 

automobilística no País, de acordo com a orientação do Governo." E que,

Após sua fundação, a Associação passou a remeter à CEXIM os processos em bloco, às 

centenas, chegando a anunciar a disposição de substituir a importação de quase 8.000 

itens, fazendo com que suas intenções se tornassem do conhecimento dos integrantes 

da CDI.1357

para a chefia da Subcomissão 
pela Associação1359 que 

1360 Daí

A nomeação de Lúcio Meira, ex-presidente da FNM,1358 

de veículos automotores foi muito bem recebida pela Associação 

imediatamente tratou de sondá-lo para uma futura composição de interesses, 

por diante foi rápida a troca de idéias entre as entidades, sobretudo visando vencer a 

resistência à máxima nacionalização da produção de veículos, os importadores e as 

grandes montadoras norte-americanas.1361

Assim, após reunião na FIESP a 18 de junho de 1952 entre representantes da 

Associação e da CDI, na qual sublinharam-se as dificuldades que significavam para o 

país as importações de trigo e, sobretudo, veículos e autopeças, Lúcio Meira a notificou 

que

1355 Id., p.66.
1356 Id., p.67.
1357 Id., pp.74/5.
1358 Dicionário, p.2175.
1359 Gattás, p.79.
rViÍAn7PPPM?ÍLNaaPwrÍ?7a reuniã° da diret^da Associação (Alberto de Mello, Ramiz Gattás 
oouírnn Ma"mana Net°> com a Sub-comissão, perguntaram-lhes a queima-roópa: (...) Se o 
oartíc^T 3 hNaclOna'de Mo^es e a entregasse à direção da iniciativa 
sa rnn^ 93m°S' P°í P ' aos*enhores' inteiro apoio governamental, a fim de que 
dlini ã P 3 'n̂ UStna autom^ilística nacional, aceitariam o encargo de
tdu^r r ~JU gr^ m da concorre™ P™ a solução do problema dessa
inaustnahzaçao? (id., p.81) y 
1361 Id., p.83. --------

consumidores quanto a qualidade e preços, após o que, era enviado à Comissão 

Consultiva de Importação e Exportação do Banco do Brasil (COCIE) para julgamento e 

inclusão ou não no Registro de Similar Nacional, sendo considerado ou não merecedor 

de defesa contra sua importação. A passagem por vários expedientes da burocracia 

fazia com que o processo se arrastasse por meses ou anos, com o risco adicional de 

uma decisão em caráter precário, sobretudo por se tratar de um setor com interesses 

profundamente arraigados.1356
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Conseqúentemente, a CEXIM, já entrosada com a Subcomissão, publicou o Aviso 
n° 288 por meio do qual restabeleceu o regime de Licença Prévia para compra de 

máquinas para fabricação de peças e acessórios sem similar nacional, desencadeando 

intensa campanha contrária por parte do comércio importador.1363

"atendendo às sugestões apresentadas pela Associação da Indústria de Peças 

para Automóveis, solicitei uma série de medidas administrativas, que hão de 

criar o clima favorável para o desenvolvimento das indústrias auxiliares das de 
veículos, já existentes, e para a instalação de novas indústrias.136

(...) restrições às importações de veículos, protecionismo do mercado interno e 

com um tríplice projeto industrializante, decidindo-se, prioritariamente pelo 

setor de autopeças, do de veículos de cargas e utilitários e, por fim, pelo de 

carros de passageiros.1366

A 10 de novembro de 1952 deu-se no Catete o primeiro encontro formal entre a 

diretória da Associação e Vargas, na qual o convidaram para inaugurar a Pr.me.ra 

Mostra da Indústria Nacional de Autopeças,realizada entre 20 de janeiro e 7 de 

fevereiro de 1953 no saguão do aeroporto Santos Dumont, no Rio de lane.ro. Em

tamhém pp.86/91. seu pensamento sobreviveu e suas teses
1364 Diniz, p.75. Simonsen ^lecera em 1948 s^
encontraram ressonância junto aos estrutu
1365 Gattás, pp.94/5.
1366 Negro, p.92.

GATTÁS' PP-97/8’ A r hOuve atos brandos de sabotagerr^ofttra o evento, como 
368 Id.f pp.lll, 115. Segundo Gattas, nouve a

Em meio à citada polêmica entre os seguidores de Gudin e os de Simonsen, Vargas 

reconheceu e aprovou o trabalho da CDI, levando à novas medidas favoráveis ao setor 

de autopeças e a crítica cada vez mais intensas dos importadores. Com efeito, em 

outubro de 1952 deu um passo adiante e, com base no relatório da Subcomissão e 

instituiu o "Plano Nacional de Estímulo à Produção da Indústria de Autopeças e à 

Implantação Gradativa da Indústria Automobilística , acenando com

lane.ro
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(...) criava, no Ministério da Fazenda, a Diretória de Serviços de Registro de

Similares e integrava o sistema fiscal-aduaneiro (...)

abril do mesmo ano, foi a vez da Galeria Prestes Maia sediar a Primeira Exposição da 

Indústria Paulista de Autopeças.1369

E, enfim, entre 1951 e 53, instalaram-se em Santo André e São Paulo a International 

Harvester para montar caminhões, a Willys Overland do Brasil jipes Kaiser e a 

Volkswagen carros de passeio e um utilitário com elevados índices de nacionalização 

das autopeças.1370

as importações atendida pela Instrução

As exposições do setor de autopeças revelaram o total envolvimento do governo do 

estado de São Paulo com os fundamentos económicos do rodoviarismo,1371 bem como 

o elevado grau de sua representatividade junto ao poder público e a receptividade 

deste a suas demandas por proteção a seus produtos. Ainda em 1953, a Associação, 

por ato do Ministério do Trabalho, foi investida na condição de Sindicato da Indústria 

de Peças para Automóveis e Similares no Estado de São Paulo (SINDIPEÇAS); 1372 em 

junho de 1954, a Subcomissão foi transformada na Comissão Executiva da Indústria de 

Material Automobilístico (CEIMA), que além de estabelecer as medidas básicas para a 

fabricação de veículos no Brasil,

a proibição de cartazes (id. dd in?/m oaeroporto. (id.r pp.104/5) ' ' ' a suspensão dos preparativos pela administração do

(DPI) da Secretaría Estadual d0

1371 Em setembro de 1953, 39 fabricant-pc FrSalão do Automóvel de Genebra Suíca (c *ad°S a Associa^° participaram com mostruários no 
as firmas emwéias que se instalaram ATTuS' p’123) certamente tendo ajudado a aproximar 
- Id., p.l3L Caren Add^sensaX da/écada de 195°‘
de autopeças paulista e seu sindicato baçt- Uâ narrat,va ao firmar que ao "inexperiente" setor 
o Aviso n°* 288 em seu favor e ter a im ava emitir u™a declaração de interesses para acionar 
Como ela mesmo mostra, o setor não só pro,biçao do simi,ar importado. (Addis, p.135) 
norte-americanas inclusive, em xeque co mostrou caPaz de colocar grandes montadoras, 
imperialismo do segundo pós-querra nó iír™10- de enfrentar os prepostos nacionais do
1373 Dicionário, p.1545. ' °S ’,bera,s ^náticosque derrubaram Vargas. 

1374 Gattás, p.135.

nacional, para o desagrado dos seguidores de Gudin,1373 radicalmente oposto ao 

planejamento económico e ao desenvolvimento industrial do país.1374
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Com efeito, essa vinha de uma série de eventos que concorreram para minar a 
capacidade de governar de Vargas. As importações de bens de capital em meio à alta
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os opositores da industrialização mobilizavam-se pela revogação das 

0 288 e a Instrução n°* 70 que facilitavam a aquisição 

pelo setor de autopeças, evocando o mau uso que se fez desses

seu 
menos essencial, variando dos itens não produzidos no país aos 

passando pelos merecedores de subsídio, como trigo e papel de

Ao conquistar para si o comércio de autopeças, suas lideranças introduziram uma 

importante cunha política num setor tradicionalmente alinhado com os importadores. 

Sua adesão ao desenvolvimento de base rodoviária significou não só a formação de um 

complexo de interesses diversificado para além de seu núcleo económico original, mas 

também de uma classe social polimorfa, a qual não corresponde mais univocamente 

aos interesses específicos dos industriais.

Segundo Gattás, 

medidas cambiais como o Aviso n 

de bens de capital1378 

expedientes e seu caráter corrupto, a ser substituído pelo câmbio livre e pela retomada 

ortodoxa das importações,1379 e mesmo pela extinção da CEIMA.1380

5.3.2 A ELIMINAÇÃO DE VARGAS

Em visita a São Paulo em 1954, o diretor da SUMOC, Marcos de Souza Dantas, afirmou 

em palestra na FIESP que a situação económica do pais estava sólida e que o 9°^erno 

continuaria a estimular o desenvolvimento apesar da agitação política em curso

1375 Já com Oswaldo Aranha ministro da Fazenda. (Dicionário, p.186)
1376 Id., p.1619.
1377 Gattás, pp. 123/4. ----- • .
1378 Dicionário, p.1619. 4?/3 124/5 (...) O felizardo beneficiário de uma
1379 PRADO JR. [1969], PP-302/3; GATT^ <na>base de Cr$ 18r50 o dólar, para
licença prévia obtinha o direito de Pa9a . depreciação do cruzeiro, o valor real do dolar 
revendê-la num mercado em que, por Ç imagine-se por aí a margem de lucro
chegara, ao desaparecer a CEXIM. (prado P-303)
proporcionado pela especulação e pelos
1380 Gattás, pp. 144/5.
1381 Id., p. 145. --------

n° 70 da SUMOC e da lei n°* 2145, promulgadas em fins de 1953,1375 que ao substituir 

o regime de Licença Prévia,1376 estabeleceu e regulamentou um sistema de taxas 

cambiais diferenciadas para cinco classes de importados, hierarquizados conforme 
caráter mais ou 

artigos de luxo, 

imprensa.1377
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j1382 Dicionário, p.3495.
da Derda^f^nrp^HnH^^/3 de ^n'° n?S ele'9°es Paulistanas de 1953 é considerada um sintoma 
U84pr > 1 prest 9'° de Va:gas Junt0 às classe populares, (/d., p.3496)
raDÍdampntp°n^c'r„, = CUn ° popular' mas ostentando aspecto técnico fortemente renovador, 
São Pauln (íd ihid i C°mpe Ir em tira9em com os maiores veículos de comunicação do Rio e 
emoréstimo de Crt ?Rn 3<ih~ 3 r 3 UND tentaram em 1953 mostrar que Wainer recebeu o 
CPI transformada »m °6S ' lcltai'nente Por interferência de Vargas e seus familiares, numa 
seu oróorio inrnai p rine' °Ja cam,panha Pelos jornais, rádios e televisões do país: dispunha de 
e O Globo f 1 rnnd aliados os Diários e Emissoras Associadas, O Estado de São Paulo 
o 3496/7 '3407 nsegL!indo trans^ormar seu assunto num verdadeiro desafio ao governo, (Jd., 
processe>'drSZ pr°CUrarar" ’ndícios incriminassem Vargas para mover-lhe um 
Lanterna e lanrnn c • Ti A?°St° desse ano' Lacerda fundou no Rio de Janeiro 0 Clube da 
* S! lá havia ínttTdn a' ? Seu combate a Var9as a ™tro patamar.
ter alcançado a maioria ahcnhita np° ' quando da v’tória de Vargas em 1950 alegando o candidato não 
M?e“SKfa sfmXX")™ m • “nsU.uíçào

do fííòXln-X ^nh° rfe 1950' °jor1al‘st3 Carf°s Lacerda escrevera na Tribuna da Imprensa 
presidèn ' r suaJJropriedade: 0 sr• Getúlio Vargas, senador não deve ser candidato à 
recorrerei ~ de™eleit°- não deve tomar posse Empossado, devemos 
1386 a revoluga° Para impedi-lo de governar, (id p 3487)
charnadnEm jU,h° acusado pela Tribunada Imprensa de malversação de fundos e

P^arca do roubo" e "gerente geral da corrupção no Brasil".
{‘d., p.1720) Um dos primeiros a abandonar Vargas foi Adhemar. (Sampaio [1982] p 82)

internacional dos preços devido à guerra da Coréia e à baixa nas cotações do café 

pulverizaram o superávit herdado de Dutra, levando-o, para dar_continuidade às 

importações e aos subsídios necessários à manutenção das metas de desenvolvimento, 

a acumular em 1953 um déficit de 700 milhões de dólares e a elevar a pressão 

inflacionária.1382 Sentida principalmente no bolso dos trabalhadores, provocou a 

eclosão de greves em diversos pontos do país, como a "dos trezentos mil" em São 

Paulo, constrangendo o governo a invocar a legislação de Segurança Nacional e a 

reprimir violentamente manifestações reivindicatórias, solapando seu principal apoio 

político.1383

Todavia, o pior viria de uma conjugação de eventos propriamente políticos com 

consequências devastadoras para Vargas. Os ataques vieram de dentro e de fora. 

Desde 1951, o jornalista e vereador Carlos Lacerda (UDN-DF) movia uma campanha 

contra o jornal Última Hora de Samuel Wainer, único órgão da grande imprensa 

brasileira a apoiar Vargas.1384 Estava firmemente disposto e decidido a cumprir sua 

célebre ameaça de 1° de junho de 1950.1385

Sua estratégia consistiu em martelar incessantemente em todos os mídia disponíveis 

as idéias de "roubo" e "corrupção" associadas à pessoa de Vargas e a seu governo, 

para se legitimar junto à opinião pública sua remoção do poder.1386 Intercedia
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Vargas contra-atacou. Primeiramente, reorganizou seu ministério para contemporizar 

com os trabalhadores e a própria UDN. Nomeou para a pasta do Trabalho João Goulart,

(...) caracterizou-se pelo reforço do anticomunismo e pelo combate aos 

movimentos nacionalistas (...),
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incansavelmente junto às Forças Armadas para que o depusessem.1387

cujo maior "acinte" nesse momento foi a criação da Petrobrás, extinguindo 

unilateralmente a Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, responsável pela execução 

das metas do Plano Lafer, fazendo com que o BIRD e o Eximbank suspendessem os 
~ * 1392financiamentos da indústria de base em instalaçao no pais.

eleições de 1953 articulando a

promovendo cerrada oposição a Vargas, à industrialização,1388 

sua base parlamentar de apoio no Congresso.1389

Para complicar ainda mais, com Eisenhower no poder, as relações Brasil-Estados 

Unidos se deterioraram rapidamente. Por mais que o projeto nacionalista de Vargas 

não significasse risco para a participação dos capitais estrangeiros em determinados 

setores da economia nacional,1390 sua perspectiva de origem o levou a limitar a 

ingerência das grandes empresas internacionais nos assuntos internos,1391 o oposto do 

que preconizava a "doutrina Eisenhower", cuja política para a América Latina, 

conduzida pelo secretário de Estado John Foster Dulles,

1387 Id., ibid. f . dnrAVAnte rotulada de um desvio ilícito de
1388 Id., p.3500. A industrialização de Vargas sera do> deve ser contida.

RR = d°IS d,SS'denKS PTB-& Par,largas (...) Hav,a (...)

nacionalista que sempre mereceu o seu aplauso e essência, caracteristicamente
repudiava, o "capitalismo desumano, absorven ã tendo pátria, não hesita em explorar 
antibrasileiro, que gera trustrre-cria privilégios, e que, p
e tripudiar sobre a miséria do povo. (Bandeira, p. )

p.344.
Foster Dulles, comunicou ao Embaixador Walth ° paqamento de atrasados comerciais, do 
milhões de dólares ao Brasil,e aindai as PTrumanPprometera e qu^Vargas quisera elevar 
empréstimo de 250, que a admmistraçao e p ° Repubiican0, assustou-se. 
para 300. Moreira Sales, apesar de sua rena

Por fim, Lacerda e seus seguidores no Distrito Federal tomaram posição visando as 

"Aliança Popular contra o Roubo e o Golpe", 

e lutando para solapar
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presidente do PTB e seu elemento de confiança nos meios sindicais; para a Fazenda, 

Oswaldo Aranha, seu conselheiro mais-próximo desde 1930; 1393 e os simpatizantes 

udenistas José Américo de Almeida para a Viação e Obras Públicas e Vicente Rao para 

as Relações Exteriores.1394

A primeira medida prática de Aranha foi extinguir a CEXIM substituindo-a pela Carteira 

de Comércio Exterior do Banco do Brasil (CACEX) e baixar a Instrução n°* 70 da 

SUMOC para agilizar a aquisição no exterior de bens de capital e tecnologia mantendo 

o ritmo do programa de industrialização. De fato, essa e outras medidas incluídas no 

"Plano Aranha", visavam assegurar o financiamento da infra-estrutura produtiva depois 

que Eisenhower cortara a ajuda pública aos países em desenvolvimento substituindo-a 

por uma política de investimentos privados.1395

(/d., p.345)
direta e lírticularmp^?^0 pel°DSecretáirio de Es^do a visitar os Estados Unidos (...) e tratar, 
redemocratizacão do nak (C™ 00sevelt emer9ia como candidato em potencial para a 
1394 ^. ,a.çao do pais' e sucessor natural de Vargas, (id., p 295)Dicionário, pp.125, 2889. k P ’

Id., p.187.
suoorto^^nr^^o med'd^ não teve maiores consequências. (...) O Governo do Brasil não 
qualquer controle e^utilizand emp(.esas amer>canas continuaram a transferir seus lucros, sem 
^uperfatummentn p o „tOíOS °S Processos ^destinos e ilegais, tais como -
^Pe^turamento e o expediente de donativos particulares para fraudar o país, (id., p.348)

maiores valnmç Os PreÇ°s do café atingiram no início de 1954 os
maiores valores em toda historia. (Pereira, p.40; Bandeira, p.360)

Por outro, radicalizou o matiz nacionalista e popular de seu governo partindo para um 

novo programa de elevação dos preços internacionais do café, ao que os Estados 

Unidos reagiram exigindo sua imediata desvalorização.1398 Ameaçou nacionalizar

Por um lado, em dezembro de 1953, Vargas denunciou em Curitiba o 

superfaturamemto que as grandes empresas norte-americanas estariam praticando no 

Brasil, o que resultou na promulgação a 5 de janeiro do ano seguinte do decreto 

n°‘ 34.839 que limitou a remessa anual de lucros e dividendos para o exterior a 10% 

do capital registrado pelo câmbio livre bem como as obrigou a se registrarem na 
SUMOC para poderem gozar dos benefícios cambiais que o governo oferecia.1396 Essa 

medida foi interpretada em Washington como interferência indevida sobre os fluxos de 

capital norte-americano levando a represálias como a suspensão imediata de todos os 

empréstimos ao Brasil.1397
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Ao mesmo tempo que inaugurava em Belo Horizonte a siderúrgica da Mannesmann em 

companhia do governador de Minas Gerais Juscelino Kubitschek, a oposição abria um 

Inquérito Policial Militar (IPM) na base aérea do Galeão, no qual confirmou-se a 

participação da guarda pessoal de Vargas no atentado.1403

Pressionado pelo conteúdo do "Manifesto do Generais de 23 de agosto que liquidou 

com seus últimos apoios na área militar,1404 Vargas tomou a decisão até então inédita 

para um homem público brasileiro de morrer por uma causa. Com efeito, na manhã 

do dia seguinte, disparou contra o peito pondo fim à própria vida. Deixou a seu lado a 

famosa "Carta-Testamento", cuja leitura em cadeia nacional de rádio desencadeou pelo 
1406 país uma onda de distúrbios anti-udenistas e anti-norte-amencanos.

No front interno, a campanha de Lacerda empolgava as classe médias. Nos quartéis, 

sobretudo da Aeronáutica, tramava-se abertamente a deposição de Vargas.1402 

O atentado na madrugada de 5 de agosto de 1954 que feriu Lacerda e matou o 

major-aviador Rubens Florentino Vaz selou definitivamente a aliança entre civis e 

militares dispostos a derrubá-lo.

1399 Bandeira, p.349. medida oue acarretaria novas emissões.
1400 (...) Oswaldo Aranha (...) manifestara-se contra a™™a'due
Considerava a anarquia no Tesouro a pior das greve
1401 Dicionário, p.3499.
1402 Bandeira, p.361; Dicionário, P-3500- . , > No mesmo dia do atentado publicou
““ Bandeira, p.363; Dlelontri'. P.3S01. U«rda « só »«mem por esse crime.
artigo na Tribuna da Imprensa declarando, r -,,,airia nara atos como o desta noite. Esse 
É o protetor dos ladrões, cuja impunidade he da audaaa para
homem chama-se Getúlio Vargas, (jd., ibid.) p^rríto conscientes dos seus deveres e
« (...) -os etoxp-pssmedos, ofldals geeerersrio ^«“«mrieseuscemereries 
responsabilidade perante a naçao, .. .e so camjnho para tranqúilizar o povo e
da Aeronáutica e da Marinha, daclaramoJn^rja''da atuai presidente da República, processando-se 
manter unidas as forças armadas a renun ,rinnais" (id D 3502)
sua substituição de acordo com os preceitos const'tucl°n desmoralizado e já não tenho razões 
1405 (...) "Daqui só saio morto. Estou muito velho para ser desmoraiiza
para temer a morte". (Vargas in Diciqna^o, imprensa, os veículos de comunicação
““ U.. p.3503. Populares a.acaram o d® , no Rio de Janeiro e São Paulo, e do
do sistema O Globo, dos Diários e Emissoras associo

e concedeu a Io de maio de 1954 um 

1 colidindo de frente com os militar

empresas como a Light e a Bond & Share,1399 t

aumento de 100% sobre o salário mínimo,1400 uc ueme com os mimares

signatários do "Manifesto do Coronéis", documento que considerava a medida uma 

"aberrante subversão de todos os valores profissionais" que permitia que um 

trabalhador não-qualificado ganhasse o mesmo que alguém com formação 

universitária.
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5.4 O INTERREGNO LIBERAL DE CAFÉ FlLHO

Assim que-o-vice^oão Café Filho assumiu, afirmou logo na primeira nota oficial que 

seu compromisso era

Embora o primeiro desafio do novo governo fosse conter a inflação e o déficit na 

balança de pagamentos com o exterior,1410 o primeiro ato de Gudin foi tomar nos 

Estados Unidos um empréstimo de 200 milhões de dólares de um pool de bancos 

liderados pelo Citibank.1411 Medida de elevado impacto, no entanto, foi tomada no 

início de 1955 por Bulhões quando a SUMOC,

(...) com os humildes, "a preocupação máxima do presidente Getúlio Vargas.1407

Diário de Notícias e de O Estado do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, bem como os escritórios 
da Light, Standard Oil, Companhia Telefónica Brasileira, Helena Rubinstein, Allis Chalmers e do 
Citibank, assim como sedes da UDN, PL, PSD e representações diplomáticas dos Estados Unidos 
em várias cidades. (Bandeira, pp.364/5)
1407 Dicionário, p.528.
1408 Id., ibid. Café Filho possuía um histórico considerável de lutas contra as oligarquias e em 
favor dos trabalhadores. Advogado autodidata e jornalista, adquiriu rapidamente prestígio junto 
a trabalhadores urbanos, rurais e pescadores no Rio Grande do Norte, {id., p.525) Propagandista 
da Coluna Prestes e da Aliança Liberal, foi vítima da represália da oligarquia local fugindo para 
Recife e transferindo-se para o Rio de Janeiro. Chefe da polícia em Natal, foi ferido num 
atentado perpetrado por um militar ligado à oligarquia do estado. Na Constituinte de 1934 
fundou com outros deputados o "Grupo Parlamentar Pró-Liberdades Populares" para combater o 
avanço do integralismo e a aplicação cada vez mais frequente da Lei de Segurança Nacional. 
{id., p.526) Apoiou Armando de Salles Oliveira para a eleição que não houve em 1938 e por 
denunciar diariamente o golpe que se avizinhava, exilou-se na Argentina e foi confinado em 
Córdoba por continuar a atacar Vargas de lá. Em 1945, fundou no Rio Grande do Norte o Partido 
Social Progressista (PSP), cuja sigla seria depois adquirida por Adhemar para renomear seu 
sucedâneo do PRP. Atacou a cassação do PCB e propôs a primeira lei que estabeleceu um piso 
para os jornalistas. Em 1949, denunciou o relatório final da Missão Abbink, o que implicou no 
afastamento do ministro da Fazenda, {id., p.527) Empresário no setor de transportes 
rodoviários, foi escolhido vice de Vargas, tornando-se alvo de intensa campanha da Liga Eleitora 
Católica (LEC) pelo "ranço vermelho" indevidamente atribuído a ele que não participara do 
levante comunista de 1935 em Natal, {id., pp.528, 1820)
1409 Uma das decisões mais acertadas de Café Filho foi a nomeação para o Ministério da Guerra 
do general Henrique Lott, desvinculado dos grupos políticos e que garantiria a posse de seu 
sucessor, {id., p.529)
1410 Id., ibid.
1411 Bandeira, pp.365/6.

Todavia, liberado por Adhemar na medida que a bancada do PSP no Congresso não 

tinha condições de sustentá-lo, Café Filho, compôs o primeiro e o segundo escalões de 

seu governo com civis e militares identificados com a UDN.1408 Desses, os mais 

notáveis foram os udenistas Eugênio Gudin nomeado ministro da Fazenda e o novo 

diretor da SUMOC Otávio Gouvêa de Bulhões.1409
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Seu mecanismo de ação era simples. Segundo Caio Prado Jr.z pela Instrução 

a CACEX

(...) baixou a 

equipamentos, sem cobertura cambial ou 

aos similares produzidos no país (...)

(...) unilateralmente, como numa clara discriminação contra o empreendedor 

privado nacional que, desse modo, não pôde canalizar para o Pais o potencial 

de crédito externo de que dispunha.1413

(...) era autorizada a emitir licença de importação sem cobertura cambial (isto 

é, sem licitação prévia nos leilões de câmbio), de equipamentos industriais que 

correspondessem a inversões estrangeiras. Praticamente, isso dava aos 

inversores estrangeiros o direito de trazerem seus equipamentos sem nenhuma 

despesa cambial, enquanto os industriais nacionais eram obrigados a adquirir 

previamente, com pagamento à vista as licenças de importação exigidas para 

trazerem do exterior os equipamentos que necessitassem. Os interesses 

imperialistas eram tão poderosos junto às autoridades brasileiras, que logravam 

inclusive favores negados aos próprios nacionais 1414

Entendida pelos industriais com um mecanismo explícito de desnacionalização da 

economia brasileira, a Instrução n0’ 113, transformada em trincheira dos monetaristas 

ortodoxos, funcionou

1412 JcU_p.366.
1413 Gattás, p.166.
1414 Prado Jr. [1969], p.306.

(...) anulava a reforma de outubro de 1953, efetuada pela Instrução 70, e 

instituía um regime de privilégio para os capitais estrangeiros, ou melhor, 
americanos.1412

n°- 113,

Instrução 113, permitindo a importação de máquinas e 

restriçãe-de-qualquer espécie quanto
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Com efeito, para não elevar a dívida externa, o industrial brasileiro só poderia importar 

se recorrendo a empréstimo de curtíssimo prazo que os tornavam na prática inviáveis 

ou associando-se a firmas de preferência norte-americanas, as quais exigiam

De fato, o efeito mais profundo da Instrução 

desenvolvimento foi

desnaturando a formação do parque industrial brasileiro por dificultar a participação do 

capital nacional nesse processo impedindo-o de ocupar o espaço que lhe vinha sendo 

preparado desde a década de 1920 e facilitar a entrada no país de máquinas usadas ao 

alcance mas não do interesse dos empresários nacionais.1416

(...) o caminho adotado por muitos industriais brasileiros, e entre os maiores e 
principais, para iludirem a posição desfavorável em que os colocara a Instrução 

no. 113 (...),

(...) Através de seus novos associados, beneficiavam-se dos favores concedidos 

a esses últimos. Acabarão mesmo tirando vantajoso partido da situação, porque 

embora perdessem com a associação sua anterior e completa independência e 

autonomia, terão resolvidos seus principais problemas financeiros e técnicos 

com os grandes recursos de seus novos sócios, o que lhes permitirá ver suas

1415 Bandeira, loc.cit.
1416 Gattás, p.168.

n°-

(...) como primeira condição, a entrega de 51% das ações e 

administrativo da empresa (...),1415

113 sobre o

(...) estimular fortemente as inversões estrangeiras não somente em 

empreendimentos novos, mas sobretudo em associação com empreendimentos 

nacionais já existentes (...),
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empresas crescerem e prosperarem muito além daquilo a que poderiam, 
isolados, aspirar.141- _____

indústria automobilística (...), estreitando

1419
1420
1421
1422

manufaturados para
empresas nacionais e

Apesar dos protestos do setor, a COCIE aprovou a transferência das autopeças sem o 

acompanhamento das máquinas que as produzem para o rol de bens com baixíssimos 

impostos de importação, medida anti-industrial de impacto que só não se efetivou 

devido a insistentes negociações entabuladas pelas lideranças do setor.1420

Diante de tais ameaças, os representantes do setor de autopeças desligaram-se dos 

representantes das fábricas que montavam veículos com peças importadas e, visando 

a fabricação de veículos com peças nacionais, fundaram em 25 de novembro de 1955 

a Associação Profissional dos Fabricantes de Tratores, Caminhões, Automóveis e 

Veículos Similares, do Estado de São Paulo, estando representadas na sessão 

inaugural a Ford, GM, Brasmotor (Simca), Vemag, Mercedes Benz, Volkswagen, Willys 

e International Harvester.1421

Enquanto isso, Gudin e Bulhões tentavam desmantelar o setor de autopeças, 

extinguindo a Subcomissão1418 e preparavam a transferência, por meio do Comunicado 

n° 59 da SUMOC, de seus produtos para a categoria alfandegária que incluía bens de 

importação subsidiada, como as matrizes agro-pecuárias.1419

Apesar das pressões anti-industriais, inaugurou-se em 1955 o complexo produtivo 

Cubatão-ABC-São Paulo que Iria produzir no ABC veículos automotores movidos a 

combustível refinado em Cubatão e comercializados a partir da capital pa 

malgrado as condições políticas adversas sob as quais Kubltschek Inauguraria a 

produção automobilística nacional.142

Kubitschek. (Dicionário, p.2175)
,d’Q Gattás, p.173.

Id., pp. 174/5.
Id., pp. 177/8. . . as empresas estrangeiras exportadoras de
(...) A partir dos anos cinquenta mn(jjfjcar sua oolítica. Face ao surgimento de 

o Brasil foram obrigadas a mod^a pntrada de seus produtos no Brasil, 
~ e às banira' ^^^"grandes investimentos M parder o mercado

SX. IX XX-pe^melra so^o. (Pereuia. PP-«/«
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E, de fato, tanto a UDN fez que poderia se inferir, a partir de Csaba Deák, que esse 

partido constituiu em seu tempo a mais importante agente do entravamento da 

acumulação e da expatriação da riqueza no país, contribuindo para a manutenção da 

baixa divisão e produtividade do trabalho e da baixa capacidade de investimento 

público, impedindo seu desenvolvimento.1423

1428 Kubitschek e Goulart tiveram o apoio do PR, do Partido Nacional Trabalhista (PTN), do 
Partido Social Trabalhista (PST) e do Partido Republicano Trabalhista (PRT), além do PCB na 
clandestinidade. Távora e Milton Campos, de dissidentes do PTB, do Partido Democrata Cristão 
(PDC), do Partido Socialista Brasileiro (PSB) e do Partido Libertador (PL). Também concorreram 
Adhemar pelo PSP e Plínio Salgado pelo PRP. (/d., p.1704)
1429 Id.t pp.1705/6; Bandeira, pp.373/4. ---------

Tendo vencido a impugnação de sua candidatura pedida pela UDN e a chapa Juarez 

Távora-Mílton Campos nas eleições de outubro de 1955,1428 Kubitschek enfrentou 

ainda os militares e udenistas que não aceitavam o resultado, gerando o conhecido 

episódio do "contra-golpe preventivo" do general Lott.1429 Liquidada a oposição a sua 

vitória, Kubitschek pôde, a 21 de dezembro de 1955 como presidente eleito ainda não 

empossado, fundir nas instalações da SOFUNGE em São Paulo, o primeiro bloco de 

motor diesel para um caminhão da marca Mercedes Benz, dando início no país à

(...) emancipação económico-industrial, no setor dos transportes

5.5 Juscelino Kubitschek

Após um bem sucedido mandato como governador de Minas Gerais (1951-1955), 

baseado no tripé eletrificação-rodovias-industrialização,1424 Kubitschek despontou 

como candidato à sucessão de Café Filho pela coligação PSD-PTB.1425 Todavia, a 

escolha de João Goulart como seu vice1426 levou os militares a apelar para uma 

candidatura "de união nacional" e Lacerda a atacar virulentamente Kubitschek e a 

clamar pela intervenção armada.1427

inteirament^em^ caso da indústria automobilística dos anos 1950,
anos 60 quando uma indifct. ?eiraS. eS(?e 0 Pnncípio, ou da indústria eletroeletrônica durante os 
pMIa^xeSva^r,^ S' MSCe"te foí è ™ depreciação através de 
P 37 ) ta0 entre9de 30 capital estrangeiro (dai 'entregulsmo'). (Deák [1991],

«« Dicionário, p.1701.
1425 Id., p. 1702.

Id., p.1704.
Tribuna da Carl°S. La^erda tambam voltou à carga nas páginas de seu jornalreS^^ KUb,tSChek de "Pensador da canalhice nacional" e

reivmaicando uma reforma da democracia para instaurar a legalidade legítima", (id., p.1703)
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IGattás, pp. 183/4. (grifo do autor citado) 
Benevides [1979], p.23. , , . „
(...) aliança - aparentemente "espúria

___

(...) coordenação no combate ao comunismo, entrosamento maior da CIA com 

os serviços secretos brasileiros.1437

Maria Victoria Benevides caracterizou o governo Kubitschek como um caso "atípico" na 

história recente do país de estabilidade política com desenvolvimento económico em 

meio às crises que abalaram seu mandato.1431

Alem de uma delicada conjugação de fatores políticos internos, Kubitschek deparou-se 

com um cenário internacional desfavorável, mais precisamente da parte dos Estados 

Unidos. Ao encontrar-se com Eisenhower e Dulles na Flórida, Kubitschek estranhou sua 

excessiva preocupação com o comunismo no Brasil, o que para ele não significava 

perigo algum. Ambos não acolheram seus argumentos em favor de um programa de 

investimentos, para desenvolver o Brasil, como fundamental à segurança do sistema, 

considerando prioritárias as medidas de repressão: enquanto Kubitschek queria 

capitais, fábricas e desenvolvimento, Eisenhower e Dulles reclamavam

Para a autora, seu sucesso se deveu à conjugação de três fatores: 1) o "ponto ótimo" 

da aliança "aparentemente espúria" PSD-PTB,1432 que lhe permitiu neutralizar 

momentaneamente a tensão entre o arco de interesses burgueses urbanos e rurais 

agremiados no PSD, e da classe média progressista e do proletariado urbanos 

vinculados ao PTB,1433 bem como preservar a base parlamentar de apoio às medidas 

governamentais, sobretudo a aprovação do orçamento;1434 2) a contenção dos 

arroubos golpistas das Forças Armadas por meio da manutenção do general Lott no 

Ministério da Guerra,1435 e 3) o papel do Executivo por meio de sua política 

económico-administrativa, particularmente o Plano de Metas.1436

rodoviários.1430

1430
1431
1432

urbano-populista, (id., p.64)
1433 Id., pp.74, 87/94, 110/21.
1434 Id., pp.76/7, 79/83. Maria Victória. Benevides aponta ainda os
1435 O "tripé de segurança". GW-, PP-}*9' utXados por Kubitschek, como sua lotação em postos 
"mecanismos de cooptaçao dos mi
civis da administração pública. (id., PP-*8 f
1436 Id., pp.201, 206, 210 et seq.
1437 Bandeira, p.375.
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Queriam também que Kubitschek entregasse a exploração do petróleo brasileiro a 

pequenas empresas norte-americanas, que não provocariam na opinião pública a 

resistência suscitada pela Standard Oil.1438

Aos norte-americanos também não agradava o Programa de Metas: suas grandes 

fábricas de automóveis recusavam-se a estabelecer filiais no país alegando "falta de 

Mas, contidos os militares mais exaltados e garantido o apoio no 

a sua política económica, Kubitschek iniciou o programa de 

desenvolvimento que pretendeu fazer o país avançar 50 anos em cinco. Uma das 

medidas mais significativas nesse sentido foi a nomeação do almirante Lúcio Meira, 

ex-presidente da CEIMA do governo Vargas, para o Ministério da Viação e Obras 

Públicas.1440

1438 Id., p.374.
1439 Id., p.375.
1440 Dicionário, p.1706; Negro, p.95. nniíHra
1441 (...) A entrada em massa do capital estrangeiro foi a principal fonte de oposiçaõa p 
económica do Govemu~Kubitschek por parte da "esquerda". (Benevides [1979], p.236)

Ambos fizeram o que estava a seu alcance para facultar ao capital nacional tomar 

parte no surto industrial que em meados do século XX deslocava rapidamente o centro 

da economia brasileira do campo para as cidades. Inclusive agigantaram o Estado a 

níveis comprometedores de sua eficiência para queimar etapas nesse processo e 

disponibilizar para a burguesia nacional formas modernas de investimento capitalista, 

na indústria automobilística, por exemplo. Igualmente, cientes das limitações do 

capitalismo nacional, procuraram atrair para o país investidores estrangeiros dispostos 

a contribuir para o esforço de industrialização sem que isso implicasse em uma 

renovação de formas coloniais de exploração da mão-de-obra pouco qualificada, como 

no caso da brasileira.

5.5.1 O CAPITAL ESTRANGEIRO

Embora se afirme a existência de "compromissos" do Kubitschek com o capital 

estrangeiro, ou que ele "escancarou" o país para as multinacionais,1441 é preciso 

matizar essa informação. Assim como Vargas, Kubitschek era nacionalista mas não 

xenófobo e em momento algum de sua vida pública se manifestou a priori e 

intransigentemente contra investimentos estrangeiros na economia brasileira.

mercado".1439
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E, de fato, desde os tempos da Câmara Americana de Comércio em São Paulo na 

década de 1920, passando pela organização dos Rotary Clubs e pela ida dos oficiais 

brasileiros à academias militares norte-americanas no segundo pós-guerra, os Estados 

Unidos conseguiram organizar no Brasil um eficiente lobby favorável a seus interesses. 

Essa tendência efetivou-se no grupo de militares, economistas e políticos ligados a 

partir de 1945 à UDN, radicalmente dispostos a enfrentar qualquer manifestação que 

considerassem emanada de Vargas e de seu ideário nacionalista ainda que capitalista 

não xenófobo.

Assim, não se pode esquecer que os Estados Unidos, diferentemente da potência 

imperialista que o antecedeu no Brasil, teve o cuidado de preparar politicamente sua 

"zona de influência" para o posterior investimento de seus capitais no país em níveis 

que consideravam politicamente seguros.

Nesse sentido, a maior "conquista" norte-americana no período foi a Instrução n0- 113, 

baixada por Bulhões durante o governo Café Filho, brecha através da qual capitais 

estrangeiros, norte-americanos, europeus e até japoneses, literalmente invadiram a 

economia brasileira desnacionalizando-a irreversivelmente e lançando-a durante o 

mandato de Kubitschek num novo patamar na divisão internacional do trabalho.

É necessário, pois, reportar-se ao complexo quadro político e institucional brasileiro de 

meados do século XX para se compreender a natureza do embate entre as forças 

nacionalistas e seus adversários, numa época em que ainda era cabível um projeto 

"nacional" de desenvolvimento de forma relativamente independente das matrizes do 

sistema capitalista.

1442 Dreifuss [1981], P-49. Um 
tinha sua industrialização quase 
a norte-americana Anderson
da Sociedade Algodoeira do I
desde a virada c - onn9/Revisada%20dez%202002/014.pdf)
univap.br/biblioteca/hp_dez_2002/Revi

o algodão 
por empresas estrangeiras, 

Bunge, 
atuante

Vale dizer, associações de capital estrangeiro com empresas brasileiras particulares ou 

estatais, joint ventures e controle acionário externo já havia desde antes de 

Vargas.1442 Todavia, após a Instrução n0' 113 tornou-se a tendência que a economia 

brasileira teve que seguir, acredito, não tanto para não correr o risco de um eventual 

desabastecimento, mas por força do projeto político e social subjacente à "invasão"

setor chave da economia 
totalmente controlada

Clayton e a holandesa
______ __ Nordeste Brasileiro (SANBRA),

do século XX. (bungealimentos.com/institucional/aempresa/historico.asp;

univap.br/biblioteca/hp_dez_2002/Revi
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económica das multinacionais a partir desse período, motivo pelo qual o governo 

Kubitschek não a revogou.1443

Foi sob esse regime de formação de capital que se instalou no país a indústria-chave 

do desenvolvimento brasileiro, a fabricante de motores e montadora automobilística. 

Durante a fase de retração política do capital norte-americano, enquanto seus 

prepostos tramavam na ESG junto com a UDN a retaliação contra Vargas e seguidores, 

a indústria automobilística brasileira se montou com capitais nacionais privados, 

estatais, europeus e mesmo norte-americanos, permitindo a execução do Programa de 

Metas apesar da oposição dos Estados Unidos.1446 

Em suma, o capital estrangeiro foi,

(...) assim como a inflação, uma opção ainda condizente com o sistema político 

da época, do ponto de vista económico e político. Numa fase de crescente 

substituições de importações, se o capital externo marginalizava alguns setores

Como vimos no item anterior, o dilema político que se colocou para Kubitschek foi o do 

desenvolvimento distributivo "sem medo do comunismo" vs. o crescimento 

não-distributivo e fundado numa política de "segurança contra o comunismo".1444 Vale 

dizer, Kubtischek acreditou e apostou que o capitalismo era possível sob uma 

perspectiva burguesa e nacional com a participação do capital estrangeiro por meio de 

joint ventures entre ambos capitais, em relativo "pé de igualdade" empresarial. Mas foi 

a multinacional politicamente invasiva que triunfou em 1964.1445

1443 (...) Como o output legal foi considerado uma das variáveis básicas na análise de políticas 
governamentais, cumpre ressaltar o papel da Instrução 113 da SUMOC. Esta instrução, embora 
anterior ao Governo Kubitschek (...) alcançou neste período seu ponto ótimo de eficácia, 
favorecendo a entrada em massa de capitais externos, sob forma de bens de equipamento, ao 
permitir licenças de importação sem cobertura cambial. (Benevides [1979], p.238)
1444 (...) Na verdade, já desde o Governo Vargas, a hostilidade americana aos planos de 
desenvolvimento nacional era evidente; no período Kubitschek as relações melhoraram, mas os 
americanos não se entusiasmaram com o Programa de Metas, muito ma is preocupados (...) com 
o combate à "subversão comunista". (Kubitschek citado por Benevides [1979], p.237, n.68)
1445 Enquanto isso, Adhemar iniciava em São Paulo sua gestão municipal, elitizando-a, 
preparando_sua cessão à classe média por meio da radicalização do rodoviarismo urbano, para 
selar sua adesão ao projeto social calcado no modelo económico do capital multinacional e 
associado fundamentalmente automobilístico.
1446 (...) Esse ponto merece ser assinalado, pois contraria a tese básica da "teoria da 
dependência", isto é, a implementação do Programa de Metas não "dependeu" de uma 
estratégia especificamente favorável do país hegemónico do sistema capitalista, ou seja, nao 
houve "sincronia" entre os movimentos interno e externo. A estratégia nacional, dejceleraçao 
da industrialização, "encontrou viabilidade nas brechas do policentrismo, com a emergência dos 
países do Mercado Comum Europeu e do Japão, (id., p.237)



Tabela 5.4 Distribuição das empresas no país por montante de capital e nacionalidade (1962)

Associadas [II] NacionaisMultinacionais [I]
Montante de

capital
(%)Número(%)Número(%)Número

Bilionárias* 77

Multibilionárias** 31

31,68729,38139,1108
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industriais, era indispensável para o projeto global de desenvolvimento, o que, 

de certa forma, correspondia aos anseios de muitos grupos, inclusive os 

militares.14''7

221 (64,8)

55

(83,7)

276 (68,4)Total

Fonte: Dreifuss [1981], p.52.
• Montante de capital de Cr$ 900 milhões a 4 bilhões.
** Montante de capital acima de Cr$ 4 bilhões.

Desse modo, se se pode imputar a alguém a "abertura" do país para a invasão das 

multinacionais, esse alguém não foi Kubitschek, mas à diretória da SUMOC por meio 

de Bulhões, durante o mandato de Café Filho. E Kubitschek não poderia sair tomando

E, facultada pela medida cambial baixada por Bulhões no governo de seu antecessor, a 

penetração do capital estrangeiro na economia nacional no governo Kubitschek 

com intensidade tal que levou à crescente concentração económica, à centralização 

dos capitais com o predomínio de unidades industriais e financeiras integradas, ao 

controle oligopolístico do mercado e à emergência política do capital multinacional ou 

associado,1448 de modo que na virada da década de 1960, uns poucos conglomerados 

bilionários conquistaram um papel estratégico na economia brasileira, ocupando 

posições de liderança nos setores principais onde operavam, controlando uma parte 

substancial da produção e circulação de bens,1449jarticularmente a industna 

automobilística, de tratores e equipamentos rodoviários.

1447 th n orq í \ Fntrp iqss e 1961 entraram no Brasil 2,18 bilhões de dólares e menos de
Id.f p.238. (...) Entre 1955 e , nnvemo Os investimentos se concentraram na

5% foi destinado a áreas fora das prioridades do g , . fem eietriCidade e aço.
indústria automobilística, transportes aereos, 
{id., pp.236/7)
1448 Dreifuss [1981], p.49.
1449 Id., p.50. .
1450 Id., p.58.
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(...) fundamentada na tese de que os Estados Unidos deveriam considerar, 

prioritariamente, a luta contra o subdesenvolvimento, dando-lhe preferência às 

medidas de repressão, a fim de consolidar e fortalecer a Democracia na América 

Latina (...),

(...) Não havia mais lugar para a diplomacia passiva e subserviente do 

compasso com Washington.1451

Todavia, M.V. Benevides aponta que, embora o PSD de Kubitschek e a UDN de Lacerda 

fossem partidos igualmente tradicionais e conservadores com intensa penetração nas 
zonas rurais menos desenvolvidas conferindo-lhes identidade ideológica,1452 

distinguiam-se pela natureza de suas respectivas clientelas.

Por um lado, o PSD, realista, pragmático, e oportunista, mostrou-se mais aberto às 

mudanças económicas e sociais que sacudiram o século XX gerando um "clientelismo 

de consenso" em torno da orientação relativamente modernizante de Vargas.1453 Por 

outro, a UDN, "conservadora senhorial" e presa ao legalismo de seus "bacharéis", 

resvalou para um clientelismo adesista1454 do tipo "chapa-branca".

No entanto, ambos a uniram-se no Congresso para exercer uma "vigilância 

conservadora" em torno de temas tabu como a reforma agrária e a extensão da

medidas contra os investimentos estrangeiros, o que implicaria em envolver-se em 

mais um enfrentamento além daqueles que já travava contra os-militares e civis 

udenistas, mesmo porque sua perspectiva de desenvolvimento se localizava no 

horizonte capitalista, como deixou claro na "Operação Pan-Americana" (OPA),

1451 Bandeira, p.382. (...) Nas conversações entre Dulles e Kubitschek, foi evidenciado que, 
embora o governo norte-americano desejasse proceder a reformulações na OPA, o interesse 
prioritário dos EUA era reprimir o comunismo. Para tanto, Dulles solicitou ao governo brasileiro a 
oficialização da presença da Central Intelligence Agency (CIA) no pais. (Dicionário, p.1709)
1452 Benevides [1979], p.133; Souza, p.145.
1453 (...) Em São Paulo o PSD teria um nítido sentido industrialista e progressista. (Benevides 
[1979], p.134)
1454 Id., ibid. (...) F. V/EFFORT considera que a derrota de Mello Franco para o velho oligarca da 
República Velha (Otávio Mangabeira) [da corrente -^desista" da UDN] foi uma oportunidade 
perdida para pelo liberalismo brasileiro de uma aproximação com os temas igualitários da 
democracia moderna (...). (id., ibid., n. 51)
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5.5.2 O Programa de Metas

Kubitschek assumiu a missão de levar adiante o processo de desenvolvimento do Brasil 

e inaugurar um novo país, com uma história diferente da que tivera até então, 

centrada no litoral e debruçada, mazomba, sobre o Atlântico norte, sede do sistema 

capitalista e do mercado externo.

(...) O que importa salientar (...) é ^^‘c^^^^tornar realidade no

» ‘"“SS.XpAW í
"identidade ideológica" entre os dois partidos con$ eieirões presidenciais, Juscelino apoiou 
declarado interesse de Castelo Branco em Cabllllavam os
essa decisão, declarando qu^as ãaraotias^çmticase^as a^ *
líderes pessedistas a propor seu nome a deliberado do diretono sobrevivência política
Silva e a "linha-dura" do Exército, (...) que nao responsabilidade do
(...), formularam a cassação de seus direitos 
ex-presidente na deterioração do sistema 0 5é P
1457 Braga & Agune, pp.9/10, 11, 15; Costa , Alonso & Tonioka, p.56.
- SSSSta: (...) em que medida ojo^mo foi ou 

de planejar? (...) E responde: (...) segundo Weffort, (...) por

O que orientou esse projeto foi a transferência da capital da Republica para o 

interior1458 e a ligação rodoviária de Brasília com o país foi a forma de viabiliza-la. 

Entretanto, praticamente todo o mandato de Kubitschek esteve sob cerrada e 

agressiva oposição de setores contrários do desenvolvimento, liderados pela UDN. 

Assim, seu projeto económico e social, o Programa de Metas,

Objetivou ampliar a indústria de base para radicalizar a produção dos similares 

nacionais que substituiriam os importados. Sobretudo, fabricar veículos automotores 

para transportar passageiros e cargas com os quais se conquistaria, sobre bases 

essencialmente rodoviárias, o interior do Brasil, em meio a uma expansão renovada da 

fronteira agrícola primeiramente para o oeste e depois para o norte do país.

legislação trabalhista ao campo,1455 ou aninharem-se no Estado quando, sob intensa 

pressão do capital estrangeiro multinacional ou associado, a idéia defendida por 

Kubistschek de um desenvolvimento distributivo "sem medo do comunismo" foi 

suplantada pela opção por um crescimento nãos-distributivo e fundado numa política 

de "segurança contra o comunismo", culminando no embarque de todos os matizes 

burgueses, ou seja, tanto da UDN de Prestes Maia quanto do PSD de Anhaia Mello e do 

PSP de Adhemar, além de partidos menores na adesão ao regime de 1964.1456
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junto à população estabelecendo vínculos governo-sociedade que neutralizassem o 

esforço de desestabilização política mobilizado_pela UDN.1460

Apesar disso, o Programa de Metas não foi concebido na acepção compreensiva do 

termo, mas, sim, como um plano para alguns setores-chave da economia brasileira, 

tanto públicos quanto privados.1461 Resultou da percepção da existência de "pontos de 

estrangulamento" em áreas de demanda insatisfeita que asfixiavam o conjunto da 

economia, e de "pontos de germinação",1462 nos quais os investimentos induziriam 

atividades diretamente produtivas, justificando o planejamento basicamente nos 

setores de alimentação, energia, indústrias de base e, em particular, transportes.1463

Seus antecedentes foram as "missões" da década de 1940, os trabalhos da Comissão 

Mista Brasil-Estados Unidos, encarregada de implementar as diretrizes do Plano Lafer, 

a criação do Banco Nacional do Desenvolvimento Económico (BNDE), instituído para 

financiá-las1464 e, sob a direção de Celso Furtado, o Grupo Misto de Estudos 

BNDE-CEPAL, formado em maio de 1953, o qual, dois anos depois, divulgou o relatório 

"Esboço de um Programa de Desenvolvimento para a Economia Brasileira - Período de 
1955-1962", base do trabalho que norteou a atuação económica de Kubitschek.1465

politicamente relevantes outorgavam, através do voto, legitimidade ao regime e à conciliação 
entre as elites e estas por sua vez se comprometiam a ampliar as oportunidade de emprego, 
garantindo dessa maneira a legitimidade de seu mando. (Lafer [1970], pp.32/3)
1460 Benevides [1979], pp.211/2.
1461 (...) O Programa de Metas não era uma plano compreensivo, mas sim um plano setorial. 
Conseqúentemente, não propunha a alocação de todos os recursos através do processo de 
planejamento. (...) Metodologicamente, a técnica de elaboração do plano foi a seguinte: 
primeiro fez-se um estudo das tendências recentes na oferta e na demanda desses 
setores-chave. Em seguida, através de um prognóstico baseado na extrapolação da composição 
provável da demanda nos anos subsequentes (...), foram fixadas as metas quantitativas em 
cada setor, para um período de cinco anos. Final mente, estabelecidas as metas (...), eram 
submetidas a uma revisão contínua através do método de aproximações sucessivas. Essa técnica 
de planificação era, portanto, adequada para programar o setor com o grau de sofisticação 
permitido pelos dados estatísticos então disponíveis, mas era incapaz, por si só, tanto de 
identificar o setor que deveria ser planejado, quanto de verificar em que medida as metas 
estabelecidas num setor seria compatíveis ou consistentes com outras metas, no mesmo setor 
ou em outros. (Dicionário, p.2838)
1462 Id., p.2837.
1463 (...) Justificou-se igualmente investimentos no setor de transportes (rodovias) pois as 
ligações do país com Brasília, assim se supunha, provocariam a integração e o desenvolvimento 
do hinterland. (Lafer [1970], p.35)
1464 Dicionário, pp.282/3.
1465 Id., p.591. Cabe observar que, nesse momento, a influência do pensamento da CEPAL 
(Comissão Económica para a América Latina, órgão regional da ONU criado em 1948 com sede 
em Santiago do Chile), corroborava a ideia segundo a qual somente o planejamento e o 
desenvolvimento poc. meio de radicais transformações na estrutura económica, tais como 
reforma agrária, mudanças no comércio exterior e, sobretudo, a(...) industrialização voltada 
para o mercado interno, colocando-se numa posição frontalmente antimonetarista (...), (jd.,



I)

295

I
i

♦ 
I 
I 
I 
i
I 
)

I

I
I 
r

1
E

Por fim, os recursos necessários viriam do estímulo à entrada de capitais estrangeiros, 

da ampliação da participação do setor público na formação interna de capital, da 

canalização de recursos privados para as áreas estratégicas, bem como da 

manipulação da estabilidade monetária, permitindo uma alta anual da inflação em 

torno dos 20%.1471

O impasse se resolveu com os "grupos executivos", órgãos colegiados paralelos à 

administração normal, formados por administradores públicos e industriais,1468 

encarregados de formular e coordenar a política aplicável a cada uma das atividades 

especificadas no Programa onde houvesse interesses privado; onde predominasse o 

setor público, a responsabilidade cabia ao BNDE.1469 0 primeiro, o mais importante e o 

mais produtivo foi o Grupo Executivo da Indústria Automobilísitca (GEIA).1470

Para implementá-lo, instituiu-se o Conselho de Desenvolvimento (CD), órgão de 

planejamento vinculado à presidência da República.1466 Para viabilizá-lo, Kubitschek------

lançou mão da "administração paralela". Com efeito, de quase 230.000 servidores 

federais, o CD avaliou que cerca de 12% desse total apenas eram concursados que 

ingressaram no serviço público por mérito. Tal situação de "competência difusa" 

poderia comprometer a capacidade do governo atingir as metas estabelecidas pelo 
Programa.1467

P-1415), colocou o Programa de Metas numa situação ainda mais conflitante com a pressão 
norte-americana visando reduzir sua política externa para o sub-continente a ações 
Poflcial-militares de contenção ao comunismo, (ver Bandeira, p.389)

Presido por Lucas Lopes (1956-1958), Roberto Campos (19*58-1959) e pelo almirante Lúcio 
i467Íra (1959‘1961)« (Dicionário, p.2836)
1468 ^FER [197°1' P-39-

(• •.) Esta administração paralela era constituída por órgãos existentes - em que a diluição 
do sistema de mérito não tinha ocorrido, como é o caso do BNDE, do Banco do Brasil (CACEX), 
da SUMOC - ou, então, por órgãos novos para os quais se drenou a competência disponível no 
^viço Pelico, (id., p.40)
1469 Zá., p.41.

Id., p.40; Sob Kubitschek foram criados, além do GEIA, o da Indústria da Construção naval 
- (GEICON), da Indústria Mecânica Pesada (GEIMAPE) e da Assistência à Média e Pequena 

Empresa (GEAMPE) (Dicionário, p.1519) (...) Foi precisamente o controle formal e real da zona 
de incerteza [o setor externo da economia] que garantiu a . essa administração paralela as 
condições de seu efetivo funcionamento, pois as metas do plano, fundamentalmente, ou eram 
metas de infra-estrutura ou eram metas de substituição de importações. Em ambos os casos, a 
zona de incerteza era a oferta de tecnologia e/ou a oferta de recursos financeiros controlados 
por esses órgãos de ponta da administração pública, dada a situação estratégica em que se 
encontravam na manipulação de incentivos instituídos pelo Plano de Metas. (Lafer [1970], p.41) 

1 Id., p.1714.
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posteriores entre as Metas do Programa, Celso Lafer afirma que

Brasil por Vargas.
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1472

1296

____________ Meta____________
16. Matadouros industriais______
17. Mecanização agrícola________
18. Fertilizantes________________
19. Siderurgia_________________
20. Alumínio___________________
21. Metais não-ferrosos_________
22. Cimento___________________
23. Alcalis____________________
24. Celulose e papel_____________
25. Borracha__________________
26. Exportação de minério de ferro
27. Indústria automobilística
28. Construção naval___________
29. Indústrias mecânica e elétrica pesada
30. Educação**________________

Realização (%) 
80

107,4
250
108
66,7
247,8
90,3
94

112,2
100,1
94
92,3
98,7
150

ENATEC

Realização (%)
87,6 

IEA (USP) 
-27,6***

75,5
69
76
50
207
115
56,1
99,9
100
24
71
45

(...) A indústria automobilística levou à programação de auto-peças, de metais 

não ferrosos e borracha (...),1474

o que não é totalmente verdadeiro. Não só a indústria de autopeças não é um linkage 

posterior da indústria automobilística, como também, vimos, ela atuou como linkage 

anterior da própria indústria de base que começou a ser instalada no

Benevides [1979], p.210.
Tabela 5.5 Resumo do Programa de Metas (1956-1961)

______Meta________
1. Eletricidade_________
2. Energia nuclear**
3. Carvão mineral_______
4. Petróleo (produção)
5. Petróleo (refino)_____
6. Ferrovias (reaparelhamento)
7. Ferrovias (construção)
8. Rodovias (pavimentação)
9. Rodovias (construção)
10. Portos e dragagem
11. Marinha mercante
12. Transportes aéreos
13. Trigo______________
14. Armazéns e silos
15. Armazéns frigoríficos
Fonte: Lafer [1970], pp.43/8.
* Meta inicial/meta final ou meta inicial/meta revista. t
** Considerou-se a consecução da meta energia nuclear a instalação do Instituto de Energia Atómica (IEA) da USP. Quan 
à educação, além do aumento dos recursos do MEC, considerou-se meta os trabalhos realizados pelo Grupo Executivo 
Ensino e Aperfeiçoamento Técnico (ENATEC).
*** Devido à substituição do carvão por diesel nas ferrovias.
1473 Lafer [1970], p.42.

As 31 Metas do Programa de Kubitschek distribuem-se em seis grandes grupos: 

energia -fl—a-5),- transportes (6 a 12), alimentação (13 a 18), indústrias de base 

(19 a 29), educação (30) e Brasília (31), a "Meta-síntese".1472 Durante a vigência 

aproximada do Programa de Metas (1957-1962), o PIB brasileiro cresceu em média 

7% a.a., em comparação com os 5,2% entre 1947 e 1956, ao passo que o crescimento 

da renda real per capita foi de 3,9% a.a. contrastando com os 2,1% do mesmo 

período, contrariando as projeções iniciais e pessimistas do Grupo Misto de Estudos 

BNDE-CEPAL que o elaborara.1473

5.5.2.1 O papel da indústria automobilística no Programa de Metas

Ao analisar as "demandas derivadas" que estabelecem os linkages anteriores e
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(...) A decisão de criar no Brasil a indústria automobilística (meta 27) foi 

motivada basicamente pelo fato de que sua implementação, mesmo a curto 

prazo, significaria uma redução no valor das importações e, conseqúentemente, 

uma economia de divisas.1475

E se Brasília foi a "meta-síntese" do Programa, a indústria automobilística foi a meta 

política e economicamente mais importante do conjunto, que viabilizou a construção 

da nova capital federal em meio ao vazio do planalto Central bem como sua posterior 

ocupação.1476 E a indústria automobilística, assim como Brasília, depararam-se com 

intensa resistência a sua implantação, sobretudo por parte da UDN.

Além disso, juntamente com a importação de trigo e petróleo, a de veículos 

automotores era um dos mais agudos pontos de estrangulamento da economia 

brasileira no início da década de 1950 detectado pelo Programa de Metas, responsável 

por uma considerável sangria de recursos. Assim,

5.5.2.2 O GEIA e a indústria automobilística no ABC paulista

Segundo Helen Shapiro, a "orgia de gastos internacionais a que os brasileiros se 

entregaram nos anos que se seguiram à II Guerra revelou que, surpreendentemente, 

os veículos automotores encabeçavam a lista das importações, superando 

tradicionais trigo e petróleo.1'” Além disso, a Tabela 5.6 mostra que, embora 

pequeno, o mercado brasileiro não era nada desprezível, sugerindo a orientação 

fabricantes estrangeiros em sua direção.

dólares - um montante que excedia de muito os custos
estabelecimento da indústria automobilística no Conaresso- "4 importância que passou a
1476 A 15 de março de 1956, Kubitschek declarou ao vem criar a
adquirir, no país, o transP?rtf./^°V'ant'nós a indústria automobilística, em bases 
necessidade urgente de ser instituída, en ' pugnar pela implantação da 
amplas e definitivas. A decisão governamenta^, em^Kubitschek citado por 
indústria automobilística, a curto Prazo' afirmação da historiadora Helen Shapiro 
Gattás, p.189) Essas postura conJ™".aropa/CJÍ% de Consum<?' classificado como "indústria de 
segundo a qual o setor automobilístico e , m conta Os diferentes
base" no Programa. (Shap.ro, p.35) Isso se de interiorização da
usos dos veículos utilitários e
economia como o que estava implícito na p
1477 /d., p.25.

Shap.ro


-
■

■

■
■
■

I
I

Número de veículos

Estados Unidos 51.425.675

Inglaterra 3.321.428

Canadá 2.808.727

2.635.700

1.800.000

Austrália 1.523.000

Alemanha Ocidental 1.216.546

676.000

637.523

Brasil 529.577
Fonte: Nascimento, p.73.
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Tabela 5.6 As dez maiores frotas em 1952
País

Itália

África do Sul

França

URSS

Assim, a expansão ultramarina àquela altura foi a saída para o impasse. Todavia, a 

diferença de calibre entre as empresas norte-americanas e européias determinou em 

que direção ela se deu. A rápida recuperação e expansão do mercado europeu aguçou 

a avidez das empresas norte-americanas, sobretudo da GM e da Ford, que praticaram 
políticas agressivas de instalação de unidades produtoras na Europa.1479 Às empresas 

européias, por sua vez, assediadas em seus próprios países, aproveitaram a proibição 

baixada por Vargas em 1953 de importar veículos montados ou SKD.1480 Nesse ano, as 

alemãs Mercedes Benz e a Volkswagen, bem como a norte-americana Willys Overland, 

instalaram montadoras CKD e juntaram-se às veteranas GM, Ford, e à brasileira 

Veículos e Máquinas Agrícolas S.A. (VEMAG), em operação desde 1946.1481

1478 Id., p.26.
1479 Id., ibid.
1480 (...) Após 1° de janeiro de 1954, essa restrição ampliou-se de forma que somente poderiam 
se importados os CKD que não contivessem peças já produzidas no Brasil, (id., p.28)
1481 Id., p.28. --------

Ainda de acordo essa autora, na virada da década de 1950, os lucros domésticos das 

empresas tanto norte-americanas quanto européias retraíam-se, devido à recuperação 

de seus próprios mercados e a retomada da competição entre as empresas. Nos 

Estados Unidos por conta da satisfação da demanda reprimida durante a guerra, e na 

Europa, da recuperação pelo Plano Marshall e pela formação da Comunidade 

Económica Européia (CEE).1478
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Nesse momento, a história da implantação da indústria automobilística no Brasil se 

tornou um complexo emaranhado de fatos económicos e políticos responsáveis pela 

forma e timing com os quais as empresas adentraram o mercado nacional envolvendo 

a formação de uma indústria com acentuada tendência oligopolística numa economia 

concorrencial ainda incipiente e, sobretudo, tímida.1485

Os recursos viriam sobretudo por meio da conhecida Instrução n 113 da SUMOC, dos 

leilões diferenciados de divisas e de empréstimos subsidiados do BNDE para as 

empresas que se habilitassem a cumprir as ambiciosas metas de nacionalização do 

Plano. As Instruções de nos- 127 e 128 da SUMOC, baixadas em março de 1956, foram 

entendidas pelo setor de autopeças como contrárias às diretrizes do GEIA, uma

Em maio de 1956, o Grupo de Trabalho para a Indústria Automobilística apresentou a 

Kubitschek relatório que o levou_a criar um mês depois o GEIA, com plenos poderes 

para orientar o processo e definir as metas de nacionalização de cada veículo.1482 Seu 

presidente, o almirante Lúcio Meira, orientou Kubitschek a assinar entre junho e julho 

desse ano três decretos de um total de quatro que definiram o "Plano Nacional da 

Indústria Automobilística", orientando primeiramente a nacionalização de caminhões, 

jipes, utilitários e caminhões leves,1483 deixando os automóveis de passeio para o início 

de 1957.1484 Desse modo, a implantação final da indústria automobilística no Brasil 

deve ser considerada em duas etapas, a dos veículos de carga e de passeio.

1482 Gattás, p.199.
1483 ld., p. 199/200. rndnviarismo de Kubitschek se mostrou sob
1484 Shapiro, p.77, n.27. Nesse primeiro momento, o rod oportunista, "aberto" às
a influência do PSD realista e pragmático que, noP pSD mineiro da abertura de estradas 
mudanças económicas e sociais conduzidas por 9 • simultaneamente agrário e
uniu-se ao PSD paulista (Kubitschek.^- para produzir os 
industrial - economicamente modernizantes e p t dpdanchar a conquista do interior do 
caminhões, utilitários, máquinas e tratores necessari^ que trabalha para irrigar a si próprio. Ao 
Brasil, particularmente o centro-oeste, como u g nacional por seus vínculos com
que parece, a componente rural da Indústria automob hst.ca naoona^p ° pR o
interesses tradicionais da economia - representados anto peio e u de
PSP - -amorteceu" o impacto sócio-político ™aa’ c“roTde passeio, os que mais
de serviço, reservando o grosso da polemica para a o caso
afetam a vida das cidades. e-xnlicar a entrada de empresas no
1485 Negro, p.89. (...) São vários os
mercado brasileiro (...). De um lado estão o P p raoital estrangeiro. De outro, estão os que 
e da inovação institucional na marcha para aair P° mercado como resuitado de estratégias 
consideram a entrada de empresas.ea.^cgompanhias estrangeiras. (Shapiro, p.24) 
competitivas oligopohsticas por parte das co p
1486 Id., p.33.



Tabela 5.7 Prazo e percentual (em peso) de nacionalização impostos pelo Plano

Jipes e carros de passeio (%)Prazo limite

5031-XII-1956

60 50l-VII-1957 40

l-VII-1958 65 75 65

85 75l-VII-1959 75

90 95 90

300

r
I

l-VII-1960
Fonte: Gattás, p.202.

Caminhões (%)

35

Caminhões leves (%)

40

que concediam aos similares importados os mesmos subsídios que gozavam itens 

básicos como petróleo e trigo.1487

Assim, ciente que teria pouquíssimo tempo para atingir a Meta 27 que serviria de 

veículo para atingir a Meta-síntese, Kubitschek, à maneira de Vargas, lançou seu repto 

aos fabricantes de veículos. Sabendo da existência de interessados menores, desafiou 

os maiores a instalarem unidades no país com todas as facilidade financeiras em troca 

de em quatro anos nacionalizarem a produção horizontalizando-a, produzindo no país 

todos os seus componentes e/ou tornando-se compradora do setor nacional de 

autopeças, sob a pena de serem excluídos do promissor mercado brasileiro, 

aparentemente pobre, mas concentrado e riquíssimo por dentro.

O GEIA aprovou os dezoito projetos submetidos a sua avaliação, mas apenas onze 

foram implementados.1488 Coube a cada empresa definir o ritmo da nacionalização e, 

para acelerar o processo, o GEIA subsidiou ainda mais a produção local dos motores, o 

"coração tecnológico do veículo".1489

O caráter "acelerado" do Plano deve ser considerado em função das premissas políticas 

de Kubitschek, o compromisso com o prazo de seu mandato e as complexas 

articulações que estabeleceu com o capital estrangeiro em meio a ampla mobilização

1487 Id., p.197. Gattás menciona ainda o projeto da "Comissão Executiva da Indústria 
Automobilística Nacional" (CEINA), proposto em 1956 pelo deputado Broca Fo. (PSP-SP), o qual, 
concorrendo com os planos do GEIA, flexibilizava as metas de nacionalização, sobretudo a do 
motor, (id., p.238)
1488 Shapiro, p.37.
1489 Id., pp.33/4. --------



Empresa

WlLLYS OVERLAND

SlMCA

Romi**** Carros

Fabral CarrosJipes

Volkswagen Utilitários e carros Rover Jipes

Utilitários, jipes e carros CarrosNSU

CarrosINL*****Caminhões P

CarrosBorgwardCaminhões P e carros

CarrosChrysler-WillysCaminhões P

i
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popular de cunho acentuadamente nacionalista1490 sob fogo cerrado da oposição liberal 
da UDN.

Veículo(s)

Caminhões P, M e L***

Caminhões P, M e L

Caminhões P, M, L e ònibus

Veículo(s)

Utilitários e carros

Carros

Tabela 5.8 Projetos aprovados pelo GEIA (1956-1957)*

Empresa

GM**

Ford Motor Co. Inc.

Mercedes Benz

Toyota

VEMAG

Scania Vabis 

FNM

International Harvester

Fonte: Shapiro, p.39.

===

**** Produzido independente do GEIA.
***** Indústria Nacional de Locomotivas.

Os planejadores do prw™ SKST» ‘pnS^Z

1492 Id., p.36.

Em suma, negociando pela primeira vez com multinacionais a produção local de artigos 

manufaturados, o GEIA, traduzindo um esforço de racionalização e planejamento sem 

precedentes na história brasileira, ironicamente consubstanciado na "administração 

paralela", procurou convencê-las da viabilidade a médio e longo prazo das propostas 

de Kubitschek,1493 o que se confirmou espetacularmente nas décadas de 1960 e 70.

Além disso, o GEIA impôs prazos financeiros que privilegiaram as empresas em 

melhores condições, contribuindo para a oligopolização "necessária" do setor num 

mercado restrito e nada competitivo.1491 Sua opção pela rápida nacionalização com 

oligopólio levou em conta a descontinuidade política das futuras administrações 

federais: entre uma indústria ineficiente a curto prazo e nenhuma a longo, o GEIA 

ficou com a primeira alternativa.1492
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Além disso, com 

complexo e caudaloso fluxo de capitàis nacionais 

curta e mão de ferro

multiplicador de negócios no seio da economia1496 

torna

Não tendo Kubitschek comprado a briga contra a Instrução 

desnacionalizador do desenvolvimento, a tendência à 

tornou a indústria automobilística nacional associada palatável 

forma de satisfazer seu intransigente sentimento anti-nacionalista 

para que ela o deixasse tocar a construção de Brasília.1495 

transformador da sociedade impedindo a massificação dos benefícios 

um anátema para a UDN.

o oligopólio, a indústria automobilística colocou-se ao centro de um 

e estrangeiro controlado com rédea 

por uns poucos bancos nacionais, de incalculável poder 

gerando uma diversificação que a

n° 113, instrumento 

oligopolização multinacional 

para a UDN, como 

e anti-popular, e 

Sacrificou seu potencial 

da modernização,

O GEIA sempre procurou aparentar imparcialidade e eficiência em suas decisões diante 

de brasileiros ou estrangeiros, malgrado seu objetivo explícito de nacionalizar a 

produção de veículos. Prova-o a aprovação do projeto de fabricação de jipes da VEMAG 

e da Land Rover, ambas com participação majoritária de capitais brasileiros, para 

impedir que a Willys Overland, capaz de suprir toda a demanda nacional, 

estabelecesse o monopólio no setor.1494

Id., p.37. -------------------------------------------------------------------
mostrar imoarcia^ nãn^limítat aponía os di,emas com os quais o GEIA se defrontou; para se 
fundo } O nlanpi^mpnt-n 0 ^mero de proponentes dificultando a tomada de decisões. No 
ideolóqicà e a restricõpç nrrpm ° a int-erven^ao estatal estava condicionada à natureza 
concorrência e nortant-n rL T anaf' (^-^PP-43/4) (•••) Apresentando o intuito de fomentar a 
de empresas énvolvd ' d aformaçao de oligopólios, o GEIA apreciava não só o número 
de Tro etos Z diferentes tonalidades e, ainda, a apresentação
exiS^ e Ve'CUl0S d° mesmo «PO' (-) de um lado, a não
que viria a acontecer mais tarde.^Zo^^ a concentra^° ^pólica, fato

empresas e°oreco'dnc a va^dade da correlação positiva entre número de
veículos automotoresm fíresii Fresciaa Pressão no Congresso em função do elevado preço dos 
f \ n° BraslK PadÇJ)ara contornar essas críticas, o GEIA encomendou quepr^s S for^e

J h U 1 atl"9ldas- Na °P'nião daquele técnico, um dos principais fatores 
causadores dos altos custos industriais e conseqúentemente dos orecos era acaoaddade ociosa da indústria como um todo (67% em maio de iqs7>. . í f f G capaaoaae 

^a . - • ui , mao ae 1957)l a entrada de novas empresas
1496 ant°' S° Vlria a a9ravar 0 Pr°blema. (Shapiro, p.42) __

6 BARAN & SWEEZYpioCTCit.



19601957
80.00018.800Caminhões e ônibus

123.90050.00035.00027.00011.900Jipes e utilitários
68.00040.00020.0008.000Carros de passeio
377.700170.000110.00067.00030.700Total

Fonte: Nascimento, p.74.
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Tabela 5.9 Meta 27 em

Tipo de veículo

NÚMERO DE UNIDADES PRODUZIDAS (1957-1960)

1958 

32.000

I

1959

55.000

Total

185.800

i

Veremos adiante como a cidade de São Paulo se colocou no epicentro desse processo e 

quais as consequências para sua evolução urbana sob tais condições.
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1497 Shapiro, p.35. , . „ Anr[rolas Romi (Santa Bárbara d'Oeste, SP) sob
1498 A Romi-Isetta foi produzida pela Maquinas Agrícolas Rom (
licença da Isetta italiana, (id., pp.217, 222) de propriedade estrangeira, duas
1499 Id., p.44. Dessas empresas, seis eram controlae\rês eram controladas por
eram joint ventures com 50% de capita DrocjUzindo sob licença e a outra, 70% de c^pi  
capitais nacionais, uma estatal, outra Pn . |jCença. (id., P-24; Gaitas, P-2 ) u 
nacional e 30% norte-americano Pr0^z'nf' norte-americana Caterpillar. E importante para
multinacional engajada nos planos do equipamentos para a construção de es. ra  ,
o rodoviarismo por ser uma grande fornecedor * ^^adísjndiçes de naaonahzaçao.
como tratores, escavadeiras e niveladoras, tooa
(id., p.228)

A Romi-Isetta, o primeiro carro de passeio fabricado em escala comercial no país, com 

70% em peso de material nacional, foi lançada independente do Plano do GEIA.1498 Em 

1956, começaram a circular pelo país jipes Toyota, VEMAG e Willys; utilitários 

Volkswagen, VEMAG e Willys Overland; caminhões leves Ford e GM; caminhões médios 

Ford, GM e Mercedes Benz, e caminhões pesados FNM, Scania Vabis, International 

Harvester e Mercedes Benz.1499

(...) difícil de ser desmantelada económica e politicamente.1497

Segundo Shapiro, os caminhões, responsáveis pelos transportes no interior do pais, 

eram politicamente pouco complicados. O mercado de veículos comerciais no Bras.1 era 

definido e seguro e, com as rodovias que foram executadas na década de 1950, esteve 

sempre envolvido na constante expansão de seu hinterland.
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vale dizer, à bancada da UDN no Congresso.
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(...) Desde o começo o programa de automóveis esteve muito ma is exposto a 

forças políticas imunes ao controle do GEIA do que os veículos 

comerciais (...),1500

O GEIA esperava que o ultimo decreto do Plano a ser promulgado e seus elevados 

índices de nacionalização estimulassem as fábricas a produzir no país as partes 

restantes, das quais o setor de autopeças ainda não dava conta. Mas no início de 

1957, as empresas européias aguardavam o timing ideal para seus investimentos no 

país,1501 ao passo que os Estados Unidos - particularmente o grande capital 

automobilístico - em conformidade com sua política imperial de manutenção do 
subdesenvolvimento latino-americano como forma de não "ceder ao comunismo",1502 

não acreditavam no mercado brasileiro senão como importador,1503 

dispostos naquele momento a investir na fabricação de carros no Brasil.

Cabe discriminar as fábricas de veículos que então estavam em condições de disputar 

vagas no mercado brasileiro. Eram basicamente empresas norte-americanas e 

européias. As norte-americanas eram as oito maiores: as "Três Grandes" - GM, Ford e 

Chrysler as "Independentes Líderes" - Studebaker, Packard, Hudson e Nash - e a 

Willys Overland.1505 As européias eram fábricas inglesas, alemãs, francesas, suecas 

italianas.1506

1500 Shapiro, loc.cit. . . „rrnc até aue
isoí ( £ Mercedes e a Borgward mantiveram suspensos seus projetos para carros h
fosse decidida a sorte de suas propostas para caminhões (...). (/d., P-45)
1502 Bandeira, p.389.
1503 Negro, p.91.
1504 Shapiro, loc.cit.  ~~
1506 oTmaiores exportadores de europeus de carros para o Brasil eram os ingleses, alemães e

(...) Ainda que a produção de carros correspondesse ao último estágio do plano, 

ela não poderia ser adiada indefinidamente. Afinal, carros de passeio, e não 

caminhões, eram o verdadeiro símbolo de industrialização avançada; sem eles, 

qualquer programa de veículos motores parecia um programa de segunda 

classe.
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Vindo ao Brasil em 1950 para comprar cacau, o militar reformado polonês Alfred 

Jurzykowski se deu conta da crise nos transportes decorrente da falta de caminhões. 

Procurou a matriz da Mercedes Benz e em 1955 convenceu o presidente da empresa a 

transformar sua filial brasileira em montadora de veículos CKD que utilizariam 

autopeças de fabricação local.

franceses. (Shapiro, p.27) ainctaram o timing de seus investimentos no
1507 Veremos que as empresas norte-americana J com sua política imperial, quando 
Brasil para um momento politicamente mais influência": (...) Essa disputa somente voltaria 
tivessem preparado definitivamente sua z°na dg das grandesmarcas. (Negro, p.91)
a cena quando o Brasil tivesse se imposto a g' pensamos nós, economistas. O grande
1508 (...) Precisamos de um veículos mais m<odes .(Lúdo Meira citado por Shapiro,  
público não pensa assim. O brasileiro eu p
p.46) _
1509 Gattás, pp.243/4.

Isso é necessário devido à diferenças entre as políticas norte-americana e européia de 

investimento externo, motivando, vimos, as empresas norte-americanas a praticarem 

políticas agressivas de instalação de unidades produtoras na Europa,1507 ao passo que 

as européias aproveitaram-se para ocupar vastos setores do mercado brasileiro. 

Notável exceção foi a Willys Overland, a ovelha negra das empresas norte-americanas, 

pelo seu papel ímpar na consolidação do rodoviarismo brasileiros.

O interesse da francesa Simca pelo Brasil é anterior ao GEIA, e data da viagem à 

Europa de Kubitschek como presidente eleito em 1955. ouando conheceu suas

Após submeter seus projetos ao GEIA em 1956, a Mercedes Benz do Brasil S.A. se 

constituiu como joint venture com 50% do capital da matriz alemã e a outra metade 

dividida entre seus acionistas, tendo por presidente o general Edmundo Macedo 

Soares. Foi a empresa que mais "se empolgou" com o Plano do GEIA, a primeira a 

nacionalizar a fabricação do bloco do motor em todos os seus modelos de caminhões e 

ônibus.1509

A atordoante realidade brasileira, criando diante do investidor estrangeiro uma 

imagem cambiante do mercado nacional, aparentemente reduzido, mas formado por 

compradores "exibicionistas",1508 contribuiu para transformar as negociações que 

antecederam a instalação das fábricas de automóveis num vai-e-vem interminável de 

posturas favoráveis e desfavoráveis, todas elas visando reduzir ao máximo os riscos 

em um projeto que consideravam temerário.
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Fracassando no Senado, Bilac Pinto conseguiu anexar uma cláusula à Reforma da 

Tarifa Alfandegária de 1957, o Artigo 59, a qual estendia para componentes sem
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Nesse ínterim, tomou corpo no Congresso uma campanha movida pelo deputado Olavo 

Bilac Pinto (UDN-MG) que a pretexto de combater a evasão fiscal, atuou como um 

incisivo ataque ao Plano do GEIA. Dois dias antes da posse de Kubitschek, Bilac Pinto 

propusera uma lei que excluía os carros de passageiros e outros veículos do regime de 

licença prévia e permitia sua importação pelo câmbio livre. Objetivava coibir a 

importação irregular de veículos que entravam como bagagem via "operação turista" 

ou operação imigrante", devido à permissão que tinham para trazê-los para o país.1513

Capitalizando politicamente a escassez de carros de passeio e o preço elevado dos 

disponíveis, Bilac Pinto e seus aliados promoveram engenhosa campanha contra o 

Plano do GEIA,1514 apresentando-se como defensores do consumidor brasileiro contra 

os polpudos lucros de monopólio das multinacionais já bastante favorecidas pelo 

Estado e tentando provar que o GEIA agia à revelia de Kubitschek.1515

Recebeu várias restrições e só teria vingado por pressão do presidente da CSN, que 

alterara os critérios de nacionalização.1511 Realisticamente, a Simca do Brasil S.A. foi 

instalada em 1958 em regime de licença na via Anchieta em São Bernardo do Campo, 

sendo seus acionistas majoritários a CSN, o Banco do Estado de Minas Gerais e o 

Banco Francês e Brasileiro.1512. Em 1968 a Simca foi absorvida pela Chrysler.

Criou-se o impasse entre a Simca e o GEIA por causa da demora da empresa 

apresentar seu plano, levando Kubitschek ao atrito com sua principal base política. 

A fábrica, enfim, apresentou um projeto fraco que, paradoxalmente, produziu o carro 

nacional que se tornou rapidamente um ícone de consumo entre as classes abastadas.

1510 (...) Lá, o plano era politicamente popular e a legislação estadual havia prontamente 
oferecido vários incentivos. (Shapiro, p.47)
1511 Causando a renúncia de um dos diretores do GEIA Eros Orosco. (zd., p.4bj
1512 Gattâs, p.224; Shapiro, p.80, n.55. 
1513 Gattás, p.232í-Shapiro, p.48.
1514 Dicionário, p.2745.

instalações em companhia do presidente da CSN, um general cujo genro era 

engenheiro da empresa. Voltou ao Brasil com a promessa de-rrrstalar uma unidade 

produtora em Minas Gerais.1510



mas a

FordVolkswagen GMWlLLYS Total

1960

1961

1962

1963

tivessem capacidade para influir sobre os rumos económicos da Nação,

dos seis projetos abortados dos dezoito incialmentfi.
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Fonte: Shapiro, p.64.
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Tabela 5.10 Participação no mercado brasileiro de veículos automotores por fábrica (%)
Ano

21,3

32,5

28,1

33,7

36,2

29,3

29,4

32,1

29,6

28,3

78,7

80,8

81J
80,5

80,9

13,7

7/T
7/F

14,4 
'ÕJ’ 

1M 

1ÕJ

Bilac Pinto também investiu contra o "monopólio" da Willys Overland do Brasil, a maior 

fábrica veículos instalada no país até 1963.1517 Depois disso, voltou a carga contra 

Kubitschek em 1958 acusando-o de promover a desnacionalização da FNM,1518 

pressão liberal não foi suficiente para reverter os Plano do GEIA.1519

I
I 
I 

|l
I

y
i

i l 
i
I
I

I
I

e mesmo de veículos montados, isenções anteriormente

1515 Shapiro, pp.48/9.
1516 Id., p.49; Gattás, pp.237.
1517 Negro, pp.97/9.
““ «ensoc

’°r P 237)" ÍImÕÃ p.220. A licença P—» anteriormente à Fábrica Brasileira de

Automóveis Alfa S.A. (Fabral), titular de um ' - - ------
enviados ao GEIA. (Shapiro, p.39)
152Z-Gattás, loc.cit.

Apos pagar pela primeira vez dividendos a seus acionistas em 1955,1520 a FNM adquiriu 

em 1958 a licença da Alfa Romeo para a fabricação do modelo 2000, que se tornou 

conhecido como "JK".1521 Híbrida de empresa estatal e privada, a FNM rapidamente se 

ressentiu de sua situação, não podendo reajustar seus preços em nome do combate à 

inflação e endividando-se junto ao BNDE.1522 Em 1964, o governo suspendeu a 

fabricação do modelo de passeio e passou a manobrar para privatizá-la, vendendo-a

similar nacional c mcsmu uc veicuius inoiiLauos, isenções anteriormente restritas a 

bens de capital. Ao mesmo tempo que criou um clima de incerteza e desconfiança 

entre as multinacionais, o Artigo 59 trouxe certo alívio para os envolvidos no Plano do 

GEIA, incapacitados de cumprirem á risca os prazos da Meta 27 permitindo-lhes 

dilatá-los, reduzindo de dez para seis o número de projetos de carros de passeio 

aprovados e provocando um último surto de importação de veículos.1516
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Apesar das longas negociações e da pressão pessoal de Kubitschek sobre o GEIA e o 

BNDE, a escassez de recursos cambiais e os conflitos no interior da instituição
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sem concorrência em 1968 para a Alfa Romeo numa operação administrativa cercada 

de sigilo e suspeitas.1523 

Impedida por lei de levantar recursos no mercado de capitais, a estatal Volkswagen 

(VW), com uma montadora CKD instalada em São Paulo desde 1953, estava prestes a 

expandi-la quando foram promulgados os decretos do GEIA. Interessadíssimos no 

amplo mercado brasileiro mas, ao mesmo tempo, preocupados e reticentes, os 

executivos da VW apresentaram, inicial e cautelosamente, propostas para veículos 

utilitários.1524

Kubitschek em pessoa intimou o presidente do Aufsichrat (Conselho Supervisor) da 

empresa a apresentar ao GEIA projeto para carros de passeio. Estava de olho no 

"carro popular" que dava nome à empresa e que sintetizava a ideologia includente 
embutida no Programa de Metas que o tornava carismático diante das massas.1525 

Incomodavam ao presidente da empresa, Heinrich Nordhoff, os motivos políticos de 

seus apelos à VW, tendo decidido que só trataria de carros de passeio quando a 

produção de Kombis começasse a dar lucros.1526
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1523 Ramalho, p.169.
1524 Gattás, pp.225/6; Shapiro, p.50.
1525 ( ) A grande diferença residiu na batalha do "popular", quer dizer no carro certo para o
^mbó^^avess^T^DroducScf^p' VerSátí‘ ! d°tad° de uma rel^° cústo/benefído atraente, 
conseguiu satisfazer os quesitos arteritesCom ^pSa9e'rof'. fo‘ a Volkswagen quem mais 
marcas (...), seu seda lhe deu condições deomaJ^' Se díferendar das ^andes 
fazendo-o atravessar o período de "vacas maoras" b°,S° d° consum,dor'
suas congéneres. (Negroz p.97) 2-1967) com dificuldades menores que

1526 Shapiro, p.51.
1527 Os principais eram Joaquim Monteiro Aranha * ™ r- _Monteiro Aranha. (Gattás, p.226) avo de Souza Aranha, da holding

1528 Shapiro, p.52.

Apesar do ceticismo de Nordhoff, a VW apresentou em 1957 o projeto de seu Sedan 

(Fusca) ao GEIA. E, alagando complicações financeiras, a empresa exigiu para 

implementá-lo, outro empréstimo do BNDE, além dos Cr$ 150 milhões que já obtivera 

para produzir a Kombi. Suspeitou-se que o empréstimo serviria para elevar a 
participação dos acionistas brasileiros no capital da Volkswagen do Brasil S.A.,1527 

que era vedado pelo BNDE.1528
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A Veículos e Máquinas Agrícolas S.A. (VEMAG), formada em 1946 para montar e 

distribuir veículos, é uma mostra significativa do confuso entra-e-sai de capitais e 

licenças entre empresas nacionais e estrangeiras visando a produção de veículos nessa 

época de formação de indústrias para a substituição de importações. Originariamente, 

a VEMAG distribuía automóveis Studebaker, passando a montar sob licença máquinas 

agrícolas Massey-Fergusson, Harris, caminhões Kenworth e Scania Vabis.1531 Produziu 

o primeiro veículo nacional sob a orientação do GEIA, a perua Vedette em 1956, sob 

licença da empresa alemã DKW da holding Auto Union. Instalada no bairro do Ipiranga, 

foi encampada em 1968 pela VW.1532

financeira impediram a efetivação do empréstimo. Diante disso, a matriz alemã cedeu 

em 1959 os DM 2,4 milhões necessários à conclusão de sua planta na via Anchieta-em 

São Bernardo do Campo para fabricar Kombis, Fuscas e tornar-se em 1963 a maior 

empresa do ramo no país.1529 Nessa cidade, em 1958, também se instalou uma fábrica 

da japonesa Toyota para fabricar jipes diesel e utilitários conexos.1530

Única empresa de origem norte-americana a fabricar carros no Brasil pelo Plano do 

GEIA, a Willys Overland do Brasil (WOB) desempenhou um papel de destaque na 

consolidação do rodoviarismo nacional. Segundo Antonio Luigi Negro, o vazio na oferta 

e o aumento da demanda no início da década de 1950 propiciou às marcas 

"Independentes" melhores condições de competir com as Três Grandes , levando o 

armador norte-americano Henry Kaiser a fundar a Kaiser-Frazer e tentar o último 

assalto a Detroit".1533

Todavia, a rápida recuperação dos mercados norte-americano e europeu insuflou 

fôlego às "Três Grandes" frustrando os planos das "Independentes". Embora em 1953 

9 Kaiser-Frazer tivesse adquirido o controle acionário da Willys Overland, a empresa 
não mais conseguiria operar no mercado norte-americano, vislumbrando sua salvação 

na América Latina.1534

1529 Id.f p.54.
1530 Gattás, p.225.

No início da década de 1960, a Massey-Fergusson e a Scania construíram fábricas próprias.
1532 Id., ibid.  —
1533 Negro, p.90.
1534 Id., p.91.
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Inauguradas em 1958, as instalações da WOB próximas à via Anchieta em São 

Bernardo do Campo, montavam veículos cujos motores eram fundidos em Taubaté. Ao 

lado da VW e seus populares Fuscas, a WOB foi a empresa do ramo que mostrou maior 

afinidade com o projeto industrial e nacionalizante à base da construção de Brasília.
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Ainda durante o governo Café Filho, Kaiser retornou com a proposta dos 50.000 

veículos anuais e a promessa de nacionalizar 90% dos componentes em apenas dois 

colocando sua empresa em posição vantajosa diante dos técnicos que 
1539 Com

Fora os fabricantes de caminhões, a WOB preocupou-se mais do que as concorrentes 

em se mostrar afinada com a interiorização da economia promovida por Kubitschek. 

Além do Jeep, lançado em 1958, a Rural Willys (1959), combinado de carro de passeio 

e veículo off road com tração nas quatro rodas,1542 foi decisiva para o transporte nas 

péssimas estradas brasileiras desse período, contribuindo significativamente para a 

expansão da fronteira agrícola e para a conquista do centro-oeste.
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elaboravam os planos do futuro GEIA antes mesmo das eleições presidenciais.

a edição do decreto do GEIA sobre carros de passeio em 1957, o grupo empresarial 

acima mencionado mobilizou-se para adquirir de Kaiser a "lanterninha" do setor 

automobilístico norte-americano.1540 Após ampla campanha popular, conseguiram 

vender ações a cerca de 44.000 pessoas, integrando 70% do capital da 
Willys Overland do Brasil (WOB); os 30% restantes permaneceram com Kaiser.1541

Em visita a Vargas no Catete em 1951, Kaiser assegurou que sua empresa tinha todas 

as condições de produzir no país 50.000 veículos por ano, para o mercado interno e 

para exportação.1535 A proposta despertou o interesse de um grupo empresarial 

paulista liderado por Theodoro Quartim Barbosa, ligado ao Banco do Comércio e 

Indústria de São Paulo, Euclides Aranha Neto1536 e Durval Muylaert, o qual adquiriu em 

1952 a licença para fabricar no país jipes Kaiser lançando-o no mercado em 1954.1537

1535 Id., p.92.
1536 Filho de Oswaldo Aranha. (Dicionário, p.189)
1537 Gattás, pp.226/7.
1538 Negro, p.93.
1539 Id., p.96.
1540 Expressão de Antonio Negro (id., p.93)
1541
1542
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1543
1544
1545
1546
1547

O fechamento do regime após a edição do AI-S em 1968 -coincidiu" com o retorno da 

produção brasileira de automóveis aos moldes anteriores aos planos do GEIA exce o 

para a Volkswagen, a qual, multinacional pura, esteve em condições de se manter em 

meio ao ataque oligopolístico que se verificou na economia brasileira apos 196 .

Em 1966 a WOB inovou instalando a primeira fábrica de veículos no país fora do eixo 

Rio-São Paulo, ao implantar em Jaboatão, Pernambuco, a Willys-Nordeste, para a 

produção local de veículos Rural e Pick-up Jeep.1547 0 zénite da empresa ocorreu em 

1965, ao lançar o Aero-Willys Itamarati, a primeira limusine produzida no pais.1548

Em 1960 a WOB fabricou e lançou no mercado o primeiro veículo projetado no país, o 
Aero-Willys.1543 No mesmo ano, lançou a versãe-de-earga da Rural, a Pick-up Jeep, e 

adquiriu licenças para fabricar veículos da francesa Renault, lançando o Dauphine (a 

partir de 1964 Gordini) bem como sua versão popular pé-de-boi, o Teimoso.1544

Nesse mesmo ano, a Ford exibiu notável timing e iniciou a retomada do lugar que lhe 

era devido no mercado brasileiro de automóveis de passeio, lançando, em sintonia com 

o clima pós-64, o luxuoso Galaxie 500, absorvendo o controle acionário da WOB em 

1967 para eliminá-la da cena em 1968. Ainda em 1966, a Chrysler adquiriu a Simca 

francesa, substituindo-a no Brasil e ficando também com a produção de caminhões da 

International Harvester.1549 Finalmente, em 1969, foi a vez da GM, voltar a fabricar no 

Brasil por meio de sua divisão Chevrolet, carros de passeio licenciados da Opel alemã.

A WOB promoveu intensamente o automobilismo esportivo, e lançou em 1961, 

também sob licença, o Renault Alpine, aqui denominado Interlagos.1545 Formada por 

pilotos de provas para testar seus veículos, a Equipe Willys se tornou uma poderosa 

escuderia, da qual saíram alguns dos nomes mais importantes do automobilismo 

esportivo brasileiro, como Francisco Lameirão, Christian "Bino" Heinz, José Carlos 

Pace, Luiz Pereira Bueno e os irmãos Wilson Jr. e Emerson Fittipaldi.1545

Negro, p.99.
Gattás, p.227.
SiS^SK&!'n:08/maL19775.htm.
angelfire.com/wi/willysbr/willysl.html.

1549
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Assim, o triunfo das "Três Grandes" e da empresa alemã, assinalou o ingresso sem 

retorno do país ao esquema do megacapital multinacional e/ou associado, sob o 

regime do crescimento não-distributivo fundado na política de "segurança contra o 

comunismo", compensando os interesses estrangeiros e de seus representantes locais 

pelos prejuízos causados pelos reptos nacionalistas de Vargas e Kubitschek.

Segundo a autora, em meados da década de 1950, a indústria brasileira, sobretudo ao 

automobilística, mostrava a si mesma como causa eficiente da prosperidade e da 

integração do país - de seu território e ao mercado internacional - mesmo sob maciças 

injeções de capital multinacional.1552 

privados e os interesses nacionais.1553

Ao mesmo tempo, aparentava disposição de incluir em seu mercado consumidor 

segmentos antes à margem, como as classes trabalhadoras, amiúde representadas por 
empregados disciplinados, eficientes e ciosos de seus deveres e responsabilidades.1554 

Todavia, a partir do momento em que grupos capitalistas multinacionais consolidaram 

sua posição na economia brasileira exigindo do Estado segurança contra o comunismo
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5.5.2.3 O desenvolvimento contido

A emergência do capital multinacional e associado e seu papel no rodoviarismo é 

relevante para se compreender a reviravolta sofrida política pelo de desenvolvimento 

no governo Kubitschek.1550 Ao analisar o rodoviarismo triunfante na década de 1950 

manifestando-se "na primeira pessoa" em material publicitário que fazia então veicular 

nas principais publicações nacionais, Anna Cristina Figueiredo colocou a nu as 

limitações políticas desse aparente vetor do desenvolvimento impostas pelo capital 

multinacional.1551

1550 Segundo Celso Lafer, a "opção" pelo capital estrangeiro foi determinada pela (...) premência 
do desenvolvimento - posta pelas variáveis de participação política (...) pela facilidade de seu 
enquadramento - a curto prazo - no âmbito dos instrumentos disponíveis para a fiscalização e 
execução do plano de metas (...) de Kubitschek. (Lafer [1970], p.49)
1551 (...) Não se tratava da necessidade de mera melhoria do sistema existente, senão da criação 
de estruturas de características e principalmente de escala inteiramente novas. (Deák [1990], 
p.42)
1552 Figueiredo, pp.44/5.
1553 (...) Em todas as passagens o anúncio se referia a uma Brasil "nosso", procurando todo 
tempo reafirmar a unidade entre a Mercedes e os interesses nacionais, (id., p.47)
1554 Id., pp.51, 53. A esse respeito são significativas as análises dos "doutores em veículos" da
Willys. (id., pp.58, 63) ---------
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Com efeito, se, na década de 1950, um número considerável de anúncios de veículos 

motorizados falava à "coletividade nacional", a "todo" cidadão brasileiro, reverberando 

as longínquas promessas distributivas do fordismo que motivaram Washington Luiz,

ao invés de facilitarem o desenvolvimento do país, a publicidade deslocou seu foco 

para o indivíduo a-partir-de-uma perspectiva elitista centrada na família burguesa.1555

(...) cidade da classe média, como um novo espaço capaz de acomodar 

eficientemente seu novo papel económico dentro da modernização capitalista 

(...), projeto (...) perseguido ao mesmo tempo em que as classe trabalhadoras 
1558eram mantidas sob más condições de transportes (...),

(...) agora recaíam sobre ”um" único indivíduo (...) projetado a cima da massa 

indistinta, do coletivo,1556

(...) lógica da ocupação do espaço (...) que promove 
como reflexo da divisão social do trabalho.1559
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a segregação espacial

E após Assis Chateaubriand difundir por seus midia em 1962 que a diferença entre o 

ocidente capitalista livre e o leste tirânico sob o jugo comunista consistia 
essencialmente no número de automóveis per capita,1557 o rodoviarismo à brasileira 

revelou o reverso da moeda que o motivou, sua face excludente, por meio da qual o 

movimento armado de 1964 construiu a

5.5.2.4 Dos produtos e serviços
Por outro lado, as páginas publicitárias da revista de arquitetura e urbanismo Acropole 

edição comemorativa da inauguração de Brasília,- dão uma ideia preosa da 

comunhão de Interesses pedessistas que uniu Kubitschek e a indústria paulista para a

1555 Id., pp.89/90, 92.
— c'j'7 milhões de venezuelanos tèm 7 vezes mals carros que os 700 milhões de -felizes- 

chineses comunistas, (id., p.146)
1558 Vasconcellos [1996a], loc.cit.
1559 Id., pp.74, 26.
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Segundo Nílton Vargas, tendo Kubitschek feito de Brasília a síntese de seu Programa 

de Metas, o cumprimento do prazo político para a execução sua e das estradas-de 

rodagem que a ligariam ao restante do país dispôs o Estado a construi-la a todo custo,
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A presença de empresas do Rio de Janeiro e Minas Gerais é significativa na indústria de 

base e na construção civil. Do Rio Grande do Sul, no mobiliário. As multinacionais 

participaram em setores "de ponta": petroquímica, material elétrico, telefonia e 

sistemas de automação.1562

O "meta-anúncio" da fornecedora de madeira Eucatex é eloquente ao exibir as 

empresas que contribuíram para produzir a "cidade do conforto" consumindo seus mais 

diversos produtos, de simples edifícios às instalações de poderosas multinacionais na 

cidade de São Paulo ou nas do ABC.1564

A indústria de São Paulo forneceu a maior parte do material de construção: aço, 

cimento, madeira, caixilharia, instalações, vidro, móveis e decorações, serviços 
especializados de engenharia e até a mão-de-obra do Liceu de Artes e Ofícios.1563

Enfim, outro aspecto importante a considerar com relação ao governo Kubitschek é a 

forma peculiar como o setor da construção pesada inseriu-se nesse período para 
emergir enquanto objeto e instrumento de política económica no Brasil após 1964.1565 

Para a execução de Brasília, a Novacap, empresa da "administração paralela" 

comandada pelo prefeito de Belo Horizonte Israel Pinheiro que organizou sua 

construção, contratou os serviços de uma infinidade de profissionais e serviços 

dispersos pelo país, mas, antes de tudo, de empreiteiras.

1560 Edição especial da revista Acrópole n°- 256/257, abril-maio de 1960.
1561 (...) A execução do Programa e a consequente resposta do capital internacional alimentaram 
o ânimo presidencial de fazer avançar cinquenta anos em cinco contando para isso com "a 
cidade que mais cresce no mundo". (Meyer, p.22) (grifo da autora citada)
1562 Acrópole, n°- 256/257, pp.134, 156, 158, 160.
1563 Id., p.133.
1564 Id., p. 124.
1565 Camargos, p p. 31/2. --------

realização das Metas mais audaciosas do Programa.1561 Dos 74 fornecedores e 

prestadores de serviços que participaram da construção da cidade e anunciaram na 

revista, 60 são de São Paulo, quatro do Rio de Janeiro, dois do Rio Grande do Sul, um 

de Minas Gerais, e cinco multinacionais.
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justificando a "contratação de meios", o ''investimento maciço" como recurso válido 

para atingir o intento, e

(...) sempre pagar o que as empreiteiras pedem.1566

5.5.2.5 São Paulo no epicentro do processo

Com São Paulo no epicentro do processo acima descrito, concluiu-se a adaptação de 

seu tecido urbano às necessidades dos transportes rodoviários tal como se delineavam 

desde os tempos de Washington Luiz e do Plano de Avenidas de Prestes Maia. A 

instalação das indústrias automobilísticas em São Bernardo do Campo como que 

concluiu a formação de São Paulo da "segunda revolução industrial", que se considera
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1566 Vargas, p.5.
1567 Id., p.6; Camargos, p.14.

1569 Vargas, loc.cit. Segundo Regina Camargos, por meio do
obras públicas se tornaram parceiras privilegiadas do Esta ,^Argos, p-36) a partir da 
um projeto de desenvolvimento -modemizante-eonse^dor _(<>
década de 1940, cavando um espaço desproporcio temD0 objeto e instrumento de política 
São Paulo, Minas Gerais e depois no Brasil. Ao mesm ^lé° Jde não se defrontarem com
económica, (id., p.32) as empreiteiras de o r P capjta| adiantado pelos compradores do 
grandes obstáculos tecnológicos (id., p-33) e c de capjta| mercantil (id., p.50) do que
serviço, (id., p.46) na verdade constitui antes firma-Estado semelhante ao modelo de
uma verdadeira indústria. Isso implica numa política das "boas carteiras de
Estado patrimonial descrito por Faoro, em qu interesses privados e administração do
obras" (id., p.56) torna tênue o limite entre a e^ra pp,6 e seq.) para o
património público, resultando em efeitos P° nheir0 Eduardo Celestino Rodrigues,
conjunto da sociedade. E exemplar o pma maiores empreiteiras de obras
sócio-proprietário da Celestino, Malzom • iq47’'d:retor do DER, que aliou experiencia no 
públicas paulistas, nomeado por Ad^emar um ardoroso defensor das estradas de
ramo, conhecimentos sobre transportes a Adhemar foi um dos pioneiros do padrao de
rodagem. (Rocha, pp. 159/60) Para Nilton u9sua| no Brasi| a partir da década de 195ÍL 
acordos governo-empreiteiras que tor

Assim, setores do governo e da burocracia estatal estabeleceram uma aliança com 

segmentos da indústria da construção civil dando início a um processo de concentração 

e centralização de capital no setor.1567 Das estradas e de Brasília, a demanda por 

grandes obras evoluiu para as hidroelétricas, setor cuja construção até então era 

dominada por multinacionais. Na década de 1960, o governo sancionou lei de reserva 

de mercado para construtoras nacionais, o decreto n°‘ 64345 de 10 de abril de 

19 69,1508 as quais emergem umbilicalmente ligadas ao Estado favorecidas em 

concorrências públicas, em que parte do dinheiro recebido pelos serviços destina-se à 

manutenção de seu lobby junto ao governo.1569
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Com a inauguração da indústria automobilística um número crescente de veículos 

tomou as ruas e estradas de São Paulo, levando a uma rápida saturação, em 

particular, das avenidas do Plano de Prestes Maia, inauguradas havia pouco mais de 

uma década e à necessidade de novas obras que aumentassem o fluxo de veículos. O 

caso mais conhecido nesse sentido foi a Segunda Perimetral, avenida originalmente 

parte do Plano de Avenidas cuja construção Prestes Maia definiu como pré-requisito 

para a execução do Ante-projeto.

A Interventoria de Adhemar significou o retorno dos perrepistas "derrubados" em 1930 

ao governo estadual. A incorporação de Santo Amaro por São Paulo (1935) ainda na 

gestão Fábio Prado, unindo a cidade de Piratininga com os sertões de São Bernardo do 

Campo desencadeou a rápida formação de um gigantesco mercado imobiliário sob o 

comando de "paulistas" de "paulistano" da diretória da Auto-Estradas S.A. que se 

beneficiou da incorporação das regiões em torno do vetor Centro-Pedreira do "Y" para 

fins industriais e residenciais, fora do alcance dos bondes e isolada das ferrovias, 

servidas unicamente por automóveis e ônibus, alimentando a demanda por transportes 

rodoviários que foi atendida pela indústria automobilística nacional em formação em 

suas imediações. Esse processo acelerou-se consideravelmente na gestão estadual de 

Adhemar (1947-1951) conforme a descrição no capítulo 2 deste trabalho.

aqui iniciada com a assunção do poder estadual dos "paulistas" da CIESP-PRP e com a 

implantação das usinas elevatórias da Light "da eletricidade" no rio Pinheiros, no 

córrego da Traição e na região da Pedreira, locais que, aparentemente coincidem com 

as extremidades virtuais do "Y" do Plano de Avenidas.

A formação da indústria automobilística em São Bernardo, nos confins com Santo 

Amaro e às margens da via Anchieta consagrou a zona sul paulistana como poderoso 

foco de urbanização rodoviária. O arco de bairros populares e fabris entre Socorro, 

Santo Amaro, Diadema, São Bernardo, São Caetano, Santo André, Sapopemba, Penha 

e Guarulhos1570 no esquema ônibus-padaria apontado por Cardoso, Kowarick & 

Camargo se constituiu o primeiro grande surto de subúrbios essencialmente 

rodoviários formado em São Paulo que se tomou paradigma de habitação de baixa 

renda para todo o país.
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Mas tanto a administração municipal de Adhemar quanto a de Prestes Maia que o 

sucedeu foram realistas e executaram um grande número de obras viárias em bairros 

centrais mas de impacto no trânsito paulistano, não tendo sido suficiente, no entanto, 

para evitar a situação com a qual Faria Lima e Fontenelle se depararam em 1967.
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Tabela 5.11 Variação no número de veículos

EM
Período

1954- 1955
1955- 1956
1956- 1957
1958- 1959
1959- 1960
1960- 1961
1961- 1962

Fonte: ver Tabela 2.1

circulação em São Paulo por período (%/at)
Variação

X9
Ã5
2^6
9,4
14?3

25
18,5

Mas a cidade de São Bernardo do Campo não Ari uma espectadora passiva da 

instalação da Indústria automobilística em seus limites. Cultivou também vantagens 

comparativas nesse setor desde 1945, quando o ex-professor do Colégio Sao lu.z 

padre Roberto Saboia de Medeiros, S.J., o qual

(...) após visitas a países da Europa e ao Estados Unidos, trouxe para o Brasil ideias 

inovadoras e apropriadas para as necessidades de uma Indústria emergente (...),

1571 Cortados Por faixas estreitas ao redor da Central do Brasil e da Santos-Jundiaí.
1572 Id'' P-215» Pereira [1963], pp.85 etseq.

fca.org.br/historia.htm. Nascido no Rio de Janeiro em 1905, Roberto Saboia de Medeiros

5.5.2.6 A preparação espiritual do rodoviarismo em São Bernardo do Campo

Uma pesquisa realizada em 1962 pela prefeitura de São Bernardo do Campo acerca da 

composição do pessoal ocupado nas atividades industriais do município constatou que, 

em 22 indústrias examinadas, apenas 17% dos empregados com formação superior 

residia ali.1571 Entreviu-se que o quadro administrativo das empresas domicilia

São Paulo onde é numericamente superior. Isto faz de São Paulo e São Bernardo do 

Campo cidades complementares na 

transportes rodoviários no Brasil.



(...) 0 curso de Engenharia Mecânica foi instituído na FEI (...)

com ênfase

(...) na área de Mecânica Automobilística (...)

e proporcionando
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• fundou nessa cidade em 1946 a Faculdade de Engenharia Industrial (FEI), concebida 

especialmente como suporte tecnológico para a indústria automobilística que aí então 

se instalava. De fato,

(

(

4
1939 para o Instituto de Direito Social, 

i com a FCA, a qual 
e superior aqui

(...) a Escola Superior de Administração de Negócios - ESAN-SP, baseado no modelo da 

Graduate School of Business Administration da Universidade de Harvard (...), considerada a 
primeira escola superior de Administração de Empresas do Brasil e da América do Sul.1575

(...) condições necessárias para o exercício pleno e potencial da profissão de 

Engenheiro Mecânico, tanto em empresas de pequeno porte, como em 

empresas do porte das montadoras (...),1573
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jesuítico dpnnk ™°rt(|$agrada Fam,lia/ em São Paulo, um pequeno seminário
. . ' P°AS no Colégio Anchieta, em Nova Friburgo (RJ) (Souza SJ dd 31/2 34)1,iteratura P^uesa e literatura no C^o^ão fiiz^ 

meíosaempresaHa^TauH^raq S*US a,un°s ou ^s pais eram ou se tornaram proeminentes nos 
em 1936. (id d5S) Fm loan 3* ransfer,u“se Para Buenos Aires onde ordenou-se sacerdote 
Boni Consilii é#consultor prlPciácHSSUT,UA 3 cadeira de re,i9iã° dos colégios São Luiz, Assunção, —* srde Varqas (id dd 7i /?> Prpnmn^n ' a rut^ra PUC do Rio de Janeiro, tornando-se intimo 
Social (GAS), voltado para a resokjção"dosTíS?0 S°C'3/' Or9anizou em 1936 0 GruP° de AÇão 
rurais pelo Brasil afora, (id., pp.81/2) O GAS evo af'9lam 0 traba|hadores urbanos e

organizou o conjunto de ^ntidadís U|fgadaT'àPfo8) SU~ at'V‘dade culminou c

1574 Foram instituidores da FCA, além do n ^membrada da PUC em 1971. (Souza S.J., p.113) 
Goffredo da Silva Telles, João Gonçalves Lur? re Saboia' (•••) os Srs. Fábio da Silva Prado, 
José Maria Whitaker, Pe. Aristides Greve S J lâ^°[r/asconceíos de Carvalho, Aldo Mário Azevedo, 
Pereira de Sousa, José Pires de Oliveira e Teõn~n Bl,l!n9s, Morvan Dias Figueiredo, Caio Luís 
quais, não por acaso eram membros da dirpt-nr^ ^uartim Barbosa (...),(id., p.112) muitos dos

la da Auto-Estradas S.A. e da CMNP.

E a FCA não se detinha apenas na esfera da produção.1574 Em 1941, antevendo os 

horizontes que se descortinavam no país na área administrativa com a iminente 

invasão do capital multinacional, o padre Saboia havia fundado em São Paulo
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A FCA e suas instituições são filiadas à Asociación de Universidades Confiadas a la 

Companía de Jesús en América Latina (AUJSAL),1576 a qual, por sua vez, mantém 

vínculos de cooperação com a Association of Jesuit Colleges and Universities (AJCU), 

sediada em Washington.1577

Os jesuítas, atuando nos bastidores sociais, económicos e institucionais do 

desenvolvimento paulista, ministrando conhecimento tecnológico associado a práticas 

administrativas empresariais, exerceram inesperado um papel "pedagógico" nos 

termos em que define Mannheim segundo M.I. Szmrecsánvi,1578 preparando o espírito 

da classe empreendedora atuante em São Paulo para a inevitabilidade do 

planejamento.1579 Vale dizer, da racionalização necessária dos meios de produção em 

vista das necessidades de um capitalismo avançado e de uma sociedade de 

complexidade crescente, como a que se formava no período considerado.

,s,s esan-sp edu br/frame-híst.hlml; Soua SJ., p.107. Na verdade, foi fundada como "escola 
Superior de Administração de Negócios Pandiá Calógeras', («/., p.94) em ^"XTar sta n 
nacionalista e industriaíista do início do século XX. (Luz, p.8 ) P°s ° ‘ atividades 
década de 1970, o qual ajudara a instaurar trinta anos antes, a Ánoca em diante'
atualizando-se com os avanços tecnológicos que se verificaram de
procurando manter-se em meio a um capitalismo cada vez m 1 hr/cnhrp htmV em 
inaugurada a unidade de São Bernardo do Campo da ESAN, (esan s; c.e u.. privado
1976 o instituto de Pesquisas e Estudos Industrie ( PE ),„espe leo privado,
(ipei.com.br/defaultl.htm) criado (...) com o objetivo de rea iza pj r'nntrjhuindo oara seu 
serviços à comunidade empresarial, satisfazendo s^a^ g^TÍnsÍituto de Administração em 
desenvolvimento cientrfico " onde se ministram cursos de pós-graduação
Ciências Administrativas e Tecnológicas u „AMr:a:c fiprpt fpi pHu bnO A FCA
lato sensu voltados para a tecnologia e as atividades emp e_sanais iecatfei.edu^br/) A FCA 
ainda mantém a Faculdade de Informat.ca (FCI) "au9urada
(fci.edu_.br/html/sobre.htm) a Escola Técnica Sao Francisc Rela^ões(Sociai's e industriais 
Aplicação" da FEI, (etsfb.gl2.br/mdex2.h ) instituições de ensino, a FCA possui um 
(IRESI). (fca.org.br/instituicoes.htm) Alerri dess tt ç Tecnológico (CEDAT).
Centro Empresarial de Desenvolvimento Administra
(iecat.fei.edu.br/cedat.html)
1576 fca.org.br/Ausjal/uniausjal.htm.

1578 Tratando do planejamento em noia formaP de
experimentação social, organizada aPsociedade Como um conjunto de esferas
pensamento (...) que permite (...) cornpreeno mismQ jnterno próprio mas interligada as 
(política, económica, etc.) cada Qualdotadadí> b as outras (Szmrecsányi [1982], p.18) 
demais e, por isso mesmo, atuando umas tj as »novas formas de pensamento" que 
considerando o conhecimento técnico> e socia|mente menos complexa para uma
orientariam a passagem de uma est ™tu^a |viment0 significa.
mais complexa, o que, em ultima analise o oes . sociedades modernas
1579 (...) Segundo o autor, o P^ej^o ^n de ™as obriga a medidas de
porque o adensamento em c°mPlaxld^trolas com vista a0 aumento da previsibilidade dos 
regulamentação e a 'ntensinca^a^pd^ancaem direção a uma racionalidade funcional ou formal, 
eventos. Nesse sentido a sociedade avança e s „ consjderando_a
ou sejp, poro o ppn^ento dp d fca ètteridasses à baseTS
necessidade de se arrefecer o impacto soc
sociedades de perfil liberal.
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Com a produção automobilística a todo vapor, São Paulo e o Brasil entregaram-se ao 

sonho de modernização reflexa tendo por paradigma os Estados-Unidos elitizando a 

cidade e substituindo as alternativas "naturais" de transporte - trens para longas 

distâncias e a navegação de cabotagem - pelo quase monopólio dos transportes sobre 

pneus, o qual só não se verifica devido à participação dos transportes aéreos na 

divisão modal dos meios.
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A síntese dos contrários que levou à convivência do atraso com o avanço1580 

estabeleceu-se quando Kubitschek transformou a estrutura herdada da fase 

primário-exportadora permitindo que a expansão da fronteira agrícola se desse pela 

rodovia de penetração ao invés das ferrovias1581 como havia sido até aquele momento, 

tornando os limites da industrialização aceitáveis para os interesses tradicionais e 

arrefecendo, portanto, o impacto modemizante da substituição de importações.

1580 (...) No setor de transportes, como em outros, boas políticas estatais forjadas sob a<lue,as 
condições tendem a promover um desenvolvimento econômico-social que traz em si mesmo
a superação continuada do atraso senão que a convivência contraditória es e 
características de avanço. (Braga & Agune, p.9) (grifos dos autores citados)
1581 Id., p.15.
1582 Engenharia, n°192, p.133.
1583 Id., n°221, p.504. . . tríncpras
1584 Baran & Sweezy, pp.219/20. (...) o setor de transportes acopla-se as demandas intrínseca 
ao processo de constituição das bases industriais. O transporte enquanto política Sovernamenta 
está pensado como infra-estrutura para o crescimento industrial e no desdobramento, o p P 
tipo de modalidade de transporte eleito é associado ao papel líder que a industria automobilística

De fato, como já se observou anteriormente, tratou-se de uma opção extremamente 

oportuna, como reconhece Caren Addis, acalentada desde o início do século XX e 

efetuada ao longo de décadas em particular pelas elites de São Paulo, pela mercadoria 

considerada por Baran & Sweezy a mais importante e estratégica do capitalismo 

financeiro monopolista, por sua elevada capacidade de demandar capital e fazê-lo 

acumular,1584 significando no caso do Brasil a possibilidade de transpor para o país,

Além disso, essa situação foi interpretada como um triunfo em vista da indústria 

automobilística nacional haver atingido em 1959 a condição de exportadora de 

veículos1582 bem como de fornecedora de carros, caminhões e ônibus para o mercado 

interno brasileiro1583 com sua vasta gama de efeitos multiplicadores sobre o conjunto 

da economia.
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■ ; e distributivos de 

Brasií, as contradições

veio a exercer no crescimento industrial brasileiro. (Braga & Agune, p.10)

Ml

r r
i
i
i
i
i
i
í
i
i

I
I
I
I
a

•

i
i
i
i
i
i
i
i
i
i

Desse modo, entendemos que apesar dos impulsos nacionaliza 

Vargas e Kubitschek à instauração do desenvolvimento

A trajetória que levou à sua efetivação foi marcada por ambiguidades de toda ordem, a 

mais dramática das quais a opção entre o desenvolvimento voltado para o mercado 

interno "sem medo do comunismo" e sua implementação atendendo a exigências a 
acumulação de capital originacias em outros países com "segurança contra o 

comunismo", desnaturando a proposta do desenvolvimento e impondo em seu lugar 

um simulacro^um monstrengo excludente, concentrador de renda e repressor.

Concluímos, pois, que ele se deu por obra da iniciativa local em meio a uma intensa 
pressão desnacionalizante da economia efetuada pelos Estados Unidos tendo concluído 

a "preparação do terreno" em sua "zona de influência" imperial na virada da década de 

1960 com a implantação de uma indústria automobilística e seu mercado consumidor 

de derivados de petróleo, serviços em geral e vias carroçáveis.

Procuramos neste capítulo mostrar as condições económicas de contorno que 

envolveram a elaboração, edição e a vida institucional do Ante-projeto, e percorrer o 
caminho que conduziu da implantação da rede ferroviária em São Paulo até sua 

substituição por rodovias sob a perspectiva da opção económica que presidiu a tal 

fenômeno.

ainda que de forma reflexa, restrita e iníqua, benefícios que a modernização fabril 

empreendida por Henry Ford vinha impondo à economia e sociedade 

norte-americanas.

Em sua leitura, enfatizamos esse processo como uma conjugação de poderosos 

interesses locais e internacionais, dentre os quais avultam as elites locais e seus 

negócios diversificados entre o campo e a cidade, os quais valendo-se do dinamismo 
económico que São Paulo passou a sediar nos últimos decénio do século XIX, 

adaptaram-se habilmente às circunstâncias e lograram a efetivação de seu projeto 

económico e político com a fabricação nacional de veículos a partir da década de 1950, 

ainda que praticamente sem rnntrole efetivo sobre os desdobramentos desse

processo.
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A percepção urbanística da presença do rodoviarismo triunfante em São Paulo na 

virada da década de 1960 seu deu durante a gestão municipal de Adhemar de Barros 

(1957-1961), à qual coincidiu com o governo Kubitschek, quando se deram os 

episódios mais significativos da vida institucional do Ante-projeto. Mais precisamente 

durante o processo de adaptação de São Paulo ao uso por sua classe média, 

protagonizada por ele, Prestes Maia e Anhaia Mello, dos quais se tratará no capítulo 

seguinte.

acima apontadas não permitiram que aqui fosse implementado em toda sua plenitude. 

Privilegiou’ antes a tradição agro-exportadora do que conduziu a economia urbana a 

um novo patamar qualitativo, atendendo antes sua elite gestora do que a massa da 

população. Enfim, privilegiando antes os deslocamentos individuais do que os 

transportes coletivos; sepultando de vez a possibilidade de um uso sistemático dos 

transportes ferroviários como forma de orientar a urbanização, deslocando o 

Ante-projeto enquanto prioridade da agenda do poder público paulistano, até que uma 

prévia do colapso rodoviário e do caos urbano 

Muncipalidade decidir-se pela construção do metrô.



6 GRUPOS DE ELITE ATUANTES EM 
SÃO PAULO E CORRENTES DE 
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6 GRUPOS DE ELITE ATUANTES EM SÃO PAULO E CORRENTES DE OPINIÃO QUE 

DEBATERAM O ANTE-PROJETO
Prestes Maia, Adhemar de Barros e Anhaia Mello, profissionais que protagonizaram a 

vida institucional do Ante-projeto, pertenceram a linhagens de homens públicos que 

havia muitas gerações monopolizavam cargos em todos os níveis da administração 

pública e detinham a propriedade dos meios de produção e da infra-estrutura urbana.

I

I
I
I
I
I.
k

Bellotto, p.34.
Id., pp.30/1, 33, 37.
Id., p.50.

A década de 1860 foi decisiva para essas origens, quando ocorreram tanto o surto 
algodoeiro quanto a inauguração da primeira ferrovia paulista permitindo a expansão 

da cafeicultura interior adentro, de modo que em 1873 o empresariado rural e 
industrial de São Paulo já se via em condições de aspirar ao comando do Estado 

brasileiro para defender seus negócios particulares.

Os três protagonistas atuantes em São Paulo desde os primeiros decénios do 

século XX, vincularam-se política e/ou socialmente a grupos de elite estabelecidos 
ainda em tempos coloniais, sobretudo a partir da segunda metade do século XVIII. Os 

grupos políticos aos quais pertenceram definiram-se com o surto económico do oeste 
paulista ocorrido em meados do século XIX. Proprietários de lavouras de café, algodão, 

cana-de-açúcar ou de fábricas, acumularam em poucos anos o suficiente para fazerem 

de seus negócios os interesses da província e depois do pais. Tais interesses, por seu 
turno, evoluíram em direção às posturas específicas que cada um do citados líderes 

assumiu em meados do século XX com relação ao desenvolvimento do país e de suas 

cidades, passando a encabeçar grupos de opinião técnico-políticos.

6.1 Origens
Despovoada no gold rush do inicio do século XVin,1686 a capitania de São Paulo foi 

extinta pelo governo português em 1748 por motivos de segurança, tendo sua sede 

transferida para o Rio de Janeiro.1686 Problemas geo-polítlcos levaram Pombal a 

restaurá-la em 1765 e nomear seu governador Luiz Antônio de Souza Botelho Mourao, 

o Morgado de Mateus,168’ fato impregnado de consequências para a história posterior: 

durante sua administração (1765-1776), as lavouras de cana, algodão, a produção de
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açúcar, aguardente e panos grosseiros organizadas na capitania por Pombal1588 

redefiniram a posição estratégica de São Paulo na estrutura do império colonial 

português1589 bem como, inserindo-a nos fluxos do mercado internacional, prepararam 

a infra-estrutura1590 sobre a qual se desenvolveram as culturas canavieira, algodoeira, 

cafeeira do oeste e a indústria1591 paulistas nos séculos subsequentes.

1588 No planos de Pombal, São Paulo restaurado foi a "capitania tampão" interposta a um 
eventual avanço espanhol sobre Minas Gerais, durante a disputa pelas Missões. (M., pp.41/2, 
46/7, 70, 100) Pombal previu uma linha de fortificações no litoral {id., pp.106, 114), a 
construção do forte-presídio do Iguatemi no extremo sul do Mato Grosso, manobra 
"diversionista" no jogo geo-político entre Portugal e Espanha, (/d., pp. 122/3, 128, 131, 137, 
142) e o estabelecimento de uma "rede urbana" de apoio às atividades económicas e militares, 
(/d., pp.173, 180, 184, 187) Para viabilizar tais planos, o Morgado de Mateus tentou incentivar a 
produção de ferro para armamentos junto ao rio Ipanema em Sorocaba, (/d., pp.210/2) bem 
como fomentou a produção de algodão (/d., pp.217/8) e a agro-indústria da cana no 
"Quadrilátero do açúcar" paulista visando o mercado internacional, (Petrone [1968], pp.12/4, 
41/53) reforçando a posição estratégica de São Paulo ao determinar que as exportações da 
capitania se fizessem unicamente por Santos, (/d., p.142)
1589 Love, p.21; Petrone [1968], p. 17. Ver também Silva [1980], p.149.
1590 (...) Se é verdade que a lavoura de cana não desaparecera de todo na Capitania, é também 
verdade que somente a partir so governo do Morgado de Mateus se tornou um empreendimento 
visando ao mercado mundial. (Petrone [1968], p.12)
1591 (...) lavoura canavieira que, se não teve outros méritos, pelo menos preparou a 
infra-estrutura económica que facilitou a rápida propagação dos cafezais no planalto, na área 
que denominamos "quadrilátero do açúcar" compreendida entre Sorocaba, Piracicaba, Mogi 
Guaçu eJundiaí. (id., pp.7/8) Ver também Prado Jr. [1969], p.86.
1592 (...) Antônio da Silva Prado (...) dirige quase tudo por meio de cartas, enquadrando-se no 
que Sombart chamaria de desmaterialização do negócio, isto é, a fase em que a presença do 
comerciante não é mais necessária durante as transações. (Petrone [1976], p.159)
1593 O terceiro Antônio da Silva Prado, que amealhou grande fortuna ao longo de sua carreira 
empresarial, acumulou seus primeiros cabedais na Bahia, os quais, de volta a São Paulo, 
empregou no comércio de açúcar, algodão e escravos, (/d., p.6; Levi, pp.58/9) Tornou-se 
monopolista de bovinos e muares na feira de Sorocaba, (Petrone [1976], p.45) conquistando 
importantes mercados abastecendo o Rio de Janeiro e as fazendas de cana e café fluminenses, 
(/d., pp.88 et seq.) Sua participação na feira de Sorocaba foi tão absorvente que arrematou o 
contrato de arrecadação do "imposto novo"* sobre transações com animais, bem como sobre 
aguardente, fumo, terras e outros gêneros, (/d., pp. 127/35) o que despertou-lhe o desejo de 
monopolizar a cobrança de tributos sobre o comércio de animais na Província, (jd-, p.141) 
Empresário com perfil avançado para sua época, o Barão de Iguape começou em São Paulo (...) 
como arrematante de contrato de cobrança de impostos, continuou como comerciante de açúcar, - 
animais e variados gêneros, foi momentaneamente senhor de engenho em Jundiaí e, finalmente, 
banqueiro. (Sérgio Buarque de Hollanda apud Petrone [1976], p.XIV) Sua herança permitiu a

Essa política foi implementada por concessionários recrutados no establishment 

paulista pré-existente, indivíduos com longa folha corrida de fidelidade a Portugal e 

defesa da ordem metropolitana em terras brasileiras, atuantes desde o início da 

colonização, durante as entradas, bandeiras e monções, o mais conhecido dos quais foi 

o Barão de Iguape, arrendatário privado da coleta pública de impostos, empresário 

desmaterializador1592 de negócios, elo de ligação entre cana, algodão, comércio de 

muares, escravos e café; ponte entre o passado e o futuro de São Paulo.1593



IV Centenário

FONTE:

(1) Avenida Ipiranga
(2) Avenida São João
(3) Avenida Rio Branco
(4) Avenida São Luiz
(5) Rua Aurora
(6) Rua Guaianazes

PONTE: Coleção Mapas Comemorativos do 
de São Paulo

UVA COROGR.VUCO

CAPITANIA K S. PAULO.ífe %
Área estratégica do Morgado de Mateus, in Bellotto, s.p.
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0 impacto desse primitivo mas considerável surto económico paulista não tardou a se 

fazer sentir sobre a urbanização da modesta capital. A planta da imperial cidade de 

São Paulo de 1810z levantada pelo capitão-engenheiro Rufino José Felizardo e Costa, 

"copiada em 1841 com todas as alterações", mostra arruamentos que só iriam ser 

executados décadas depois na "cidade do café". Aí estão projetadas as futuras 

avenidas Ipiranga, São João, Rio Branco, São Luiz e as ruas Aurora e Guaianazes.1594

seus netos Antônio e Martinho Prado comandarem o surto cafeeiro no oeste paulista que alterou 

terminado o prazo estipulado, continuou a ser cobrado e o seu produto foi aplicado no pagamento de oficiais 

projeção a noroeste, presente na planta quase
execução, talvez resulte da polarização entre a Capital e seu hmterlan , m uzi
pelas atividades agrícolas, industriais e mercantis do Quadrilatero, con !rma P
cafeeiro com sua ocupação pelo baronato do café. Segundo Villaça, o esp^ médias
década de 1870 trouxe três possibilidades de expansão para alojar suas classes altas e rnechas
crescendo v.gorosamente com o café, (...) - Transpor o obstáculo
pelo Tamanduateí.- Transpor o obstáculo representado pelo va e o g - uberdade 
obstáculo nenhum, e crescer ao longo da colina central, pelo espigão ,
então caminho para Santos. (Vilaça [1978], pp.109/10) A.nda segundo ele, ^^^inic‘0 da, 
segunda metade do século XIX, houve alguns ensaios e conce ç solução ( ) 
Liberdade, nom srl.o alto jddto do esplpão da aual
%T^r£dae SZ ~ v-auX-se ^do

Glicério e de outro para o vale do córrego do Anhanga au. (/ . menos má para as
inconveniente foi desprezada Pefse'  ̂ Tamanduateí-ferrovia era
camadas populares (...), (id„ p.HO) mesmo porqu t ) existência da ferrovia como pela 
uma barreira mais seria que o Anhangabau P .. Tendo são pau|o já em
extensão da varzea mundavel. (id., p.iuy; KebLUU u , .  na rua Florêncio de
meados do século cruzado o córrego do Anhangabau em afirma que a partir desse
Abreu, na avenida São João e na praçai das Bandair g a G[ette e Nothmann,
momento, a cidade desenvolve-se ao. sudoeste (/d, p. ) f jnjdai de indedsao (...) 
meorporadores dos Campos Eliseos, (id.t p.178) pus rJ11ii<:t.-ínn<; Prooomos pois, que a 
(/d„ p.177) sobre a iocalização dos bairros^ImenX  ̂ -a
expansão da cidade para noroeste ja estava v para9essa direção. Valendo-se de
efetivação, induzida pelo fato de o hinterlandpauista ^^nculado à cidade de São Paulo 
uma expressão do próprio Villaça, ao o oólo socío-econômico do Quadrilátero
aos tempos da restauração do Morgado de Mat , P . - _» gue resuitou num 
lançou um "tentáculo urbano" - ou< embriãoX primeiro bairro com câracterísticas de 
arruamento virtual como mostra a planta,, em do<p$ baronato do café quanto a 
elite comercializado em Sao Paulo, dirimindo s Ademais essa decisão, rigorosamente,
onde assentar-se com a opulência exig.da porseur“,S'(jdSSa 2179) 'hOje "vilão" da 
não iniciou à ocupação do "quadrante sudoeste da.dade 0 Jorumbi. Seu
excludente urbanização paulistana. O vetor su . do século XX em meio a intensa
desenvolvimento, cujo fastígio deu-se na “ companhia City, da
concentração de renda que atingiu o é terior aos bondes da light e a
Light, e do rodoviarismo. A ocupaçao dos Campos tiiseos carris urbanos sobretudo
cidade que se formou concomitantemente cres penba e Lapa) A ocupação do sudoeste
para o norte, leste e noroeste paulistanos Pa"ha e S ught "da eletricidade" e
paulistano foi induzida por outro fenomeno ec
pelo complexo produtivo ao sul da capitaI. formas e as direções da expansão territorial da
*(...) /Veste Capítulo são investi^a^tl^dos chamados vetores de urbanização ou tentáculos urbanos 
erea edificada. Neste particular, a existenc
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0 PRP também aglutinou todos os proprietários rurais, urbanos e profissionais liberais 

da província pela instauração no país de algumas instituições condizentes com o 

avanço capitalista traduzido na industrialização em curso na Europa e nos Estados 

Unidos, promovendo o trabalho livre, a generalização da forma mercadoria e do 

mercado, mantendo, no entanto, em suas mãos o controle político absoluto da 

economia e da sociedade que aí se formasse.

Definidos princípios e linha de atuação na Convenção em Itu a 18 de abril de 1873, o 

PRP decidiu criar um jornal que difundisse suas idéias. O Correio Paulistano, fundado 

em 1872, foi seu porta-voz até 1874. No ano seguinte foi a vez d'A Província de São 

Paulo, futuro O Estado de São Paulo,
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(...) que, apesar de "não ser órgão de partido algum, nem advogar interesse de 

qualquer deles" (...), contava com notórios republicanos entre seus 

organizadores: Rangel Pestana, Campos Salles, Francisco Glicério (,..)1598

6.2 O Partido Republicano Paulista (PRP)

Nascido das tensões entre conservadores centralizantes e liberais descentralizadores 

herdadas do Primeiro Império,1595 o movimento republicano paulista desde seu início 

defendeu a autonomia provincial e a manutenção da unidade nacional por meio do 

regime republicano federativo ao invés da centralização monárquica.1596

Em 1872, republicanos de São Paulo, "lavradores e capitalistas" da capital, das regiões 

de Campinas, Itu-Sorocaba e Piracicaba,1597 fundaram o Partido Republicano Paulista 

(PRP) para lutarem pela liberdade de os agricultores da província articularem 

negociações de seu interesse com as grandes praças financeiras internacionais sem a 

intermediação do poder central do império.

d
d

i!

<1

li

tem sido objeto de atenção por parte dos estudiosos, que verificaram que a expansão urbana ocorre mais ao 
longo das vias de transporte do que em áreas mais afastadas destas, (id., p.62)
1595 Casalecchi, p.37. (...) Já em 1866, os liberais apresentam propostas mais radicais (...) que, 
de um lado, recuperavam o passado liberal, como a autonomia provincial, justiça eletiva, crítica 
ao poder moderador e, de outro, avançavam com as propostas de extinção da guarda nacional e 
do Conselho de Estado, eleições diretas e voto universal, fim da vitaliciedade no senado, eleições 
dos presidentes de províncias; e chegavam a ultrapassar os futuros republicanos no programar a 
abolição da escravatura, (id., pp.37/8)
1596 Id., p.42.
1597 Id., pp.49/50.
1598 Id., p.52. A citação entre aspas é de José Maria Lisboa, egresso da Gazeta de Campinas, __
também fundador d'A Província de São Paulo, e que, ao romper em 1884 com esse diário, 
fundou o extinto Diário Popular, (id., ibid.) Glicério e Campos Salles eram de Campinas. (Love,
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e outros, levando o bravo matutino a "agasalhar o novo ideário".1599

Assim, o envolvimento da cafeicultura paulista com as potências económicas mundiais 

nos últimos decénios do século XIX confundiu-se com a afirmação histórica do 

capitalismo financeiro, o que permitiu que se renovasse se em patamares inéditos a 

dependência da economia brasileira aos fluxos internacionais de capital, transformando 

sua administração em tarefa política de alto risco.1601

Os vultuosos capitais exigidos pela cafeicultura vincularam-na intimamente aos 

grandes fluxos financeiros internacionais. À Inglaterra, que já financiava lavouras no 

Brasil e bancara a instalação das primeiras ferrovias em São Paulo em meados do 

século XIX, seguiram-se a Alemanha, França e os Estados Unidos emergentes, em 

meio à disputa por países periféricos fornecedores de bens primários e tomadores de 

capital para o fomento de suas produções e da infra-estrutura urbana e rural de apoio 

à exportação.1600

Nesse sentido, a crença, segundo Love generalizada entre os agro-exportadores, de 

que a instabilidade sócio-política do país traria insegurança aos investimentos 

estrangeiros, ameaçando a regularidade dos negócios do café, levou os perrepistas a 

se aferrarem ao legalismo e ao princípio da autoridade. Inspiravam se no líder da 

ala conservadora do Partido Republicano Francês (PRF) Léon Gambetta, político 

"oportunista" para quem o compromisso fundamental do governo republicano era a 

defesa dos interesses estabelecidos".1603 Quando os rendimentos do café alçaram-no, 

junto com a borracha, à condição de principais gêneros nacionais de exportação, 

fazendo de seus interesses os do Brasil, o oportunismo do PRP "perdeu" sua conotação 

pejorativa.1604

™\d.. iUd. É interessante observar a trajetjri. do Correio ^14

republicano, tornou-se conservador nas mãos do m°"arqu^ a p , discretamente ficou 
Velha, passou a apoiar o PRP industrial, enquanto O Estado de Sao Paulo, d.scretamente,
com o PD. {Dicionário, pp.953, 1190)
1600 Monbeig, pp.109/11. Szrrecsányi [1993], passim. P pqtranaeiros se
1601 Segundo M.I. Szmrecsányi, as ass°<^ç°“si|aosflSo; do capital financeiro monopolista
tornaram o modo de estabelecer a suje çao do Bras l "can(Jo e Çolhendo 0 processo de 
"Xn^a^^ns^d^ iríodo, e com isso afetando indubitavelmente formas 

do processo de urbanização das cidades brasileiras. 
1602 Love [1975], pp.58, 66.
16M l-OVE-[1982] p.151. “vinculo umbilical entre empresa privada e Estado"

”rtu9"&-M pe,°£sad°
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brasileiro (...), (id., p.62) arraigou-se e se manteve pelos século adentro (id., p.733) conferindo 
"orientação política" ao capitalismo (id., p.59) e, paradoxalmente, impedindo-o de tomar-se 
(...) flexível e ensejar a livre empresa, (id., ibid.) Sobre a formação do estamento e sua analogia 
com a república dos cafeicultores, ver Faoro, pp.46/50, 60/6, 75, 85/8.
1605 Fausto [1975], pp.213/6.
1606 Id., p.242.
1607 Id., pp.219, 222, 236/7.
1608 Id., p.224. —
1609 Id., pp.200 et seq. Levando à "socialização das perdas", segundo Furtado, p.96.
1610 Cano, pp.20/1; Silva, p.21.
1611 Singer [1977], p.37.
1612 Campos No., p.56.
1613 Szmrescányi [1993], p.206. (...) São Paulo é metrópole porque tem hegemonia, ou seja, e o 
locus, ao mesmo tempo, de liderança e de domínio sobre diferentes classes e grupos presentes 
alhures no território nacional ou até fora dele. São Paulo é metrópole enquanto sede do capital 
que organiza e drena o trabalho nacional, mesmo que os lucros nela nem sempre se detenham, 
passando as fronteiras do país, (id., p.217)

Vale dizer, uma metrópole segundo a definição de M.I. Szmrecsányi.1613

Mas nem tudo era café no PRP. O partido também representou interesses na levoura 

canavieira paulista, no algodão e na incipiente indústria, em cujo seio conviveram em 

relativa paz desde a Convenção até a década de 1920, quando a urbanização e a

(...) núcleo decisório ao qual se subordina vasto território produtivo.1*12

Por outro lado, a mescla de políticas agrária, cambial1609 e a oportuna diversificação 

dos investimentos permitiu que os quadros do PRP acumulassem vigorosamente, 

reorientando a concentração dos mercados, tornando-se a cidade de São Paulo sede 

de atividades agrícolas, ferroviárias, comerciais, bancárias e industriais,1610 e de um 

dinâmico mercado de fatores.1611 Noutras palavras, um

em ouro

A geração de rendas pela lavoura foi habilmente administrada em complexas e 

arriscadas manobras financeiras internacionais envolvendo fazendeiros-estadistas, 

corretores de café e banqueiros europeus e norte-americanos. Com efeito, para 

proteger a rentabilidade da empresa agro-exportadora, os cafeicultores do PRP 

organizaram e impuseram o programa de valorização do produto cobrando uma 

sobretaxa em ouro dos produtores,1605 despertando irritação nos mercados 

consumidores estrangeiros1606 e aglutinando contra si o ressentimento de cafeicultores 

paulistas fiéis a princípios liberais e de outras elites regionais brasileiras1607 - que 

transbordaria em 1930 - embora tivessem sustentado a renda do setor, permitindo 

que se mantivesse a diversificação no interior do complexo cafeeiro e a demanda 

industrial.1608
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modernização que secundaram a prosperidade e a pressão demográfica geradas pelo 

café tornaram o desenvolvimento e a ruptura inevitáveis.
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Uma ampla rede de interesses econômico-familiais estendeu-se sobre essas regiões, 

formando a extensa parentela que controlou politicamente o hinterland paulista, boa 

parte do vasto centro-oeste do Brasil, mercado para viação e produtos da primitiva 

indústria e comércio paulistas. Vale dizer, no hinterland de São Paulo esboçou-se um 

incipiente setor de mercado interno. Na verdade, o mercado mais promissor formou-se 

principalmente após o advento do trabalho livre e com o desdobramento empresarial 

do final do século XIX.

6.2.1. Influências que vieram de Itu e Sorocaba

O primitivo establishment paulista, após o ciclo do ouro, produzindo mercadorias de 

baixo valor económico, vivendo longe do litoral, esteve sob menor pressão direta dos 

agentes da economia colonial clássica e das matrizes européias do sistema.1614 Ao 

invés disso, estabeleceu sólidos vínculos económicos com o interior, com os confins 

luso-espanhóis e as regiões que formariam seu hinterland sobretudo a partir de Itu e 

Sorocaba, as cidades mais ricas de São Paulo colonial.

AO explicar a formação do hintetlaiid p.ullsta, Singermenciona a (™°aTÍ 
de subsistência de São Paulo doso'e ialo, se no planalto dè plratlnlnga 

Z-ÍXX-2 ™ — 17) “mS ‘ Pe'° 9“"°
que era possuidor 0 castelhano ou 0 português aqui resldent^^' fas<camente fluviais que

Sucedâneas -civis" das d^s.as monçoes =
partiam periodicamente de Porto Feliz, vizinha a itu, 307/21) As monções
processo de sedentarização dessa^egiões inis-o MPat0 Grosso e Goiás da 
SSZ-P u Sae^3e ed'°eSse a^toV^ã^Pau^deve^V^progressTà^.^) 

[1969], p.lll; Prado Jr.[1999], p.66)
posição relativa que ocupa noconJ^ uma grande região e engloba não apenas
geográfico natural e necessário. S'ster^aquesete m9ilhões de habitantes e seu considerável 
o Estado de S. Paulo, com . Estados vizinhos que giram hoje na órbita paulista:
desenvolvimento, mas z°nas'mpodantes de E Mato_Grosqso; e mesm0/ até cert0 ponto, 0 
o Triângulo Mineiro, o Norte doParan^'° com essa descrição, Caio-Prado Jr. nada fez senão 
longínquo sul de Gotas, (id., p.19 ) .a, Pau|0 formação dependeu integralmente 
mencionar praticamente: todo c^íer^° capjtal pau|ista e em itu, durante suas diferentes 
íasíS*tSSSS*‘ vale dizer, descreve, a evolução dos transportes

Não obstante, anteriormente, Itu e Sorocaba comandaram a formação do hinterland 

paulista. Itu, boca-do-sertão no século XVII, foi a base avançada das bandeiras, 

monções1515 e centralizou ampla rede de interesses espalhada por todo o interior da
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Nessas cidades, pela primeira vez, organizou-se uma produção algodoeira e industrial 

primitiva capaz de fornecer regulamente têxteis grosseiros a uma população pobre 

dispersa pelo hinterland, independentemente dos grandes fluxos comerciais da 

economia brasileira propriamente colonial, litorânea. Daí saiu o fundador da Politécnica 

com suas idéias inequívocas a respeito do potencial do mercado interno brasileiro.

Para ele, a solução dos problemas brasileiros passava pelo estabelecimento de uma 

sólida cultura científica e tecnológica que, aliada aos princípios do pensamento 

republicano, forneceria bases para o desenvolvimento industrial, eliminando o

Antônio Francisco de Paula Souza, engenheiro ituano e industrialista de primeira 

hora1618 nascido na elite agrária paulista do século XIX, via em instituições herdadas da 

colónia como a monarquia, a escravatura, o centralismo político e o bacharelismo os 

maiores entraves à exploração económica do potencial natural brasileiro.1619

colónia, sobretudo no Mato Grosso, Goiás e Triângulo Mineiro. Sorocaba sediou o 

comércio de muares trazidos do Rio Grande entre 1750 e 1850,1616 e desenvolveu-se 

na década de 1860 a lavoura de algodão de exportação e ainda posteriormente uma 

produção de tecidos grosseiros que vestiam escravos e homens livres pobres por todo 

o hinterland.1617
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éeze? SSriografla -désslca' e raras

exportadora (Prestes nn ?4/s- P°t eSt:ar ,igado diretamente à economia mercantilista

[19841 pp 286/7 Snhrp n ai d-* açucar e como 0 comércio de gado (...). (Canabrava

50,.81/2: “
1619 ExPressao da professora Maria Lúcia Gitahy.
nasceu numa famíJÍde^rand?0 ?.°.primeiro ^arão de Piracicaba, Paula Souza (1843-1917) 
precoce de causas como a indenend^003 econ°mica e política, que se notabilizou pela defesa 
Ainda estudanS em 7uri^ t í i03'? constajÇâ° de Provias e a extinção da escravatura, 
incorporado^como printípió^que som^nt^oXd0^ r Se f°r™U engenheiro' Paula Souza havia 
Brasil a se despnvnlvpr rn™ nc r o federalismo, o trabalho livre e a educação levariam o 
Georç «XenT O vÕ tB aslf ±lhU"'d“S- FOi 9enr° do ™»W<>rário alemão de 1843 
de áqua eesootn . iSmí em di,ersas ferr°vias e ™ Implantação de redes 
■íduScãÕ “9°“ LCd’íS d0 ln?™r- N». oerne de seu pensamento está o papel da
industrial oup cpmindn pIpIp na desenv°lvimento do verdadeiro espírito comercial e 
estadual entre 1892 e 1893? estrangeiro". Foi deputado
Agricultura em 1898. (Love [1982], p.400) ' PP'27/33' 49/64) e secretario estadual da
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(...) combater o atraso industrial que se verificava em nosso meio, promovendo 

a modernização do Estado através da formação de pessoal gabaritado para 
ta/(...)1622

A história da Politécnica de São Paulo, segundo M.C. Loschiavo dos Santos, pode, pois, 

ser interpretada como uma enumeração de cursos sistematicamente instituídos para 

vencer as sucessivas etapas do processo de substituição de importações.1624

(...) responder às necessidades de industrialização e evolução de seu 

tempo (...) como pivô do crescimento económico e industrial paulista.1623

descompasso entre o progresso material e o moral.1620 

substituição das importações pelo Brasil era apenas uma questão de tempo.

Com efeito, deputado estadual em 1892, Paula Souza propôs a lei que, aprovada a 

24 de agosto de 1893, criou a 15 de fevereiro do ano seguinte a Escola Politécnica de 

São Paulo, cujo escopo era

Após voltar a ensinar no Brasil em 1842, os jesuítas fundaram em Itu em 1867 o 

Colégio São Luiz.1625 Por seus corpos docente e discente passaram nomes de peso da 

elite atuante no interior e na capital paulista, como o engenheiro e industrial Luiz de 

Anhaia Mello, e seu filho Luiz Ignácio Romeiro de Anhaia Mello, protagonista da vida

1620 Santos [1985], p.17.
1622 P'5?; n f „ H, indústria respaldada tecnicamente numa rigorosa formação

Id., p 32. De fato, o PaP" da 'nduJ"^Xes económicas fica patente nas palavras de 
P o^sional em meio a d>/ersif>caçaodas a id par|amentares que precederam a
Alfredo Pujol, correligionário de Paula Souza futuroda pátria brasileira, o futuro da 
cnaçao da Politécnica: (...) Efora Mas a indústria moderna reclama instrução
Republica, e in^stavelme"^^^ e, COmo elemento de elevação moTãl,
tecmca do operariado como meio deva/onzaro domjnadQ Q empirismo
exige que se saiba fazer cientificamente aqu ’rdjnárja 2-V-1892, in Anais da Câmara
puro. (Alfredo Pujol, Pronunciamento, 11 a d a instauração da República,
dos. Deputados' científicas aplicadas: o Instituto
fundaram-se em Sao Paulo outras msbtuiç tratará adj a Escola
Adolfo Lutz e o Instituto Agronomico de Campinas uu
Normal (1894) e o Instituto Butantã (1899). (10., p. J 
1623 Zd., p.113. 
1624 Id., pp.137, 156, 172, 174, 182/3, 216, 223
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institucional do Ante-projeto, e o padre Roberto Saboia de Medeiros, fundador da FEI e 

protagonista da implantação da indústria automobilística nacional.1626

As constantes crises da cafeicultura reduzindo os volumes transportados, 

desvalorizando o mil-réis e, por conseguinte, a manutenção das composições e a 

capacidade operacional das companhias, provocavam violentas oscilações em suas 

receitas, queda na qualidade dos serviços prestados e ameaçavam a própria 

sobrevivência das ferrovias.1631 Para as ferrovias "do café", a salvação veio com as 

operações da Valorização em 1906.1632

A Estrada de Ferro Sorocabana foi fundada em 1872 por iniciativa dos plantadores de 

algodão de Sorocaba e região,1629 e até meados da década de 1890, o volume de café 

não passava de 3% de tudo o que transportava.1630

A Fiação e Tecelagem São Luiz transferira-se para a capital em 1886 atraída pela 

expansão de seu mercado, mas o Colégio São Luiz só o fez em 1918, devido à 

epidemia de gripe espanhola,1627 instalando-se na avenida Paulista num conjunto 

arquitetônico projetado por Anhaia Mello.1628

1625 NardyFo. [1928], p.108.
1626 Souza S.J., pp.31/2, 34, 55, 69, 81/2, 88, 93/100. O padre Saboia era amigo íntimo de 
Vargas, (/d., pp.71/2)
1627 saoluis.org/reflexao_abr.htm.
1628 Do conjunto arquitetônico que ocupava toda a quadra entre a avenida Paulista e as ruas 
Bela Cintra, Luiz Coelho e Haddock Lobo, só resta hoje a igreja de São Luiz. Esta, juntamente 
com a do Espírito Santo à rua Frei Caneca e a Matriz da Moóca, são os únicos exemplares 
sobreviventes errrSão Paulo da arquitetura de Anhaia Mello. (Ficher, p.228)
1629 (...) a cultura se manteve graças, sobretudo, à ampla perspectiva de negócios que possuía 
Luiz Mateus Maylasky, o fundador da Estrada de Ferro Sorocabana. Esta, em construção, 
dependia basicamente do transporte do algodão, o principal produto da zona. (Canabrava 
[1984], pp.234/4)
1630 Saes [1980], pp.83, 93. 
1631 Id., pp.94/5. Esses fatos intensificarão a "decadência" das ferrovias favorecendo o 
rodoviarismo.
1632 Id., ibid.

(...) esse crescimento não se mostra muito firme, particularmente na 

Sorocabana em que só na década de 1920 o transporte de café vai atingir o 

nível de 1906 (...),1633
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reconhecendo, pois, que
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Paulista

Alta Sorocabana

Baixa Sorocabana 71,06

333

íl 
íi
II
ViI W
III 
I I
I

I
I 
i
|

I
I
I
i

(...) Certamente, a Sorocabana mostra-se mais sensível em relação ao 

problema.1634

Araraquarense

Noroeste

102,99

77,92

113,79

218,03

1886-1900

20,66

39,54

159,56

105,74

347,64

65,36

47,46

1900-1920

19,58

82,32

74,96

92,76

293,37

1646,05

187,41

66,08

1874-1886

33,51

29,61

46,48

92,05

2,79

1920-1934

-1,68

12,06

7,31

13,11

50,66

353,62 

75,64 

10,53

1934-1940 

-0,88 

0,60 

-3,24 

-3,84 

7,31 

38,37 

20,73 

18,13

Tabela 6.1 Variação da população nas dez zonas ferroviárias paulistas por período (%/at)
ZONA FERROVIÁRIA*

Central do Brasil 

Paulista-SPR. (Central)

Mogiana

Com efeito, se a Sorocabana transportou apenas 14,06% do café exportado por Santos 

entre 1903 e 1914, seu superintendente concluiu pela situação favorável da empresa,

(...) porquanto, com uma crise que surja na produção quase exclusiva do 

Estado de São Paulo não será ela afetada com a mesma intensidade que as 

demais vias de transporte deste Estado" (...),1635

136,75

__________ I ..... I 3672_______
Fonte: a partir de José Francisco de Camargo, Crescimento da População do Estado de São Paulo e 
seus Aspectos Económicos: Ensaio sobre as Relações entre a Demografia e a Economia in 
Saes [1980], p.44.
* Não foram incluídas da tabela as zonas da capital, da baixada Santista e litoral Sul

1633 Id., p.95.
J®34 Id., ibid. _
1635 Relatório apresentado à Diretória da Sorocabana Railway Company por seu 
superintendente in Saes [1980], ibid.

(...) parece surgir um consenso em relação à necessidade de diversificação dos 

fluxos de transporte como a única forma de superar o caráter cíclico do 

mercado cafeeiro (...),
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1911-1920
-1,62 
-14,02 
-2,47

1872-1880 
-29,91

1881-1890
60,90
-1,22
55,21

1891-1900
-2,79 
48,93 
9,46

1901-1910
-3,06
15,32
16,35

1921-1930
5,43 
-15,21 
9,98

1636 A Tabela 6.1 revela que, no tocante às regiões sob as ferrovias do café do oeste, a zona 
Central - sob a SPR e a Paulista e cujo centro é Campinas - apresentou variações no incremento 
demográfico relativamente altas mas em escala reduzida, atingindo o pico durante a Valorização, 
em nenhum dos períodos atingindo aumentos iguais ou superiores a 100%, e retraindo-se 
significativamente nos anos de dificuldade para a cafeicultura paulista. A Mogiana, cuja principal 
cidade é Ribeirão Preto, que experimentara a expansão mais espetacular logo após o advento 
das ferrovias, passou pela decadência mais acelerada, chegando a perder população na fase que 
antecede o ocaso das ferrovias paulistas (1934-1940). As duas zonas formadas pela 
Sorocabana, ferrovia do algodão - a Alta e a Baixa Sorocabana, centradas em Sorocaba e 
Itapetininga, respectivamente - apresentam comportamentos demográficos contrastantes com o 
das ferrovias do café. Percebe-se em ambas uma variação relativamente suave e sem a 
presença de picos consideráveis, indicando que tiraram proveito da Valorização em meio à 
ausência de surtos passageiros. Na última fase, sob os efeitos do colapso da cafeicultura, as 
zonas sob os trilhos da Sorocabana foram as que mais cresceram, perdendo apenas para a 
Noroeste que então recebia as últimas levas de migrantes estrangeiros - em particular 
japoneses - trazidos pela cafeicultura.
______ Tabela 6.2 Variação no número de passageiros transportados pelas companhias por período (%/at) 

1931-1940 
59,28 
30,20 
52,41

fatos aqui interpretados como evidências da elevada capacidade dessa ferrovia, não 

compartilhada com as "do café", de induzir a expansão territorial económica 

independente da agro-exportação, atribuindo-lhe um papel estratégico na mal cosida 

orientação da agricultura paulista, em que pesem as dimensões das operações 

financeiras e dos riscos sociais envolvidos na Valorização.1636 Da região sob seus trilhos 

provieram alguns dos nomes mais influentes atuantes no desenvolvimento industrial 

de São Paulo, como Adhemar de Barros.1637

COMPANHIA
Paulista 
Mogiana 
Sorocabana 
Fonte: a partir de Saes [1980], p.78. 
A variação no volume de passageiros transportados (Tabela 6.2) também revela um 
comportamento relativamente estável das regiões atendidas pela Sorocabana. Atendendo a uma 
região consolidada com população muito maior, as oscilações nos números da Paulista indicam 
sua maior sujeição às crises da cafeicultura ou a economia dela dependente, ao passo que os da 
Sorocabana traduzem sua tendência à diversificação que resulta em expansão mesmo em 
conjunturas adversas. Com efeito, enquanto a coluna "1901-1910" aponta um declínio 
decorrente da política deflacionária e recessiva de Campos Salles e Joaquim Murtinho, a 
Sorocabana exibe valores positivos, ainda que, como se vê pela coluna seguinte, os efeitos da 
I Guerra atinjam a todos sem exceção (Saes [1980], p.75) e as duas últimas, o crescimento 
populacional das regiões servidas pela Sorocabana (/d., p.78) logo após a crise de 1929 e na 
fase re-recuperação iniciada em meados da década de 1930.
1637 Além de algodão, Sorocaba e redondezas concentram jazidas consideráveis de ferro, 
alumínio, calcários e outros minérios úteis na construção civil, tendo a cidade assistido a várias 
tentativas desde a época colonial do estabelecimento de uma produção de ferro para fins civis e 
militares. A partir das décadas finais do século XIX, as jazidas de calcário e mármore de 
Sorocaba e região forneciam regularmente para a construção civil e a produção de cimento, 
inaugurada nessa cidade em 1888 pelo coronel Antônio Proost Rodovalho 
(abcp.com.br/cont_historia.htm) As imagens exibidas por N.G. Reis Fo. em "São Paulo e outras 
Cidades" são por demais eloquentes a respeito desse primitivo surto industrial em São Paulo. Ao 
descrever Sorocaba, destaca que ela (...) teve muito cedo uma significativo conjunto de fábricas 
(...), instaladas em (...) edifícios de porte avantajado, enrrcuja construção é possível reconhecer 
cuidados especiais de organização estrutural e de acabamento. (Reis Fo. [1994], p.131) As 
dimensões dos estabelecimentos e complexidade das instalações têxteis e cimenteiras indicam 
que não se tratam de experimentos, mas, sim, de um parque industrial embrionário atendendo
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Por um lado, devido à dupla condição de matéria-prima do algodão e ao primitivo polo 

industrial gerado próximo às plantações, de suas regiões produtoras partiram as 

primeiras iniciativas protecionistas industriais efetivas em São Paulo. Por outro, as 

zonas ligadas à produção e exportação de café abrigaram tendências liberais contrárias 

à proteção da indústria. Ambas posturas colidiram ao longo da década de 1920.

Apesar da origem comum nos tempos do Morgado de Mateus, a oposição entre eles 

resultou das diferentes formas de aproveitamento económico dos bens agrícolas 

produzidos no Quadrilátero já em meados do século XIX. A primitiva produção 

canavieira desdobrou-se na de algodão e café, centralizadas respectivamente em 

Sorocaba-Itu e Campinas.

A história política da cidade de São Paulo foi marcada por todo o século XX - e 

continua sendo pelo seguinte - pela contradição gerada pelo choque de interesses dos 

representantes desses dois grupos.

6.2.2.1 Os "paulistas"

Hegemónicos na cafeicultura a partir do momento

Jorge Tibiriçá (1904-19087 trocou o
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de forma trôpega a uma d«manCa '“f owfÕoõ^rcapital SstrS^dedarados no primeiro 

referem-se-à-lndústria de cimento
Rcdovalho (Cano, p.148)
1638 Simões Jr., p.56.
1639 Ver Brito, pp. 15/27.

em que o presidente do estado 

liberalismo pela Valorização, os "paulistas"

6.2.2 Grupos de elite atuantes em São Paulo

A partir da distinção apontada por José Geraldo Simões Jr. entre as duas esferas do 

poder público atuantes na capital com atribuições urbanísticas razoavelmente distintas 

e específicas, na Municipalidade e no governo estadual,1638 defendo que a elite 

domiciliada na cidade de São Paulo na virada do século XX dividia-se em dois grandes 

grupos, os "paulistas" e os "paulistanos", os quais compartilhavam consideráveis 

interesses imediatos em terras e serviços urbanos sobretudo,1639 mas divergiam 

ideologicamente no que tangia a questões macro-econômicas e políticas. Mais 

precisamente, quanto à manutenção do caráter agro-exportador da economia ou sua 

evolução para a industrialização com substituição de importações.



336

Dentre os "paulistas" distinguiram-se além de Tibiriçá, Paula Souza, Washington Luiz, 

os "super-coronéis" Fernando Prestes e Ataliba Leonel, os empresários Antônio Proost 

Rodovalho, Antônio Álvares Penteado, Carlos de Campos, Altino Arantes, Júlio Prestes, 

Assis Chateaubriand, Cásper Libero, os fundadores do CIESP Roberto Simonsen, Jorge 

Street, Francisco Matarazzo, José Ermírio de Moraes, Horácio Lafer, Basílio Jafet, 

o prefeito José Pires do Rio, Adhemar de Barros e outros futuros expoentes do PSD e 

do PSP paulistas (os "de dentro"). (I 
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Como se viu no capítulo anterior, "derrubados" em 1930, os "paulistas" do CIESP-PRP 

voltaram com tudo durante o Estado Novo, para, junto com Vargas, imporem-se 

economicamente não só em São Paulo, mas para tornar irreversível a industrialização 

do Brasil como um todo.1641

dominaram o PRP, instalaram-se na presidência estadual e intervinham na cidade de 

São Paulo por intermédio da Secretaria da Agricultura e de outras repartições 

implementando obras que fossem do interesse estadual.1640 Os "paulistas" 

mostraram-se dominantes nas regiões servidas pela Sorocabana e colocaram-se ao 

lado da Light "da eletricidade" e da intervenção do Estado para atingir seus intentos na 

economia. Eram receptivos ao culto ao empreendedorismo tal como esse então se 

configurava nos Estados Unidos. Seu porta-voz foi o jornal Correio Paulistano; décadas 

depois, a Folha da Manhã, futura Folha de São Paulo.

6.2.2.2 Os "paulistanos"

Os "paulistanos", por seu turno, encastelaram-se na Prefeitura desde sua instauração 

na gestão de Antônio Prado (1899-1911). Fiéis ao ideário liberal clássico, foram 

grandes cafeicultores que a princípio opuseram-se à Valorização1642 e depois à 

indústria. À medida em que os "paulistas" monopolizavam as iniciativas no PRP e no 

governo levando adiante a industrialização compulsória, os "paulistanos" entenderam

1640 Simões Jr., p.57; Campos No., pp.67 et seq. A partir dessas posições procuravam impor à 
cidade o que Campos Neto denominou "miragem do boulevard haussmanniano", (Campos No., 
p.132) conjunto de obras públicas e privadas grandiloquentes que expressassem os triunfos da 
burguesia emergente da virada do século XX.
1641 Para a formação das indústrias têxtil e alimentícia da região de Itu-Sorocaba concorreram 
traços da elite económica paulista que Monbeig denomina "psicologia bandeirante" (Monbeig, 
p. 121) e "fatores psicológicos e o papel dos indivíduos", (jd., p.354)
1642 Monarquista e liberal, Antônio Prado, jamais ingressou no PRP. Um ex-monarquista como 
Rodrigues Alves o fez de modo não muito convicto, mas como mera formalidade de adesão ao 
regime dos cafeicultores. Campos Salles, anti-protecionista militante, foi fundador do PRP.
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que seu domínio da máquina estatal devia-se à constante fraude eleitoral, por meio 

dela vencendo invariavelmente com a quase totalidade dos votos, levando-os a“tutar 

por "eleições limpas" e, por fim, à ruptura com a criação do PD em 1926.

Dentre os "paulistanos" distinguiram-se 

Salles,1647

auianut, - r------------- ---
domínio dos Estados Unidos em São Paulo, no Rotary e em

também organizou o curso de 
defendia que a universidade que 

a formação de uma elite 
‘ ) Foi

se renderam" à

Os "paulistanos" dominavam áreas cafeicultoras mais tradicionais, particularmente na 

região de Campinas, sob os trilhos da Paulista e da SPR. Estavam ao lado da Light "dos 

bondes", combatendo o protecionismo de Simonsen do qual os "paulistas" se valiam 

para legitimar o desenvolvimento que propunham e sua versão industrial de 

democracia, o populismo. Pretendiam-se humanistas avessos ao culto do 

empreendedorismo então importado dos Estados Unidos. Seu porta voz foi o jornal 

O Estado de São Paulo.

além de Victor Freire e Antônio Prado, Campos

Ramos de Azevedo, os jornalistas Paulo Duarte e Júlio de Mesquita Filho, 

seu genro Armando de Salles Oliveira, o jurista José Adriano Marrey Júnior, o 

banqueiro José Maria Whitaker, Joaquim Cardoso de Mello, o prefeito Fábio Prado,1648

Em sua maioria bacharéis avessos ao protecionismo, tinham, no entanto, como um de 

seus mentores o engenheiro português Victor da Silva Freire, diretor do Departamento 

de Obras da Prefeitura por mais de vinte anos e primeiro presidente do Rotary Club 

paulista,1643 o qual via na indústria um fator positivo para a formação de uma 

sociedade moderna.1644 Sua influência foi decisiva na evolução paulistana pela defesa 

departamentos da Prefeitura de critérios "sitteanos" ou "intimistas" de 

urbanização,1645 bem como, um pouco mais tarde, de padrões norte-americanos de 

racionalidade em sua administração e manejo.1646

Batista, p?29 come vermos adiante, ‘paulistas- 
prerrogativa de "representar" o l-  
outros fóruns. , J t. ..
1644 Victor Freire não só não se opunha a ,ndrf^'alhzaç1a^^ 
engenharia mecânica na Politécnica (Santos [19 L P-• 
havia de se fundar em São Paulo. devena se c°c^artzman 0 br/simon/matrizes.htm) 

indústria após seu avanço na década de 1930.
1645 Santos [1985], pp. 136/7; Szmrecsanyi [2003], p.8. 
1646 Feldman, p.8.
- Pmst^Mail^SÕcX Vicente Rao. oscilantes entre ar denominações ‘paulista" e 

"paulistano" e serão abordados adiante.
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Anhaia Mello, Prestes Maia e futuros expoentes da UDN e do PDC paulistas (os "de 

fora"). -----
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Maria Lígia Prado defende que o PD não corresponde aos rótulos que analistas desatentos 
lhe atribuíram: (...) produto de uma dissidência oliqárquica (...) ligado ao (...) café e a diversas 
categorias da burguesia urbana" (...) agindo (...) dentro de uma política conservadora, legalista e 
gyolucionista (...) de (...) caráter arcaico e vacilante (...) para Edgard Carone; (Prado, pp.2/3) 
(...) a orça principal da corrente liberal-constitucionalista que expressou uma das tendências na 
luta por definir os rumos da revolução nos anos trinta (...) tendo (...) caracterizando-se pelo 
embate por reformas políticas e pelo anti-industrialismo (...) segundo Bóris Fausto, (id., pp.3/4) 
ou como (...) um partido bastante reacionário, com um programa que agrupou um "pacote de 
generalidades (...) criado (...) para formar bases militares e, por intermédio delas, substituir o 
Partido Republicano Paulista (...), cuja ausência de vínculos com a indústria nascente (...) 
acentua seu caráter aristocrático, paulista e conservador (...) conforme Plínio de Abreu Ramos 
J t PP*^5) Para a autora, a opinião de Carone não se sustenta porque as alterações na direção 
do instituto do Cafe, subordinando-o à presidência do estado, ao PRP e que levaram à dissensão

ae apon':ada posterior a fundação do Partido Democrático [a 24 de fevereiro de 
1926j e apareceu criticada, por exemplo, no discurso de Paulo de Moraes Barros, no

ongresso do Partido, em janeiro de 1930, quando então pedia " representação eficiente" 
para o Instituto, afastada, segundo ele, desde o decreto legislativo de 26 de outubro de 1926, 
momento em que os "politiqueiros" substituíram os técnicos (...), (id., pp.252/3) e porque as 
diferentes propostas de intervenção no setor a fim de reduzir os efeitos da crise de 1929 foram 
elaboradas e encaminhadas em entidades representativas dos interesses da cafeicultura nas 
quais militavam tanto perrepistas quanto democráticos, (id., pp.256/8) A acusação de 
anti-industnalista viria do (...) apoio dado pelo Partido Republicano Paulista, em 1928, ao projeto 

e majoraçao das tarifas de tecidos, enquanto que o Partido Democrático tomou posição 
contraria e votou contra o projeto na Câmara Federal, (id., p.266) Segundo a leitura da autora 
°r pa^ec^re$ das Comissões Técnicas do PD, (...) não havia por parte de seus membros um 

anti-industnahsmo marcado e nem mesmo uma postura definitiva anti-tarifas protecionistas 
(.._), tampouco (...) um projeto de industrialização para São Paulo e para o Brasil (...), (id., 
p. ) opinando seus membros que era preciso (...) reprimir, para aos poucos debelar, o

Formaram-se duas tendências políticas antagónicas entre os grupos de elites do estado 

de São Paulo, opostas a partir de posturas sócio-econômicas cujas origens 

remontam-se a bases geográficas diversas, matrizes de produções 

aproveitamento económico e rendimentos contrastantes. De fato, as possibilidades da 

cotonicultura em nada se comparavam às do café, o que tornava a indústria uma 

opção atraente no sudoeste do estado, área de influência da Sorocabana.1649

protecionismo que, não visando o bem geral, importe o lucro de poucos com o sacrifício de todos 
e, conseqúentemente, defendendo, no mesmo passo, inculcando ao livre cambismo, proteção a 
certa classe, em verdade signifique um dos fundamentos da prosperidade do país, (id., 
pp.268/9) Ambos setores estavam representados nos dois partidos, do mesmo modo que 
documentos e pareceres emitidos por eles, na maioria dos casos repetindo princípios 
"universais" - como o concurso da lavoura, do comércio e da indústria na produção da riqueza 
nacional - nada esclarecem a respeito de interesses por eles representados. Basta verificar o 
manifesto de instalação do PD, que em sua primeira versão vindicava exclusivamente para a 
lavoura (...) influência a que tem direito, por sua importância na direção dos negócios (...), (id>, 
p.18) estendendo-a na segunda versão ao comércio e à indústria, bem como suprimindo a 
expressão "e particularmente ao bem estar das classes trabalhadoras" da exigência de defesa de 
medidas que interessem à questão social, e inserindo a defesa da independência económica da 
magistratura e do magistério público, (id., pp.18/9) Todavia, trata-se aqui não da defesa 
simplesmente da indústria, mas de medidas protecionistas que levam ao desenvolvimento. Os 
fatos mostraram é que era indústria nos termos de Paula Souza e Roberto Simonsen em
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Como repugnassem à elite "ilustrada" dos cafeicultores, bacharéis e banqueiros do PD 

os efeitos desagregadores das sociedades tradicionais trazidos pela indústria,

Não se afirma que a indústria paulista "nasceu" em Sorocaba e região, assunto 

polêmico demais para ser tratado aqui. Mas, sim,“que a disposição de reivindicar 

proteção alfandegária à indústria nacional manifestou-se pela primeira vez em São 

Paulo entre indivíduos vinculados à economia dessa região, tendo os produtores de 

algodão e têxteis logrado êxito em 1929 com Washington Luiz.1650 Seus protagonistas 

foram "paulistas" notáveis acima apontados e o caso exemplar foi a batalha que 

travaram de seu quartel-general do CIESP pela cobertura tarifária à autopeça brasileira 

e depois ao veículo automotor completo. Segundo Gattás, essa luta foi vencida pelos 

industriais do ABC paulista em 1956 mas iniciada sob os auspícios de Washington Luiz, 

Vargas, Simonsen, Lafer, Lúcio Meira, Adhemare Kubitschek.

"Orientação Estriai Brasiielra-, a X^sTano
a agricultura ou a agro-indústria jamais P j quando a liberdade política lhes 
pemíiuxompoTSm o desenvolvimentismc> a daTlDN^fgrifos da autora

agrários do PSD, ou com os ruidosos aovers 
citada) 
1650 Luzy-p.194; Albuquerque, p.134.
1651 Casalecchi, p.241.
1652 Id.t p.244.
1653 Id., p.243.

6.2.2.3 Semelhanças e diferenças

Todavia, tanto para perrepistas quanto para democráticos as desigualdades sociais 

eram fatos inquestionáveis1651 e, em última análise, davam-se as mãos aos olhos do 
povo. 1652 Por um lado, a oligarquia do PRP há décadas exercia o poder, alegando

(...) responsabilidade pelo progresso e pela ordem.1653

Mas constrangia, reprimia e corrompia para manter-se no comando do Estado e, em 

parceria com a Light "da eletricidade", implantar o programa de industrialização 

compulsória. Para os democráticos, os perrepistas iludiam o povo com uma especie de 

canto de sereia ao convidá-lo a tomar parte num mercado consumidor que diziam 

estar formando mas empurrar-lhes baixos salários, mercadorias ruins e severa 

repressão em caso de reclamação. 0 PD denominava essa prática "populismo", 

parecendo-lhes sumamente legítimo combatê-la.
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Dicionário, p.970.
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acreditavam que só seria possível contê-la removendo o PRP do governo estadual.

Idealizaram conscientizar o eleitorado para que possuísse "capacidade natural de voto"

Em 1927, Júlio Prestes nomeou Fernando Costa titular da Secretaria da Agricultura, 

Industria e Comércio do Estado de São Paulo, até então subordinada à de Viação e 

Obras Públicas. Seu objetivo no cargo foi desenvolver a policultura em São Paulo.1655 

Ao reorganizar o Instituto Agronómico de Campinas (IAC), Fernando Costa designou 

para sua direção o agrónomo Theodureto de Camargo, o qual, contrastando com o 

pragmatismo de seus antecessores, impôs profundo rigor científico às pesquisas de 
laboratono e campo, absorvido com rapidez pelo setor produtivo principalmente de 

algodão e laranja,1656 as novas salvações da lavoura paulista. Tais medidas foram 

eficazes para tornaram a economia paulista imune aos efeitos da crise de 1929,1657 

bem como qualificaram-na para concorrer com a produção especializada de outras 

unidades da Federação.1658

(...) com base na cultura e no discernimento.1664

1654
1655

1656 ALBUQUERQUE, pp.119/20; iac.sp.gov.br/New/OAgronomico/522-3/5223_p05p_azuis.pdf. 
Deve-se a Antônio Prado a introdução da citricultura em São Paulo, (Levi, pp.276/7) um dos 
maiores sucessos do capitalismo contemporâneo.
1657 O processo faz parte da retomada do crescimento económico brasileiro ocorrido antes 
mesmo do que o dos Estados Unidos, num processo que, segundo Celso Furtado, poderia se 
denominar um "new deal brasileiro avant la lettre”. (Furtado, pp.222, 225)
1658 Com o algodão (Albuquerque, pp.136/8) e o açúcar (Gnaccarini, p.329; Szmrescányi, T. 
[1979], pp.149, 162/3, 168/9) do nordeste. _

Fernando Costa sintetizou as ambiguidades entre a "teoria" e a "prática" no 

relacionamento dos democráticos "paulistanos" com seus adversários "paulistas" do 

PRP. Paradoxalmente, o representante em São Paulo de Vargas do Estado Novo foi um 
agrónomo proeminente, de vastos horizontes intelectuais, sob cuja influência 

operou-se uma importante modernização da agricultura paulista durante as primeiras 
décadas do século XX.

Destarte, maquiaram suas posturas elitistas e liberais com uma oferta, alternativa ao 

populismo, de assistência social e cultura, aguardando em troca a adesão implícita do 

povo a seu projeto de industrializar o país na "medida do necessário", sem 
desenvolvê-lo.
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Interventor como Adhemar, Fernando Costa tinha uma magnífica folha corrida de 

serviços prestados à agricultura paulista que o qualificou para disputar as primeiras 

eleições para governador do estado após a redemocratização em 1946. Falecendo 

nesse mesmo ano num acidente de automóvel, a eleição foi vencida por Adhemar, que 

voltou ao Executivo em 1947 para retomar a obra de Washington Luiz e articular com 

Vargas a campanha final pela indústria automobilística no Brasil.

Ao deixar o Ministério da Agricultura do Estado Novo para substituir Adhemar na 

Interventoria em 1941, Fernando Costa atualizou os vínculos entre o rodoviarismo 

ativo e a agricultura que ornamentavam os discursos de Washington Luiz. Encarnando 

a disposição científica de o Estado intervir na agricultura para modernizá-la sem 

traumas sociais, Fernando Costa definiu o papel económico do rodoviarismo 

amortecido pela agricultura, tornando-o "mais mineiro" e afim com as diretrizes do 

PSD de Minas Gerais que se consumariam sob Kubitschek.1661

Sem esse movimento de conexão de uma indústria urbana com poderosos elos rurais 

anteriores (fornecedores de matérias primas) e posteriores (consumidores de 

Implementos), demostrando sua utilidade para os interesses agrários e equilibrando 

politicamente interesses da cidade e do campo, não teria sido possível enquadrar o 

rodoviarismo ativo em limites admissíveis pelos quadros mais conservadores do

O adversário de Washington Luiz nos congressos rodoviários paulistas comandou a 

renovação sobre bases científicas do agro-negócio paulista, contribuindo ativamente na 

preparação do setor algodoeiro na Alta Sorocabana e ao norte do Paraná,1559 

preparando-os para fornecer às indústrias têxteis e alimentícias restaurando vínculos 

de classe com o capital fabril emergente e multinacional.1650

de São Paulo com a Alta Sorocabana e o norte do Parana « paulistana.* O conceito
ponto colateral oeste do famoso "vetor sudoe e , vilacda Jécada de 1950 difere
de bairro "nobre" que essa projeção ^nta Eljseos, Higienópolis, e mesmo pelo Jardim 
radicalmente daquele representado pelos P
América, como vermos adiante ao analisar n * w „ do pi 0 de Avenidas na esteira da
* O colateral sul foi induzido pelo vetor
incorporação do Jardim América, da Cidade Jar i holandesa SANBRA e a norte-amencana

Em fins da década de 1940. duas Xasllelro. (Albuque«quS, p.128)
Anderson Clayton processavam cerca de 5
1561 Dicionário, p.2579.
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partido e da UDN, originalmente refratários à substituição de importações no setor 

automotivo, para que se implantasse definitivamente no país.
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Enquanto o populismo de Prestes Maia tendia a satisfazer empiricamente as demandas 

populares a custo mínimos, o de Anhaia Mello e seguidores procurou fundamentar-se 

cientificamente em pesquisas e surveys,1664 estabelecendo com precisão as demandas 

a serem atendidas e a dimensão da oferta de equipamentos de welfare elaborados por 

equipes da planejadores e urbanistas sem impacto nas finanças públicas.

E em meio a tal imbroglio económico e ideológico definiram-se os três líderes das 
correntes de opinião que polemizaram sobre o Ante-projeto em São Paulo na década 
de 1950: o "paulista" Adhemar de Barros, perrepista oriundo do ambiente político da

1662 Como se a euforia do Encilhamento çp u . . .cobrirem as emissões e evitar o perigc d foTmarãn h^kT3 ™lor5aPacidade instalada de se 
Rui Barbosa soltou em 1890. 9 formaÇao de bolhas económicas fugazes como a que
1663 Deák [1991], passim. ------
1664 Que desagradavam a Prestes Maia. (Meyer, p.i76)

Os três protagonistas pautavam-se por um controle político rígido da distribuição pela 

sociedade dos benefícios da modernidade. Adhemar e Prestes Maia direta, e Anhaia 

Mello, indiretamente, incidiram em práticas populistas. O populismo de Adhemar, 

tributário da promessa de Simonsen e sintonizado com o de Vargas em 1950, 

pretendia-se o mais distributivo e, conjugando tendências protecionistas e fordistas, 

mostrou-se inflacionário.1662

Ao contrário, o de Anhaia Mello e Prestes Maia adequou-se à ortodoxia liberal de 

contenção das emissões, doutrina político-económica tese capaz de constranger 

governos diante de investimentos de intenso poder multiplicador como as indústrias de 

base, impedindo o desenvolvimento. A ortodoxia oculta, subjacente ao populismo de 

Anhaia Mello e Prestes Maia, facilita que se entrave a multiplicação e acumulação de 

capital dificultando a distribuição da riqueza na sociedade.1663 Sob seus efeitos, a 

economia cai na dependência do segmento que monopoliza a iniciativa de gastar, o 

agro-exportador.

Ambos restritivos com relação a Adhemar, por partirem do menor gasto público para a 

satisfação das demandas elementares da população urbana, os "populismos" de Anhaia 

Mello e Prestes Maia, não obstante, divergiam entre si quanto ao caráter.
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De fato, na urbanização paulistana na virada do século XX umas poucas dezenas de 

socios revezavam-se nas diretórias de incorporadoras, construtoras, importadoras, 

bancos, fabricantes e distribuidoras de materiais de construção, pavimentadoras, 

olarias, madeireiras, companhias de transporte e infra-estrutura,1667 executantes da 

maioria das edificações particulares e da totalidade das obras públicas que moldaram o 

ambiente urbano paulistano.1668

6.3. Uma politéia de proprietários e empregadores

Respaldados pela Constituição liberal de 1891,1665 capitais de várias procedências e 

calibres agregaram-se em grandes sociedades anónimas nacionais e internacionais, ou 

em médias ou pequenas empresas para atuar na urbanização, logrando o apoio do 

Estado para prover a infra-estrutura e facilitar o ganho privado.1666

Alta Sorocabana e militante populista da industrialização; o "paulistano" Anhaia Mello, 

prefeito de São Paulo por dois breves períodos na década de 1930, secretário estadual 

de Viação e Obras de Fernando Costa, e o "híbrido" Prestes Maia, parvenu que iniciou 

sua carreira sob os auspícios do PRP, foi prefeito de São Paulo nomeado por Vargas 

mas acabou se filiando à UDN com o fim do Estado Novo.

1665 Cardoso [1975], pp.37/8.
1666 Szmrecsányi [1993], pp.214, 216. dp enaenharia e arquitetura, a
1667 Além de deterem a propriedade de terras, escntonos de engenna
concessão de cartórios e tabelionatos. nnis/?7 Ver também Silva [1980],
1668 Cujo paradigma é Ramos de Azevedo. (Brito, pp.lb/z/. ve.
^Tp^meiro bairro "nobre" de São Paulo, ve"^ sTforma^Íque M.D.

Com a intensificação do processo na 1890^^eço^a }
Grostein denominou "meio social adverso t ' público e privado minou a capacidade
diante do qual, a identidade de interesses entre os setores pubhco e pr taljzação do
de fiscalização e repressão do Estado. O exemplo m* municipal n». 1.193 de
Estado pelos especuladores imobiliários em se em proporcionais 50o/o dos custos de 
1909, que onerou os propnetar“ d seus patrimônios. (Grostein, p.83) Apos quatro 
pavimentação das vias em que se localjz aJr0Var g munidpa| n». 1>666 de 1913,
anos de intensa polemica, os propnetar

Muitos desses empresários igualmente se revezavam na Câmara Municipal e na 

totalidade dos cargos do Executivo e do Judiciário, projetando seus interesses na ação 

da esfera pública. Após o lançamento dos Campos Elíseos por Glette e Nothmann 

(1875),1669 instalou-se no cinturão de chácaras ao redor do centro histórico um 

laissez-faire urbano voraz que "legitimou" a especulação e a incorporação imobiliárias 

à margem da lei.1670
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Exemplares foram as companhias City e Auto-Estradas S.A., por sua contribuição à 

expansão paulistana. A Companhia City aglutinou "paulistas" e "paulistanos" graúdos 
em sua diretória dominada pelo banqueiro francês Édouard Lavelaye, e abrindo uma 

gigantesca frente de negócios urbanos no extremo do vetor Centro-Traição do "Y" do 

Plano de Avenidas, a sudoeste e oeste da cidade, gerando o eixo milionário 

Jardins-Cidade Jardim-Morumbi.1671

Barry Parker, mais que seu sócio Raymond Unwin, contribuiu na implantação do Jardim 

América projetando sua forma exterior sem as preocupações de cunho reformista 

social do projeto de Howard, resultando em bairro inspirado no subúrbio londrino de 

Hampstead.1674

O projeto foi adaptado ao conservadorismo de seus clientes eliminando as áreas 

coletivas propostas originalmente e redefinindo ruas e áreas públicas, conferindo 

destaque aos aspectos privatizantes do bairro.1675 Por esses e outros motivos, o 

paradigma do bairro-jardim teve grande receptividade entre os "paulistanos" agrários

que os desonerou da contribuição de melhoria em troca do respeito a algumas exigências 
técnicas para a construção. (Campos No., pp.223/4) Contra o que considerou uma iniquidade, o 
jovem vereador Anhaia Mello lançou-se, juntamente com Heribaldo Siciliano, na tribuna da 
Câmara, conseguindo um recuo na lei n0, 1.666 com a lei municipal n0- 2.611 de 1923, que 
obrigou os proprietários a restringir ainda mais o aproveitamento de seus terrenos. (/d., 
pp.229/30)
1671 Sobre a atuação da Companhia City em São Paulo, ver a contribuição deste autor in 
Szmrecsányi & Ottoni; sobre a continuidade de investimentos públicos nessa região, ver Ottoni & 
Szmrecsányi, Sã o Paulo e seus Bairros Jardins.
1672 Id., Reflexos da Cidade Jardim no Brasil,
1673 Feldman, pp.93 etseq.-, Campos No., pp.445, 467.
1674 Ottoni & Szmrecsányi, loc.cit. (...) A primeira área urbanizada da City veio a ser o atual bairro 
do Jardim América, projetado pelos arquitetos Raymond Unwin e Berry Parker, autores do 
desenho de Letchworth (...) e também do desenho do subúrbio de luxo Hampstead, junto a 
Londres. (Szmrecsányi [2003], p.9)
1675 (...) Indubitavelmente é muito mais o subúrbio rico do que a cidade operária quednspjra 0 
novo loteamento paulistano, mesmo que a dispersão da propriedade periférica pudesse estar 
sugerindo que a companhia visasse a construção também de assentamentos fabris e operários 
como as cidades jardins, {id., ibid.)

Reunindo elite, Prefeitura, Light e os executivos da própria empresa, a Companhia City 

impôs ao Brasil um novo conceito em bairro "nobre".1672 Seu "Jardim América" (1912) 

tornou-se paradigma de bairro de elite e base para a futura elaboração do zoneamento 

paulistano,1673 cravando-se fundo no imaginário popular como sinónimo de 

"viver bem".
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e liberais, em particular Anhaia Mello, que fez dele o modelo 

consagrado por seu epígono Figueiredo Ferraz nas atuais Zl.1676

6.3.1 Elites unidas no rodoviarismo urbano incipiente (até que o povo as separasse)

O ideário conservador de Washington Luiz alinhavou interesses aparentemente 

inconciliáveis. Para resolver a equação do desenvolvimento brasileiro, estabeleceu se a 

comunhão implícita de interesses entre agricultura e indústria sob rígidos critérios de 

segurança no que toca à manutenção dos níveis de exploração da classe trabalhadora. 

Numa palavra, Washington Luiz conjugou-se a Fernando Costa por meio da capacidade 

do rodoviarsmo de atuar como suporte das atividades agrícolas.
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A proximidade das obras da Light e do parque industrial em formação em São 

Bernardo do Campo tornou a região sob influência da Auto-Estradas S.A. mais ligada 

aos "paulistas". O padrão caótico de cidade resultante do laissez-faire urbano que 

presidiu sua incorporação, e a ocupação irregular ao redor de mananciais e represas 

tornou a região ao mesmo tempo bastião e exemplo do que uma urbanização 

expandida exclusivamente sobre pneus é capaz de gerar.

1676 Segundo Sarah Feldman, o Ato n°- 127 de 1934, embrião do atual zoneamento paulistano, 
(Feldman, p.93) incorporou a suas determinações os gabaritos da Companhia City para o Jardim 
América, (id.f p.97) o qual evoluiu para o "zoneamento" de 1955, (/d., p.103) (...) instrumental 
técnico Já dominado pelos engenheiros do Departamento [de Urbanisma], o formato da lei de 
1972 já estava absolutamente definido (...), (jd>, P-73); Szmrescányi [2003], pp.10/1.
1677 Zmitrowicz, pp.118/20; ReisFo., pp.62/8; Reis, pp.193/200.

Washington Luiz definiu o papel da produção de veículos automotores e implementos 

agrícolas motorizados num Brasil idealizado de pequenos proprietários rurais. Assim,

Como vimos em capítulos anteriores, a Auto-Estradas S.A., aglutinando em sua 

diretória praticamente os mesmos "paulistas" e "paulistanos" que a Companhia City, 

dirigida pelos engenheiros de formação norte-americana Luís Romero Samson e 

Donald Derrom abriu outra gigantesca frente de negócios urbanos com a incorporação 

de Santo Amaro sobre o vetor Centro-Pedreira do "Y" do Plano de Avenidas, ao sul da 

cidade,1677 comandando a expansão do centro paulistano, matriz do eixo fabril e 

residencial Santo Amaro-ABC.
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deu corpo à mais importante opção de investimento capitalista efetuada pelo 

establishment de São Paulo, com consequências profundas para todo o país.1678

Como já se observou, a disposição de ganhar dinheiro com o surto urbanístico que se 

seguiu à chegada das ferrovias a São Paulo unira "paulistas" e "paulistanos" aí 

domiciliados. Abrigar os fazendeiros, industriais, profissionais liberais, trabalhadores 

mais ou menos qualificados de diferentes condições sociais que passaram a se 

acumular no espaço urbano de São Paulo em fins do século XIX abrindo-lhes novos 

bairros foi uma opção de investimento altamente remuneradora, levando-os a abstrair 

diferenças político-partidárias e mergulhar em negócios e oportunidades que se 

vislumbravam ininterruptamente.

(...) O padrão brasileiro de modernização teve como um de seus eixos fundamentais a 
construção e expansão de umxomplexo viário que elegeu a rodovia como meio privilegiado de 
efetivação do desenvolvimento económico e de realização da integração nacional, a ponto de 
transformar a rodovia em um núcleo do desenvolvimentismo (...). (Costa, Alonso & Tomioka,

1679 STiEL-fl978], p.4.
Modernizar a cidade tornara-se sinónimo de descongestionar áreas úteis e valorizadas. 

Desde a administração provincial^ sucessivos conjuntos de obras viárias vinham sendo 
executadas para permitir a circulação em áreas valorizadas, (ver Campos No., pp.55, 61, 65/6, 
66, 81.
1681 Id.f p.97.
1682 Ver Cardoso, Kowarick & Camargo; Sampaio [1994^_pp 19 20 et seq —
1683 Victor Freire, diretor do Departamento de Obras da Prefeitura de 1899 a 1926, é 
considerado 0 fundador do urbanismo científico em São Paulo, em larga medida, pelo impacto 
inovador de sua conferencia Os Melhoramentos de São Paulo", pronunciada em 1911 na

Na última década do século XIX manifestaram-se os primeiros sinais de saturação 
viária e uma súbita valorização imobiliária do núcleo histórico paulistano,1680 

expulsando daí a população pobre1681 sempre em busca de trabalho e transformando o 

binário habitação-transportes um problema -social paulistano crónico.1682 Colocou-se 

também nesse momento a necessidade de uma postura científica diante da questão, 

motivando os primeiros ensaios urbanísticos e tentativas de planejamento na capital 

tendo em vista soluções a curto e longo prazos.1683

A intensificação-do uso do solo em São Paulo na virada do século XX problematizou a 

circulação de pessoas e bens. Um número crescente de trens, coches, bondes a burro, 

depois veículos automotores e bondes elétricos cobriam distâncias cada vez maiores 

expandindo a mancha urbana acompanhando sua expansão, demandavam leito 

carroçável e disputavam espaço com os pedestres,1679 tornando estratégicas as 

administrações viária e edilícia da cidade.
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Sua grande obra em São Paulo foi a penitenciária do Carandiru (em primeira versão 

com projeto de Ramos de Azevedo), tentáculo urbano a norte e nordeste que induziu a
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Data desse momento a primeira proposta, ainda que elementar, de transporte 

metropolitano para São Paulo, já considerado um pólo de trabalho com poder sobre 
áreas suburbanas circundantes. Como se sabe, amparado pela legislação liberal, o 

particular Benedito Moura Lacerda, vislumbrou uma linha de bondes correndo por faixa 

exclusiva de circunferência da capital.

Washington Luiz foi o primeiro prefeito a 

reconhecer as demandas urbanísticas das massas populares emergentes.
1687 execução de projetos para o centro e

operários esquecidos pelo poder público como Brás e Moóca.

lidar com a então periferia da cidade e

1686 Iniciou a

ampliou sua ligação viária com bairros
1688

Leme [1999], p.456.
1cq3 Bonduki, pp.21 etseq.

Campos No., pp.137 etseq.
O dePBouvard para o Anhangabaú^Cdcbet para a váreea do Carmo. («., p.160) 

Id., ibid.

Pode se avaliar a magnitude dos problemas paulistanos nesse período pelos interesses 

envolvidos nas propostas para sua resolução. Se os problemas de circulação e 

transportes não estivessem presentes já na virada do século XX em São Paulo, não 

mobilizariam interesses, fazendo surgir pequenos caçadores de monopólios típicos do 

período como Moura Lacerda, nem teriam levado Antônio Prado a se manifestar a favor 

do projeto de subway de Filipe Gonçalves, nem a Light se defenderia, como o fez, 

desses cidadãos que ameaçavam seu monopólio.

I “
1684
1685
1686
1687

J.688

As sucessivas administrações paulistanas expressaram essa metamorfose na estrutura 

conjuntura sócio-econômica que presidiu a evolução urbana da cidade. Nas gestões 

paulistanas" de Antônio Prado (1899-1911) e Raymundo Duprat (1911-1914) a 

Municipalidade foi absorvida pelo problema edilício da higiene das habitações,1684 do 

embelezamento da área central e dos interesses de grandes proprietários fundiários 

urbanos.1685 A partir do "paulista" Washington Luiz (1914-1919), por meio do fator 

viário, o poder público assumiu um enfoque mais global da cidade.
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Em sua gestão o centro foi

1690 trãnsformando-o numa

Seu representante na Prefeitura durante o mandato presidencial, José Pires do Rio 

(1926-1930), não foi apenas o primeiro engenheiro a assumir o cargo. Sua gestão 

sinalizou também compromissos da administração pública com o rodoviarismo 

emergente e a tendência de expansão urbana extensiva sobre pneus no momento em 

que as empresas estrangeiras confirmavam pelo investimento direto São Paulo como 

centro industrial.1692

Na gestão estadual do "paulista" Carlos de Campos ocorreu a estiagem (1924) que 

levou o abastecimento de eletricidade a um quase colapso e mostrou para a Light que 

era mais interessante participar do desenvolvimento1693 do que manter um serviço que 

se transformara um cabo-de-guerra em solo paulistano entre ela, a população usuária 

e a Prefeitura.1694 A Light executou o projeto do engenheiro Billings como etapa 

intermediária do processo de industrialização amparada pelo Estado que conduziu ao 

desenvolvimento a partir das décadas de 1930 e 40.

expansão do sistema viário para o Tucuruvi e Jaçanã.1689 

ligado ao Tatuapé, Canindé, Parada Inglesa e Vila Prudente, 

liderança populista típica da década seguinte.1691

Finalmente, a localização do parque industrial rodoviário em Santo Amaro-São 

Bernardo, alimentado pela Light, permitiu tanto a quadros do PRP quanto do PD 

participarem por meio da Auto-Estradas S.A., da incorporação, loteamento e venda de 

glebas urbanas nas regiões ao redor do vetor Centro-Pedreira do "Y", induzindo a 

formação de outra cidade, distinta e oposta a São Paulo do Triângulo. Dava-se a 

arrancada económica que levou São Paulo à instauração do rodoviarismo ativo, à 

fabricação de autopeças e veículos na região do ABC,1695 

contornos definitivos sob os auspícios de Adhemar.1696

1689 A construção do Carandiru iniciara-se em 1912, quando Washington Luiz era ainda 
secretário da Justiça e Segurança Pública de Jorge Tibiriçá e Albuquerquer Lins. (Lagonegro, 
p.26)
1690 PMSP [1992], p.48.
1691 Id., ibid. Ver também Campos No., loc.cit.
1692 Campos No., p.304.
1693 Gordinho, p.16.

/d., p.21. Segundo Fláyio Saes, entre as décadas de dez e trinta, a produção de eletricidade 
supera os serviços de viação na composição da receita da empresa, sendo que (...) O elemento 
crucial capaz de definir tal mudança seria o consumo industrial de energia, crescente (...) Pe^a 
própria multiplicação do número de estabelecimentos industriais (...). (Saes [1986], pp.28/9)
1695 Langenbuch, p.144.
1696 A Auto-Estradas e a fusão dos dois municípios valorizaram subitamente eixos viários como a
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Veremos porque propugnou por uma 

níveis de acessibilidade previstos para os 

seu poder de intervenção, dentre outros

proposta de metrô que não rompesse com os 

transportes públicos de massa, restringindo 

meios, acentuando as limitações que a
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avenida Brigadeiro Luiz
formados em torno desta foram ocupados rapida™e. indl;strja qUe ali se estabeleceu. A partir 
média-alta (L^ngenbuch, p.137) em virtudeMfo. ip fáJricas muit0 diferentes das que
de 1940, instalaram-se na avenida Sa"toA™. rev0|ucã0 industrial", basicamente texteis, 
moldaram a imagem de-São Paulo da (^Vfo., pp. 109 et.seq.) Ali
alimentícias e mecânicas, com capitais majori ana . . , j Wellcome, Abbot, Ciba-Geigy,
implantaram-se vários laboratórios farmacêuticos multinaaona s Wellcom $
Merrell-Lepetit, Squibb, etc. Notável exceção e a Lacta, fabrica

propriedade de Adhemar de Barros. iudicialmente contra Simonsen em busca dex ss %ss°p^rvenc,da pc,a ~a ~™ °en“X<« » Academia Brasileira de Letras.

(/d., p.3204)

Prestes Maia, austero e probo, iniciou sua carreira pública subordinado ao PRP 

"paulista" do prefeito Pires do Rio, quando a elaboraçao do Plano de Avenidas o 

qualificou para o exercício da Prefeitura paulistana sob o Estado Novo. Na 

redemocratização, tornou-se "paulistano", filiou-se à UDN e aderiu a Jânio contra 

Adhemar, sobretudo quando este se associou irremediavelmente à corrupção.

De fato, o apoio dos "super-coronéis", sua postura favorável à industria e ao 

desenvolvimento, sua condução do PRP e da indústria "paulista" durante o Estado 

Novo, o modo como mesclou rodoviarismo e preconceitos ideológico-sociais, 

semelhante e ao mesmo tempo mais avançado que o de Washington Luiz e, sobretudo, 

o respaldo que buscava obter das massas urbanas para a execução de seus projetos 

sócio-econômicos resultando em práticas populistas e clientelistas qualificaram-no na 

redemocratização para representar politicamente os industriais de São Paulo, em nome 

dos quais disputaria a presidência da República em sucessivos pleitos, mostrando-se o 

"gerente" imprescindível para comandar a modernização reflexa do país inspirada nos 

Estados Unidos.

6.3.2 Economia e urbanização

O processo de industrialização compulsória empreendido pelo CIESP-PRP sob influência 

de Roberto Simonsen, seu líder mais sério,1697 provavelmente devido a sua morte 

súbita em 1948,1698 teve o comando transferido para Adhemar, sucessor "natural" de 

Washington Luiz.
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doutrina do "rigor orçamentário", defendia pelos monetaristas ortodoxos Gudin e 

Bulhões, impõem a um projeto mais sofisticado de transporte metropolitano de 

massas, inviabilizando-o na prática, como se depreende da leitura do Ante-projeto.

Anhaia Mello era admirado por Adhemar ao mesmo tempo que mostrou afinidade com 

seus adversários do PDC e da UDN combatendo-o munido apenas do planejamento 

contra o laissez-faire associado ao PSP ("São Paulo não pode parar"), propondo conter 
industrialização e suas mazelas sociais e urbanísticas ("São Paulo deve parar).1702 

Assim, significou em São Paulo o rodoviarismo num ponto ótimo entre a forma ativa e 

a passiva, aceitando a fabricação nacional de veículos como eventualidade, não como 

princípio, como era para os "paulistas".

Assim, ligado politicamente à agro-exportação avançada, à alta cúpula do PSD paulista 

representante de Vargas - aos "paulistanos", e mantendo uma ponte com a oposição 

a Vargas da UDN e do PDC, agregou em São Paulo praticamente todas as correntes 

contrarias ao laissez-faire e ao populismo de Adhemar. Essa correlação de forças 

definiu a formação das correntes de opinião técnica e política que se enfrentaram nos 

debates a respeito da questão do transporte metropolitano e em suas posturas com 

relação ao Ante-projeto.

Anhaia Mello, por sua vez, líder "paulistano", o maior estudioso do planejamento 

europeu e norte-americano em seu tempo em atividade no Brasil, ligado ao grupo 

político de Fernando Costa,1699 exibiu uma postura política flexível. Embora procurasse 

conter o gigantismo da cidade populista dos industriais descentralizando-a e lutando 

pela institucionalização do planejamento urbano e regional,1700 vinculava-se ao partido 

dos interventores ligados a Vargas, no caso paulista dividido entre a indústria de 

substituição de importações e a vanguarda da agro-exportação brasileira renovada.1701

1699 Anhaia Mello foi seu secretário de Viação e Obras Públicas entre 1941 e 43, quando se 
exonerou em protesto contra a morte de um estudante da Faculdade de Direito durante um 
comício anti-getulista em 1943. (Ficher, p.239)
1700 Meyer, pp.97 et seq.
1701 A partir de 1950 conectada pelo IBEC ao que havia de mais avançado no mundo em 
agronomia, concorrendo para renovar e consolidar a agro-exportação nacional no vetor Alta 
Sorocabana-Norte do Paraná.
1702 (...) Anhaia Mello com sua "federação de pequenas cidades" como contraponto às„ 
metrópoles está mergulhado na crítica à concentração e na sua mais eloquente "resposta" 
apresentada no texto de E.Howard "Garden Cities ofTomorrow". (Meyer, p.108) (...) Para Anhaia 
Mello o crescimento deveria ser detido, espalhando-se os efeitos concentradores da 
industrialização por numerosas cidades jardins nas suas proximidades. (Szmrecsányi [2003], 
p.ll)
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I De fato, como se viu, a oferta de transportes coletivos no populismo democrático 

tornara-se preciosa moeda de troca em barganhas eleitorais, tendo sido "natural" que 

Adhemar, dos três o mais premido pelas circunstâncias a ser populista, fosse o que 

acenasse mais intensamente para o eleitorado em potencial com a oferta mais 

sedutora de transporte rápido, no caso, o metrô com a maior quantidade de trechos 

subterrâneos, inclusive como forma de preservar o património imobiliário de muitos de 

seus correligionários.

E, do mesmo modo, para Anhaia Mello, identificado politicamente com o PD, com 

setores agrários de vanguarda do PSD e com as ideias avançadas a respeito da 

administração pública e do planejamento urbano e regional, foi simples contestar o 

populismo de Adhemar e Prestes Maia e a oferta "irresponsável de um transporte de 

massa que nada contribuiria para desafogar a saturada cidade existente, justificando 

sua postura inicial radicalmente contrária ao metrô paulistano, para depois evoluir, 

fazendo com que dois dos mais importantes pupilos, Faria Lima e Figueiredo Ferraz, 

tornassem-se os maiores defensores do transporte metropolitano em São Paulo.

6.4 OS PROTAGONISTAS (I)
Mapeados os grupos de elites atuantes em São Paulo dos quais provieram os três 

protagonistas dos debates da questão do metropolitano paulistano na década de 1950, 

resta os analisar individual e mutuamente. Antes, é necessário reiterar sumariamente 

o significado de Vargas, para eles baliza e eixo, dividindo sua ação em "antes e depo.s" 

e "contra e a favor" dele.

6.4.1 Porque Vargas? i703
Além de abrir caminho para a emergência política da classe média, a luz da 

distinção entre -paulistas" e -paulistanos" que orienta este trabalho, o regime de 

Vargas significou a mobilização do Estado brasileiro e do apoio popular em favor de 

uma radical Industrialização com substituição de importações assum.da no penodo 

propriamente ditatorial de seu governo sob os auspícios dos -paulistas" do CIESP-PRP, 

no encalço da qual desmantelou resistências à esquerda (PCB) e à direita (PD, A1B) 

criando condições sociais e institucionais favoráveis ao projeto.

1703 Saes [1985], pp.79, 82.
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A traição do PD por Vargas e a recondução do velho PRP ao poder durante o 

Novo sob a égide de Adhemar1709 definiu a composição de forças políticas emergentes 

em São Paulo com o fim da ditadura e o retorno dos partidos políticos. No plano 

económico, os democráticos descontentes com a imposição da indústria por Vargas
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1705 
1706 
1707 
1708
Srrpnn60 duran*e 0 con^’to armado. (Dicionário, p.3202) Facilitando a preparação política do 
terreno pelos norte-americanos, infiltrando-se no Estado.
rnnroSS0 em 19l2' Vargas feZ questão de "nao humilhar" São Paulo, (Love [1975], p.172) 
nnrmiH a ° Seus ^eres carta ^ranca em assuntos económicos, sobretudo os rodoviários, 
Soco A| °' ^eS a Part’r de 1934, atacar obras que se tornariam vitais para a estratégia do 
desenvolvimentismo como as rodovias São Paulo-Rio e Rio-Bahia, que carreariam para o 
centro-sul a mao-de-obra do norte e nordeste demandada em massa pelas novas fábricas do
parque industrial que se formava sobretudo em São Paulo.; (Rocha, p.126) —

Vale dizer, ex-ministro da Fazenda de Washington Luiz, Vargas era, na verdade, 

"paulista" em 1930 quando "derrubou" o PRP para governar aparentemente aliado ao 

PD.1704 E mostrou-lhe a que de fato veio em 1937 quando rasgou a Constituição de 

1934 frustrando as ambições presidenciais de seu líder Armando de Salles Oliveira e 

impôs, com o respaldo político, técnico e policial de Adhemar, Simonsen e Filinto 

Múller,1705 o Estado Novo e a industrialização, reconduzindo os remanescentes do velho 

PRP ao poder e inaugurando ambos o populismo, no qual, suprimido a força o debate 

político, abundantes direitos trabalhistas se traduziriam em apoio ao projeto de 

industrialização e substituição de importações cujo auge se deu, paradoxalmente, em 

seu mandato democrático. Esse fatos transformaram Vargas em persona non grata 

entre os "paulistanos", assim como a seu companheiro de populismo Adhemar, em 

particular após a intervenção no jornal O Estado de São Paulo.1706

Durante o Estado Novo, Vargas jogou habilmente com os pólos alemão e 

norte-americano do imperialismo1707 para conseguir a siderurgia, condição sine qua 

non para a substituição de importações. Tendo-a conseguido em 1941, abriu-se o 

caminho para a realização do sumo ideal económico "paulista", fabricar carros, 

motivando a formação de outra frente na batalha pela condução nacionalista desse 

projeto, opondo Vargas e Adhemar aos "paulistanos" do segundo pós-guerra, dispersos 

entre a UDN e aliados, condicionando-o a abandonar seu caráter fordista (popular) e 

nacional, por meio de medidas cambiais que favoreceram os capitais estrangeiros.1708

1704 As elite de São Paulo dividia-se em "paulistanos" aliados do PD e "paulistas" do PRP. O 
"esquerdismo" dos interventores alienígenas uniu temporariamente os dois partidos na Frente 
Única por São Paulo (FUSP) e no movimento de 1932.

Do "pólo alemão" de seu governo. (Dicionário, pp.3464/5)
Dicionário, p.1191.
Dutra e Góes Monteiro eram simpáticos à Alemanha e Oswaldo Aranha aos Estados Unidos.
O movimento de 1932 foi o "batismo de fogo" da indústria paulista, mobilizada por
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seu legado, alinhando-se à UDN e a partidos menores, vizinhos no espectro 

Embora o caráter agrário conservador da UDN fosse dominante no resto 

partido não tivesse produzido em São Paulo nenhum quadro das 

vez 

levou a seção paulistana do 

a acercar-se de elementos de grande influência no setor urbanístico. Foi 

Prestes Maia o udenista que exerceu o mais elevado cargo do poder Executivo no 

estado, ao conduzir - com o apoio implícito e indireto de Anhaia Mello - a Prefeitura 

paulistana entre 1961 e 65.

Favorecidos pelo Estado Novo, Adhemar e o PSP, dentre a elite, constituíram o grupo 

político que mais apoiou Vargas, que em boa parte deveu a ele sua eleição para a 

presidência da República em 1951. No entanto, isso não impediu que Adhemar lhe 

solapasse o apoio em 1954 na medida em isso se mostrou para ele uma questão de 

sobrevivência política, falando mais alto que as veleidades nacionalistas que 

embrulhavam o pacote do desenvolvimento com substituição de importações.

Os democráticos que não aceitavam nem a guinada industrial de Vargas, nem os meios 

políticos com os quais ele a legitimava ergueram-se em oposição radical a sua pessoa 

e 

ideológico.1710 

do país, e o 

dimensões de seus líderes mineiros, cariocas ou baianos, sua dependência cada 

mais acentuada do eleitorado das grandes cidades1711 

partido

mas satisfeitos com a ordem social que ele restabeleceu e salvaguardou em meio aos 

episódios graves e conturbados da década dê“I930 tenderam a ingressar no PSD 

paulista, agrário e modernizante, porta-voz da renovação da agro-exportação em 

bases científicas, cujo prócer foi Fernando Costa. Seu representante e condutor das 

discussões urbanísticas da década de 1950 foi Anhaia Mello.

Mas a industrialização, que se tornaria irreversível com Kubitschek, uniu novamente 

Adhemar ao legado de Vargas, na medida que as Metas do Programa eram 

economicamente tentadoras demais para não serem aproveitadas. Essa tendência 

materializou-se, vimos, nas páginas publicitárias da revista Acrópole, revelando a 

magnitude dos negócios dos quais tomaram parte os fornecedores paulistas e os 

compradores da Novacap.

1710 Eram políticos que não hesitavam em "defender" os comunistas que perseguiriam 
ferozmente dez anos depois para espezinhar Vargas e manifestar-lhe hostilidade.
1711 Souza, p.145.
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6.4.2 Três jovens lideranças

Entre 1920 e 40, definiram-se as três lideranças mais influentes na vida pública 

paulistana após a II Guerra: Anhaia Mello, Prestes Maia e Adhemar de Barros. Eles, 

juntamente com outros poucos nomes protagonizaram os episódios mais notáveis da 

história política, urbana e urbanística da cidade de São Paulo na era de ouro do 

populismo democrático.

JÂNIO
18,8 
10,0 
11,5
12,9
47,3 
100

Adhemar
24,4
8,9
15,6
12,6
38,5 
100

Num contexto em que uma eleição passou a significar tudo para um homem público, 

os trabalhadores ressurgindo politicamente organizados pelos partidos da 

esquerda radical exigindo participação cada vez maior na riqueza crescente, 

procurou-se arrefecer seu impacto com o jogo populista, transformando o cidadão em 

um "morador" urbano manipulado pelos políticos graúdos por meio da concessão em 

de condições elementares de reprodução da força de trabalho em troca de votos.1714

1712 Id., p.149.
1713 Tabela 6.3 Proveniência dos votos aos candidatos a Presidência por categoria de cidade em 1960 (%)

Lott 
12,0 
11,2 
10,6 
14,8 
51,4 
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na era

___________ Cidades___________ 
Rio e São Paulo_________________
Outras capitais_________________
Cidades com mais de 20.000 eleitores 
Cidades de 10.000 a 20.000 eleitores 
Cidades com menos de 10.000 eleitores 
Total*_______________________
Fonte: Souza, p.149.
* Totais absolutos, respectivamente, 5.671.528, 3.824.258 e 2.190.609 de votos.
A Tabela 6.3 indica que, apesar do significado e da importância de Jânio em relação ao 
emergente eleitorado urbano, (ver Cardoso [1980], p.181) a maior parte dos votos das duas 
desproporcionalmente maiores cidades brasileiras foram dados para Adhemar, político "arcaico 
mas cuja relação com a industrialização e a geração de empregos era marcante o suficiente para 
manter seu apelo. Pelo contrário, a diferença em favor de Jânio se fez nas menores cidades, 
sensíveis a seu carisma e às esperanças de justiça quase divina que seu discurso moralista 
inspirava, (ver também Souza, p.152; Benevides [1981], pp.31/2, 47; Dicionário, p.2850) 
1714 Ianni, p, 48. —

E nesse momento de fastígio da indústria brasileira, celebrando Brasília e as fábricas 

de veículos em São Bernardo do Campo, Adhemar e o PSP, os mais dependentes do 

voto urbano,1712 ocuparam a Prefeitura paulistana (1957-1961) elitizando a capital, em 

meio à reviravolta ideológica descrita por Anna Cristina Figueiredo - armando o cenário 

para a cessão da cidade a sua classe média, conforme Eduardo Vasconcellos - e 

protagonizando as trapalhadas que comprometeram a seriedade que deveria 

caracterizar a vida institucional do Ante-projeto.1713
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Nascidos já no período republicano. (Love, p.224) 
Campos No., pp.438 et seq.
Id., p.441.
PMSP [1992], p.157.
Campos No., p.442.
Id., p.444. Com essa medida,

Anhaia Mello foi o primeiro a advogar sistematicamente o urbanismo e em particular o 

zoneamento em São Paulo de forma a aplicar ao desenho urbano a racionalidade que 

Simonsen e Armando de Salles Oliveira desejavam para a indústria e o serviço público, 

permitindo que a administração municipal se apartasse dos problemas políticos.1716

6.4.2.1 Anhaia Mello (1891-1974)

O jovem Anhaia Mello foi o vereador perrepista que na década de 1920 combateu o 

laissez-faire urbano e lutou para onerar os que lucravam privadamente com as obras 

públicas até que a lei municipal n0' 2633 de iniciativa sua e de Heribaldo Siciliano 

revogasse a de n0' 1666, favorável aos especuladores. Partidário das concepções 

urbanísticas de Victor Freire e admirador do pensamento progressista norte-americano 

de Lewis Mumford inspirado no American Renaissence, alinhou-se às correntes 

dominantes na Prefeitura onde se concentravam os "paulistanos".

Os três apresentam a versão "jovem" e "madura". Anhaia Mello, Prestes Maia 

Adhemar de Barros jovens e maduros, cada um deles metamorfoseado de um para 

outro na transição econômico-social advinda à época da II Guerra, pertencentes, 

segundo Love, à "terceira geração" dos grupos de elite atuantes em São Paulo,1715 

formam uma amostra exemplar de sua capacidade de se adaptar a circunstâncias 

políticas adversas.

O jovem Anhaia Mello implementou medidas urbanísticas que considerava racionais, 

justas e distributivas sem serem esquerdistas1717 quando ocupou a Prefeitura em dois 

breves períodos, de 6 de dezembro de 1930 a 25 de julho de 1931, e de 14 de 

novembro a 4 de dezembro do mesmo ano.1718 "Paulistano próximo ao PD, procedeu 

no primeiro mandato a uma revisão nos contratos da Light em defesa do interesse 

público" e restabeleceu a lei municipal n0- 3008 de 1926 revogada em 1927 que 

transferia 100% dos custos de pavimentação aos proprietários beneficiados. No 

mesmo período, todavia, Anhaia Mello fez passar o ato municipal n°- 127, uma das 

primeiras medidas por um zoneamento funcional, prenunciando sua maturidade .
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Dal Co considera Lewis Mumford o intérprete mais autêntico do espírito progressista 

norte americano em voga nas primeiras décadas do século XX, cuja postura escora-se 

num pensamento urbano que se desenvolvia nos Estados Unidos desde a década de 

1820 manifesto na renovação cultural, religiosa e intensa mobilização civil em torno de 

um processo consciente de reconciliação entre o meio ambiente e a urbanização.1724
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Os arquitetos do RPAA foram os primeiros a realizar surveys para avaliar as 

necessidades das massas, e propuseram modelos radicais de cidades-jardim 

auto-geridas, um dos quais levou seu idealizador, Rexford Tugwell, a ser denunciado 

no Congresso como "socialista".1723

os primeiros a

n.88) da CÍtY P°r meÍ° de Uma fisca,izaSao mais rigorosa pela Prefeitura, (/d., p.445, 

(id p vó/noraue pw ^DMAN/ p,78e 0 PPAA criticava todo o "planejamento de advogados" 
mente do eZeendAdnr anti-de™crática, parte de uma idéia pré-concebida na
financiaram* a? execucãn ematlcamente representados nas corporações comerciais que 
consolí à" à O RPAA apela para a
p.156) ' survey e propoe uma nova forma de democracia. (Hall,
*7§>mmercial Club of Chicago, Russell Sage Foundati.

la-, p.123.
o RPAA realizou^e^prtm^eir^grand^súXe/no05 ',n9LeSaS d° se9undíM>ós-guerra. {id., p.131) 
básico sobre o qual atuou o TVA. (id. n 148^ n° Vâ e d° n° Tennessee' fornecendo o material

Dal Co, pp.142/3. Em 1925, Mumford lançou a r ’ ‘ -
populaçao esclarecida e aberta a questões cnriaie m w,/ ’---------
Mumford discrimina as três vaqas miarató N° artígo de abertura/ "Th? Fourth Migration”, 
fabril e financeiro-mercantil), e profetiza um35"^6 tenam atingido os Estados Unidos (pioneira, 
tecnológica que permitiria tirar as pessoas d3 q.^arta mi9ração", um fluxo baseado na revolução 
na era do automóvel do telefone e do rád’ ° —e,s ^dustriais quadriculadas, vaticinando que 
p. 150) No artigo seguinte, Stein define Nnv^ mais facil disPersá-la do que o contrário, (id.,

°rk, Chicago, Filadélfia e outras cidades existentes

Wright e Stein foram os arquitetos que transformaram a 

unidade de vizinhança horizontal rodoviária cujo paradigma é Radburn (1928). Perry, o 

"sociólogo-planejador" que preconizou a aproximação cara-a-cara com os "elementos 

primários" da "fragmentada vida urbana moderna", trabalhou na Russell Sage 

Foundation mas alinhou-se ao RPAA sem se filiar.1722

A linhagem intelectual à qual se integrou revela a semente das diretrizes que o 

orientaram na maturidade. Segundo Sarah Feldman, o "responsável pela 

americanização do setor de urbanismo" da Prefeitura paulistana foi influenciado pelo 

pensamento dos arquitetos extremamente críticos do Regional Planning Association of 

America (RPAA), dentre eles Lewis Mumford, Henry Wright, Clarence Stein 

Clarence Perry.1721
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0 estudioso Cláudio Arasawa aponta ainda a influência sobre o pensamento de Anhaia 

Mello do filósofo Oswaid Spengler e de sua obra "A Decadência do Ocidente". Segundo 

Arasawa, Anhaia Mello hauriu do trabalho de Spengler a idéia de que o urbanismo 

atuaria como um meio de reconciliar cultura e ciência, divorciados pela inédita 

concentração de capitais e tecnologia patrocinada pela civilização ocidental que, 

paradoxalmente, em seu momento de triunfo, ameaçava conduzi-la à decadência.1728

pp.8/10) Analisando o I—------ • naooi n ?nm
revolucionária face ao City Beautiful. (Villaça [

Assim, a consciência de Anhaia Mello que suas idéias eram mais avançadas, 

progressistas e eficientes que as de Prestes Maia impõe-se quando ele identifica o 

"urbanismo de projetos e aquarelas"1729 da cidade existente e dos simplesmente 

planos" a um bei canto urbanístico e o compara negativamente à atividade 

"wagneriana" dos planejadores norte-americanos dos quais admirava o trabalho, 

tomando-a para si como modelo.1730

Seu romance "The Golden Day" remete o leitor aos fundamentos filosóficos do 

pictoresque planning radicalmente oposto às formas urbanas desnaturadas da cidade 

existente apontadas por Patrick Geddes.1725 Defendo que o culto norte-americano à 

paisagem provindo das tradições inglesas1726 celebrados pelos intelectuais do RPAA 

segundo a descrição de Dal Co, influenciou a idealização por Anhaia Mello de uma 

paisagem de cidade não propriamente urbana, mas rarefeita, nas quais ocorre intensa 

valorização das áreas verdes, e que em São Paulo se identificam com os bairros-jardim 

da Companhia City, que nortearam a definição dos padrões "1" do zoneamento 

paulistano de 1972, segundo Sarah Feldman.1727

Meyer, pp.199/200, n.5.
1726 Dal Co, p.160.
1727 Feldman, pp.162, 166/9. anreríarão da história emprestada de A
1 28 (...) Não se trata aqui propriamente de u de 27 de novembro de 1928, a
decadência do ocidente, de Spengler. Se na "aima" fator de unidade e coesão da 
ataçào de Spengler define a 'cidade- apanirde em -A ladeira
comunidade urbana, que a distinguia de simP'eJag°^f a yidadas sociedades" como a 
finalidade do urbanismo" (1929), cido biológico de nascimento,
recorrência de um tempo cíclico que cor P dQ contradição entre "cultura" e 
crescimento e morte, movimento esse imp 
"civilização". (Arasawa, p.61)

Feldman, p.32.
(...) os americanos são wagnerianos

Plano de Nova York, Villaça o considerou (...) uma proposta totalmente
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deformações 

o organismo

(...) A reforma urbanística permitiria evitar os desequilíbrios e 

presentes na evolução espontânea das cidades, transformando 

urbano num corpo saudável.1732

Anhaia Mello alinhou-se também à novidade de conceber o governo da cidade como 

negócio, defendendo a parceria cidade-empresa, em que os acionistas da cidade 

convidam um técnico de sua confiança, o city manager, a quem entregam a direção 

geral dos negócios urbanos, respaldado por

aua/^2 MpJn 1 J se.riment° con^adamen^ messiânico, quase demiúrgico 
(Arasawa, pp.8/9)harmonia^e eouílíbrio( m li" Me"° (-} ”cabe ao admini^ador municipal realizar esta 

173??°/LmTí ‘( a Me"° Cltado por No., ibid.)
itLDMAN, p.lo.

Janefro,' Anhaia lííeTlo demonírouíuíaSzlcãoPem6^ l 19^ Sã° PaU'° * n° Ri° 
bem cnmn nc atuaiizaçao em relaçao ao planejamento norte-americano
diferentes oaoéis oue atribuíam °S 9 serem se9uidos. Seu entusiasmo advinha dos 
aos poderes Legislativo e Executivo. (/S.^p.SO)"10’”31' 6StadUal 6 * ÍnÍdatÍVa pdVada' bem C°m° 

edminístrãtfvas^^n^fco^o^americ^no^^tiona^pia0 de ór^° atribuições

De fato, entre 1928 e 1933, o jovem Anhaia Mello faz vir a lume uma série de escritos 

nos quais revelou o alcance e profundidade de suas propostas, na verdade, não só 

para a cidade de São Paulo mas para toda a sociedade brasileira.1731 E em 1935, num 

encontro de prefeitos promovido por Fábio Prado e pelo governador Armando de Salles 

Oliveira, Anhaia Mello promoveu uma célebre conferência na qual 

importância do controle do crescimento urbano, afirmando que
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Líder ativo do processo de criação do Departamento de Urbanismo da Prefeitura e de 

difusão de conceitos, práticas e instituições urbanísticas norte-americanas,1733 Anhaia 

Mello definiu a forma como se institucionalizou o planejamento em São Paulo, tanto no 

que diz respeito à visão de plano introduzida, como aos métodos e perfil de urbanista 

que essa visão passa a demandar.1734

(...) associações criadas por iniciativa particular, que se 

intervenção do governo, e que atuam em prol das cidades.1735
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Sob sua inspiração, Fábio Prado transformou a Seção de Urbanismo da Prefeitura em 

Divisão de Urbanismo, composta por duas subdivisões, a de Topografia e Cadastro, e a 

do Plano da Cidade, espaço institucional específico os se discutiam questões presentes 

de forma ainda embrionária nos trabalhos de Ulhôa Cintra e Prestes Maia, mas que 

representaram um pensamento urbanístico elaborado na Prefeitura e gradualmente 

incorporado a sua estrutura organizacional.1738

Também por influência de Anhaia Mello, Fábio Prado, que era contrário a que se 

facilitasse demais o acesso ao centro da cidade, nada fez em sua administração para 
viabilizar o Perímetro de Irradiação do Plano de Avenidas.1739 A administração Fábio 

Prado deu um passo importante no sentido da incorporação do planejamento à rotina 

da Municipalidade quando delegou a administração da taxa de melhoria à Comissão do 

Plano Diretor,1740 uma vitória do jovem Anhaia Mello.

deu início à construção da Biblioteca Mumcip
1738 Feldman, p.21. j . Mai_ rnmo nrefeito sob o Estado Novo rompeu a
1739 Campos No., p.480. A nomeaçao de PresteSjM^^ jnspjradas por Anhaia Me|lo.
continuidade das propostas urbanísticas d
(/d., p.533)
1740 SCHERER, p.296. —

O auge da influência do Anhaia Mello jovem e distributivo deu-se com o prefeito 

engenheiro democrático Fábio da Silva Prado (1934-1938), que assumiu a Prefeitura 
após os episódios de 1932 e a promulgação da Constituição de 1934. Partidário das 

idéias de Anhaia Mello,1736 era sua intenção integrar patrões e empregados, velhos e 

novos paulistas num único projeto modernizador. Para tanto propôs incluir o 

trabalhador entre os beneficiados do sistema por meio da oferta abundante de 

equipamentos públicos educativos e culturais.1737

6.4.2.2 Prestes Maia (1896-1965)
O jovem Prestes Maia iniciou sua vida pública ainda na década de 1920, quando a 
evolução do urbanismo consagrou a idéia do "plano geral" abrangente e necessário 

para disciplinar as cidades sob o capitalismo do início do século XX. Nesse sentido, o 
Plano de Avenidas que concebeu vindo a lume em 1929 representou uma síntese das



representado num esquema abstrato proposto

4

360

Esse fato contribui para produzir mais um elemento de contraste entre ele e Anhaia 

Mello. Cada um desses antagonistas está ligado a um foco específico de influência do 

ideário norte-americano sobre o urbanismo brasileiro. Nesse termos, Prestes Maia 

representou a cidade característica do momento da evolução das forças produtivas 

caracterizado pelo "fordismo" e pelo trabalho regulamentado. Sua obra revestiu-se do 

mesmo "cientificismo" observado em Simonsen, Armando de Salles Oliveira e Anhaia
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monstrava o aspecto rádio-concêntrico da malha viária de algumas das grandes capitais

Por outro lado, defendo que a cidade de São Paulo sobre a qual Prestes Maia atuou e 

cujas características essenciais procurou preservar enquadrou-se no modelo proposto 

pela Escola Sociológica de Chicago, o qual postula que a expansão centrífuga da cidade 

industrial existente nada é senão um desdobramento de interesses sediados no interior 

de um complexo de negócios privados, cabendo ao Estado a execução das obras 
públicas que viabilizariam esse processo, postura sintetizada no Plano de Avenidas.1745 

E ele chega a valer-se de sua terminologia para explicar São Paulo.1746

em Paris para mitigar a congestão do centro e propor um
trafego diametral. (PMSP [1930], pp.49, 50/1.)
floresceu^nenqampnwf a dp MariaIrene Szmrecsányi das condições histórico-sociais nas quais 
Pauh na oual XTÍ, de SOCÍOl°9Ía Urbana de Chica9°> a Cidade existente" de São
cresceu sobretudo devido 1 fmU°U t-r'a compartilhado suas características essenciais porque: 
self-made "esnerta riía Im'9raçao nacional e internacional; tinha uma burguesia do tipo 

nas 0O trabalho e de aplicação de
conservadoras criando uma amn|U SJUS im.‘95antes enr>quecidos aderissem às fileiras 
populistas oferecerem emnrenn^í ^oposição à classe trabalhadora; facultou aos líderes 
por uma qrande aventuraPp<;npr de pr'vilégios económicos e políticos; caracterizou-se
massa imigrante recém-chegada etrcs^REcX/riSfir^S/p demandad°pS pela 
Maia p saii rnnt-PYtn a occa ^ZMRECSANYI [1988]z p.67) Para a adequaçao de Prestes** M» cneos «1, pp.366/8, 543

comercial^que n^ctdades^roq^ssiixSamwna^d » risco da invasão
[PMSP [1956], p 98 Cr am Z°nas desaSr3daveis de transiçao e decadência.
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várias correntes que compõem seu pensamento/741 as idéias de Ulhôa Cintra acerca 

do suporte rádio-concêntrico da expansão paulistana e de um perímetro de irradiação 

que disciplinasse esse processo preservando a região central, seus valores imobiliários 

e seu património histórico.1742 Ao fazê-lo, Prestes Maia buscou aproximar São Paulo de 

um tipo idealizado de cidade1743 

inicialmente por Ulhôa Cintra.1744

Hénard, Stubben, Nelson Lewis, City Beatiful, etc.
PMSP [1930], p.35; Campos No., pp.368 et seq.
Id., p.369.
A partir da redução por Ulhôa Cintra de São Paulo aos diagramas nos quais Henar

européias, Prestes Maia "demonstrou" a validade para a capital paulista do que se fez sobretudo 
circuito viário que daí desviasse o
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Nas diatribes da maturidade, Anhaia Mello acusaria Prestes Maia de ter assumido 

quando prefeito postura "tímida e beneplácita" diante dos interesses fundiários;1751 de 

negar-se a onerar os terrenistas embora o Estado Novo lhe desse respaldo legal para 

isso.1752 Prestes Maia foi, portanto, involuntariamente não distributivo, na medida em 

que por prudência evitou medidas de justiça social ainda que não esquerdistas.

Pela abrangência e fôlego com que abordou São Paulo, o Plano de Avenidas, 

monumental e excludente, causou profundo impacto na opinião pública brasileira, 

transformando o jovem Prestes Maia da noite para o dia numa espécie de Rui Barbosa 

do urbanismo nacional. Com efeito, entre a publicação do Plano em 1930 e sua 

nomeação como prefeito de São Paulo em 1938, Prestes Maia foi chamado em 1933 a 

Recife para assessorar os trabalhos de adequação da cidade ao tráfego 

automobilístico,1749 contratado por Campinas em 1934 e Londrina em 1951 para a 
elaboração de planos "de Melhoramentos Urbanos" em ambas cidades.1750

Mello, tendente a atacar problemas de fundo social segundo um enfoque técnico 

desvinculando-os das discussões políticas1747 e resultando em welfare. Seu opositor 

Anhaia Mello representou momento seguinte, o da dissolução do regime 

regulamentado da economia fabril, prenunciando o contexto que se denominou 

"pós-moderno".1748

Afirma-se que Prestes Maia foi nomeado prefeito em 1938 pelo próprio Vargas 

"à revelia" de Adhemar de Barros, unicamente por seu prestígio como técnico. 

Contudo, o mito da onisciência urbanística de Prestes Maia medrou sobre o vicio 

ideológico de considerá-la unicamente sob a perspectiva da elaboração do sistema 

viário paulistano e segundo as necessidades de circulação e interesses dos estratos 

superiores da população. Além disso, outros fatos contrariam essa afirmação.

1747 ver campos no., pp.^zu ec seq. também atuasse no planejamento, as
1748 Embora Lewis Mumford, o mentor de Anhaia Mello tambern na Califórnia
ideias que disseminou não resultaram em we > p . de obra na0 sindicalizada e 
meridional, pioneira no aproveitamento em unassa da mao
desregulamentada segundo Gottdiener. reoublicana que São Paulo - outorgar à
™ Prestes Maia e Ulhôa Cintra foram a Reote - majrepelaKana como ]osé
cidade um "plano de avenidas" que encontrou a p Ç
Estellita e Attílio Corrêa Lima. (Campos No., pp' N ’ esses trabalhos teriam "suavizado" a

P.S1S; u». ** P^SSL»-0
passagem da condição de teonco para a 
para assumir a prefeitura paulistana. (Campo ■, P-
1751 Id., p.565.
1752 Id., p.567.
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Definia-se o perfil político de Adhemar. Ter o apoio irrestrito de Ataliba Leonel 

significou que ele se tornara um elemento de sua confiança, um potencial herdeiro do 

legalismo que por sua vez absorvera de Washington Luiz no que toca ao uso do 

aparelho repressor no trato das questões sociais. Ainda que portador político da 

proposta distributiva de Simonsen, Adhemar, de fato, significou antes paixão pelo 

rodoviarismo e zelo pela segurança pública no mesmo grau que Washington Luiz, 

tendo-lhe sido aberto o caminho para a Interventoria pelas mãos do super-delegado de 

polícia do Estado Novo Filinto Múller.1758

1753 Hayashi, p.l.
1754 n j r

■’“DiXS,ndpe31íS''"P,'O[1982L|)-‘,,)>
™ Sampaio [1982], loc.cit.

™ (HAYASTktratar de um nome "fraco" (id dd 66/7^ 9as esco*beu Adhemar para a interventoria por se 
polícia do Distrito Federal (Sampaio Mg»?! f?0’0 de Ata,iba Leonel e Filinto Múller, chefe de
significar a emergência de novos e vicosne P/ 1 poderia sugerir que fosse escolhido antes por 
permanência política de nomes e arunnc tr/ri 0^ na Cena econômica, social e política do que a 

da década de vinte. ,c*onais mas abalados pelas crises que irromperam

Portanto "do interior" e mais spneimportações que os liberais do PD. ,Ve aos ape*os da indústria e da substituição de

Porque o último general honorárin dtradicionais do PRP se não visse no iX ahr rdt0 brasi,eiro se indisporia com lideranças 
autoridade e dos interesses de são P i heTar um defensor do legalismo, do princípio da 

au 0 aQuela altura singularmente manifestos no

6.4.2.3 Adhemar de Barros (1901-1969)

O jovem Adhemar de Barros formou-se em medicina Tiõ“Rio de Janeiro, laureando-se 

com um prémio que lhe permitiu estagiar por três anos na Universidade Popular de 

Berlim.1753 Ingressou no PRP pelas mãos de um tio,1754 trabalhou no Instituto Oswaldo 

Cruz em Manguinhos e lutou em 1932 com a patente de capitão.1755 Em 1934, seu tio 

condicionou o retorno aos quadros do PRP à sua inclusão na chapa do partido à 

Constituinte, elegendo-se com o apoio de Ataliba Leonel e encontrando sérias 

resistências no interior do partido, favoráveis a elementos de maior projeção.1756

Epígono de Washington Luiz, Adhemar comandou politicamente a transição da 

agricultura para indústria como base da riqueza paulista junto com a liderança 

ideológica e técnica de Simonsen e o CEEESP. "Paulista" de Piracicaba,1759 alinhou 

interesses "paulistas" e "paulistanos" na florescente região da Alta Sorocabana, ao 

mesmo tempo que cultivava sua condição de campeão dos interesses da família 

burguesa.1760
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Como já se mencionou, sua medida mais significativa foi a criação em 1938 do 

CEEESP, presidido oficiosamente por Simonsen, a qual estabeleceu os mais sólidos 

vínculos de Adhemar_.com o poder central do Estado Novo de Vargas via indústria e 

comércio, pavimentando a volta deste ao poder pelas urnas em 1950.

desenvolvimento da Alta Sorocabana?
Sampaio [1982], p.43.
Id., p.42. Adhemar estaria criando sua própria base, a

Por esses motivos deve se questionar se a escolha de Prestes Maia prefeito sob o 
Estado Novo ocorreu "à revelia" de Adhemar, pelo próprio Vargas.1765 

desenvolvimento paulista na década de 1940 sugere que Adhemar não seria um nome 

tão "fraco" ou "menor" como é comum se considerar.

No poder, Adhemar adotou um estilo "jovem" de governar sem colidir seriamente com 

os conservadores.1761 Ao mesmo tempo que demitiu numa penada todos os prefeitos 

do estado substituindo-os por nomes desconhecidos, contrariando lideranças 

tradicionais, formou seu secretariado com quadros de escol no PRP.1762 Impôs um 

estilo dinâmico e empreendedor à sua administração, ainda que sem maiores 

considerações por questões financeiras.1763 Algumas de suas maiores realizações foram 

a eletrificação da Estrada de Ferro Sorocabana, a construção das primeiras pistas das 

rodovias Anchieta e Anhangúera, da parte paulista da Dutra, do Hospital das Clínicas, 

de sanatórios e hospitais psiquiátricos.1764

Apoiado num eficiente esquema de propaganda, Adhemar iniciou um intenso trabalho 

de proselitismo usando o apelo direto e pessoal às forças populares. Emulando os fire 

side chats de Franklin Roosevelt,1766 instituiu as "palestras ao pé do fogo", em que

Levando ainda em conta a afinidade ideológica entre o Adhemar e Washington Luiz, a 

escolha de Prestes Maia é coerente com a idéia de um projeto de modernização 

conservadora reflexa dos exemplos norte-americanos, baseada numa oferta abundante 

de meios rodoviários de transporte alimentando aspirações de uma classe média 

emergente, em rápida expansão e ciosa de seus privilégios, que se constituiria em 

pouco tempo na sua principal (mas não muito sólida) base eleitoral.

1761
1762

próprio, (/d., p.43)
1763 Id., ibid.
1764 Id., pp.43/4.

Campos No., p.534.
Tota, p.38.

Adhemar_.com
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Vargas e Adhemar despertaram o entusiasmo das classes populares, apresentando-se 

como líderes aptos a realizar suas aspirações sem intermediários.1769 Mas a 

interventoria do jovem Adhemar de Barros durou apenas três anos, abalada por 

inúmeras intrigas e denúncias de corrupção, levando Vargas a substituí-lo em 1941 por 

seu ministro da Agricultura Fernando Costa.1770
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Médico de profissão e político de carreira, Adhemar não possuiu vínculos diretos com a 

prática do urbanismo. Veremos adiante como ele trabalhou pela imposição de "seu 

modelo" de cidade durante sua gestão na Prefeitura e a vida institucional do 

Ante-projeto, por meio dos "intelectuais orgânicos" para assuntos urbanísticos de 

seu staff.

6.5 Novas forças políticas no populismo democrático

Com o fim da II Guerra, a nova conjuntura definiu as relações sociais de produção no 

Brasil. A partir de 1947, o crescimento e a diversificação da indústria no Brasil foi 

capaz de não só substituir praticamente todas as importações, como gerar uma classe 

média emergente e ciosa de suas prerrogativas. Atraiu para as cidades, em particular 

São Paulo e arredores, levas de trabalhadores pouco qualificados, basicamente 

migrantes nordestinos, e uma elite renovada, acrescida de um número não desprezível

dirigia-se diariamente pelo rádio à população paulista falando "francamente" e mesmo 

errado.1767 Segundo Regina Sampaio; começou aí a tomar forma o líder populista que 

fundiu a imagem do administrador dinâmico identificada com o Estado e esse com o 

amparo direto aos humildes e excluídos das esferas formais de poder1768 

benefícios do sistema.

1767 Sampaio [1982], p.45.
n'8 Id" ibid-
própria liderança DODu/ar° Gpr^n*°9UeÍra Garcez' (—) querendo um auxiliar que catalisasse sua 

poddea de foi 
que também tinha capacidade de aliciamento d^ f. P°' populista de um homem 
entrevista à autora in Sampaio [19821 n 461 aÍ?Z ÇaS populares- (Lucas Nogueira Garcez em 
ambos evoluiria rapidamente para a como^ntní aT.05' entretant0' a "rival'dade" inicial entre 
compreendido rapidamente o significado doTnS"03^ na medida em que GetÚ,io Vargas terJa 
CEEESP, e e-que isso poderia significar ern^r t0 P? ltlC° de Adhemar estampado na açao do 
num projeto de desenvolvimento à base da nrlr de um P°tencial maciçamente distributivo 
™ Id., p.48. Vargas arquivou o processo m ' P°PUHsta-
p 318) que Provocara sua remoção da Interventoria. (id.,



365

Esse período caracterizou-se pela entrada em cena política de nomes novos, nem 

"paulistas", nem "paulistanos", muitas vezes disputando com eles eleições apelando 

ruidosamente para um eleitorado de massas em vigoroso processo de formação.

em São Paulo, Borghi foi expulso do partido e

O maior entre os menores, o Partido Republicano (PR) fundado em 1945 pelo veterano 

nacionalista Arthur Bernardes, esteve no meio termo entre o liberalismo da UDN e o 

intervencionismo do PSD. Apoiou Eduardo Gomes em 1945 mas participou do Acordo 

Interpartidário que sustentou Dutra, bem como da coligação situacionista que junto 

com o PSD e o PTB, permitiu que Kubitschek governasse. Inexpressivo em São Paulo, 
seu apoio a Jânio em 1960 o levou a uma grave crise interna.1771

Fundado em 1945 pelo veterano aliancista gaúcho Raul Pilla, o Partido Libertador (PL) 

defendeu intransigentemente o liberalismo e o parlamentarismo. Sempre exibindo 

grande afinidade com a UDN, o PL opôs-se a Vargas e Kubitschek e apoiou Jânio.

A reboque dos grandes partidos dominantes no quadro político nacional (PSD, UDN, 

PTB e PCB), formaram-se legendas menores, ora por incompatibilidade de princípios 

entre líderes, ora por necessidade de sobrevivência política individual diante das 

lideranças dos partidos tradicionais, ou mesmo como adaptação à lei eleitoral vigente, 

viabilizando determinadas candidaturas.

A redemocratização trouxe de inédito o pleno embate político entre todas as forças 

sociais, antes inexistente devido ao caráter censitário da democracia na República 

Velha. Após 1945, desde a ditadura a massa urbana e após 1945, os trabalhadores, as 

classes médias e as novas elites foram chamados a participar do jogo eleitoral, 

divididos em partidos representativos de seus interesses.
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1771 Dicionário, pp.2545/6.
1772 Id., pp.2531/2.
1773 Após desentender-se com a cúpula do PTB

O Partido Trabalhista Nacional (PTN) originou-se em São Paulo em 1945 a partir de 

uma dissidência do PTB comandada por quadros vinculados ao Ministério do Trabalho. 

Após uma fase sob o comando do ex-petebista Hugo Borghi, o PTN caiu sob a

de parvenus europeus e asiáticos, muitos deles industriais, nouveaux ríches ou 
simplesmente aventureiros. -----------
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liderança do também ex-petebista adventício Emílio Carlos, tendo lançado em 1953, 

junto com o Partido Socialista Brasileiro, a candidatura vitoriosa do "corpo estranho" 

Jânio Quadros. Inexpressivo fora de São Paulo, o PTN apoiou Kubitschek e, coligado 

com o Partido Democrata Cristão, elegeu Carvalho Pinto governador do estado. Junto 

com a UDN, o Partido Democrata Cristão e setores do Partido Socialista Brasileiro, 
levou Jânio à Presidência.1774

Apesar de sua expressão restrita a São Paulo e da dependência em relação ao 

deputado Emílio Carlos, o PTN sinalizou a emergência dos adventícios na política 

brasileira e paulista que as tornariam após 1964 menos vinculadas e dependentes dos 

tradicionais "paulistas" e "paulistanos", que até então monopolizaram as iniciativas e 

os cargos na administração pública. Esse fato relacionou-se diretamente com a 

aglutinação de forças organizadas na década de 1960 ao redor de Faria Lima que 

viabilizaram o metrô em São Paulo.

O Partido Socialista Brasileiro (PSB), fundado em 1947 durante uma reunião da 

Esquerda Democrática no Rio de Janeiro, agremiou sobretudo intelectuais identificados 

com a oposição ao Estado Novo e com o socialismo não revolucionário.1775 O PSB 

contou em suas fileiras com José Lins do Rego, Rubem Braga e Sérgio Buarque de 

Hollanda, bem como com os trotskistas da Liga Comunista Internacional liderados por 

Mário Pedrosa. Defensor de causas populares e nacionalistas, o PSB participou de 

alianças em geral na faixa anti-populista do espectro político, fechando sobretudo com 

a UDN, o Partido Democrata Cristão e o PTN, tendo assim eleito Jânio prefeito e 

governador de São Paulo em 1953 e 54.1776

ingressou no PTN. Em 1958 retornou ao PTB. (id n 4211pp.2610/1. vP.hzi;
incluindo a^radu^6^0 C°m ° °^eí.ív? b^síco n3 transformação da estrutura da sociedade, 
condições dnprOgresS,va soc^^o dos meios de produção (...) na medida em que as

Id-, PP-2585/6. • '
que (qs partf<josVnfílítfnSç - às vezes populista - e clientelismo estatal 
deles foi o ( ) psp ( > Fmhnr ° ' eoogico sobreviveram. No caso paulista, o mais forte 
tlpícam"nte{p0}puTta tÍVeSSe funcionand° d^is de 1946 de forma
ligação ciientelLfentre a massa e ogTe^ de Estad° e due faZÍa a
seguindo os altos e baixos de seu discutido líderlévou^ * ’

nuer, levou-o a organizar-se para sobreviver aos

Há que se considerar também o caso do PSP de Adhemar, poderoso em São Paulo mas 

de pífia expressão nacional1777 devido a efeitos perturbadores sobre a estrutura social
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O PDC aglutinou nomes desconhecidos nos círculos políticos tradicionais e elementos 

relativamente progressistas pertencentes aos grupos hegemónicos, formadores do arco 

de lideranças que instaurou o planejamento sério em São Paulo, tal como o postulava 

Anhaia Mello. Mas a sigla PDC era anterior ao grupo aqui tratado e a heterogeneidade 

de sua composição original revela a diversidade política emergente com o fim do 

Estado Novo.1780
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Barros. A própria militância era exercida por quase-funcionanos que se ™™ta^ 
principio de lealdade, se não diretamente ao chefe, aos c e e es inrluía muito mais 
regionais. Mais ainda: a articulação política do PSP, no interva o m er 'hurauesia (árabes
pessoas da baixa classe média (os "compadres" dos chefes), dan.™^^ '
imigrantes recentes, comerciantes e' P^ (bicheiros, policiais,

políticos poderosos, transformava-se em lobby,minguando a*fu^^
Mantinha-se em fogo brando as funções ideológicas que cumpr, raoitalismo em sua 
anticomunista e portador imP'íc*^ no ostracismo, prometia-se

[1979], pp. 178/9) "pprnnhpcido como d unidddc mdis
1778 (...) Maria Celina d'Araújo observa ã1 ra$P 'os temores sobre a influência política de
importante da Federação, a nível economico e eleit , qua,quer piano político eleitoral 
Sao Paulo assumiam ProPorgoe^.gigantepSnCdia de'Pu apoio Po'r outro, pairava o temor entre as 
que pretendesse ser bem sucedido dePeada^^^ setores majoritários das
lideranças nacionais de que uma ^ic'ad\a P^ se de fat0, numa imposição, dada a 
correntes políticas desse estado pudessea 'nizaçã0 mais expressiva no estado 
dimensão de seu poder de mterferencia. De^° ' g umpartido para ser nacional não 
nao poderia ter articulações nacionais, da agQ resu/Pado mais direto e claro desse
poderia ter no estado seu principal reduto: O Pb de competir igualmente, a nível
raciocínio: principal partido paulista, naob h dç^ poderjam atuar
nacional com os tres grandes partidos, UDN,atribuído os impedia de 
livremente em São Paulo, pois o carater nacional que mes o
compactuar com a concentração de poder nas mao P
1779 Dicionário, p.2512. . aoós a II Guerra, o PDC foi fundado
1780 Resultante da reorganizaçao Igreja Ca Espertando a princípio interesse na Igreja e
em São Paulo por Ajntomo Cesanno em 19 , e P brasileira não se dispor a
nas elites católicas. A explicação.^^am a mod^ e a vida associativa d0S
concorrer com agremiações que ja con^°'avd t entre as frações da elite dominante,
babadores, eomc o PSD e » PTB.>>°rta”°2 
Faltava ao PDC uma bandeira reformista e moaernizan«, M

do país potencializados pelas dimensões da economia paulista.1778 Todavia, a grande 

revelação entre os partidos menores, o qual desempenhou um papel crucial no 

populismo paulistano - como estaria fadado a representar na vida política futura 

brasileira - foi o Partido Democrata Cristão (PDC), que agremiou em suas fileiras 

quadros alinhados a uma chamada "terceira via ideológica", soi disant distinta do 

capitalismo e do comunismo.1779
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Desse modo, foi de magna importância o Congresso Democrata Cristão realizado em 

1947 em Montevidéu. Nesse congresso, que teve a participação do chileno Eduardo 

Frei e do venezuelano Rafael Caldera, da Venezuela, a democracia cristã brasileira foi 

representada por Alceu Amoroso Lima e André Franco Montoro, fundador e líder da 

Juventude Universitária Católica (JUC).1781

progressistas traba'badoras (D'c'°nário, pp.2511/2) e que o aproximasse dos católicos 
1781
Pio xn' ESSe eacontT° foí si9nificativo porque nele foi lida uma exortação do papa
Rerum Nownim^n c°nclamando’os Para pôr em práticas os ensinamentos das encíclicas 
impacto do A<nn°' Ambos documentos pontifícios foram escritos sob o
XIII em 1891 m h6 da.uta de classes na Europa de fins do século XIX. O primeiro por Leão 
propriedade aSÍT^daS d°S h°mens de cond'Ção inferior, a função social da
(Rerum Novamm rri oper'r±de da caridade e denunciando a ilegitimidade do socialismo. 
Pio XI foi um rham for outro lado< a encíclica escrita quarenta anos depois por
pela redenção dn ™amen.° aos catoliços pela restauração e aperfeiçoamento da ordem social, 
o tornava2^? ?° 6 pel° alerta ante 0 embuste da "mitigação do socialismo", o que 
?3 59 76 117) a°S °lh°S d° "verdadeiro cristão". (Quadragésimo Anno, §§ 41,

1783 Dicionário' P-4298.
equidistante (77777™ pramissas as mencionadas encíclicas, o PDC colocava-se numa postura 
assim para enfrentar ?° ind'viduaHsta nuanto do socialismo coletivista, legitimando-se 
estádsmo de VarnSV P°pU"Sm0 de pol,ticos Profissionais como Adhemar de Barros e o 

“E&z p a ressonancia en,re °PTB e ° pcb- <-“•) 
;785 id., ibid. ' '
Reprelénta2Jo7popSu?a77pRP?mpAr+PdrtÍc° Republicano (PR), Partido Libertador (PL), Partido de 

TrabalhiS,a <PST)' PartFdo-rra.S.lh.sta Nacional

No início da década de 1950, o PDC já estava em franca oposição ao populismo de 

Vargas e Adhemar, apoiando Eduardo Gomes nas eleições presidenciais de 1950.1785 

O partido acusou nessa época um grande crescimento no estado de São Paulo, 

elegendo Jânio prefeito de São Paulo em 1953 unido ao pequeno PSB e a outras siglas 

menores, derrotando uma coligação dos grandes partidos (UDN, PSD, PTB e PSP), a

De volta a São Paulo, Montoro organizou um grupo de jovens militantes e estudiosos 

católicos denominado Vanguarda Democrática, e respondendo aos apelos do padre 

Lebret1782 levou o PDC a "pôr as mãos na massa", lançando-se para disputar com o 

PTB e o PCB espaço político junto ao operariado e à classe média.1783 Além disso, 

Montoro e a Vanguarda Democrática forneceram ao PDC um pensamento doutrinário 

estruturado inexistente em sua fase inicial, ao mesmo tempo em que varreram do 

partido o estigma de legenda de aluguel utilizada por políticos profissionais.1784
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0 arremate foi dado pelo militante da Vanguarda Democrática Antônio Queiroz Filho 

que indicou para a Secretaria das Finanças Carlos Alberto de Carvalho Pinto,1788 

secretário da mesma Pasta na primeira gestão Prestes Maia, unindo politicamente os 

staffs de Anhaia Mello e Prestes Maia na luta contra o populismo de Adhemar. Ao 

mesmo tempo os técnicos do staff de Anhaia Mello se incumbiram de minar a 

influência de Prestes Maia no plano teórico para no futuro institucionalizarem o 

planejamento em São Paulo impondo seu modelo descentralizado de cidade como 

resposta à urbanização centralizada do Plano de Avenidas e de Adhemar.1789

mais importante cunha até então cravada no bloco monolítico, que controlava 

politicamente-a-cidade, repetindo a façanha no governo estadual em 1954.1787

Indissociável do PDC pelos efeitos sobre a organização partidária, da 

institucionalização do planejamento em São Paulo e do futuro político do país, foi o 

grupo ligado ao padre dominicano francês Louis-Joseph Lebret, do qual se tratará 

adiante.

na? A iidn Hp Prestes Maia, ligando ao janismo com importantesAgora com o apoio da UDN de Prestes , y influência maior do PDC (em sua 
consequências para a história futura do metro em S •
"terceira fase'') na urbanização de São Paulo sera examina a
1788 Dicionário, ibid. .. Mri, futura do oaís foi da disposição dos
1789 igualmente fundamental e definitivo para a hXeíerVZo7
católicos reformadores aglutinados na E&H de (...) - omnrpsarial (Lamparelu, p.ll). A
da família operária, da organização <pel7Partido Socialista Brasileiro (PSB) também
contrapartida "leiga" a essa tendenc^ foi dada pelo Paraa cândido Me()o q
fundado em 1947 por, entre outros, Paulo Emílio Saiies Gomes e an g
também propondo às classes medias e trabalha Pau|0 em 1953 pe)a
aos PSD e PTB de Vargas. A ele.çao de.jca",Odf X°Xda8 duas agremiações. Todavia, a 
coligação PDC-PSB consagrou a convergência J t separação dos dois partidos,
influência crescente eleições presidenciais de 1960.
consumada com o apoio do P5B a canu u
(Dic/onár/o, p.2586) lo advogado norte-americano Paul Percy

O Rotary International foi fundado Estados unjdos e Europa em busca de sucesso 
Harris, o qual, após incontáveis penpeciaPe‘°^ de seus clientes,
Rnanceir0'('d-'PP-17/22) nu(n ambiente sã

, __ ' SCUS membros (...), (/d., p.24) o _gual èvoluiucamaradagem, os negocios entre

6.6 Outros atores sociais

Outras instituições também atuaram decisivamente no populismo paulistano. O Rotary 

Club, fundado nos Estados Unidos em 1911 como uma associação de homens de 

negócios agremiados para participar da economia de mercado sem os inconvenientes 

da concorrência,1790 em pouco tempo evoluiu para a filantropia caritativa, a defesa da
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livre iniciativa e do modelo norte-americano de sociedade aberta. Após algumas 

tentativas mal sucedidas, o primeiro Rotary Club brasileiro foi organizado no Rio de 

Janeiro em 1921.1791

e para a difusão de normas éticas empresariais em pleno 

Dentre seus fundadores estavam o

O hábito de seus associados norte-americanos de realizarem negócios entre si em 

jantares semanais, num clima cordial e sem atritos, adaptou-se bem à tendência das 

elites nacionais a governarem isoladas em seus nichos de poder sob pronunciado esprit 

de corps alheios aos conflitos de classe.

um de seus fundadores, 

planejamento urbano 

os "paulistanos"

Aparentemente, a virada política de 1937, levando Adhemar

epicentro do poder, refletiu-se no Rotary, onde, a partir do mandato do Armando de 

Arruda Pereira - prefeito de São Paulo nomeado por Adhemar entre 1950 e 531794 - 

até a década seguinte, percebe-se o predomínio na presidência de empresários de 

perfil paulista , muitos sem qualquer vínculo com famílias tradicionais da elite 

agrária.1795

O primeiro presidente do Rotary paulista foi Victor Freire, 

professor da Politécnica e admirador sincero do 

norte-americano.1792 Até meados da década de 1930, 

preponderantes no Rotary de São Paulo, ocupando um maior número de vezes a 

presidência.1793

imediatamente para a filantropia 
apogeu do lassez-faire. (id., p.25) 
1791 *•*»•■-* £. ----- 1--- 1------- *
Moses. (Batista p 27) ' arquiteto Ar9uimedes Memória e o jornalista Herbert

(enqen^roPe conCni?nrTrA°rfUntrdwr^S d° Rotary Paulista encontram-se Adhemar de Moraes 
GalHoJ (secretário da A R^ir° (reP^entante da Standard Oil), Irving Henry
futuro interventor) e Rirhard n r r,sta de AM°Ç°S)/ J°sé Carlos de Macedo Soares (industrial e 
XSaÍ de Sn± 3iinCdnnK ??nSUl d°S EStad0S UnÍd0S em Sã0 Pa“l°)- A eleS Se 
Paula Souza Mnntpírn i nh t , r - aM • ‘ Frederico Steidel (professor de direito), Geraldo de 

’úZX™ X hi,ater' de Filh°' Nest»r tetana e 
s”na“Xm d» Po"* an“iS' ViCtOr Freire' R5V"alda Barre»

era adhM,,ariS,a mas nâ° era d° -d™lo dos íntimos- de

ÍntemXÍ de AÃ d° R°tary paulista entre 1934 e 35- P^sidiu o Rotary 
ÍaSa?A P-37) medida da comunhão de interesses brasileiros, em
oerfedo foram S A A ^^^anos. Notáveis presidentes "paulistas" desse 
Geraldo Quartím B^Aa™ ' ea^Dupre-José Ermírio de Moraes, Nicolau Filizola e
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Surgidas ainda durante o Estado Novo, as SAB's eram os únicos canais possíveis de 

comunicação entre os moradores e o poder, decisivos para a política nas décadas de 

1940 e 50 e mesmo depois. Com a redemocratização, as SAB's se tornaram 

porta-vozes do eleitorado trabalhador não envolvido nem com as estruturas políticas

1796 Sob Armando de Arruda Pereira, o Rotary tornou-se Perrepista . usp.
1797 Algumas até assumidas em tom de humilder^a ' . Eioqijente testemunho nos dá
educação sempre foi uma grande preocupação do Clube ( Voque^
dessa preocupação o lançamento, na reunião de J de
uma universidade em Sao Paulo. A matéria, tr palavra de Leão Renato Pinto
Paula Souza (...) foi logo desposada Pelo cluad w ,demqar Ernesto de Souza Campos e 
Serva, José Augusto Magalhaes Moraes Barro, ld eteu em apoia.ia, À vista do interesse 
Heri baldo Sicília no, participes do debate, logo s P ~ aprofundar o estudo do 
despertado, o Presidente Theodoro Ramos^esl^ Paula Souza, Ernesto de
assunto. Compunham-na, alem do Pres'd^^ „ Net0 Plínio Barreto e Francisco Emygdio da

1799 Dentre e!as destacam-se as campanhas, Sn bza a do Jans-to (1^ de
semáforos e "São Paulo precisa ser uma cidade limpa (19bJ), aoanu 
(jd., p.47)
1800 PMSP [1992], p.61. 
1801 Id., ibid.

Também importante foi a Sociedade Amigos da Cidade (SAC), fundada em 1934 por 

membros de ambos grupos de elite atuantes na cidade, cujo objetivo era assessorar e 

fiscalizar o crescimento de São Paulo.1800 No interior da SAC foi preponderante a 

influência de Anhaia Mello que a presidiu por várias gestões. Algumas palestras de 

Anhaia Mello na SAC tornaram-se textos clássicos do urbanismo paulistano. 

Aristocrática e inacessível às massas, a SAC foi o modelo das Sociedades de Amigos de 

Bairro (SAB's), cuja atuação passou a ser decisiva na década seguinte.

Embora o auge do Rotary paulista tenha sido na década de 1940, quando Armando de 

Arruda Pereira exerceu a presidência mundial da entidade,1796 sua influência nos 

negócios públicos paulistanos foi profunda e perene. Correia de transmissão dos 

valores norte-americanos para a burguesia emergente de todo o Brasil, o Rotary 

exerceu uma influência desproporcional na administração da cidade. Muitas decisões 

importantes para a evolução urbana de São Paulo foram tomadas no recesso de seus 
jantares,1797 como por exemplo, a de convidar Robert Moses para idealizar um plano 

de melhoramentos para a cidade,1798 patrocinar campanhas cívicas ou doar peças do 
mobiliário urbano.1799



I

a evolução

372

o u
do trabalhismo de Vargas (o PTB), nem com o clandestino PCB, no interior dos quais 

articulou-se o "populismo de direita" de Jânio.1802

A revista Engenharia representava todas as modalidades aglutinadas no IE. Em termos 

urbanísticos, nela predominava seu associado mais ilustre, Prestes Maia, que como 

prefeito de São Paulo e com o Piano de Avenidas, levara a engenharia paulista a um 

elevado grau de respeito em todo o país. Apesar de aberta a uma pluralidade de 

opiniões, verifica-se na revista o predomínio dos pontos de vista dos engenheiros do 

staff de Prestes Maia no que toca a assuntos urbanísticos.

Houve entidades de classe que agremiaram os profissionais engenheiros e arquitetos 

debatedores e criadores das propostas urbanísticas que definiram 

paulistana, como o Instituto de Engenharia (IE) e a Sociedade dos Engenheiros 

Municipais (SEM).

Importantíssima para a evolução política e social paulistana na década de 1950 foi a 

Sociedade para Análises Gráficas e Mecanográficas Aplicadas aos Complexos Sociais 

(SAGMACS) fundada em São Paulo pelo padre Lebret, cujo mérito maior foi haver

1802 Id., p.67.

A SEM, por seu turno, aglutinava os profissionais dos setores da engenharia mais 

diretamente envolvidos com o urbanismo. Vale dizer, os engenheiros civis, os 

engenheiros-arquitetos e os arquitetos propriamente ditos. Seu veículo era a revista 

Engenharia Municipal, fundada em 1955 durante o mandato de Juvenal Lino de Mattos, 

aliado de Adhemar. A revista Engenharia Municipal foi o porta-voz de Anhaia Mello e 

seu staff na Prefeitura, ainda que esse se colocasse politicamente em frontal oposição 

a Adhemar e seu modo de governar.

O IE representava o conjunto do engenheiros paulistas e tinha como veículo a revista 

Engenharia,1803 em que eram debatidos temas atinentes não só à área técnica, mas à 

totalidade dos grandes problemas nacionais. Em suas páginas, temas como 

transportes e questões urbanísticas eram tratados em profundidade, chegando a se 

estabelecer verdadeiras polêmicas entre defensores de opiniões conflitantes. O metrô 

paulistano, desde suas primeiras tentativas de implantação, foi objeto de um grande 

número de matérias em suas páginas.
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introduzido conceitos avançados de planejamento na máquina governamental paulista. 

Agregando em seus quadros engenheiros, arquitetos, urbanistas, sociólogos, 

demógrafos, profissionais de saúde pública e assistentes sociais, os estudos que 

elaborou no período catalisaram o potencial latente da atividade do planejamento tal 

como foi estudado e interpretado principalmente por Anhaia Mello e seu staff.
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plano dirige-se à defesa incondicional dos direitos da 

considere sua utilidade social,
A crítica principal contida no 

propriedade particular, sem que se

A solicitação feita em nome da Comissão do Plano Diretor e à Secretaria de Obras 
Públicas,1806 revela o peso da influência de Anhaia Mello em meio ao núcleo decisório 

adhemarista, pelo menos no que toca às questões urbanísticas. Por outro lado, acabou 

sendo mal recebida pela Prefeitura adhemarista, por partidários de Jânio e técnicos 
ligados a Prestes Maia, pouco simpáticos ao planejamento a longo prazo.180 

Coincidindo sua atuação em São Paulo com parte da vida institucional do Ante-projeto, 
a SAGMACS chegou a criticá-lo e a lançar uma proposta de metrô alternativa à de 

Prestes Maia.1808

Em 1956, o prefeito de São Paulo Wladimir de Toledo Piza, filiado ao PTB aliado de 

Adhemar, contratou a SAGMACS para a elaboração de uma pesquisa que resultou 

nn'A Estrutura Urbana da Aglomeração Paulistana", o primeiro trabalho a enfocar a 
cidade de forma global e considerar expressamente seu caráter metropolitano.1804 

A concepção e a realização do estudo da SAGMACS revelam disputas intestinas na 

Prefeitura paulistana em virtude da coabitação nela de elementos politicamente 
divergentes ligados a Adhemar, Jânio e aos democrata-cristãos progressistas.1805

1803 
1804
1805 

•— M Ml I I vav. • — y------ r

Mello e seu staff, os quadros técnicos mais competentes
que devotam aos líderes populistas.
1806 Osello, p.208. . . ,. .1807 Id., p.209. Numa aparente manifestação de intransigência com o populismo da gestão 
solicitante, a SAGMACS chega a ser dura na recusa de uma solução pronta (reforma 
administrativa geral”) que Wladimir de Toledo Piza pudesse esperar do trabalho, de.xando claro 
que sua tarefa (...) deveria restringir-se apenas a analisar as estruturas urbanas existentes,_a 
fim de fornecer a outros especialistas elementos coordenados, com vistas a reestruturaçao 
urbanística e à reforma administrativa. (SAGMACS, pJ-15)
1808 (...) O projeto da Comissão do "Metropolitano por mais que
tenha sido, não-deixará de agravar a monopolanzaçao (...). (/</., p.V-10), Osello, pp.203/4.

Que surgiu em 1938 da evolução do Boletim do Instituto de Engenharia.

Dicionário., pp.2773/4.  ,.adnval entre Adhemar, seus seguidores políticos e Anhaia
Esse e um exemplo da relaçao paradoxaljm ^sar da hostjljdade
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A SAGMACS concebeu a questão urbana sob uma ótica regional e reinvindicava o 

planejamento como condição para o desenvolvimento, priorizando, por outro lado, o 

conhecimento das condições de existência da população da cidade real. A pesquisa 

seria o ponto de partida para a formação de militantes e lideranças, e para o 

estabelecimento da pedagogia do processo transformador que, para o padre Lebret e a 

E&H, eram "a essência do planejamento".1810

1809 Grostein, p.294.
1810 Feldman, p.60. A esse respeito ver também Szmrecsányi, [1982], pp.15 et seq. Sobre as 
propostas da SAGMACS para a restituição da "organicidade" perdida por São Paulo, ver Meyer, 
pp. 138/59.
1811 Osello, p.210; Levy, p.44.  —
1812 Osello, loc.cit.
1813 Levy, loc,cit.
1814 Osello, p.212.

V 
V 
V 
V 
T

Ò
T 
9 6 
ti 
(i

T (II 
(II 
I 
( 

(

I 
<

C
vi 
(
( 

I
4 
I 
í 
í 
í
I

De fato, a atuação da SAGMACS qualificou seus quadros para que tomassem parte na 

elaboração dos planos de ação do governador Carvalho Pinto (1959-1962).1815

Embora se afirme que o estudo da SAGMACS não teve maior significado,1811 

exerceu profunda influência sobre os profissionais do urbanismo paulistano, 

particularmente aqueles ligados a Anhaia Mello, pela coincidência de seus pontos de 

vista relativos ao uso e ocupação do solo em São Paulo, em particular no que tange a 
formas de limitação do crescimento urbano e controle da especulação imobiliária.1812

(...) o elemento capaz de assegurar e garantir o bem-estar coletivo.1809

disseminando no país a percepção da necessidade controlar a iniciativa privada e 

subordiná-la ao planejamento geral, de modo

(...) contrário ao planejamento realizado até então que se limitava a projetar 

obras públicas, visando acompanhar o crescimento espontâneo.181'1

(...) foi capaz de se afirmar em determinados meios políticos e de debate 

ideológico, associando-se a grupos de economistas da CEPAL e do BNDE. 

Participava, pois, ativamente do grande movimento de discussão e críticas 

políticas presentes àquele momento (...),1813
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Enfim, resta mencionar que a atividade da SAGMACS, do padre Lebret e do PDC foi 

condicionada na década de 1950 por uma aguda guinada à esquerda sofrida pela 

hierarquia da Igreja Católica Romana (ICR). Costuma-se datar em 1932 o início 

"oficial" da militância organizada dos católicos na política brasileira com a fundação da 

Liga Eleitoral Católica (LEC), criada para orientar o eleitorado com vistas às eleições 

para a Constituinte de 19341816 em meio ao confuso quadro ideológico que se armou 

com a Revolução de 1930 e a ascensão dos Tenentes ao poder.

O momento seguinte foi a criação em 1935 da Ação Católica Brasileira (ACB) pelo 

cardeal do Sebastião Leme da Silveira Cintra. O cardeal Leme pôs em prática os 

preceitos da encíclica Ubi arcano Dei de Pio XI (1922) estimulando a formação de 

organizações leigas, tendência estabelecida no início do século XX com o propósito de 

combater o materialismo nocivo ao lar e ao Estado,1817 e erradicar da sociedade o 

"câncer da luta de classes".1818 Sob essa inspiração formou-se a "Ação Católica", 

fundada em 1924 pelo sacerdote belga Joseph Cardijn e voltada para a "evangelização 

do operariado".1819

1815 Levy, ibid. A SAGMACS foi fechada em 1964Nova^ork 
SAGMACS anteviu para São Paulo a tenden q conservar os atributos hegemónicos da 
de, superada a fase industrial de uma metropo ' terciárias e sobretudo administrativas 
condição metropolitana reespecializando-se em t d à pesquisa da SAGMACS já ocorria uma 
da produção e/ou financeiras. Coilt^p°^nepa ^|o Com as indústrias da segunda revolução 
incipiente requalificaçao funcional de Sao Pa , traba|histas e localizacionais em outros 
industrial brasileiras procurando vantagens , nroqnósticos da SAGMACS revelam 
municípios de seu hinterland n0Jada^nte °S aulfstana empreendida por seus pesquisadores, 
a profundidade de sua analise da realidade paui sw p "prognóstico" da SAGMACS 
muitos dos quais adeptos do ideário de Anhaiai < de técnicos haver
assemelha-se antes a uma "profecia auto-reahzad > em virtuae ae se
fornecido vários protagonistas da história urbanística recente de Sao
"“ano^’ § 42 in vatican.va/holy_father/pius_xi/encyclicals/documents/hf_P-

xi_enc_23121922_ubi-arcano-dei-consilio_en.htm.
"Ação Católica surgiu (...) por “pordes

tornaria clássico), especialmente
seguida os diversos ramos das moças, ''Quadragésimo ano", 1931,
unificação geral, mantendo os ramos esp in^iCando oue cada classe ou meio deve ser (...), Âo XI valoriza a tóclariva e os destinatários.

evangelizado por membros do mesm , ** ~ Católica) (...) Essa missão era vista
(catolicanet.com.br/interatividade/dicionario^ , certo meios, sobretudo no
como extremamente oportuna devido atenue dilet0 dos comunistas.
meio operário, o q^rsegundo a Igreja, consmua
(Dicionário, p.10)

catolicanet.com.br/interatividade/dicionario%255e
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A orientação progressista da ACB delineou-se em 1943 com a maior difusão das idéias 

de Cardijn e, sobretudo, em 1947 com a nomeação do padre Hélder Câmara, ex-filiado 

da AIB, para a Assistência Eclesiástica da organização. Com efeito, no ano seguinte, 

sob influência profunda de Cardijn e Hélder Câmara, a ACB organizou a Juventude 

Operária Católica (JOC) prontamente reconhecida pela hierarquia da ICR.1822

semanais com dom Hélder e assistiu a vários encontros da CNBB onde apoiou as e 
sociais mais avançadas. A partir de 1954, portanto, a CNBB se tornou o po a 
autorizado da Igreja Católica no Brasil (...) e dom Hélder Câmara emergiria assim com 
de fato" da Igreja brasileira. Em maio de 1956, sob os auspícios da CNBB e com a prese 9

A virada definitiva na orientação da ACB ocorreu em 1950, com base nos modelos 

francês, canadense e belga, os quais deslocaram os critérios de organização das 

paróquias e dioceses para os grupos representativos dos diferentes meios sociais. 

O processo consolidou-se em 1952 com a criação no interior da ACB da Conferência 

Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), por iniciativa de seu primeiro secretário-geral 0 

bispo dom Hélder Câmara.1823

1820 Ralph delia Cava citado in Dicionário, p.ll.
1821 Id., p.766.
1822 Id., p.ll; „
1823 Id., ibid. A CNBB foi criada (...) por iniciativa de dom Hélder Câmara, bispo auxiliar 
cardeal-arcebispo do Rio de Janeiro, dom Jaime de Barros Câmara,* com o objetivo 
"coordenar e subsidiar as atividades de orientação religiosa, de beneficência, de fi an^r0^ia, 
assistência social" em todo 0 território nacional. (...) a CNBB se caracterizou no decorrer 
anos menos por uma atividade assistencialista do que por uma presença ativa no campo soa' . 
(...) A partir de 1949, entretanto, ao mesmo tempo em que as dioceses entravam em rapi 
expansão, começou a se realizar, com 0 apoio do núncio apostójico no Brasil,~ dom Car o 1 , 
uma série de encontros de prelados e bispos visando à formação de um órgão ce^ra iza ' 
todo 0 episcopado brasileiro. (...) Monsenhor Giovanni Montini, secretário de Estado do a
e futuro papa Paulo VI, exerceu uma grande influência junto ao papa Pio XII para qu 
organização fosse aprovada, demonstrando assim a preocupação do Vaticano em promov 
criação de uma instituição capaz de alargar 0 raio de influência da Igreja no Brasil. Em 0 
de 1952, finalmente, com a permissão da Santa Sé, foi criada a CNBB, na epoca a ~ 
conferência episcopal do mundo. (...) Satisfazendo a uma necessidade de orga 
geralmente reconhecida pelos bispos, a CNBB em pouco tempo conquistou uma p 
fundamental na Igreja brasileira, assumindo 0 papel de porta-voz da hierarquia eclesias 1 
outro lado, a entidade procurou manter um bom relacionamento com o governo e • 
Vargas. (...) dom Carlos Carmelo Mota enalteceu as realizações que considerava dignas00 apu 
da Igreja durante as duas fases da administração de Vargas, predominantemente as oe 
social. Vargas agradeceu e manifestou sua intenção de contribuir para o bom enten 1 
entre a Igreja e 0 Estado. (...) Dois anos após a fundação da CNBB, a Santa Sé enviou ao 
um novo núncio papal, dom Armando Lombardi, (...) fundamental na orientação e 
sustentação da unidade da CNBB e de seu secretariado. (...) Lombardi manteve enco

mais 
"líder 

de

O caráter "hierárquico, elitista e corporativo", apontado por Ralph delia Cava, das 

associações católicas como ACB nesse período1820 era atestado pela presidência leiga 

de Alceu Amoroso Lima, imediatamente abaixo do cardeal Leme em sua hierarquia e 

que acumulava 0 comando dos ultraconservadores Centro Dom Vital1821 e LEC.
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(...) empreendimento de produção cooperativista impulsionado por um setor da 

igreja católica num bairro operário da diocese de São Paulo na década de 

1950-60 e que incorporou a atuação e o produto de artistas do movimento 

moderno no design, nas artes plásticas e na arquitetura (...),

caso particular mas desproporcionalmente representativo de 

" com um segmento 

"segunda revolução industrial 

ao projeto político, em tese 
e "alternativo" ao desenvolvimento à "paulista" com 

tal como era conduzido pela coalizão de interesses 

na figura de Adhemar, paradigma do "mau 
político", símbolo do laissez-faire que combatiam, secundado, por sua vez, pelo 

"assistencialismo" do PTB, que desprezavam por entendê-lo como um mero lenitivo 

desmobilizante à exploração dos trabalhadores.

Mauro Claro estudou um

envolvimento de setores progressistas da ICR e dos "paulistanos 

do movimento operário em São Paulo. Em plena 

brasileira", os trabalhadores da Unilabor aderiram 

profundamente esquerdista 

substituição de importações, 

representados pelo PSD e PSP, centralizado

vários ministros do governo de Juscelino Kubitschek, os bispos do Nordeste se reuniram em 
Campina Grande (PB) para discutir os problemas sócio-econômicos da região. Durante o período 
de preparação da reunião, foram feitos contatos com técnicos - particularmente economistas do 
Banco Nacional do Desenvolvimento Económico como Celso Furtado e Rômulo de Almeida - com 
o objetivo de formular um modelo de desenvolvimento económico que permitisse maior 
intervenção do Estado. (...) Solidários com as camadas mais pobres da população e criticando as 
injustiças geradas pela estrutura sócio-económica do país, os bispos procuravam aumentar o 
raio de influência da Igreja através da elaboração de uma nova estratégia de ação. Já no mês 
seguinte, o presidente Juscelino Kubitschek lançaria a Operação Nordeste, assinando 20 
decretos em boa parte baseados nas recomendações episcopais. A questão da justiça social 
tornava-se assim cada vez mais relevante nas declarações dos bispos, principalmente sob o 
papado de João XXIII, que teve início em 1958. No mês de novembro desse ano, João XXIII 
dirigiu uma carta aos bispos da América Latina enfatizando os problemas sociais da região, e 
manifestando-se favorável a uma mudança daquela situação. Enquanto isso, em maio de 1959, 
em n?vo enc°ntro, os bispos do Nordeste pressionaram o Congresso para que votasse a favor da 
criação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene). Criada finalmente pela 
Lei n° 3.692, de 15 de dezembro do mesmo ano, a Sudene veio concretizar os anseios daqueles 
bispos que reivindicavam a implantação de um órgão de planejamento regional. Assim, através 
da CNBB, a-4greja caminhava relativamente próxima do governo de Juscelino Kubitschek. (...) 
Também ao final da década de 1950 e início da década de 1960 estabeleceu-se uma 
aproximação entre alguns setores da Igreja - basicamente o grupo progressista do episcopado, 
juntamente com a ACB e seus setores jovens - e aqueles segmentos sociais em luta pela 
transformação da sociedade. As inovações do pensamento social da Igreja universal e a 
presença de uma crítica crescente aos desequilíbrios estruturais contribuíram para esse 
engajamento, que se fez dentro da Igreja através_de dois grupos: o grupo-renovador, 

-----— influenciado pela ideologia modernizante do desenvolvimento, e o grupo progressista, autor de 
uma crítica mais radica! à sociedade, que constituiria a própria origem da "teologia da 
libertação". (Dicionário, p.314/5)
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do qual o frei João Batista fez parte.

ao
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Mauro Claro comenta que essa experiência comandada pelo dominicano frei João 

Batista Pereira dos Santos, inspirada nos padres operários franceses da Comunidade 

de Trabalho Boimondau, fundamentou-se no "nacionalismo cristão",

(...) re-elaborado por um grande número de filósofos a partir da decisão da 

igreja católica, no pontificado de Leão XIII (1878-1903), de recuperar a filosofia 

de São Tomás de Aquino e fazer dela a base para mudanças doutrinárias 

importantes - que visavam, fundamentalmente, a adequar não apenas o 

discurso aos novos tempos de uma sociedade capitalista industrial mas também 

a ação - foi, principalmente através da contribuição do filósofo Jacques 

Maritain, adotado (já durante a II Guerra Mundial) pelo grupo Economia e 

Humanismo (...),1824
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1824 Claro, p.li.
riac rriaCnr=ela d° Crist0 °Perário< 0 frei João Batista catequizava e complementava a educação

incluía o ornnrined-fí' em aintonia com os ideais da integração das artes vigente nesse período, 
a^istirm-^nníite^n^10Se S'tUaVam e ° jardim em sua volta (citad° ad™)- ^se conjunto 
moderna Dd n 1 ? w °\ n650^ P°r vanos cr'ticos, à época, como obra esteticamente 
do Museu de Ár+o m J .coa~ato entre Geraldo de Barros e Frei João Batista se deu através

° Medrado 3 decoração dã

Zã^nascel "„S C°mpanhi* na Auto-Estradas S.A., nas "duas Light", etc. (...) Frei 
Virgílio Pereira dos ^ant-nJ3^3 f Pa‘ pertencía a família de coronéis - seu avô, Coronel 
Vtrguio_Peretra dos Santos, era fazende.ro de café e filiado ao Partido Democrata (sic). (id., 

born^emoo^um^uner desteredn 'deal e a pregaçao urbanística haveria de lhe render, por um 
própria "igrejinha"), ,US„B no <em “»

A trama de contatos mobilizados para a viabilização da Unilabor, cujos símbolos mais 

eloquentes foram a Capela e o Centro Social do Cristo Operário,1825 envolvendo a E&H 

- e por tabela a SAGMACS o padre Lebret, os dominicanos franceses e a 

democracia-cristã progressista local aglutinada na ala esquerda do PDC, revela pelo 

avesso a presença de uns poucos "paulistas" graúdos como o mecenas Ciccillo 
Matarazzo e, maciçamente, os "paulistanos" "de fora", da ala "culta" do PD,1826 

mesmo tempo que identidade com a "igrejinha" de Anhaia Mello,1827 expressão de 

Arasawa.

fazende.ro
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do trabalho "morris-ruskiniano" de Geraldo de Barros, o designer dos 

sem arrochá-lo, a produzir fora dos padrões da empresa 

1833 permitiu a escala 
1834

Mauro Claro concluiu que a Unilabor produziu lucro dentro do capitalismo paulista 

atendendo à nata de sua sociedade.1828 Todavia, a forma como seus idealizadores 

ajustaram a dinâmica low profile da fábrica, ainda que moderna, ao caráter distributivo 

que deu sentido social ao empreendimento, haurido dos modelos "comunitários" que 

dão vida à ideologia dos dominicanos franceses, em meio a uma fase de profundo 

desenvolvimento capitalista "agressivo" e de maciça urbanização da população 
rural,1829 inoculou-lhe os germes de sua própria aniquilação na década de 1960.1830 

Assim, apesar da "racionalidade substantiva"1831 à base do caráter pedagógico da 

Unilabor, preparando o operário para participar ativamente de um empreendimento 
sofisticado,1832 e 

móveis, ensinando-o, 

capitalista típica, do trabalhador, sua clientela de elite 

"comunitária", isto é, pré-capitalista, de produção vigente durante sua existência. 

Paradoxalmente, isso se deu na fase mais agressiva da implantação do capitalismo 

industrial e financeiro no país, "poupando" a empresa da necessidade de transcender 

essa condição e de desnaturar sua essência socialista, mas, por outro lado, impedindo

1828 Id., p.119.
1829 Id., pp.39/40.

mZí^
oposição á racionalidade ipstrumenal. como a presidir esse
será necessário apontar os fundamentos progress0 técnico continuo e a
de sua existência: o humanismo cristão, a utopia m p
educação através da arte. (Claro, p.18)

Ver também SzMR^CSÁNIL^8^pfgSa Recebeu a primeira encomenda de peças 
(...) Ainda no mesmo ano de 1954 aemp $ "e sucederam, ainda no âmbito

- para a residência de Paulo Emílio Salles Gomes q da Unjiabor se
restrito das amizades de Geraldo de Barros. ( , P- ) ••• rOmo 0 casQ ba
localizaram em lugares então fre^úentado^ja°dneSU^57) e também da Rua Augusta. De resto 
praça de República (a primeira loja,aiocaiização das outras lojas de móveis 
essa era também entre o centroaaavenl^s sempK concorrentes da Unilabor pelo mesmo 
modernos, antecessoras ou sucessoras, mas p
universo de compradores, (id., p-65) an„.r/_ rnmo uma das expressões do esforço da

(...) A idéiá de uma ^nnmin ^n,^ e pMices próprias dá
igreja católica para participar mais ativamente oas u sp negociada e
sociedade capitalista e nelas intervir Postulan^ ideia implicava na
conciliadora, de uma terceira via nem cap' . ~banas ou rurais qUe, numa retomada de 
construção de unidades-produtivas, asconi dads e hjerarquia entre os indivíduos,
conceitos pré-industriais, recupera^n^5trial sem, no entanto, a recusa de nela participar, 
diversos dos instituídos na sociedade inous
(Jd.r p.26)
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1835 Id., p.119.
1836 Embora o padre Lebret quisesse (...) indicar um caminho para o planejamento que fosse a 
antítese do "planejamento opressor dos herdeiros comunistas do marxismo" (...), (Meyer, 
p.256), não se sustenta historicamente que o "racionalismo cristão" inspirado em Santo Tomás 
de Aquino tanja o Iluminismo. (id., pp.52/3) Além da filosofia tomista haver sido elaborada num 
período de profundo questionamento da hierarquia da ICR, foi ela própria - Aristóteles e Tomás 
de Aquino - a "tradição" com que Descartes rompeu para formular o racionalismo do cogito. O 
Iluminismo massificou a leitura leiga do mundo proposta por Descartes. A realização social do 
cogito cartesiano se deu na Politécnica de Paris, a qual permitiu, no seio da rigorosamente 
estamental sociedade francesa, que indivíduos vencessem as barreiras sociais mobilizando o 
esforço próprio e tomando parte na máquina económico-administrativa do país, modelo seguido 
por muitas outras nações. A radicalização da leitura leiga do mundo, que explica a ordem social 
como um constructo passivo de ser transformado, deu-se com as proposições socialistas em 
vários graus que pulularam no século XIX, a mais importante delas, o comunismo de Marx e 
Engels. Assim, a ICR na qual pontificou Leão XIII encontrava-se seriamente acuada pela 
esquerda com a rápida difusão de idéias modernistas, socialistas, comunistas e anarquistas (em 
menor intensidade pelo Kulturkampf de Bismarck à direita), debatendo-se em várias frentes 
contra manifestações "modernas" as quais interpretava como ameaçadoras, e publicando uma 
série e encíclicas - Syllabus Errorum, Pascendi, Inscrutabilis, Lamentabili Sane Exitu, Sacrorum 
Antistitum - repelindo-as e conclamando os fiéis, em particular os abastados, a tomarem uma 
atitude diante dos avanços do materialismo, do modernismo e do laicismo, entendidos como 
agentes desagregadores da vida e da sociedade consagradas na "cristandade ocidental". As 
"comunidades" "alternativas" que inspiram a democracia-cristã de orientação dominicana 
remetem aos modelos medievais de sociedade pré-capitalista defendidos por De Bonald e 
Lemaitre em resposta às formas modernas, democráticas e urbanas de sociabilidade trazidas 
pela Revolução Francesa. Ademais, a própria ordem dominicana fora criada ad hoc para eliminar 
a heresia albigense na Provença, a qual desafiou abertamente a suserania do rei da França no 
século XIII.* E, uma vez extirpada, especializaram-se os dominicanos na caçar e na punição aos 
desvios de doutrina na ICR, tendo-lhes sido confiado a partir de 1478 o comando da Inquisição, 
cujas atividades foram encerradas em 1834. (Bethencourt, pp.17, 377) Os dominicanos, que, 
estranhamente (...) nunca se tivessem estabelecido no Brasil (...), (Lacombe, p.74) inverteram 
sua polaridade política, chegaram ao país em 1887 e no século XX engajaram-se na esquerda 
ativando-a até desafiarem os militares em fins da década de 1960.
* O símbolo da ordem dominicana é a cruz guarnecida com quatro flores-de-lis (Bethencourt, p.85)
1837 Desentravando a acumulação, contapondo-se à expatriação do excedente e transmutando a 
sociedade de elite em burguesa, nos termos de Csaba Deák. _

anulando a possibilidade de uma revolução burguesa que cumprisse com as promessas 

da modernidade,1836 aí sim, impondo outras diretrizes ao modelo económico 

brasileiro.1837

A aguda guinada à esquerda empreendida pela hierarquia da ICR na década de 1950 

possibilitou que ocorresse a disseminação de idéias socialistas sobretudo entre os 

"paulistanos", favorecendo por osmose as posições de Anhaia Mello no debate 

urbanístico no período, as quais frutificaram plenamente na virada do século XXI.

(...) que uma concepção de arte engajada na indústria encontrasse acolhida em 

diferentes meios sociais como capaz de influenciar os rumos do 

desenvolvimento económico da sociedade (...),1835
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Outro paradoxo que marcou a presença da ICR no período considerado diz respeito ao 

fato de que essa amostra significativa da "cristandade" brasileira, concentrou em São 

Paulo um contingente restrito mas considerável de técnicos altamente qualificados, os 

poucos no estado, talvez, capazes de elaborar os planos complexos e detalhados que a 

partir de 1964 passaram a ser exigidos pelo organismos internacionais de fomento 

para a liberação dos recursos necessários às grandes obras públicas de infra-estrutura 

executadas nos primeiros anos do regime militar, dentre as quais o metrô de 

São Paulo.

A postura "paulistana" e "progressista" da ICR acentuou-se durante a maré montante 

esquerdista que varreu os países em desenvolvimento, particularmente o Brasil na 

virada da década de 1960, a qual procurou temperar as diretrizes cepalinas aplicáveis 

ao desenvolvimento nacional, tornando essencialmente justo o advento inevitável do 

capitalismo industrial, o qual, tardio no país, tendia a apressar-se na preparação de 

suas instalações e em sua administração técnica, esquecendo-se de distribuir de modo 

equitativo os frutos de um aparelho gerador de riqueza extremamente fecundo.
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Absorvidos em repartições como o GEM, o GEP e o GEGRAN, muitos dos técnicos sob a 

influência "progressista" da SAGMACS e da ICR, da CNBB, da "teologia da libertação" e 

dos dominicanos franceses encontravam-se dispersos, por outro lado, em 

organizações políticas de mesma orientação como o a ala esquerda do PDC, 

JUC e, posteriormente, a AP. Colidiram frontalmente com o regime ao se intensificar a 

orientação "paulista" do regime de 1964 sob a influência crescente do IPES-São Paulo, 

o modelo económico rodoviarista - com o qual colaborara o padre Saboia S.J. - e a 
.. a narticioacão ativa dos dominicanos, levando a repressão política, motivando a parricipdçau 

divergência desde o parlamento até a luta armada.

Assim, infere-se do relato acima, que a ICR brasileira na década de 1950, pelo caráter 

"progressista" que assumiu sob a influência de dom Hélder Câmara, tendência 

legitimada por João XXIII no a virada do decénio seguinte, colocou-se implicitamente 

ao lado dos "paulistanos" em meio aos conflitos horizontais entre os grupos de elite, 

redefinindo sua posição nas disputas verticais inter-classes.

Germes da dissolução do próprio regime que os incorporou, os homens públicos sob 

influência da ICR -progressista" foram os que melhor se qualificaram para comandar a 

oposição a ele, determinando uma clivagem interna ao partido que o sustentava
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politicamente, a ARENA "light" de Figueiredo Ferraz, o prefeito que "parou" São Paulo. 

Por outro lado, tal orientação progressista induziu no único partido de oposição 

permitido, o Movimento Democrático Brasileiro (MDB), a aglutinação dos quadros que, 

juntamente com outros grupos mais radicais e de mesma linhagem político-ideológica, 

atuariam no desmantelamento do regime de 1964 e arrebatariam para sua causa o 

comando do Estado no Brasil.
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Em particular, defendo que o pensamento de Anhaia Mello, em sintonia com a 

vanguarda do RPAA e com a renovação democrata-cristã que teve lugar na França na 
década de 1940, acompanhou o deslocamento do principal eixo económico e ideológico 

norte-americano da Costa Atlântica para a do Pacífico após a crise de 1929, fazendo 

dele o mais influente para o futuro paulistano, deixando para trás Prestes Maia e 

Adhemar. Os três revelaram notável capacidade de se adaptar às novas circunstâncias.
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Como ja se observou, além do trabalho da Câmara Americana de Comércio e da 

campanha da 'Boa Vizinhança”, propiciando a inserção dos paises latino-americanos na 
esfera pohtico-econômica do americanismo‘“ durante a II Guerra, após o conflitóT 

pressão imperialista norte-americana por meio do Departamento de Estado e das 

multinacionais sob influência da Guerra Fria acirrou a tensão entre o "desenvolvimento 

sem medo do comunismo” vs. "crescimento com segurança contra o comunismo”, e a
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6.7 OS PROTAGONISTAS (II)

No segundo pós-guerra, após Anhaia Mello, Prestes Maia e Adhemar qualificarem-se 

para influenciar a vida pública e a urbanização paulistanas, e consagrarem-se os 

valores norte-americanos no espectro ideológico brasileiro, os três líderes 

"amadureceram" e inverteram suas "polaridades" políticas.
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6.7.1 Inversão de polaridade política

Os fatores que, a partir do segundo pós-guerra, redefiniram a polaridade sócio-político 

dos três protagonistas "amadurecendo-os", derivaram da forma como se deu no 

período a captura definitiva do país para a esfera de influência norte-americana e como 

se "resistiu" a esse processo com Vargas e Kubitschek.

1838 Tota, p.37.



uma consequente nova polarização política das elites contra as massas no país.

avenida do Estado.
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Avesso à cidade que se desenhava sobretudo na nova zona sul paulistana em 

decorrência do processo de industrialização compulsória de Vargas, Adhemar e 

Kubitschek, Anhaia Mello aproximou-se do pólo agrário do PSD, e da própria UDN, 

tornando-se menos distributivo, apesar do esforço de planejamento "à esquerda" 

organizado ao seu redor.

"imobiliaristas", o " 

dos bairros da Companhia City 

de zoneamento,1839 

Com lei municipal n 

na verticalização,1841

Sob tais condições, as elites temiam as massas excitadas pela atuação e pela herança 

de Vargas, como o inimigo interno das teorias da segurança nacional. Mas viam-se 

constrangidas a satisfazê-las, celebrando implicitamente o pacto populista, em meio à 

constituição de uma sociedade afluente, ou à possibilidade de consumação de uma 

revolução burguesa a partir do legado de Vargas. O tipo de satisfação prometido e/ou 

oferecido às massas nessas circunstâncias revela o teor relação política mantida entre 

os três protagonista e as massas.

Ímo Feldman- PP-73- 85/6, 88, 95/7, 101.
18 Id„ pp.102, 125, 128, 155.

Somekh [1987], p.106. Provavelmente deve ter causado profundo impacto negativo em 
Anhaia Mello o lançamento nessa época do edifício São Vito, na avenida do Estado.

Prestes Maia, que elaborara o Plano de Avenidas e iniciara a vida pública sob o 

patrocínio do PRP, filiou-se à UDN, alinhando-se ao populismo "sério" de Jânio 

tornando-se aparentemente distributivo. Adhemar, contrastando com o interventor que 

inovara conduzindo Simonsen ao núcleo do Executivo, após a redemocratização passou 

a praticar um populismo extremado, fazendo as promessas mais pertinentes sob as 

condições menos favoráveis, acenando com o máximo de metrô no auge do 

deslumbramento da classe média com o rodoviarismo.

6.7.1.1 A postura vanguardista de Anhaia Mello
Se o jovem Anhaia Mello combateu o laissez-faire urbano e lutou para onerar os 

maduro" defendeu, conforme Sarah Feldman, o padrão urbanístico 

e incorporou seus gabaritos a propostas de legislação 
base do que viria a ser implementado em São Paulo em 1972.1840 

°- 5621 de 1957 de sua autoria, arrojou-se remediar males que viu 

mas apenas a restringiu censitariamente, reprimindo a demanda
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Assim, Anhaia Mello representou no Brasil o modelo urbanístico dominante nos Estados 

Unidos após o processo de redefinição dos grandes pólos de desenvolvimento 

económico norte-americanos, em curso aproximadamente desde a década de 1930, 

quando o eixo Nova York-Chicago, também denominado "frostbelt", deixou de 

apresentar os maiores níveis de incremento populacional e urbanização, sendo

Ora, o Regional Plan de Nova York foi coordenado pelo urbanista Thomas Adams, que 

defendia não apenas o modelo cidade-jardim, mas apontava como solução para o 

problema da congestão cidades auto-suficientes que dispersassem a população antes 

concentrada em centros urbanos convencionais, idéia mestra de Howard e do novo 

urbanismo norte-americano e que influenciou consideravelmente Anhaia Mello.

por terra urbanizável,1842 criando, segundo Nádia Somekh, um impedimento 

desnecessário ao uso da edificação em altura e do elevador como auxiliar na resolução 

dos graves problemas habitacionais paulistanos e brasileiros.1843

Segundo Sarah Feldman, a principal referência teórica de Anhaia Mello, assinalando 

sua adesão aos princípios do moderno urbanismo norte-americano, era o Regional Plan 

of New York and its Environs (1928). Considerado por ele o maior trabalho de 

urbanismo jamais realizado,1844 conteria os principais fundamentos presentes no Plano 

Regional de São Paulo - uma Contribuição da Universidade para o Estudo de um 

Código de Ocupação Lícita do Solo (o "Esquema Anhaia") de 1954.1845

1842 Id., p.169.
FÍU—P- Se9undo Re9ina ■> ^opoanto o desamparo 

““ Anhaia Mello [1929], (ME™’ P'29) <9rl,° da autora Citada)

«srtSTda Ptese 'qle P3Ul°‘ ‘ s°bretud° uma -ara de Prindpios (...)

a d's!riba'í3°
1847 Id., pp.896 et.seq. Frutos emblemÁUrne .realisticamente concebidos para o automóvet-josn ^Urt° f°ram Sunnyside e Radbur"' 
(Feldman, pp.78/9) QVe' ipso fact0 diversos da cidade-jardim de Howard.

A "orgia de obras públicas" de Robert Moses em Nova York,1846 forneceu para o 

Regional Plan as expressways e freeways que popularizaram o subúrbio rodoviário 

norte-americano contemporâneo.1847 Esse modelo, no entanto, conheceu vigor inaudito 

na Califórnia meridional, para onde migrou pela Route 66 após a crise do capitalismo 

fordista em 1929.1848
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A crise do capitalismo na costa leste em 1929 fez com que muitos norte-americanos 

vissem a Califórnia meridional como um lugar relativamente pouco explorado, onde se 

promoveria uma espécie de new deal "alternativo"

i
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(...) baseado numa 

à indústria.1850

na transição do frost- para o sunbelt, ver p.30.

superado pelo eixo Los Angeles-San Diego, também denominado "sunbelt", como a 

área de maior suburbanização e metropolização norte-americanas.1849
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A urbanização da Califórnia meridional apoiou-se numa extensa rede de freeways 

servindo a um aglomerado de subúrbios rodoviários1854 inacessíveis aos transportes 

coletivos e subdivididos em lotes espaçosos.185 Seus ocupantes, pertencentes 

média em sua esmagadora maioria, sujeitam-se a uma ou duas horas 

volante a fim de viver em paisagens pitorescas, livres da fumaça e da agitação típica 

das cidades do frostbelt,1856 em loteamentos cercados de muito verde e segurança,

1848 Sobre as relações entre o urbanismo e o movimento beat ver Jacoby, pp.61, 67.
1849 GOTTDIENER, pp.13/4.
1850 Id.t ibid.
1851 Foley et.al., p.27. Sobre a influência do clima
1858^. X2cteoV2fenSe spending effected major eC°n°my-
(Foley et.a/., p.3Í) Sobre a Base Aérea de Edwards e a Fabrica 42, ver Dav!S, pp.18/9.

1854 Brodsly, pp.9/10.
18SfiId'' p-10’ .. = ahrir PStradas de rodagem e lotear fazendas em Long

A partir de 1920, Moses começou a milionários novaiorquinos maisIsland (C»o, pp.183) eolocan*, para resd.r ado a lado os^n,^ , ,
segregacionistas e uma c'asse.™d adicjonais passando a praticar um novo tipo de 
desnecessariamente vinte e duas milhas. a ' P entre -reasPurbanas residenciais e de 
ocupação cuja caracteristica principal e a tot P Ç censitária e procurava tornar na 
serviço, (/d., p.301) Moses era movi o p .. t em Sjntonia com os padrões políticos 
medida do possível "exclusivos" seus emp) ° acésso por transporte rápido dos pobres e
norte-americanos.vigentes- Desse; mod°' ^9ontes baixasP demais para permitir o acesso de 
da classe media-baixa aos parques e K

O novo surto urbanístico que ocorreu na Califórnia meridional baseou-se em sua 

riqueza preexistente, na imigração maciça interna e externa, originando um 

vastíssimo mercado de trabalho e consumidor, e em presença de forças estratégicas 

como a indústria cinematográfica,1852 os contingentes militares estacionados em Los 

Angeles e as indústrias de ponta (eletrónica e aeronáutica) ali presentes graças aos 

elevados gastos com defesa em tempos de paz que o Estado norte-americano assumiu 

após a II Guerra.1853
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com toda uma infra-estrutura de lazer incluindo quadras de tênis e campos de golfe, 

servidos por shopping centers1357 

alimentação e não bares.1858 

tornar-se-iam o paradigma do pós-urbanismo norte-americano.

difusas no modelo de metropolização rodoviária da

duas premissas da ruptura com o padrão orgânico de evolução urbana 

em que o "centro da cidade" atua como pólo de aglomeração e foco organizador das 

atividades humanas válidas para a cidade como um todo:1861 a redefinição do papel do 

capital privado no processo de urbanização e a flexibilização do modelo fordista de 

produção e relações de trabalho prenunciando a era pós-industrial.1862

ônibus. (/d., p.318)
1857 Gottdiener, p.14. (...) Toma corpo, assim, um processo iniciado em São Paulo em meados 
dos anos 60 de descentralização centralizada do comércio pela construção de shoppings centers. 
O ritmo de difusão desse modelo norte-americano que irá se acentuar e se difundir pelo 
principais núcleos urbanos do Brasil nas décadas seguintes. Os shoppings, construídos por 
grandes empresas, não só modificam bairros como recriam totalmente áreas periféricas, 
valorizando terrenos que passam a vender. Constituem-se como elementos de dispersão e 
segregação que em breve se combinam à idéia de condomínio fechados e exclusivos, aguçada 
pelo temor da violência. (Szmrescányi [2003], p.20)
1858 Id., p.12. O bar é um ambiente enfumaçado, "existencialista" e pervertido demais para os 
padrões classe média dos adeptos do body cult na Califórnia meridional. Sobre as relações entre 
boémia e suburbanização ver Jacoby, pp.41, 51.
1859 Brodsly, loc.cit. Ver também Harvey, pp.79 et.seq. O condado de Los Angeles, que em 1915 
já possuía a maior frota de carros de passeio dos Estados Unidos, (Brodsly, p.82) tornou-se o 
paradigma do processo de metropolização sobre uma base rodoviária que se tornaria 
hegemónico após a II Guerra, tomando considerável impulso a partir de 1946 com a experiência 
de Levittown (Nova York), fundadora do exurbanismo. (Gottdiener, p. 11) Nessa ocasião 
Levitt and Sons recorreu a patrocinadores independentes, criou forma pioneiras de construção 
modular, contratou grande número de operários não sindicalizados e construiu milhares de 
casas do tipo Cape Cod que vendeu, no início, ao notável preço de 6900 dólares (...), (jd., ibid.’, 
sobre a acumulação flexível ver também harvey, pp.119 et.seq.’, sobre a participação do capital 
financeiro nesse processo id., p.135) inaugurando sobre uma base sólida, uma alternativa ao 
modelo fordista de organização do trabalho, mais flexível e compatível com a busca da 
descentralização urbana que se configurou como uma espécie de resposta à cidade industrial e a 
sua economia, postas em xeque em 1929. Sobre o esgotamento da cidade centralizada, ver 
Harvey, pp.73, 87; Meyer, pp.220/2.
1860 Brodsly, p.109.
1861 (...) Para o quadro de Burgess, era essencial a noção de centralidade - isto é, o centro da 
cidade, por força dessa posição e como resultado de um processo histórico de aglomeração, 
dominava a competição espacial em torno dele. (Gottdiener, p.40)
1862 Id., p.ll. A flexibilização-das relações de trabalho na Califórnia meridional, engendrando 
esse fator de contraponto com a urbanização da Costa Leste, foi amplamente facilitada pela 
presença maciça dos hispano-americanos, nonwhite, menos assimiláveis à cultura 
norte-americana que os europeus brancos pobres que aportaram em Nova York na virada do 
século XX. Menos organizados que seus pares na Costa Leste e segregados por uma barreira 
social erguida na primeira metade do século XX, os cucarachas foram após a II Guerra 
submetidos com mais facilidade aos imperativos da lucratividade do capital sujeitando-se a 
trabalhar de forma menos regulamentada e mais barata que os operários fordistas que 
compravam carros e subiam na vida, fadando-se assim a uma situação de exclusão social que 
atingiria o paroxismo na virada do século XXI. Esse processo guarda analogia com a oposição
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A presumida adesão de Anhaia Mello ao ideário urbanístico desenvolvido 

Leste pelo RPAA e que após 1929 migrou para a Califórnia deu-se sob 

referencial.1863

Primeiramente, era preciso subtrair a administração municipal das incertezas da 

política instituindo a figura do "city manager", uma espécie de "quarto poder"1867 

governando a cidade "business-like"1868 valendo-se idéias do scientifíc~management 

school da década de vinte.1859 Em segundo lugar, adotar o zoneamento em São Paulo 

para, em última análise, impor uma densidade às áreas urbanas preexistentes,1870 

combater a promiscuidade1871 detendo a desvalorização dos imóveis.

na Costa 

esse quadro 
Conforme S. Feldman, o urbanismo do Anhaia Mello maduro visou 

proteger os valores imobiliários, descongestionar as cidades e erradicar o laissez-faire 

urbano.1864 Anhaia Mello hauriu do urbanismo conservador renovado da costa oeste 

parte substancial de seu repertório de soluções para os problemas relativos à 

qualidade de vida urbana advindos a São Paulo com a indústria.1865 A solução para São 

Paulo estaria na descentralização, numa constelação de pequenos núcleos urbanos 

ligados entre si por freeways.1855

entre a imigração européia na República Velha e a migraçao 13 n."*".
II Guerra. Sobre a mão-de-obra não-sindicalizada na Ca i orma ver desnaturação' dó modelo 
1863 Segundo Harvey, Levittown constitui um exemp o a ma f (harvey d.72)
"modernista” pela extrema industrialização e repe içao ar caoltal sob relações
A possibilidade comum na Califórnia meridl°nal de ^Trdlm industrial, sem trabalhadores 
trabalhistas diametralmente opostas daquelas , da rnnrpnrão "fordista" e
sindicalizados nem conflitos paredistas, assinala o inicio as P investidores Levittown

O ;e/fere encarea,o <3- —
inovou na medida em que conseguiu superar ess P outros g jnvasao
não-sindicalizada, incapaz de compromete a Iu • mão.de.obra abundante,
chicana do sunbelt forneceu ao capitalismo da fed ão
contribuindo significativamente para fazer da Califórnia a umoaoe
norte-americana.
““ pírX^Neyer, Mundord sintetiza »-pensamento c.nse.ad.r'e a -ação progressista'.

™deto de cídade-Jardim ^^3 e^dT^oma 
planejada como parte do programa de [ecuP^ç d ta leste e às freeways de Los Angeles, 
urbanização pnyada ao ser combinado as,^3’*“3 todos os Btados Unidos (e já 
caracterizando a urbanização dispersa noje p rpalmente começar a aparecer em
defendida por Franá Lloyd Wrigbt em ’ construção de
Sao Paulo a partir da segunda ^eta^ °° 0 com base n0 crescimento da demanda por lotes 
rodovias e em especial a partir dos anos /ó cas do retomo à natureza. (Szmrescányi 
mais ao alcance da classe media e nas moaa y
[2003], p.ll)
1867 Feldman, p.25; Campos No., p.518.
1868 Zd., p.238. 
1869 Feldman, p.29.
1870 Id., p.68.
1871 SOMEKH, p.-±07.
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Para Anhaia Mello, a descentralização urbana era possível combinando bairros-jardim 

de Thomas Adams, unidades de vizinhança de Perry e Stein1872 e uma malha de 

freeways como as da Califórnia meridional.1873 As unidades de vizinhança ou subúrbios 

auto-suficientes congregariam moradia, indústria e todo o necessário ao dia a dia dos 

ocupantes.1874 Vale dizer, a partir de ganhos de escala permitidos com a incorporação 

dos antigos cinturões agrícolas de Nova York, Chicago e Los Angeles, potencializados 

por abundante mão-de-obra "flexível", tornou-se possível a construção em massa de 

unidades habitacionais de melhor qualidade a custos mínimos.1875

Conseqúentemente, lançaram-se as bases para uma elitização intensa dos subúrbios 

classe média,1876 embrião do que seriam as edge cities.1877 Por relacionar-se com os 

mais influentes teóricos da suburbanização norte-americana na segunda metade do 

século XX, considero Anhaia Mello o precursor do urbanismo pós-moderno no 

Brasil.1878

1872 Feldman, p.77.
1874 Brodsly' P-23- Ver também Sócrates, pp.73 76

Feldman, p.78.
Í876 ibid-
Ís7.7 Bobre ell^zaÇão de subúrbios ver Jacoby, pp.59 et.seq.
autonomia°deaC'dada que nao Pertence ao centro, que se caracteríza pela 
pela indeoendência Pm pu.raiao urbanistica e/ou por sua relativa uniformidade arquitetônica; 
ela não deixe nerec re apao a serviços provindos do centro ou do espaço limítrofe (embora 
com o que se convenrinn K ofarecê:los.a el^)í. W ao mesmo tempo não se confunde 
urbano oue dão forme a°Ui C amar de per'^ena (P°r diferenciar-se das características do tecido 
recente. A exoressão é úhi n" emt)^ na° de'xe. por vezes de nele situar-se); e de implantação 
espaço urbano ramrtp ■ 3 me i em due sdua esses locais numa margem não-periférica do 
palavra edoe óup dpnnt-p3 sua[.eat'va autonomia e corresponde a uma tradução aproximada da 
em regiões há oourac H' S^ados Unídos> os núcleos urbanos implantados "artificialmente" 
dmnar oaraha.^u^sfdeca.dap desertas e que tenderiam - hipótese ainda não confirmada - a 
Nesse sentido Ainhl tradlclonalmente exercidas pelo centro. (Louzada Fo., pp.23/4)P-lo de U,a, ed9e c* % ainda

Boa Vizinhança0no N.e'son ^oekefeller ocupou-se com o lado ideológico da Política da
tutela das Questões urhan'°'/Tota' pp- 41 eí-seí7) a Universidade da Califórnia assumiu a 
sutHCondne^te^armHtptnn103^6^6»'611^65 àS Cidades '^o-americanas e enviou em 1942 ao 
livro Cities of Latin Amprirp rr aniSta Francis Violich para coletar o material que resultou no 
a^er°^  ̂ Vioiich pretendia

América do Norte (Id ibid\ res,denciaí de qualidade, abundantes na
tenham enconSo pmfu^ÍVepercuSn5 °S C°nCeit°S e opiniões emitidos por VÍ°Hch
artigo na revista Engenharia Municipal (Engenhará  M& paul'StaS' c°mo se pode observar Pel° 
vinda ao Brasil em 1956 p n9enharia Municipal no.5, p.36) por ocasiao de sua
Isso se evidencia em seu'artigo O Papeiadaseuni^a'Srie^OlV'dOS C°m aS 'dé'aS de AnhaÍa Me"°' 
Regional e Urbano na América LatinLfisí) t/L ?deS ™ Desenvolvi™nto do Planejamento 
premissas do planejamento, o papelíue P°f F,aV'° em <lue esclarece as
possibilidades que se poderiam abrir na esemPenha nos cursos universitários bem como as 
no. 12, pp.3/8) Sua leitura deixa entreveráprofissionais do ramo. (Engenharia Municipal 

contato entre suas ideias e às do grupo ligado ao
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(...) o primado da política da solidariedade 

atuação nos países do Terceiro Mundo (...)
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e maduros, desconhecidos e 

mais notável foi Anhaia Mello, o padre Lebret difundiu entre
Falando a uma platéia de católicos progressistas jovens 

tradicionais, dos quais o 

eles

e do bem comum como princípios de

1883
i

os arquitetos e urbanistas

Em 1947 o padre Lebret ministrou em São Paulo curso "Introdução geral à economia 

humana".1881 Sua finalidade, segundo os princípios da E&H, era

Anhaia Mello abraçou essa doutrina urbanística de modo tão consciente, determinado e 

confiante, que sentiu-se seguro para declarar que o metrô era "coisa do passado"1879 e 

liderar nos tempos do Ante-projeto a corrente de opinião técnica e politicamente mais 

contrária a sua implantação em São Paulo. Seu epígono José Carlos de Figueiredo 

Ferraz, favorável ao metrô, foi a ponte entre ele e o futuro.1880

(...) contribuir a partir de uma inspiração espiritualista para a promoção de uma 

sociedade mais humana, em particular de uma economia a serviço do 

homem.1882

padre Lebret, que gozavam
p.2h14a Ã despeito * «X» ™>roviárt0 " '***’ “

(Alouche, p.61)
1880 Feldman, p.155.
1881ias? Lamparelli’ P-14- .. , ípm francês no original) Nascido em Saint Maio
1882 economie-humanisme.org/Accueil.html. (em trances no onym J marinheiros
(Bretanha), o padre Lebret (1897-1966) pertença a uma família de c^Pones^s " 71.“J'

duras condiçoes da populaçao local, resolveu'conva P ig23 e comp|etou seus estudos 
reformismo social. Ingressou na ordem domin de sindicat0 de
teologicos em 1929. De volta a sua cidade,. cola o Criou g Juventude
pescadores bretões, ajudando-os a enfrentar / J Cató|ica dJ frei Cardijn. Em
Marítima Católica (JMC) a part.r do mode Economia e Humanismo,
1941 fundou o movimento e no> ano' segmnte 5 mostrariam essenciais
iniciando a partir de 1944 a prafca SJnd* «odernizaçao dos padrões de
para a reconstrução das cidades arrasadas pe y colaboração sobretudo com
habitação para as camadas de menor renda. 'humana' ou "das necessidades
François Perroux, formulou os Pnnc'P'° estudioso de Marx, especialmente d'0 Capital, o 
fundamentais". Em 1938 tornara-seJacques 
qual procurou conciliar com o humanismo yanálise e do planejamento e 
Maritain. No Manifesto de 1942! postule>u hufJani ão da economia e do desenvolvimento
organização territoriaUxmo meio 5 de aUng^ g dQ sub.desenvolvimento.
solidário. Em 1947 veio a a n00/Due]/html). Ver também Levy, p.42. (pust.edu/oikonomia/pages/febb2000/pue / ;

pust.edu/oikonomia/pages/febb2000/pue
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(...) uma metodologia de pesquisa empírica como instrumento de análise 

científica para orientar a ação visando o desenvolvimento pelo chamado 

'Taménagement du territoire.18M

I 
< I 
C I 
01 
í I
()

I 
I 

cl» 
*5
I

Daí resultou a criação de um escritório pioneiro de consultoria em planejamento, o 

primeiro em São Paulo com características híbridas de empresa privada e órgão 

público, a já mencionada SAGMACS.1885 A SAGMACS e o padre Lebret "adubaram" a 

muda da "árvore do urbanismo" plantada e cultivada por Anhaia Mello.1886

Noutras palavras, sob a influência do padre Lebret e suas lições de planejamento 

urbano e regional em São Paulo, Anhaia Mello e seus seguidores se qualificaram diante 

establishment paulista e brasileiro para inaugurar entre nós o planejamento digno 

e nome. Sob seus auspícios a história do metrô em São Paulo sofreu a correção de 

rumos que levou a sua conclusão , tendo sido assim que a bandeira do metrô 

"escapou" das mãos de Prestes Maia e foi arrebatada pelos planejadores liderados por

1883
1884

1885 fd.Ã . p.6. Segundo Mauro Gfaro (...) o escritório de planejamento SAGMACS. 
(vitruvius.com.br/minhacidade/mc025/opiniaomc025_04.asp)
1886 Arasawa, pp.22 et seq.
1887 \jeT feldman, p.24.

O padre Lebret ensinou como deveria ser um planejamento verdadeiro e justo, 

minimamente afetado pela ideologia, que cortasse pela raiz as 

contradições do capitalismo e da cidade "existentes", fundados na iniquidade, 

superexploração do trabalho e produção do espaço urbano em prol dos interesses 

imediatos da especulação imobiliária.

O padre Lebret trouxe para São Paulo o planejamento avançado que se praticava na 

França, o qual, absorvido por Anhaia Mello e seu staff, e por eles combinado a outras 

teorias urbanísticas de vanguarda como as do RPAA, do Plano de Nova York e mais 

tarde dos centros de pesquisa urbanística da Universidade do Sul da Califórnia, iria 

permitir-lhes superar teórica e politicamente o urbanismo dos "melhoramentos e 

embelezamento" de Prestes Maia e os males da cidade industrial de Adhemar.
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Anhaia Mello representa o urbanismo do rodoviarismo passivo, liderbdo por Fernando 

Costa e que polemizou com o de Washington Luiz, ativo por realizar-se na substituição 

de importações e fabricação nacional de veículos e autopeças. O rodoviarismo passivo 

é indiferente a se o automóvel'é ou não fabricado no país, sendo-lhe necessário 

apenas na medida que boas estradas e veículos auxiliam a agro-exportação.
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O rodoviarismo passivo, de modo geral o da preferência dos democráticos, é 

anti-protecionista por definição. Por isso mesmo ele, na verdade, demonstra 

preferência pelo similar importado porque produzido por uma indústria historicamente 

melhor especializada do que a nascente indústria-automobilística brasileira perrepista.

No caso da cidade de São Paulo, os transportes rodoviários 

automobilística além de

Anhaia Mello, ainda que, paradoxalmente, tivesses sido os 

projeto durante sua vida institucional.

Vimos no capítulo anterior que a indústria automobilística brasileira constituiu-se antes 

como concessão da agricultura conservadora imposta pela UDN com a anuência do 

PSD em troca de governabilidade para Kubitschek, tolerada pela "fronda" conservadora 

unicamente se despida de seus atributos efetivamente revolucionários, efetivamente 

capazes de modernizar a sociedade. Ao invés disso, a produção automobilística 

substituiu a quase totalidade dos transportes ferroviários rurais, urbanos e marítimos 

costeiros gerando para si própria um mercado em perpétua expansão.

1888 As "cidades de muros" a que se refere Teresa Caldeira, (ver Caldeira, pp.211 et seq.)

O Anhaia Mello maduro antecipou-se a várias realidades hoje banais e dominantes. 

Primeiramente, ainda na República Velha combateu os excessos do lassez-faire urbano 

em São Paulo e, na redemocratização após o Estado Novo, seu sucedâneo, o 

urbanismo cirúrgico de Prestes Maia. Depois disso, Anhaia Mello ligou-se ao padre 

Lebret e vinculou-se às duas formas mais avançadas do urbanismo norte-americano, 

as teorias e práticas do RPAA desenvolvidas na costa leste dos Estados Unidos e a 

urbanização rodoviária implementada na costa oeste, geratriz da cultura 

pseudo-urbana das excludentes edge cities que pululariam no país sob o 

neo-liberalismo da virada de século XXI.1888

caso da e a indústria 

gigantesco universo de negócios, significaram a
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possibilidade para muitos de abandonar a região central em direção a novas formas 

suburbanas que passaram a se formar em sua periferia. A partir da implantação da 

Granja Vianna pelos rotarianos1889 no início da década de 1950 às margens da rodovia 

Raposo Tavares sobre o vetor Alta Sorocabana-Norte do Paraná, a possibilidade do 

estabelecimento de edge cities ao redor de São Paulo se configurou completamente.

1889 Pelos irmãos rotarianos Niso e Genuíno Vianna
Raposo Tavares. (Batista, pp.44, 53)
1890 Somekh [1987], p.76. 0
1891 (...) Tonificar, oxigenar, sanear o organismo urbano através do descongestionamento q 
controle da densidade propiciava era naquele momento a "palavra de ordem" dos últimos c 
(Meyer, p.169)
1892 Id., p.171.
1893 Villaça [1978], p.279.

e processo ganhou impulso considerável com a duplicação do eixo de penetração do 
novo pólo da agro-exportação brasileira, ao se construir a rodovia Castello Branco 

ainda mais a ligação de São Paulo com a Alta Sorocabana e o Norte do 
Paraná em cujas margens a iniciativa privada empreendeu Alphaville na década de

O germe da descentralização paulistana tão intensamente defendida por Anhaia Mello 

foi inoculado em São Paulo quando Adhemar, em virtude da admiração que, segundo 

Lauro Birkholz, nutria por ele devido a sua vasta erudição, chamou-o para ocupar a 

Secretaria de Obras Públicas em seu mandato como prefeito. Anhaia Mello permaneceu 

no cargo tempo suficiente para fazer passar a 4 de julho de 1957, por intermédio de 

Figueiredo Ferraz, a lei municipal n° 5621, que inibiu a verticalização residencial em 

São Paulo, inaugurando o que Nádia Somekh denominou a fase da "verticalização 

norte-americana" na capital paulista.1890

De fato, tal medida transformou a construção de edifícios residenciais em altura em 

São Paulo num luxo acessível a quem pudesse adquirir unidades de pelo menos 
135 m2, que era o que a combinação de índices embutida na lei n0, 5621 permitia,1891 

ao que o mercado imobiliário paulistano em polvorosa respondeu com edifícios de 
elevado padrão na região central, com a burla da lei até sua completa 

desmoralização1892 em 1963 ou com a tendência, que se tornou dominante, de fuga 

das classes média e alta motorizadas do centro paulistano1893 para os terrenos mais 

baratos nos arrabaldes e municípios limítrofes, iniciando a suburbanização ao longo 

das rodovias que partem de São Paulo, em particular no eixo marginal 

Pinheiros-Raposo Tavares-Castello Branco.
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Por outro lado, Anhaia Mello, graças a suas afinidades ideológicas com o padre Lebret, 

tornou-se por meio de seu staff o epicentro de uma trama de contatos entre 

arquitetos, urbanistas, engenheiros e profissionais do planejamento cuja influência 

técnica extrapolou suas atribuições.

Definiu-se por meio dela uma postura política ativa diante da realidade brasileira, 

influenciada em boa parte pelo trabalho dos dominicanos franceses tendo por bandeira 

a causa da planificação das atividades económicas e tendo em vista a justiça social 

perseguida por Anhaia Mello desde a República Velha, objetivo que ganhou vida 

própria ao se mesclar ao pensamento social da E&H e do PDC do então vereador 

Franco Montoro.

1970, reproduzindo em São Paulo, enfim, o paradigma urbano das edge cities da costa 
oeste norte-americana.1894

A influência combinada de Anhaia Mello e do padre Lebret sobre os profissionais Sao 

Paulo pode ser avaliada quando, em meados da década de 1950, as entidades que 

congregam engenheiros, arquitetos, urbanistas e planejadores
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1894 (...) Construíram-se também as marginais dos rios Tietê e Pinheiros (...), e inúmeras 
avenidas de fundo de vale atingindo a periferia, completando ate o terceiro anel o projeto 
Prestes Maia. O carro vai chegando às classes populares e nas famílias mais. ricas também chega 
o segundo, ou às vezes o terceiro e o quarto carros. Transitar de ombus passou a ser 
exclusividade dos trabalhadores. O estilo de vida da classe média exigia para cada membro da 
família circuitos viários muito mais amplos que_no passado, mas simultaneamente para evitar 
isso a descentralização promove dispersão acentuada do setor serviços, a começar pelos 
bancários. (Szmrescányi [2003], p.20)
1895 DalCo, pp. 149/54.
1896 M.pp.11/2, 16/7.

O urbanismo eivado de ética que se elaborou na "igrejinha" formada ao redor de 

Anhaia Mello levou o planejamento aprendido dos herdeiros do legado "antinomiano" 

do RPAA1895 e dos dominicanos franceses do E&H a envolver-se a partir da década de 

1950 com o marxismo rapidamente absorvido pela mocidade esclarecida vinculada à 

ACB, ao PSB, ao PDC, e ao PCB, levando à formação da Juventude Estudantil Católica 

(JEC), da JUC e da Ação Popular (AP),1896 embriões das tendências mais 

representativas da atualidade política brasileira, o Partido da Social Democracia 

Brasileira (PSDB) e o Partido dos Trabalhadores (PT).
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(...) um verdadeiro laboratório para as idéias americanas difundidas por Anhaia 

Mello (...),1901

Nesse sentido, Anhaia Mello, mais uma vez, tomou a dianteira e articulou junto ao 

governador Jânio Quadros a constituição pela FAU-USP do Centro de Estudos e 

Pesquisas Urbanísticas (CPEU), criado e dirigido por ele para atuar junto às prefeituras 

do interior na elaboração de seus planos diretores.1898

(...) se voltam para a formação de quadros técnicos entre a categoria, e para a 

articulação política com o executivo e o legislativo dos vários níveis de governo, 

para a criação de um sistema hierarquizado de planejamento.1897

Ativo na formação de profissionais em cursos de planejamento, o CPEU iniciou 

efetivamente suas atividades em 1957, quando Jânio condicionou o repasse de fundos 

para as estâncias hidro-minerais do estado às especificações contidas nos planos 

diretores. Pelo decreto n0' 29.339/1957 que regulamentou sua atuação, 

firmou-se um acordo entre o Departamento de Obras Sanitárias (DOS) da Secretaria 

de Viação e Obras, o CPEU e as prefeituras, cabendo ao DOS a responsabilidade 

financeira, ao CPEU a técnica e às Municipalidades a contratação de engenheiros e 

arquitetos extra-numerários para a execução dos planos.1899
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1897 Feldman, p.60.
1898 Pela Lei n°- 3233 de 20-X-1955. (/</., ibid)
1899 Id., ibid.
1900 Id., ibid.
1901 Id., p.137.

sobretudo as que se relacionavam com a descongestão urbana, organizando os setores 

de planejamento segundo o modelo da estrutura formada por uma comissão de 

representantes da sociedade civil articulada à Municipalidade.1902

Mas as atividades do CPEU não se limitaram às estâncias, e em pouco tempo se 

estenderam a outras cidades paulistas e de outros estados, além de promover cursos 

para engenheiros e arquitetos, publicar boletins e orientar técnicos atuantes no 

planejamento e áreas correlatas,1900 levando o planejamento aonde até então só se 

conhecia o laissez-faire urbano.
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Paralela à atuação técnica do CPEU, Sarah Feldman aponta a ação política do Instituto 

dos Arquitetos Brasileiros (IAB)

I
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Com efeito, a autora mostra que em meados da década de 1950, o IAB passou a 

organizar cursos sobre planejamento e urbanismo na capital e no interior, abordando 

aspectos legais, técnicos, administrativos e metodológicos da atividade, ministrando-os 

a funcionários, prefeitos e legisladores. Tal ação culminou em 1959 quando a entidade 

organizou um "Curso Intensivo de Planejamento e Urbanismo z iniciado junto com uma 

exposição sobre Brasília que contou com a presença do presidente Kubitschek, 

numa prova inequívoca de que o planejamento viera para ficar malgrado sua relativa 

inoperância.1908

1902 Id., ibid. Ver também pp.30/7.

de — de
década de 70, de planos diretores para as adades^ municipaiidades que, ao
de habitantes era condição Para°btenç^ e os estados quase toda a arrecadação feita em seu 
mesmo tempo, viam esvair-se para a uniac) e

a • 17-VI-2002-
1906 Feldman, loc.cit.

pelo juízo sumário de Villaça quanto ao destino dos pianos no Brasil: a gaveta ou a

Segundo Lauro Birkholz, o CPEU desempenhou intensa atividade de planejamento até 

1968 elaborando um grande número de planos diretores - que jamais sairiam do 

papel - para cidades paulistas e de outras unidades da federação.1904 Nesse ano 

conturbado, todavia, as injunções políticas levaram o governador Abreu Sodré a 

extinguir o CPEU a pretexto de acabar com uma reserva indevida de mercado na área 

de planejamento que favorecia o grupo de profissionais ligado a Anhaia Mello.1905

Trabalhando inicialmente com profissionais com experiência na SAGMACS, o CPEU 

instalou comissões e estruturou o-setOT~de-planejamento em várias prefeituras, cujos 

planos, embora em sua maioria não tenham se viabilizado, contribuíram para a 

formação de quadros técnicos locais e para a aprovação de leis específicas que 

atuaram positivamente sobre o uso e ocupação do solo.1903

(...) articulando nacionalmente os arquitetos em torno da idéia de 

planejamento, e dialogando com as esferas municipal, estadual e federal do 

executivo e do legislativo.1906
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Na medida em que essa benevolência o afastou de medidas não-esquerdistas de 

justiça social, Prestes Maia assumiu uma atitude "não-distributiva", fato que daria um 

sentido ainda mais estranho e pronunciado ao populismo que teve de assimilar na 

década de 1950 para concorrer a cargos no Executivo pela UDN, paradoxalmente, o 

partido mais avesso a tal prática.
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Centro'*^ ^1999^' pp’218, 22i) Também merecem menção a criação em 1967 do
Secretaria Hp f <°d es<Ju,sas de Administração Municipal (CEPAM), órgão subordinado à 
em tndn n nl 1 690005 do Interior prestando assistência à administração municipal
Paulo 9Ue em medida stJbstituiu o CPEU; do Grupo Executivo da Grande São
e imnlantAr^H ' encarregado de promover a elaboração do Plano Estadual da Grande São Paulo 
Federal de Hahit3e~ame|1|t k metropolit:ano em resposta à mobilização dos técnicos e do Serviço 
subo d nado An Min0 3 UrbanisTmo <SEFHAU) em 1964 que, segundo Sarah Feldman, embora 
atuações dos difprp'nt&T'Q ■ '■nterior', foi (•••) concebido com funções de coordenador das 
presidência nu ministe"os ^ orgãos regionais, como se fosse (...) um órgão staff da 
campo do oianeíampn^!^ iintfrminlSterial para e,aborar e coordenar a política nacional no 

^°™Smpos N^p™!? °Ca mte9rad°- <Feldman< P-139)
floresceu o oensamenM d3*3 ^1988-l' p-67 das condições histórico-sociais nas quais

Maia “„outê? CI”Ca9°' a."cidade exlste""' de Sã° Paul° "a I”1 Presl“ 
sobretudo devido à imiorarãn9 ° • eS^3 situaçao. de contorno basicamente porque: cresceu 
"esperta rude e riia nas fnrm^/d °na int^rnacional; tinha um burguesia do tipo se/f-mâd^ 
que seus imigrantes enriquecidos Aderissem5às fteir?^0 ° deHaplicação de capital"; pe,rmitiu 
de oposição à classe trabalhadora- facultou aos[.COnser';aor3S CEÍand° uma ampla frente 
troca de privilégios económicos e político? P°l'tlctos.popul,stas oferecerem empregos em 
especulativa na forma da valorização ^Cpos' caracter'zou-se por uma grande aventura 
recém-chegada, etc. Para a adequação de PreX?m°S demandados pela massa imigrante 
também Campos No., pp.366/8, 543 et sen \£n c3?,la e Seu contexto a essa descrição ver
1911 Pontes, pp.7 et seg Q'' 56/7' 561/4- 578< 588, 592)
1912 Id., p.7. _ ---------
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6.7.1.2 Prestes Maia populista
Além de benevolente com os grandes interesses imobiliários segundo Anhaia Mello,1909 

o jovem Prestes Maia foi um urbanista que atuou sobre uma versão brasileira de 

cidade, sob alguns aspectos, assemelha-se à sociedade urbana estudada pela Escola 

Sociológica de Chicago.1910 Preste Maia defendeu a expansão centrífuga da cidade 

industrial existente, desdobrando interesses no interior de um complexo de negócios 

privados, cabendo ao Estado a realização das obras públicas que viabilizassem esse 

processo, postura sintetizada no Plano de Avenidas.

O Prestes Maia maduro foi o "político que não gostava de política"1911 e o urbanista que 

manteve uma acerba polêmica com Anhaia Mello. Alçado ao poder pelo Estado Novo 

por sua competência técnica em assuntos urbanísticos, permaneceu por isso mesmo 

no cargo quando Adhemar foi afastado em 1941.1912 Sua biografia nos induz a crer que 

o jovem Prestes Maia, que não proveio de nenhum dos grupos de elite acima
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A partir da vitória de Jânio nessa eleição, a UDN se deu conta de seu poder de voto e 

aproximou-se dele para melhor enfrentar o populismo e o clientelismo a pretexto de 

combater a corrupção. Assim, Jânio indicou Prestes Maia para a disputa pela Prefeitura 

paulistana ne eleição de 1957 já sob o clima da polêmica gerada pelo prefeito Wladimir 

de Toledo Piza (PTB) ao redor do Ante-projeto de um Sistema de Transporte Rápido 

para São Paulo, o "metrô de Prestes Maia", que lhe havia sido solicitado em 1955. 

Apesar de oficialmente apoiado pelo PTB, seu "colorido udenista" favoreceu a migração 
1919 dos votos trabalhistas para Adhemar de Barros que se sagrou vitorioso.

examinados,1913

Com a emergência do populismo e o endurecimento das posturas do establishment 

visando contê-lo, Prestes Maia passou a ser assediado por várias legendas que 

quiseram valer-se de seu carisma como urbanista para atingir seus objetivos eleitorais. 

Ironicamente, posto à frente da Prefeitura paulistana pelas mãos do próprio Vargas e 

por ele mantido no cargo após o afastamento do interventor, ingressou em 1950 na 
UDN paulista,1915 o partido mais radicalmente oposto ao varguismo, para candidatar-se 

nesse mesmo ano ao governo do estado de São Paulo enfrentando Garcez (PSP) e 

Hugo Borghi (PTN) mas ficando em último lugar.1916

não apenas era extremamente tímido, como teria também acumulado 

ressentimentos da "competição" acadêmica e profissional que manteve com Anhaia 
Mello,1914 a qual retornaria com força total na maturidade de ambos.

Nesse momento, a aura de populismo mesclado à corrupção que envolveu Adhemar 

fez com que este aglutinasse contra si um amplo espectro político destacando-se a 

ruidosa UDN e chamando a atenção o PTB, dividido entre discurso moralizante e a 

necessidade de votos. Dentro deste quadro, Prestes Maia voltou a concorrer ao 

governo do estado em 1954 enfrentando Adhemar e Jânio, pela coligação PTN-PSB e 

obtendo o penúltimo lugar por um esquema partidário articulado pelo próprio 

Garcez1917 que rompera com Adhemar ainda em seu primeiro ano de mandato.

1913 "Paulista" ex-officio nos tempos de Pires; do Rio
"paulistano" à medida em que se afastou de
1914 Ficher, p.258; Campos No., p.365, n.35. pc UDB de Armando de Salles
1915 Pontes, loc.cit. Partido de "notáveis , herdeira do PD, pu
Oliveira. (Benevides, p.236)

UON-PSP-PRW. <«, P.2848)
1918 Id., p. 1438. 
1919 Id., p.2047
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(...) urbanismo (...), em grande parte "cirúrgico", desagradável e caro, 

com que tantos "urbanistas sociais"se atemorizam e escandalizam.1922

De outro, Anhaia Mello, que na década de 1950 tornara-se o maior paladino do 

planejamento urbano no Brasil,1923 defendendo-o não apenas no sentido amplo do 

termo, mas também lutando pelo o zoneamento, a unidade de vizinhança e a rede de 

vias expressas,192’’ instrumentos específicos de descongestão e multinucleação urbana 

que estavam sendo utilizados em larga escala em Nova York e na Califórnia meridional.

1920 Id., ibid.
1921 Segundo Maria Cristina Leme, (...) mononuclear, de baixa densidade, ocupação extensiva do 
solo, sem barreiras para o crescimento da área urbanizável (...). (Leme [1990], p.124) Ver 
também Osello, p.187.
1922 PMSP [1956], p.86.
1923 Osello, p.187; Feldman, p.43.
1924 PMSP [1956], p.97. _____
1925 Osello, pp.171, 177.
I!26 Id., ibid.

Essa oposição sintetizou outras entre princípios definindo partidos de opinião técnica 

vinculados a determinadas posturas políticas, sendo notáveis os relativos ao transporte 

metropolitano. "Pragmáticos", "urbanistas" e "técnicos"1925 - geralmente partidários de 

Prestes Maia - polemizaram com "sonhadores", "planejadores" e "filósofos"1926 em sua 

maioria do staff de Anhaia Mello, para moldar São Paulo à imagem e semelhança do 

que consideravam ser a cidade mais aceitável dentro do quadro de novas exigências

lado, Prestes

favorável

1921 suportado

cargo a

Todavia, a própria gestão de Adhemar e o apoio do governador Carvalho Pinto (PDC) 

levaram Prestes Maia finalmente à vitória nas urnas em 1961. Foi mantido no cargo 

após o movimento militar de 1964 com o apoio de Adhemar,1920 e não podendo repetir 

seu desempenho dos tempos do Plano de Avenidas, empenhou-se em remendá-lo, 

lutando até o fim de seu mandato em 1965 para a implantação de seu Ante-projeto de 

transporte metropolitano, falecendo duas semanas após transmitir o 

Faria Lima.

O embate de idéias entre Prestes Maia e Anhaia Mello configurou-se como uma luta 

entre dois mundos, um passado e outro futuro. De um lado, Prestes Maia 

"tecnotópico", industrial, fordista, "moderno", 

espraiamento/agigantamento da mancha urbana da "cidade existente", 

por uma malha viária rádio-concêntrica, fruto de um



r

linha de trabalho que Lodi defende para o Departamento a influência de
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trazidas pelas massas emergentes e o populismo.1927

O planejamento defendido por Anhaia Mello pretendia-se mais profundo, abrangente e 

sério que a colagem de soluções parciais responsável pelo caos paulistano que em seu 

entender, Prestes Maia queria perpetuar com "soluções viárias para os problemas 

urbanos". Para caracterizar a sobriedade de suas ideias acerca do planejamento em 

contraposição à futilidade da cidade existente, Anhaia Mello afirmou em 1928 que

(...) os americanos são wagnerianos dessa ciência e arte, enquanto nós 

ensaiamos ainda o "la donna è mobile" de projetos fraccionados.1928

Com esse esforço de comparação, Anhaia Mello coloca a si, às idéias que considera 

corretas e àqueles que a compartilham, acima do entendimento grosseiro do senso 

comum e do bei canto urbanístico de Prestes Maia.

Assim, o urbanismo de Prestes Maia foi alvo de pesadas críticas formuladas sobretudo 

pelo staff de Anhaia Mello. De fato, dentre seus técnicos o mais notável foi o 

engenheiro-arquiteto Carlos Brasil Lodi,1929 chefe da Divisão de Planejamento Geral do 

Departamento de Urbanismo de 1947 a 1958 e crítico implacável de Prestes Maia.1930

Embora tivesse trabalhado no detalhamento das propostas do Plano de Avenidas entre 

1938 e 194 5,1931 ao assumir a Divisão de Planejamento, Lodi produziu uma série de 

textos em que não somente expôs com clareza e objetividade suas idéias a respeito do 

planejamento urbano e a defesa do Plano Diretor, como também iniciou um ataque 

contundente aos pressupostos do trabalho de Prestes Maia.

1927 Id., pp. 173/4.
1928 Anhaia Mello citado por Feloman, p.30. nara 0 Deoartamento a influência de

(...) É notéve, nS Uniu, de e-s^co de
Anhaia Mello, que quem foi aluno na Esco
Urbanismo já havia sido introduzido. (Feldman, p.
1930 Id., p.43.
1932 Apesar da4fo3rte influência de Anhaia1 Mello, ínhSS 0 planejamento é

seu mentor quanto à dimensão política do pianejamei v h «nroibido ao homem comum e 
um "problema técnico", "politicamente neu do trabaiho do planejador, deve haver 0
ao técnico em particular", para Lodi (—) hatizada Delas leis, tenha 0 crisma do poder
amparo do político, para que a realizaçao(Lod. [1950], p.24 in 
que regula o desenvolvimento da própria
Feldman, p.46)
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(...) trazendo a riqueza dos terrenistas (...) pela simples passagem de terreno 

comprado a preço baixo1937 ao atacado, e vendido a valores astronómicos ao 

retalho.1938

Sob a influência do RPAA e das propostas descentralizantes do Greater London Plan de 

Abercrombie, Lodi criticou o urbanismo viário atacando primeiramente a postura 

urbanística que parte das desapropriações para o alargamento das ruas,1939 

no Plano de Avenidas.1940

1933 Feldman, loc.cit.; Osello, p.176.
1934 Feldman, ibid.

Id"
Trân^to^^CirfadTd^/iSioS\t0U ° ur^anismo viário, realizava-se o I Congresso de 
se destacou o pnnpnhpim M,aU°i patrocinado pelo Instituto de Engenharia (IE), no qual

Leao'd- s!affde Adhemar de ’ue
[19991 d 12) descartava sp nnrn C°m° a .^ssencia da administração pública paulistana, (MatosS rô paul»<id- pl3,?rSe“ ” “USIVe w eXtí "a
1938 Feldman, p.48.
1939 Id., pp.47/8.
1940 PMSP [1930], p. 13. 
1941 Feldman, p.48.
1942 Lodi, op.cit., p.312 citado por Feldman, ibid
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Para Lodi, esse modelo urbanístico era ridículo e anacrónico,1941 

maneira de persistir, em plena vigência da arquitetura moderna, do urbanismo dos 

tempos de Napoleão III e Haussmann.1942 Em seu entender, fundamentar-se-ia numa

Em 1949 Lodi trouxe a lume a crítica aos planos anteriormente implementados em São 

Paulo. Propôs um plano alternativo abrangendo a região metropolitana paulistana em 
formação1933 e extrapolando as questões viárias, apontando para uma concepção de 

cidade descentralizada, organizada em núcleos autónomos, em que limitaria sua 

expansão pela distribuição equilibrada das atividades e da população.1934

Como alternativa aos projetos Prestes Maia, Lodi propugnou por um planejamento 

global, genérico, flexível e universal, indispensável em qualquer nível de governo e que 

se impusesse de forma contínua e incessante sobre todas as contingências. 

Inicialmente, Lodi centrou sua carga no urbanismo viário,1936 que se poderia considerar 

a "causa eficiente" do processo de formação das periferias paulistanas
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, são para Lodi apenas um dos 

todavia, simplesmente dilatam ou
As obras viárias, núcleo do pensamento de Prestes Maia, sã 

aspectos do planejamento entre tantos, e que, 

deslocam os problemas,

anos. (Osello, p.189)

Em 1954

Diretor.1948
que vinha sendo elaborado desde 1947 - para mostrar que 

regional

como os de Hénard, mecanicamente aplicados a São Paulo.

Além disso, limitar a atuação ao centro da cidade, como o faz basicamente o Plano de 

Avenidas, não resolve seus problemas, uma vez que esses decorrem do 

desenvolvimento da periferia. Sem considerá-la, a eficiência do melhoramento da 

região central tende a ser anulada.1945 Ao urbanismo viário, na verdade simples 

engenharia viária restrita ao centro da cidade, Lodi contrapõe o planejamento, que não 

se submete a

(...) não se resolve com avenidas, viadutos e pracinhas ajardinadas

1943 Feldman, ibid.
1944 Id., ibid.
1945 Id., ibid.
1946 Id., pp.49/50.
1947 Id., 49.
1948 Scherer, p.310. Que ficara inativa por seis
1949 MEYERTp.97.

(...) tendências rijas, tecnicistas (...), esquemas preconcebidos (...),

idéia errónea de progresso,1943 mostrando que, sozinhos, os planos viários nada fazem 

senão renovar o problema e alimentar a especulação imobiliária, na medida que as 
facilidades de acesso por automóvel elevam os valores dos terrenos.1944

(...) como um século 

demonstrado.1947

o prefeito Jânio Quadros restaurou a Comissão Orientadora do Plano 

Nesse mesmo ano, Anhaia Mello lançou o Plano Regional de São Paulo - 
o problema urbanístico
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(...) provocando a descentralização industrial e proibindo a expansão horizontal 

e vertical da área urbanizada (...)1955

mas estabelecendo a população em Siedlungen rurais de 20.000 m2.1957 

estabelecimentos humanos deveriam 

evitando-se

Além disso, os 

ser bem distribuídos pelo território nacional, 

excessivo das cidades e a formação de

a volta de um equilíbrio urbano que presumia extintocom o

industrial.1950

o povoamento 

super-metrópoles.1958

(...) condomínio absurdos, anti-sociais e anti-família (,..)1956
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1950 Id., p.98.
1951 Processo aqui relacionado com a "frente pioneira" urbana que fez (...) a fortuna fácil dos 
especuladores, {id., p.100)
1952 Scherer, p.311.
1953 Meyer, loc.cit.
1954 Ficher, p.243.
1955 Osello, p. 192.
1956 Anhaia Mello citado por Osello, loc.cit
1957 Id., ibid.
1958 «., p.193. ------
1959 (...) enquanto o eng. Anhaia defendia a imediatas paralisação do crescimento, a SAGMACS 
adotou uma posição mais realista de propor uma gradual descentralização e uma estabilização 
da população em torno de 12 milhões, de modo a evitar problemas de deseconomias de

Teve início, então, a célebre polêmica entre Anhaia Mello e Prestes Maia a respeito do 

crescimento limitado, ou não, de São Paulo.1954 Em linhas gerais, o "Esquema Anhaia" 

pretendia limitar o crescimento paulistano

Prestes Maia partiu para o contra-ataque manifestando-se por uma descentralização 

gradual e moderada, pois acreditava que "congelar" o crescimento paulistano poderia 

ser traumático, no que era corroborado pela própria SAGMACS.1959 Todavia,

Anhaia Mello queria reverter o processo que levou São Paulo ao gigantismo urbano 

e, para tanto, numa época de intensa pressão populista,1952 propôs a contenção 

urbana, o que soou como uma verdadeira provocação1953 tanto para Prestes Maia 

quanto para Adhemar, defensores dos interesses da cidade extensiva e mononucleada.
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demonstrando desconhecer os novos tempos, Prestes Maia aferrava-se a concepções 

que o consagraram quase trinta anos antes. Para Anhaia Mello

soluções "simplistas, derrotistas e malthusianas", advogando em seu lugar a correção 

e a recuperação do atraso, o
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"não vale a pena" de Aubrey Bell

(...) urbanismo" propriamente dito (...), “cirúrgico", desagradável e caro, 
com que tantos "urbanistas sociais"se atemorizam e escandalizam (...).1963

(...) desperdício de tempo 

projetos (...),1966

(...) delimita, portanto, o campo de atuação do urbanista ao que é da 

competência do engenheiro, sem perceber que a manipulação de novos 

instrumentos de controle da urbanização e a crescente complexidade dos 

problemas urbanos, conferem ao planejamento urbano o caráter pluridisciplinar, 

com difícil delimitação de sua competência.1960

Considerando mais razoável elaborar planos municipais sem depender de outras 

esferas decisórias,1961 Prestes Maia via as idéias de Anhaia Mello, como

(...) um tanto na moda (...),1962

aglomeração (...). (jd., p.213)
1966 Id, p.193. - d0 Conse|ho mtermunicipal. («f, P-195)
1961 Prestes Maia chegou a sugerir a supressão

1953 PMSP [1956], p.87. Os grifos são de Prestes Maia.
1964 Prestes Maia citado por Osello, loc.cit.

Prestes^Maiã"ciíã3õ por Oseu.0, p.1* * óe

citado por Hollanda [1996], p.110.

e dinheiro gue

, • 1964
(...) são mais interjectivos do que técnicos.

Em sua defesa de um urbanismo técnico e prático sem a necessidade de grandes 

estudos prévios,1965 ao criticar o Esquema Anhaia, Prestes Maia trai o "desleixo" 

subjacente a sua ação como urbanista ao declarar o



bem como ser necessário evitar

e abandonar

Segundo Osello,
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Quando a UDN paulista aderiu a Jânio, Prestes Maia deslocou-se para a "esquerda" do 

espectro político. Segundo Weffort, o eleitorado janista acreditava que fosse possível 

um governo eficiente e justiça social, ao invés de favores e proteção pessoal, o que 

significou uma ruptura profunda com o clientelismo de Adhemar.1971
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(...) Pequenas rivalidades, orgulho pessoal e interesses casuísticos ampliaram o 

rol de divergências (...)

entre órgãos da Prefeitura sob a influência quer de Anhaia Mello, quer de Prestes Maia, 

acentuando a competição entre eles, dificultando o acordo e inviabilizando a 

implementação homogénea do planejamento em São Paulo.1969

1967 Osello, /oc.c/L; Meyer, p.175.
1968 Id,.ibid.
1969 p 2Q3 ' íqs

1970 Nem todas as avenidas d?Plano ou nele inspiradas, nem todas as edge citiese a
fechados de São Paulo contribuem para o descongestionamento do sistema viano e/
uma satisfatória descentralização das atividades económicas.
1971 Dicionário, p.2848.

(...) questões ma is gerais de caráter sociológico (...)1967

(...) o papel de reformadores sociais.1958

Quanto às efetivas possibilidades de cada um dos modelos urbanísticos defendidos 

pelos engenheiros-arquitetos oponentes, não foi possível verificá-las com precisão 

porque, de fato, não foram implementados em toda sua abrangência. Todavia, 

considera se aqui que, na medida de sua efetivação, tudo o que se fez baseado no 

ideário de ambos pouco colaborou para mitigar os problemas de congestão e excessiva 

centralização em São Paulo.1970
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A solicitação do Ante-projeto foi uma oportunidade preciosa para Prestes Maia não 

somente reconciliar-se com uma modalidade de transporte público cujo potencial 

urbanístico subestimara na época do Plano Light e do Plano de Avenidas, mas também 

para utilizá-lo como argumento contra a concepção elitista de cidade defendida por 

Anhaia Mello. Isso se explicita no capítulo XIII do Ante-projeto, em que Prestes Maia 

comenta os principais elementos do urbanismo defendidos por Anhaia Mello, o 

zoneamento, a descentralização, as cidades novas e as unidades de vizinhança.

- como denominou as expressways defendidas por Anhaia Mello como solução para os 

problemas de circulação paulistanos -

Prestes Maia deixou clara essa disposição, em meio ao clima populista exacerbado, ao 

afirmar no Ante-projeto que

■ i

i
(...) Os metropolitanos são soluções essencialmente democráticas e 

populares, para a massa, ao passo que as super-avenidas (...)

(...) favorecem mais os transportes de luxo (ônibus e lotações) e os 

ricos, que podem ter carros particulares.1972

1972 PMSP [1956], p.105. (grifos de Prestes Maia)
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Com efeito, interpretação desta tese é que a proximidade das eleições municipais de 

1957 teria se mostrado uma oportunidade para Prestes Maia valer-se de seu trabalho 

para marcar postura oposta à de Anhaia Mello, sobretudo nas passagens em que, 

indiretamente, dirige-se ao povo usuário dos transportes coletivos, as "vítimas" mais 

flagrantes dos excessos do rodoviarismo urbano paulistano, com o qual, ele mesmo, 

muito contribuíra duas décadas antes.

Em meio ao clímax do enfrentamento político entre Adhemar e Jânio, e da polêmica 

urbanística entre Anhaia Mello e Prestes Maia, o prefeito Juvenal Lino de Mattos, como 

já se tratou, instituiu a Comissão do Metropolitano encarregada da elaboração de um 

sistema de transporte metroviário para São Paulo.
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Como se vê, em meio à árdua disputa voto a voto pela conquista do eleitorado usuário 

dos transportes coletivos-7-Prestes Maia não hesitou em "jogar os pobres contra os 

ricos" - sendo ele mesmo de classe média alta - o que é próprio do populismo, mas 

que lhe custaria caro em termos de sua consideração entre setores mais avançados do 

urbanismo paulistano, municiando ainda mais seus oponentes com argumentos contra 

sua forma antiquada de enfrentar os problemas de São Paulo.
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Seu sucessor, Faria Lima, não só concluiu 0 Plano de Avenidas atacando intensamente 

a construção das marginais do Tietê e Pinheiros,1976 como também iniciou a construção 

do metrô paulistano subterrâneo, a última coisa que Prestes Maia queria, tornando-se 

um novo líder populista em pleno regime de 1964.

Com efeito, seguidos congestionamentos que se verificavam no início da década de 
cinquenta indicavam que 0 Plano de Avenidas, incompleto, "fazia água".1973 

A oportunidade de projetar uma rede de metrô conjugada às circunstâncias eleitorais e 

à necessidade de salvar 0 Plano de Avenidas levou Prestes Maia à atitude dúbia que 

manteve com relação ao metrô paulistano. Por um lado evita que a discussão a seu 

respeito enverede para a de sua natureza, definida quando da construção do primeiro 

em Londres no século XIX - trem subterrâneo, elemento de manutenção do património 

edificado na superfície do solo1974 

circulação motorizada.1975 

mas, provavelmente em razão de seus 

rodoviarismo, propõe 0 indefinido adiamento de sua construção.

< 

í 
g

—3 Lefévre, p.52. Ver também p.95.
1974 Encyclopaedia Britannica, loc.cit.
1975 Buchanan, p.243.
1976 Dicionário, p.1841.

O Prestes Maia maduro teve a oportunidade de ligar seu nome a um ícone da 

modernidade encontrado apenas nas cidades mais importantes do mundo. Poderia ter 

negado o caráter "não-distributivo" que emana do Plano de Avenidas realizando uma 

obra cara mas de alto impacto na qualidade de vida urbana. Conservador e "prudente" 

nos gastos, seguiu a corrente que levou o Brasil inteiro à inauguração da indústria 

automobilística em 1956 e em pleno Ante-projeto, defendeu o rodoviarismo.

e fator de proteção do ambiente contra o assalto da 

Por outro, rende-se ante a evidência de sua necessidade, 

compromissos de longa data com o



s#

407

I
I

=1

H 
I 
I 
i 
I 
I 
I 
I 
I I 
I 
» 

I 
I

Importante manifestação da elitização de São Paulo ocorreu durante seu mandato 

como prefeito entre 1957 e 61. Nesse período, além da lei n 5621 de iniciativa de 

Anhaia Mello, que elitizou a aquisição de apartamentos e da intensa atividade 

rodoviária urbana, foi notável a ornamentação das regiões centrais da cidade com 

símbolos snob da classe média emergente, orgulhosa e zelosa de seu status e suas 

prerrogativas. Nessa fase de verticalização norte-americana da cidade, segundo Nádia 

Somekh, intensificou-se o processo de preparação do que Eduardo A. Vasconcellos 

denominou cessão da cidade à sua classe média como forma de consagrar sua adesão 

ao regime de 1964,1979 do qual Adhemar foi o principal artífice em São Paulo.

Se Assis Chateaubriand exprimiu a consagração ideológica do automóvel 

demonstrando as relações entre sua posse, a liberdade política e o bem estar da 

burguesia,1980 a definição do edifício residencial de luxo como símbolo da ascensão da 

alta classe média paulistana a um patamar norte-americano de vida e consumo, vek) 
na gestão Adhemar com os edifícios do polêmico incorporador João Artacho Jurado,1981 

um exemplo notável do que o mercado imobiliário paulistano produziu sob os efeitos 

da lei n°- 5621.1982

1977 O "capitalismo imobiliário". (Meyer, p*13)
1978 Somekh [1994], p.223.
1979 Vasconcellos [1986a], p.141.
1989 Figueiredo, pp. 143/6. não corresponderam plenamente à expectativa de

Em muitos casos os produtos da Monçuma ^'Associação das Vítimas da Monções", 
seus proprietários, tendo eles chegado a organizar uma y
(4na/s, 1960, I, 16-III-60, p.38) dedor de edifícios de apartamento do tipo

Embora restrito a categoria de P arandes nomes da arquitetura moderna 
"comercial", (Meyer, p.38) em contrap £|o dentre os formadores da paisagem do centro 
atuantes em São Paulo, deve-se enqu 
paulistano a partir da década de 1950.

■—.'■y.rrwnrr- • ■ ■ -------- -------- ------

6.7.1 .3 Adhemar, Mário Lopes Leão e o mercado imobiliário de classe média 

Comparado a Prestes Maia e Anhaia Mello, Adhemar foi o que mais bruscamente 

"amadureceu". Não tendo Adhemar, ao que se saiba, um projeto urbanístico definido, 

a cidade que propiciou subordinou-se ao princípio do lucro privado imediato,1977 

mesclando ícones do dinamismo e modernidade dos Estados Unidos com o peso das 

tradições européias, resultando em um sincretismo definido entre o imaginário local 

sobre Nova York e Paris. Pode-se deduzir o papel incentivador de Adhemar para com a 

fantasmagoria mercadológica a partir de certas atitudes aparentemente ingénuas de 

Adhemar como, por exemplo, impor a construção de andares suplementares no edifício 

sede do Banespa para assemelhá-lo ao Empire State Building.1978
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Autodidata, iniciou suas atividades trabalhando com decorações e stands, absorvendo 
noções de marketing empregadas futuramente em seus empreendimentos.1983 

Seguindo a trilha aberta por Samson, Derrom e a Auto-Estradas S.A., Artacho Jurado 

adquiriu glebas alagadas entre o córrego da Traição, o rio Pinheiros e empreendeu a 

Cidade Monções, embrião do Brooklin Novo, o primeiro loteamento "popular" de Santo 

Amaro, junto à avenida e a antiga divisa.1984
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Artacho Jurado vendeu o Bretagne como um pastiche de idéias de Le Corbusier como a 

unidade habitacional dotada de serviços e equipamentos de lazer - quando o lazer e o 
1988 consumo conspícuo passavam a ser intensamente estimulado pelos mídia 

assentado sobre falsos pilotis e - sendo por isso admirado - o decorou com ornamentos 

ricos em

Todavia, a Cidade Monções abrigou gerentes e empresas multinacionais que se 

instalaram no Brasil durante o governo Kubitschek. O bairro recebeu indústrias 

sobretudo farmacêuticas,1985 invertendo a paisagem urbana com fábricas cercadas de 

renques contínuos de casas padrão classe média em meio a uma toponímia 

convenientemente norte-americanizada.

E após impor marcos significativos na paisagem urbana de São Paulo com os edifícios 

Louvre, Planalto e Viadutos pontuando os espaços mais valorizados do Perímetro de 

Irradiação,1986 Artacho Jurado lançou em 1958 do edifício Bretagne na avenida 

Higienópolis. Nessas circunstâncias, somente a aprovação implícita a suas idéias com a 

venda na planta de todas a unidades em menos de 24 horas alimentou a 

impassividade de Artacho Jurado diante um furioso Eduardo Corona.1987

“•"“«Composto por trezentas casas de 70 m’ padronizadas ofereciam OW»

foram vendidos em horas. (/d.r ibid.) Artacho Jurado presumia se o in r
sistema de condomínio, (jd., ibid.) canto Amaro e
1985 Era grande o número de indústrias farmacêuticas localizadas na av® Mprrell-Leoetit e 
adjacências: Mead-Johnson, Wellcome, Ciba-Geigy, Abbot, Ponds, Squi ,

1986 q edifício Louvre localiza-se na avenida São Luizo Viadutos entre os viadutos
e Jacareí, e o Planalto na rua Maria Paula com Santo Amaro.
1987 Acrópole, n°*232, p.121.
1988 FIGUEIREDO, p.77. —
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Para consagrar a imagem de seu edifício como uma amostra brasileira do american 

way of life, e transferir-lhe o glamour emanado da . indústria norte-americana do 

entretenimento, Artacho Jurado fez vir a São Paulo para inaugurá-lo Eurlyne Howell, 

miss Estados Unidos 1957 e o cantor-ator cowboy Roy Rogers, além de ter promovido 
um desfile de maiôs do estilista Dener Pamplona ao redor de sua piscina.1992

lance de marketing, Artacho Jurado convidou um obscuro arquiteto 

norte-americano, John R. Fugard, para emitir sua opinião sobre o edifício Bretagne. 
A matéria paga publicada em vários jornais paulistanos pela Construtora Monções onde 

Fugard afirma que o Bretagne está

(...) DESTINADO A SE TORNAR CONHECIDO NO MUNDO INTEIRO (,..)1990

dos filmes do período.1989

A valorização mundana dos espaços urbanos em São Paulo deu-se também num outro 

patamar. Nesse época de consagração da cultura urbana no país, inauguraram se 

no centro da cidade um número expressivo de lojas sofisticadas, destinadas a um 

público de alto poder aquisitivo, capaz de absorver com naturalidade as novidades da 
arquitetura e do design modernos.1994 Lojas de departamentos, automóveis, 

eletrodomésticos, confecções finas e companhias aéreas entre outras foram projetadas

1989 O que fez de Jurado um dos precursores do pós-moderno no Brasil. (Meyer, pp.40/1)
11991 ^i^" Eduardo Corona tipificou o marketing de Artacho Jurado como «crime de 

linguagem moderna, no inicio da decaoa arauitetônica pós-moderna em São
Jurado foi admirado e considerado ode sua obra, desde 
Paulo, sendo objeto de varias revislt^ ‘® ôore9que se tornou a palavra-de-ordem do
a década de 1940 ele afirmava nai pratic: atmosfera onírica e surreal que parece
pos-modernismo arquitetónico. (Leme j, do homem urban0 médi0 da epoca,
emanar de seus edifícios pareça ter^at g , fantasias difundidas por
(Foresti & Angiolillo, p.76) leitor de Seleções e nipnu h 
Hollywood.
1993 Meyer, p.34.

irritou os arquitetos paulistanos, que protestaram contra o que consideraram 

ingerência indevida em assuntos locais além de um desserviço contra a difusão da boa 

arquitetura que faziam na cidade.1991 Mas Artacho Jurado foi ainda mais longe.
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e construídas como "lojas-vitrine", cuja arquitetura e execução por si só já as 

deixavam dignas de admiração.1995
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gestão de Adhemar, igualmente 

década de 1950 em 
o veraneio, 

dos automóveis

(...) destruição de espaços urbanos de elevada qualidade e que muitos anos 

tinham requerido para o seu aprimoramento (...)1997

Por outro lado, a região central da cidade de São Paulo "do bonde" tornara-se nesse 

período objeto de contemplação narcísica por sua elite culta, como se depreende da 

considerável filmografia que então se produziu e que a tomou como cenário para seus 

dramas de enredo profundo.1996 Todavia, a

mostrou que a paisagem urbana exibida em Os Melhoramentos de São Paulo, o centro 

da cidade e adjacências, não resistiriam na década de 1960 ao impacto ambiental. 

provocado pelo crescimento da frota automobilística paulistana, apesar de a própria 

administração Adhemar e a seguinte, de Prestes Maia, atacarem a congestão dando 

continuidade à construção de um grande número de obras viárias como ruas, 

avenidas, pontes, viadutos além das marginais dos rios paulistanos, sem as quais o 

colapso do trânsito seria rápido e fatal.1998

1994 ta., pp.35/8. c
1995 Ver matérias específicas e publicidade na revista Acrópole entre 1956 e 19o .
1996 A esse respeito ver Salvi, passinr, Meyer, p.227.
1997 Lefèvre, p.4.
1998 Ver Somekh [1987], p.113.
1999 Villaça [1978], p.357. Ver também p.293. 
2000 Lefèvre, pp.70 et seq.
2901 Villaça [1978], p.295.~

A elitização especulativa de São Paulo, durante a 

atingiu a baixada Santista. A sociedade afluente que se formou na 

São Paulo mostrou-se voraz consumidora de lazer, aí incluindo 

Aproveitando-se da recém-construída e moderna via Anchieta e

Em pouco tempo, a indústria automobilística e a lei n°* 5621 tornaram o centro de São 

Paulo obsoleto. A partir de meados da década de 1960, a classe média que o habitava, 

o alto setor de serviços e o comércio sofisticado que os atendia prescindiram dele e 

voltaram-lhe as costas,1999 abandonando-o às classes mais baixas e tornando 
irreversível o processo de expansão do centro.2000 "Pulverizou-se pelo espaço"2001 o 

coração da cidade, ou a própria essência da urbe, como propusera Anhaia Mello.
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Talvez o mais notável deles tenha sido o engenheiro Mário Lopes Leão, autor de uma 

premiada monografia descrevendo um projeto de metrô para São Paulo. Consultor 

para assuntos urbanísticos do staff de Adhemar, Lopes Leão caracteriza essa corrente 

como a dos maiores defensores do metrô em São Paulo. E seu pensamento foi 

fundamental para o uso político que Adhemar faria do metrô como elemento de sua 

retórica populista.

I
i

nacionais, o mercado imobiliário paulistano lançou tentáculos urbanos no Guarujá, 

Santos e São Vicente, promovendo um surto incorporativo na orla marítima. A 

presença de Artacho Jurado na construção em Santos2002 confirmou a definição de um 

espaço no qual uma classe média emergente afirmou seu status.

gestão de Adhemar de Barros manifesta o caráter dubio de sua postura com relação 

ao metrô. Amplamente favorável a ele conquanto instrumento de acessibilidade e de 

inclusão social pela democratização do espaço, o populista, por outro lado, tinha de ser 

contrário a ele na medida de seu apoio ao rodoviarismo, que, comprometido com o 

desenvolvimento nacional, drenava para si todas as atenções e 

detrimento de modalidades concorrentes, dentre elas o metrô.

2002 Atlante, p.59.
2003 Kawamura, p.115. ,
2004 Um exemplo aqui citado é o do engenheiro Frederico de Assis Pacheco Borba, de uma
estirpe de engenheiros ferroviários atuantes na Sorocabana premiado em 1971 pelo Ministério 
dos Transportes por sua monografia a respeito do anel ferroviário paulistano, Ideia antiga jamais 
levada à prática, (ver Borba, passim) '
2005 Com o qual foi agraciado em 1943 pelo Instituto de Engenharia por sua monografia O 
Metropolitano de São Paulo.

recursos em

Discursando ao receber o "Prêmio Dr. Euzébio de Queiroz Mattoso ,20 5 Lopes Leão 

recordou que os transportes em São Paulo estavam em sua totalidade muito aquém

Apesar das atribulações ao longo de suas administrações estaduais, o Adhemar 

maduro acercou-se de quadros técnicos competentes que atuaram ao seu redor como 

uma "intelectualidade orgânica"2003 especializada sobretudo em transportes. Por conta 

de seu envolvimento com o rodoviarismo e a Estrada de Ferro Sorocabana, o staff de 

Adhemar sempre contou.com um elenco de engenheiros que, embalados pelo otimismo 

emanado de tempos de desenvolvimentismo pioneiro, esforçavam-se para nivelar São 

Paulo e o Brasil com as matrizes do sistema capitalista em termos de infra-estrutura 

urbana e económica.2004

contou.com
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Mário Lopes Leão retoma a idéia de que a aglomeração urbana nada significa senão 

facilidade, conforto e segurança, resultando num viver mais económico em meio a
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Vale dizer, seu pensamento se contrapõe primeiramente à aversão de Anhaia Mello a 

soluções fora do modelo subúrbios rodoviários-freev/ays. Além disso, ao se ufanar de 

São Paulo, Lopes Leão louva o capitalismo industrial brasileiro. Lopes Leão tece uma 

série de considerações sobre o significado de seu metrô enfatizando a racionalidade no 
uso do espaço, as particularidades da vida moderna e o bem estar da população.2008 

O zoneamento era um segundo elemento constituinte de seu urbanismo, constituindo 

para ele, uma distribuição adequada das habitações entre locais de trabalho.2009

(...) Nas grandes cidades, de todos os meios de transportes, urbanos, se 

destaca o do "metropolitano", por constituir o elemento básico capaz de 

assegurar o transporte urbano rápido, seguro, cômodo e barato, fatores de 

magana importância para que São Paulo conserve o justo título de "Maior 

Centro Industrial da América Latina".2007

entendido unicamente como jardinagem,2010 

cega a elementos dos modelos difundidos 

rodoviarismo em grande escala, como 

parkways, defendidos por urbanistas como Anhaia Mello.2011

das necessidades da população que se expande a taxas extraordinárias.2006 

aprofundar nas origens desse processo, Lopes Leão partiu do pressuposto que

2006 Mário Lopes Leão In revista Engenharia n°- 25, p.84.
2007 Id., ibid.
2008 Leão, p.10. -----
2009 Id., ibid. Mário Lopes Leão era amicíssimo de Henrique Neves Lefèvre, do staff de Anhaia 
Mello e um dos principais teóricos do zoneamento paulistano. (Feldman, p.74)
2010 Leão, p.ll.
2011 E que de fato exerceram profunda influência nos padrões de urbanização da cidade, criando 
quase uma "mística" burguesa em torno de seus empreendimentos. (Ver Ottoni & Szmrecsanyi, 
loc.cit.) Mário Lopes Leão reconhece o valor da proposta de cidade-jardim de Howard, mas_ 
admite que a incerteza advinda-de-seu caráter excepcional de utopia restringe as possibilidades 
do modelo converter-se em um padrão de massa, negando-lhe (...) vitalidade social segura. 
(Leão, p.26)

Da relação habitação-trabalho aflora a questão dos transportes, uma das mais 

candentes de seu tempo, alertando para o fato de o urbanismo não mais poder ser 

provavelmente numa crítica à adesão 

na cidade pela Companhia City e do 

as expressways, freeways, highways
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Id., p.ll,
Id., p.12.
Id., ibid.
Id., ibid.
Id., p.13.
Id., p.14.
Id., pp.14/5.
Id., p.15.
Id., p.16.
Id., pp.21/8.

Transportes, higiene, condições
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2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022 ' Transportes, higiene, condições sociais, condições económicas, ^estética, defesa 
urbanização periférica, (id., pp.29/30) A higiene precede 
valores do sanitarismo, ainda válido_em f

(...) A cidade deve ser feita para o homem, para suas necessidades, para sua 

vida, para o seu conforto.2015

Destacando o

i e
' í o social talvez pela permanência de 

situações de capitalismo "pioneiro" como os de sua

Em seu entender, o urbanismo atual não poderia ocupar-se mais unicamente da beleza 

das paisagens, mas deveria contribuir para a solução dos problemas económicos, 

técnicos e sociais no dia a dia.2016 Menciona Chiodi, Unwin, Thomas Adams e Anhaia 

Mello para corroborar seu conceito de otimização dos recursos económicos utilizados 

na circulação visando atender àquelas solicitações.2017 Para ele era fundamental que o 

urbanismo se pautasse por uma mescla de ciência e arte.2018 Segundo ele, essa visão 

do urbanismo permitiria uma apreensão filosófica e pragmaticamente consistente da 

natureza da cidade, na medida em que considera seu aspecto "estático" - as vias, 

edifícios, normas e usos - vivificado por seu aspecto "dinâmico" - o trânsito de veículos 
e pedestres - e a interatividade reciproca desses elementos.2019

caráter compreensivo do conhecimento do urbanista, um "especialista 

em generalidades",2020 Lopes Leão postula para o urbanista um cabedal de 

conhecimentos semelhante ao que Vitrúvio recomendava para o arquiteto. Após uma 

revista das atividades do urbanista ao longo da história, mostrando-a como base de 

toda atividade económica e social,2021 Lopes Leão estabelece uma série de sete 

prioridades que deveriam ser atacadas de imediato pela ciência compreensiva do 

urbanismo.2022

permuta de bens e serviços2012 que viabiliza a existência. Nesse sentido, conclui que o 

sistema de transportes - em última análise, a própria dinâmica do organismo 
urbano2013 - é também um instrumento de trabalho que deve funcionar da forma mais 

racional e económica possível.2014 E reitera que
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Sua própria concepção urbanística fundamentou a utilização intensiva da "urbanização 

subterrânea", sobretudo no que se refere aos trabalhos veiculados pela "Comissão de 

Estudos e de Coordenação do Urbanismo Subterrâneo" de Paris, tratando de problemas 

de circulação e segurança.2025 O urbanismo subterrâneo conjugaria otimização dos 

recursos em transporte imposta pelo metro ao embelezamento das cidades, 

possibilitado pelo recurso ao subsolo como forma de permitir a circulação sem atingir o 

património artístico nem prejudicar o caráter da cidade,2026 mantendo e fazendo 

conviver no mesmo espaço urbano o presente e a história, o passado e o futuro.2027

época. A defesa era um tema decorrente entre os urbanistas brasileiros durante a II Guerra, 
quando Mário Lopes Leão escreveu sua monografia. Anhaia Mello também considerava 
argumentos de natureza bélico-estratégica ao defender a descentralização urbana, (meyer, 
p.101)
2023 Leão, p.30.
2024 /d., ibid.
2025 Id., p.32.
™Id-Jbid- ----

Ou, engrandecendo e embelezando, como dizia. Segundo Lopes Leão, (...) O 
congestionamento urbano das capitais e o desejo de conservar os vestígios preciosos do 
passado, incitaram os urbanistas a procurar no "sub-solo" um remédio salutar para a solução 
dos problemas dos serviços públicos, notadamente o da circulação e da projeção das cidades, 
(id., ibid.) —
2028 Feldman, p.45. 

■2ô^7d., ibid. 
2030 Ficher, p.484.

Conclui com uma interrogação retórica a respeito da utilidade da cidade.2023 Definindo 

os termos de seu humanismo sob o aspecto da vida urbana, responde afirmativamente 

e reconhece seu papel aglutinador do melhor e do indispensável a uma nação,2024 

guardando uma distância da excessiva descentralização defendida por Anhaia Mello, 

propondo um uso ótimo dos transportes e restringindo a livre expansão da cidade 

defendida por Prestes Maia.

Considero Lopes Leão o principal "intelectual orgânico" do staff de Adhemar para 

assuntos de transportes. Anhaia Mello, embora guardasse distância do líder pessepista, 

tomou parte no primeiro escalão do governo quando Adhemar venceu a eleição de 

1957 para a Prefeitura. Por sua vez, o engenheiro-arquiteto Carlos Lodi, apesar de 

pertencer ao staff de Anhaia Mello, assumiu a chefia do Departamento de Urbanismo 

da Prefeitura durante a gestão de Adhemar2028 e em 1960 publicou o volume 

Planejamento, fundamentos de um plano diretor para_São Paulo,2029 no qual constava 

uma proposta de metrô2030 com uma maioria de trechos subterrâneos.
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Examinaram-se neste capítulo os antecedentes históricos do líderes das três correntes 

de opinião que debateram o Ante-projeto a partir de suas bases sócio-econômicas. 

Procurou-se estabelecer uma relação entre suas posturas mais ou menos distributivas, 

assumidas como lideranças técnicas, formuladas sob o auge do populismo e da pratica 

de concessões às massas em troca de respaldo eleitoral.

Daí, interpretou-se Anhaia Mello, Prestes Maia e Adhemar como representantes de 

tendências económicas e políticas definidas ainda na primeira metade do século XX, 

quando se travaram os primeiros embates entre industriais "paulistas" e 

agro-exportadores "paulistanos", as quais evoluíram a partir do segundo pós-guerra 

para as posturas mais ou menos distributivas do bem de referência "acessibilidade", 

nos termos em que o postula Vasconcellos.

Vale dizer, o rodoviarismo elevou a má distribuição de acessibilidade a patamares sem 

precedentes, sobretudo ao redor das avenidas do T. Assim, a distribuição da 

acessibilidade no interior dos modelos de cidade defendidos pelos três protagonistas to 

o critério de avaliação do grau relativo de Inclusão decorrente de seu projeto polmco e 

de seus modelos económicos. Enfim, buscou-se estabelecer o nível das relações entre 

as posturas que assumiram nos debates do Ante-projeto, tais como contra , 
e "em termos” e suas posturas frente ao desenvolvimento e à substituição de 

importações, aqui considerada a luta política essencial ãTase da historia econom.ca 

brasileira do século XX. Resumindo as mudanças que apresentaram em suas pos.çoes 

ao longo da história, construímos o Quadro 6.1.

Parte-se do pressuposto que a variável fundamental que aufere o grau de exploração 

da força de trabalho no contexto rodoviarista aqui estudado é a acessibilidade , 

entendida como a "facilidade de se chegar aos destinos",2031 capacidade de consumir o 

espaço, ou o grau de liberdade de um indivíduo. O rodoviarismo é entendido 

politicamente como a prática de o poder público bancar o sistema viano e deixar a 

distribuição da acessibilidade para os trabalhadores de menor renda como um entre 

tantos favores do populismo, a qual lhes é distribuída em doses mínimas, apenas 

suficiente para sua reprodução, não seu aprimoramento humano.

2031 Vasconcellos [1996a], p.31.



Jovem Maduro
Protagonista

Política PolíticaEconomia SociedadeSociedade Economia

Não-distributivoLiberalAnhaia Mello Anti-populistaProgressista LiberalDistributivo

Prestes Maia Indiferente* Não-distributivoConservador Não-distributivo PopulistaLiberal

Não-distributivoAdhemar Protecionista Conservador Distributivo Protecionista

*

e

2032 Id., p.32.
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Quadro 6.1 Evolução ideológica dos três protagonistas (antes e depois de 1945) com

RELAÇÃO À DISTRIBUIÇÃO DE ACESSIBILIDADE NO INTERIOR DE SEUS MODELOS DE CIDADE E TRANSPORTES

i 
e
( 

f 
t

rl
<1

d

Populista

A postura "indiferente" de Prestes Maia se deve a sua situação subalterna no interior 

do PRP no início de sua carreira na Prefeitura paulistana.

Em resumo, concluímos que o caráter liberal e anti-protecionista da agro-exportação à 

qual se vinculava o "paulistano" Anhaia Mello, conjugado às suas preferências por 

modelos urbanísticos dispersivos como o da cidade-jardim, os paradigmas do RPAA e 

da Califórnia meridional levou-o à aversão a meios de transporte que propiciassem a o 

adensamento e a concentração como é o caso do metro, expressa em sua subscrição à 

afirmativa de Lewis Mumford (do RPAA) segundo a qual o subway não passa de 

"esgoto de gente" e que sustentou sua posição durante os debates do Ante-projeto.

Verificou-se que suas biografias políticas poderiam ser divididas em duas fases, a 

"jovem" e a "madura", nas quais suas características de modo geral se invertem como 

consequências das alterações no quadro conjuntural impostas após 1945 pela 

redemocratização do país. Com a emergência política dos trabalhadores menos 

qualificados, além da polarização de forças pró e contra o apoio governamental ao 

crescimento e diversificação da indústria para o mercado interno, sobretudo a 

automobilística.
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A figura e a complexidade do papel de Anhaia Mello na história paulistana avultam 

sobremaneira em 1947. Com efeito, são representativos de uma correlação de forças 

económicas, sociais e políticas variadas em cujo epicentro poderíamos situar a 

agro-exportação renovada a partir do trabalho do agrónomo Fernando Costa 

fortalecendo posturas políticas identificadas com o antigo PD, e a ideologia 

democrata-cristã rapidamente difusa pelo país a partir do Congresso no Uruguai e da 

estada em São Paulo do padre Lebret também em 1947.



I

417

I 
I

I 
I 
I 
I 
I 
I

r
i
i

i
i
i
i
i
i

i

i
i
i
i

0 "paulista" Adhemar, por sua vez, herdeiro do industrialismo e do protecionismo de 

Simonsen, mas também do rodoviarismo e da intolerância ideológica de Washington 

Luiz, não honrou o legado de inclusividade social prometido pela sigla do seu partido, a 

qual, aliás, adquirira de Café Filho, que se tornou vice de Vargas e seu sucessor após o 

suicídio. Apesar de seu início promissor, envolveu-se logo em incontáveis escândalos 

que contribuíram para desnaturar diante das massas o desenvolvimento que defendia, 

para satisfação de seus muitos oponentes.

difundiu-se o planejamento "sério" e o desenvolvimento de posturas políticas radicais à 

esquerda enquanto crítica e alternativa ao populismo de caráter assistencialista 

praticado por quadros ligados ao desenvolvimento de Vargas e Adhemar.

. i
i

■

(...) a bandeira tricolor do urbanismo, como fonte inspiradora de seus

trabalhos (...),2033

Por esse motivo, Adhemar foi o que mais se valeu do populismo como forma de 

manter-se no Executivo e sobreviver politicamente. O longo jejum de poder pelo qual 

passou entre 1951 e 57 quase lhe foi fatal, razão pela qual-acenou em diversas 

oportunidades com o metrô, atropelando o Ante-projeto, favorecendo a ALWEG ou o 

subterrâneo de Lodi, buscando seduzir o eleitorado para recolocá lo em cargos de 

importância crescente como o governo estadual e a Presidência da República.

Devido a seus vínculos com a indústria e a -Estrada de Ferro Sorocabana, Adhemar 

acercou-se de engenheiros que traduziam em idéias urbanísticas suas determinações 

políticas. Esse foi o caso de Mário Lopes Leão, autor de um trabalho coerente sobre a 

cidade e o metrô, do quaLÃdhemar se aproveitou para que pudesse, na condição de 

político e leigo em meio a tantos engenheiros e arquitetos qualificados, participar dos 

debates suscitados pelo Ante-projeto, ainda que da forma desastrada como o fez.

Semeando uma proposta política radical, inspirada inclusive no marxismo, em meio a 

uma elite agrária altamente culta e refinada vinculada ao extinto PD, a combinação 

Anhaia Mello-padre Lebret-PDC originou o que Arasawa denominou "igrejinha", um 

amplo círculo de contatos no interior do qual empunhou-se

2033 Meyer, p.161.
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No Ante-projeto negou o quanto pôde a natureza subterrânea do metrô, impedindo 

que a cidade se aproveitasse de seu poder descongestionante e de sua capacidade de 

mandar para o sub-solo o grosso da circulação que estava por levar São Paulo à beira 

do colapso urbano. O Ante-projeto revela, pois, a falta de ousadia de Prestes Maia que, 

segundo Anhaia Mello, acompanhou-o desde sua primeira gestão na Prefeitura.

Finalmente, Prestes Maia, parvenu "paulista" na juventude e "paulistano" após o 

Estado Novo, viveu as"ambiguidades de sua condição. No auge do rodoviarismo urbano 

de Washington Luiz, elaborou o Plano de Avenidas, basicamente automobilístico e que 

incluía uma pequena proposta ad hoc de metrô, como réplica ao projeto de metrô da 

Light "dos bondes".
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Udenista, participou de várias disputas eleitorais e, entre 1955 e 1956, às vésperas do 

pleito municipal de 1957, foi incumbido por seus maiores adversários políticos da 

elaboração do Ante-projeto. Elaborou então um projeto ambivalente, que parecia, ao 

mesmo tempo, sedutor para as massas, mas que não ameaçava diretamente o 

predomínio dos transportes rodoviário na divisão das modalidades de circulação urbana 

em São Paulo.
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2034 SlCIUANO, p.8.

A esse respeito, deixamos algumas questões. Como pôde, na Comissão do 

Metropolitano, um engenheiro como Lauro de Barros Siciliano ter sido subordinado de 

Prestes Maia? Como se explica que um profissional que na década de 1950 já 

propugnava pela cibernética como auxiliar da administração municipal, vislumbrava o 

futuro dos transportes em São Paulo nos helicópteros, que o álcool era uma boa 

alternativa à gasolina como combustível, 2034 estivesse abaixo de Prestes Maia na 

hierarquia em se tratando de solucionar um problema da magnitude da circulação e 

dos transportes paulistanos? Porque Siciliano subordinou-se a um virtuose no 

urbanismo monumental? Porque ao invés do planejamento sério e audacioso no trato 

com os interesses estabelecidos, predominou em São Paulo a "prudência" e o bei canto 

urbanístico dos planos e das grandes obras viárias?



EPÍLOGO. METRÔ EM SÃO PAULO: 
TARDE DEMAIS OU ANTES TARDE 

DO QUE NUNCA?
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sumária avaliação do que representou o início da construção 

e 
Após o golpe de 1964, com o apoio de Jânio

I 
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I "Paulistano" eleito com expressiva votação popular em pleno regime militar, Faria Lima 

contou com recursos indisponíveis a seus antecessores, originados com a Constituição 

de 1967 e com empréstimos internacionais2037 e, desse modo, instituir a 31 de agosto 

de 1966 o Grupo Executivo do Metrô (GEM) encarregado de sua viabilização.2038

”” O tenente carioca do Corre» Aéreo Naci^i (CAN) »sé V.cente
2Prêam'BUraOsi,T“a7rAB° — o ^0 e organizou o = da Ae™^ 

Campo de Marte em São Paulo. Seu trabalho chamou a atençao o g . caria uma
que o nomeou presidente da VASP em 1955. Em seu primeiro car9° ' transferiu
recuperou as finanças e ampliou as linhas em operaçao da empresa. ' Carvalho Pinto 
para a Secretaria de Viação e Obras, e, já brigadeiro, fo, mantido » cargo^rvalto Mo 
em 1959. Durante a breve passagem de Jânio pelo governo federal fo. presidente do BNDES.

^sZ™ candidatos gue disputaram a. Prefeitura 9™^

M et^T Para ° - ?
Finanças); tinha como secretário executivo Ma Fiaueiredo Ferraz Luiz Carlos Berrini Jr.,
Pereira Rodrigues, Antônio Delfim Netto, Jose )jão 9Na composiçãó do GEM, como na da 
Luiz Carlos dos Santos Vieira e MS dmvélá‘« ^"SsSicTSm'?™ °de fo'rças políticas 

s=r£ xxtjí1 s— “ - ‘t
Hgaâo à liderança emergente de Paulo Maiuf remete-se

EPÍLOGO. METRÔ EM SÃO PAULO: TARDE DEMAIS OU ANTES TARDE DO QUE NUNCA?

E. 1 Faria Lima, metrô e populismo ----

A 28 de dezembro de 1968, praticamente três meses antes de transmitir o cargo a 

Paulo Maiuf, Faria Lima iniciou as obras da linha Norte-Sul do metrô paulistano. Mais 

do que um "sonho" dos paulistanos, em suas palavras, depreende-se que estava se 

realizando um desejo inúmeros brasileiros, sobretudo das regiões "sub-desenvolvidas", 

que àquela altura em 1968, ainda embalados pela onda desenvolvimentista levantada 

na década anterior no epicentro paulista, identificavam a cidade de São Paulo como o 

pólo para onde deveriam migrar em busca de uma vida próspera e feliz.

Nesse sentido, cabe uma

do metrô paulistano por Faria Lima, sobretudo em se considerando o Ante-projeto 

sua postura política sui generis.2035

- politicamente suspenso pelo AI-1 -, de Carvalho Pinto e da UDN, Faria Lima venceu 

seus cinco adversários na eleição para prefeito obtendo significativos 30% dos 
votos.2036
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■ os ônibus do centro da 
rodoviária (de propriedade da

Em 1965, a Semana do Metropolitano em São Paulo, promovida pelo IE, praticamente 

exigiu a construção imediata do metrô, afirmando a "dependência" da cidade a esse 

meio de transporte. Em 1967, ocorreu a tumultuada passagem do coronel Américo 

Fontenelle pela Diretória do Serviço de Trânsito (DST) atestando a falência do Plano de 

Avenidas, levando à tomada de medidas drásticas tanto para domar o fluxo de veículos 

quanto para reduzi-lo em volume.2044

Cônscio de seu peso político, Faria Lima só ingressou na legenda situacionista para 

garantir sua participação na disputa pelo governo do estado, a qual tinha grande 

possibilidade de vencer devido à "vitrine" de sua administração paulistana. Mesmo com 
Jânio confinado em Corumbá, o AI-5 e as eleições indiretas para governador.2043

Faria Lima definiu-se por volta de 1967 como o candidato natural das forças 

"populares" que o secundavam para a sucessão de Abreu Sodré no governo do estado 

em 1970.2041 Desse modo, por sua administração paulistana, Faria Lima ganhou 

projeção e prestígio nacionais, sendo inflado politicamente.

Faria Lima foi uma figura contraditória na fase inaugural do regime de 1964. Com uma 

administração equilibrada em obras "viárias" e "sociais", Faria Lima tornou-se, junto 

com Carvalho Pinto e Abreu Sodré, uma das três maiores lideranças políticas paulistas 

do período. Militar ma non troppo, apesar de identificado com as diretrizes da 

administração Costa e Silva, não se filiou imediatamente à Arena quando o AI-2 

extinguiu os antigos partidos políticos, chegando mesmo a manter em sua equipe de 

governo quadros do MDB.2042

Lima deu início e concluiu um grande número de obras,2039 

marginais dos rios Tietê e Pinheiros.2040

indiretamente a Adhemar de Barros do qual foi sucessor; Quintanilha Ribeiro, Mastrobuono e 
Bernni Jr. ligavam-se a Jânio, Faria Lima e Prestes Maia, grupo o qual, após oscilar entre as 

. A . , na década de cinquenta convencera-se finalmente do caráter inadiável do 
metro paulistano.

DÍCÍOnár'O, lOC.Cit.
2040 Id., ibid.
,na, D'c>onario, p.1841.
2042 Id., ibid.
2043 Id., ibid.

A administração Fontenelle do DST procurou basicamente eliminar 
cidade, deslocando - sem nenhum recurso de infra-estrutura - a i 
Folha de São Pau/oj-para terminais em bairros, confinando os terminais urbanos fora da rótula. 
Tentou também conferir alguma utilidade ao que restara do Plano de Avenidas, e às próprias,
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Após a saída de Fontenelle da DST, tornou-se urgente a necessidade de um plano 

abrangente para os transportes paulistanos,2049 induzindo Faria Lima expedir medidas 

que levaram à elaboração do Plano Urbanístico Básico (PUB) e ao metrô.2050

Coordenado pelo Grupo Executivo de Planejamento (GEP) da Prefeitura de São 
Paulo2051 e publicado em 1969, o PUB deveria responder em caráter de urgência à 

saturação do esquema rádio-concêntrico consagrado em São Paulo pelo Plano de 

Avenidas. Todavia, refletindo a evolução no interior dos compromissos assumidos pelo 

regime de 1964, o PUB, segundo Sarah Feldman, sepultou a

estabelecendo dois anéis ao redor do centro com mão única e sentidos opostos e impondo mão 
única nas radiais, moralizar a prática do estacionamento eliminando privilégios e aumentar a 
área exclusiva para pedrestes. (Lefèvre, pp.98/103)
2045 Id., p.97.
2046 Ver Vasconcellos [1986a].
2047 Id., p. 102.
2048 Id., p.103.
2049 Id., p.105.
2050 Id., p.106.
2051 Segundo Sarah Feldman, o GEP - em 1972 Coordenadoria Geral de Planejamento 
(COGEP) - foi um (...) subproduto da resposta dada aos setores que se mobilizam pela 
institucionalização de um sistema de planejamento que atinja os níveis federal, 
estadual, metropolitano e municipal (...), constituíndo-se num (...) quadro jurídico e 
institucional para um planejamento hierarquizado, que abrange todas as. esferas de 
governo e assegura recursos financeiros para viabilizar o planejamento local que se 
instala no Brasil(...) marcando sua autonomia no seio do Estado. (Feldman, pp.128, 
134) Transitório, subordinado ao prefeito e entrosado com o Departamento de 
Urbanismo, ao GEP cabia elaborar planos locais e regionais. Inovou ao fundir 
planejamento urbano^físico, económico e social. Influenciou a criação por Abreu Sodre 
do Conselho de Desenvolvimento Integrado do Estado de São Paulo e do Grupo 
Executivo da Grande São Paulo (GEGRAN). (Feldman, p.130, Scherer, pp.317/8, 
Almeida, p.39)

Sua atuação pautou-se por interesse ligados à indústria automobilística. Em entrevista 

a'O Estado de São Paulo, Fontenelle -declarou que o pagamento à FONTEC, sua 

empresa de consultoria, era efetuado por meio de uma subvenção dos fabricantes de 
automóveis.2045 Organizadas para favorecer os motoristas dos carros de passeio,2046 

suas "operações" agravaram o congestionamento no centro paulistano, contribuindo 

indiretamente para intensificar a descentralização.2047 Além disso, acirraram ainda 

mais a contradição entre o transporte individual e os coletivos ao facilitar o acesso dos 

carros ao centro, penalizando os usuários dos ônibus.2048



conforme estipulado na constituição do GEP. Ao invés disso, o PUB foi
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(...) idéia de processo de elaboração do plano pelo órgão técnico da 

administração articulado a uma comissão composta por representantes da 

sociedade (...)
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(...) elaborado por uma equipe multidisciplinar montada e subcontratada por 

empresas privadas de consultoria (...),2052

Segundo Lefèvre, no PUB são analisados e comparados quatro conceitos de estrutura 

urbana, que diferem pela maior concentração ou dispersão da habitação e emprego e 
pela concentração em torno do centro ou em torno de cinco centros sub-regionais,2057 

a partir dos quais foram preparados três modelos que serviram para testar os sistemas 

alternativos de transportes.2058

Esses sistemas tinham em comum o estabelecimento de duas redes básicas: uma 

malha ortogonal de vias expressas e uma rede rádio-concêntrica de linhas de Metrô, 

estas seguindo os estudos até então feitos pelo consórcio Hochtief-Montreal-Deconsult 

(HMD)2059 e futuramente integrada ao sistema ferroviário, estando presente no PUB a 

crença que seria possível resolver o problema de transportes de São Paulo com uma

efetivamente ocorreu, sendo o contrato para sua execução assina o fccherer D 320) 
Munttípio de São Paulo e as empresas Asplan, Daly, Montreal e Wilbur Smth-^d"d° Paíém dos
2054 (...) trata-se do mais diversificado plano jamais elaborado no Brasd/ab^™d£ ’culturai
aspectos urbanísticos, a educação, saúde, habitaçao, bem-estar social ^.^ségunrança 
esportes, poluição do ar, gás, limpeza pública, comunicações, duminaçao puMa, seg 
pública, abastecimento, finanças e administração publicas. (Villaça [ ], p.
2055 Id., p.216. —
2056 Id., p.215. ------
2057 Lefèvre, p.107.
2058 puB (Volume Síntese), p.68.
2059 Lefèvre, op.cit., p.108.

duas brasileiras e quatro norte-americanas.2053 Segundo Villaça, não se deve 

considerar o PUB um plano "urbanístico", pois trata de toda a infra-estrutura da 

administração municipal, não apenas a urbanística e viária.2054 Tampouco pode ser 

adjetivado "básico" pelas dimensões do trabalho;2055 e é ainda menos um "plano 

diretor".2055



De fato, o PUB propunha-se atuar em dois níveis, o
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extensa rede de vias expressas e com uma também extensa rede metroviária, 

restituindo cDêquilíbrio da asfixiada estrutura rádio-concêntrica existente.2060

O PUB menciona a proto-história do metrô e o Ante-projeto, relatando que em 1956 foi 

formulado o "plano Prestes Maia", consistindo de várias linhas radiais de Metrô, 

atravessando a zona central de São Paulo,2062 na realidade, uma vez, já que das três 

linhas radiais, apenas uma (a Norte-Sul) propriamente a atravessa. As outra duas, 

acompanhando aproximadamente o Perímetro de Irradiação, procuram contorná-la.

Apesar de elaborado a partir do esgotamento das possibilidades de organização do 

sistema viário do centro da cidade com base no Plano de Avenidas e na ausência de 

metrô, o PUB é bastante sumário quanto a este, limitando-se a uma breve menção a 
seu respeito.2061 À página 182 do volume IV, no item "Metrô", registra-se que a 

necessidade de um sistema de trânsito rápido fora reconhecida há mais de quatro 

décadas e pelo menos oito propostas para tal sistema foram preparadas.
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jamstas progressistas (metro ambas , atUremarismo que preparava-se para
contraste com o '^ez-feme urban encama P d„ que .|nibe. „
retornar apos a morte do líder com rauio naiui, s 3
iniciativa privada.
2061 HMD, citado no PUB, p.182.
2062 PUB, p.68.
2063 Feldman, p.145.
2064 O Dirigente Construtor, loc.cit.,_P-L3. rhpnara a hora de enfim estabelecer um
2065 (...) Assim parecia à administraçao da cid q provavelmente, mais do que
projeto muitisetorial e integrado Sorigem a esta iniciativa a ênfase sobre
a necessidade de mtegraçao de açoes da Pr ,■ u ° Kgjme impiantado no
o planejamento, como instrumento 50 *e a de c'rédjtos naCionais e estrangeiros para 
país tentava instituir. Acres^\se aJ^a do 'prefeito de São Paulo. Brig. Faria Lima, que via no 
estudos deste tipo, e a ambiçao política ao rrererw
Plano um argumento eleitoral positivo. (Almeida,

Segundo Sarah Feldman, o PUB poderia ser interpretado como o memorial de um 

"projeto sem destinatário"2063 de Faria Lima intitulado "Nova São Paulo", denominação 

que imprimiu a sua gestão, simbolizada por uma rosa sobre uma colher de pedreiro. 

Com a "Nova São Paulo", Faria Lima propunha por meio de um conjunto de obras 

públicas de todo tipo, tornar São Paulo uma cidade mais humana , ou, poderíamos 

entender, mais inclusiva.2065
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(...) a obra-chave da municipalidade para melhorar as condições de transporte 

de massas na Capital paulista.2069

(...) nível "básico" que se refere ás condições de sobrevivência da maioria da 

população e o chamado "nível de conforto" que se~relaciona à melhoria das 

condições da população que já superou o "nível básico".2066

Id., p.55.
O Dirigente Construtor, loc,cit., p.22.
W.’,Pp,34. (...) O PUB apresentava, na verdade, a somatória de três planos[diferentes, 

primeiro plano compreendia a formulação de uma estrutura urbana para a 
município, compreendendo propostas de uso do solo, circulação e transportes, s , '
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A construção do metro paulistano foi uma prova de fogo para os quadros técnicos que 

dela tomaram parte. Iniciá-la resultou de um embate político de mais de setenta anos 

e a repercussão de tal fato foi da maior importância para alavancar a ascensão de 

Faria Lima-junto à opinião pública qualificando-o para a sucessão estadual de 

São Paulo.2071

Na "Nova São Paulo" a população seria resgatada do "caos urbano" paulistano2067 

fulcro residia no problema dos transportes.2068 

metro, a maior obra urbana, fosse considerado

Com a "Nova São Paulo" Faria Lima deu um passo importante no desenvolvimento 

urbano paulistano ao permitir, novamente, um surto de expansão descentralizada sem 

ruptura com o centro histórico da cidade. Ao mesmo tempo, avançou as obras das 

marginais do Tietê e Pinheiros, permitindo a expansão rodoviária e a ocupação das 

futuras edge cities e, enfim, iniciou a construção do metrô, para preservar a 

acessibilidade ao centro e salvaguardá-lo do total colapso.2070

o principal elemento do PUB pois a sua definição comprometia todas as P

2070 Segundo o estudioso do PUB Fernando R. C. de Almeida, (...) Os ^'^d^ ^gênua que o 
dizer, consistiram num comprometimento excessivo com o o imismo. . a propostas 
crescimento significaria também um aumento da riqueza para medida em que a
generosas mas descabidas, e afinal ao seu prematuro engave ame ' propostas
situação urbana, a cada dia se mostrava sua deterioração, em total desacordo com as pr p 
^^ComoStório de Viação e Obras dcnjovernador Jânio Quadros,

imagem de administrador competente e sensível. Sua.secretariai n p.125) Segundo
hidroelétricas, como também grupos escolares, faculdades e hospi . ( 'ha preSidencial, 
Bocchi, foi Faria Lima quem "avalizou" Jamo diante do pais durante sua camp
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Sua maior preocupação era a obtenção de recursos para construir o metro. Fagnani 

defende que o início da construção do metrô paulistano representou a possibilidade de 

se iniciar um processo de maximização imediata de lucros privados em interesses 

empresariais e burocráticos, assinalando um ponto alto np desenvolvimento e na 

substituição de importações. Isso num contexto autoritário em que fornecedores de 

bens e serviços se articularam com a máquina governamental para auferir os lucros 

privados acima mencionados.2073

"inclusivos" das obras ao dar como

seu secretário fazia no estado de São

Com efeito, Faria Lima iniciou a construção do metrô paulistano, reservando à 

indústria brasileira, apesar das difíceis diretrizes do GEM,2074 um papel de relevo na 

assimilação, crítica, adaptação e desenvolvimento tecnológico específico para o caso 

paulistano, acenando com benefícios para todos:

Mesmo com o janismo em baixa após a renúncia do presidente, Faria Lima venceu as 

eleições municipais superando por ampla margem os adversários, inclusive um aliado 

tradicional como Montoro, do PDC. Conspirador ativo em 1964, considerava-se o 

herdeiro político de Jânio e afirmou que cassá-lo foi "o maior erro da revolução".2072

(...) A Linha Norte-Sul da cidade começou a ser rasgada (...). Milhares de 

operários, equipes de engenheiros, calculistas, projetistas e técnicos de vários 

níveis, sob o comando da Companhia do Metropolitano de São Paulo, irão 

constituir a vanguarda de um exército maior que participará da mesma batalha 

nas indústrias (...), todas elas solicitadas a participar significativamente com 
seu esforço produtivo. (...) Paralelamente, a tecnologia nacional continuará a 

bem desincumbir-se do encargo de assimilar, criticar, inovar e adaptar as 

técnicas desenvolvidas alhures à nossa realidade e às caractensticas de nosso 

país. E a mocidade brasileira passará a contar com um gigantesco laboratório e 

campo de pesquisas e treinamento desde já abertos a todas as 

Universidades.2075

(id., p.126) o qual acenou fazer pelo Brasil afora o que 
Paulo.
2073 /d,/ P*128'

2074 Em trabalho de 1966 o GEM exigiu nacionalização de 57 a 95% do r°d^nt®' 50% 
para o equipamento de sinalização e 100% para os insumos das obras civis. (HMD, I, p.l)
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(...) basicamente com capitais municipais, com diminuta participação dos outros 

níveis do governo.2063

(...) impressionante (...) determinação do prefeito Faria Lima em agilizar o 

início do empreendimento (...),2078

(...) o afluxo de brasileiros de todos os rincões, ávidos por se associarem à 

glória de construir pioneiramente no país, o metrô paulista (...)2075
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0 metrô paulistano começou a ser construído graças à Constituição de 1967, à reforma 

tributária que elevou o Imposto Predial, repassou para as capitais dos estados os 

excessos na arrecadação do Imposto sobre Vendas e Consignações,2080 do Imposto 

sobre Circulação de Mercadorias2081 e a empréstimos internacionais tomados pela 

Companhia do Metrô.2082 Apesar dos protestos em virtude do anúncio de medidas 

impopulares, os recursos arrecadados foram de tal monta que permitiram a Faria Lima 

atacar as obras da linha Norte-Sul

manifesta logo no início de seu mandato.2079

revelando o populismo sobrevivente à fase "constitucional" do regime de 1964.2077

2075 Id., p.5. A esse respeito ver também Viola et aí., IV, p.18.
2076 HMD, toc.cit.
2077 O programa de obras e em particular a perspectiva do metrô catapultaram de tal forma sua 
popularidade, que numa pesquisa publicada pelo jornal Folha de São Paulo a 14 de abril de 1968 
para saber quem era "a personalidade mais importante do mundo", Faria Lima só perdeu para o 
papa Paulo VI, ficando à frente do presidente Costa e Silva e do cantor Roberto Carlos. (Bocchi, 
PP-134/5)
2078 Fagnani, p.246.
2079 (...) "Chega de falar de metrô, vamos construí-lo (...). Não há nada que nos detenha em 
nosso caminho para o metrô de São Paulo" (...) (Faria Lima in Solução do Metrô está no Meio 
desses 200 Quilos de Papel, JT, 16-XII-1966, citado por Fagnani, ibid.)
2080 Bocch~P.131.
2081 Id., p.133.
2082 Id., p.156.
2083 Id., ibid.
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e retardou parte de seus planos ao iniciar as obras do.Minhocão sobre o traçado 

proposto da linha oeste do metrô, adiando sua construção por quase vinte anos. Mas 

as marginais estavam quase prontas, e a expansão com descentralização sem ruptura 

de São Paulo, sinalizando que o triunfo magnânimo de Anhaia Mello sobre Prestes Maia 

e Adhemar seria apenas uma questão de mais alguns mandatos.

(...) ao assumir a Prefeitura mandou incinerar milhares de volumes do PUB 
porque para ele não passavam de propaganda política (...),2088

ao governo

De fato, Faria Lima faleceu em

Id., p.137.

O Dirigente Construtor, v.6, no.l, p.23. Ex-SAGMACS. (Feldman, p.144)
"Sempre em finaLde_mandato", segundo Villaça.
Feldman, loc.cit.
Lefèvre, p.107.
Levy, p.82.

E.2 O Ante-projeto e o metrô paulistano

Catorze dias após a exoneração de Fontenelle, a Prefeitura expediu cartas-convite a 

empresas técnicas solicitando propostas para a contratação e o desenvolvimento do 

PUB. Contratadas as empresas que o elaborariam em 1968, o produto final foi 

apresentado à Municipalidade no ano seguinte.2089 Ao mesmo tempo que reafirmou 

diretrizes de descentralização propostas pela SAGMACS, o PUB privilegiou o

transporte coletivo em detrimento do individual ao apresentar em suas páginas uma

o PUB também pode ser 
entendido, segundo Sarah Feldman, como um "programa de governo", análogo ao 

PAGE de Carvalho Pinto, lançado pelo prefeito Faria Lima candidato 

estadual no apagar das luzes de sua gestão.2087 

setembro de 1969, cinco meses após transmitir o cargo a Paulo Maluf, que

Faria Lima ingressou na ARENA sondado para assumir a pasta dos Transportes do 

governo Costa e Silva.2084 Mesmo em um governo impopular como o' dè Abreu Sodré, 

Faria Lima era considerado o candidato natural a sua sucessão para as eleições 

indiretas de 1970. Bocchi afirma que suas intervenções no sistema de transportes 

paulistano marcaram definitivamente sua administração e a própria cidade de São 

Paulo, assegurando sua candidatura e uma virtual vitória.2085

Dirigido pelo engenheiro Mário Laranjeira de Mendonça,2086
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proposta de expansão do metrô articulado à rede ferroviária suburbana juntamente 

rom uma malha de vias expressas.2091

Cabe então verificar em que diferem o Ante-projeto e a proposta elaborada a partir de 

1965 pelo GEM, modificada em 1968 após a elaboração do projeto do consórcio HMD 

resultando no metrô existente, seja na concepção geral, nas linhas e nos insumos 

operacionais, para se compreender, enfim, a virada ideológica que fez do staff de 

Anhaia Mello os paladinos do que antes consideravam "esgoto de gente".

í >

0

A análise do primeiro escalão do GEM revela o arco de forças combinadas que 

momentaneamente haviam deslocado o adhemarismo dos centros políticos decisórios 

em São Paulo, agrupando nomes vinculados a partidos de opinião divergentes a 

respeito do metrô nos tempos do Ante-projeto.2094

E.2.1 O METRÔ NECESSÁRIO

A disposição de se construir o metrô paulistano começou a se efetivar nos últimos 

meses da segunda gestão municipal de Prestes Maia. Todavia, após a vida institucional 

do Ante-projeto, de 1956 a 1965,2095 um conjunto fatores internos e externos à cidade 

tornou cada dia mais evidente que São Paulo descuidara-se de equipar-se com

Sua elaboração incorporou os resultados da primeira pesquisa origem-destino, 

realizada entre maio e junho de 1967 (pesquisa OD-67), e definiu que a rede básica de 

metrô seria formada por quatro linhas perfazendo 66 km construídas a uma média de 

6 km/ano e com 62 estações distantes umas das outras em média 900 m.2093

2091 Id„ ibid.
2092 Lefèvre, p.108.
2093 O Dirigente Construtor, ibid., pp.34/5.

Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro (Secretário Municipal de Finanças), coordenador, 
Marco Antônio Mastrobuono (assessor de Faria Lima), secretário executivo; e membros Alberto 
Pereira Rodrigues, Antônio Delfim Netto, Figueiredo Ferraz (do staff de Anhaia Mello), Berrini Jr., 
Luiz Carlos dos Santos Vieira e Maury de Freitas Julião.
2095 Da qual trataremos adiante.

Acreditava-se, segundo o PUB, que seria possível resolver o problema de transportes 

de São Paulo com uma extensa rede de vias expressas e com uma também extensa 

rede metroviária, que reequilibraria a asfixiada estrutura rádio-concêntrica 

existente.2092
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desconhecem os ensinamentos e
2099

transportes coletivos de massa dignos da condição metropolitana na qual acabava de 
ingressar. -------
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(...) continuam a manter e ampliar (...), projetam

seus (...),2098

(...) reafirma-se (...) quando não se 

exemplos modernos do urbanismo (...),

De fato, polemizando com Anhaia Mello a respeito do metrô nas páginas do 

Ante-projeto, Prestes Maia reconhece que em meados da década de 1950 as maiores 

cidades do mundo

E.2.1.1 O surto metroviário mundial

No capítulo XI do Ante-projeto (o exemplo universal), Prestes Maia enumera os casos 

das cidades que então iniciavam ou prosseguiam na construção de seus metrôs, não 

escondendo, inclusive, que em sua maioria tratavam-se de subterrâneos.2096 Mas, 

como foi apontado por Osello, o orgulho e a rivalidade entre Prestes Maia e Anhaia 

Mello dificultaram a institucionalização do planejamento sério em São Paulo2097 adiando 

a reboque o início da construção e a entrada em operação do metrô paulistano.

ou iniciam os

atestando a ocorrência de um surto de construção metroviária motivado pela 

recuperação económica que se seguiu ao fim da II Guerra e que durou até meados da 

década seguinte.2100

2096 Milão, (PMSP [1956], p.75) Chicago, (/</., P-76) Montreal (jd., pp.78/9) e Rio de Janeiro, (Jd., 
pp.81/3)
2097 Ver Osello, p.2(».
2098 PMSP [1956], p.73.
2099 Id., ibid. Grifos de Prestes Maia.  . iniríanttn „2100 (...) se os metropolitanos fossem obsoletos, nao o estariam projetando, iniciando e
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Por esses motivos, o engenheiro Lauro de Barros Siciliano, ex-membro da Comissão do 

Metropolitano, deixou entrever em seu artigo O Metrô Paulistano publicado anos mais 

tarde na revista Engenharia Municipal, que o Relatório Buchanan causara forte impacto 

nos meios técnicos paulistanos,2107 contribuindo para difundir entre os quadros da 

Prefeitura que o metrô deveria ser executado o quanto antes e prioritariamente

9randes cidades*{id- p-83>;AL0UCHE- p-6i.
Unido^ob^ coordpOn^lnHnStltUt°Kde Pesquisa em Tráfego (H.M. Stationery Office) do Reino 
Unido sob a ^denaçao dojengenheiro Colin D. Buchanan. (Buchanan, p. 10) 
denominado "Traffíc in towns", identfw^ H ° "relatório Buchanan" (...)
ambiente, propondo uma reorganização doesoacn aq acessibilidadae
automóvel. (Vasconcellos [1996a], p.li) P Q reduzisse os impactos negativos do 

demanda “d™ t^nspone^foi"^famoTo^Relatório^B^h300^^^0 d° US° d° S°'° ComJ- 
Transportes e da Habitação (...) em aueT0 Buch3nan, feito para os Ministérios dõs^ 
processo mais abrangente de planejamento urhfn^0 urban°fo' visto como Parte da um 
tratamento interdisciplinar da problemática nrh^ C°m todas as implicações sobre o 
das zonas centrais, etc. (Barat, pp.,29/30) ' admimstração, reurbanização, revitalização

2104 "Onslaught" no original. (Buchanan, p.243)
2105 !d.t ibid. ’ J
2106 Lefèvre, p.95.
2107 Eduardo Alcântara Vasconcellos reconhece

E.2.1.2 Uma crítica respeitável ao rodoviarismo

Outro fator que levou a uma consideração mais séria do problema da circulação, dos 

transportes coletivos e do metrô foi a publicação em 1963 na Inglaterra de 

Traffic in Towns, conhecido como "Relatório Buchanan"2101, o primeiro trabalho que 

estudou o desenvolvimento a longo prazo do sistema viário e sua influência sobre o 

ambiente urbano.2102 Foi a primeira avaliação do impacto ambiental da civilização do 

automóvel tendo como amostra a Inglaterra.2103 Veio a lume em plena lua-de-mel do 

Brasil com sua jovem indústria automobilística.

Após descrever o impacto do assalto do tráfego motorizado sobre o ser humano e o 

património arquitetônico ao longo das seis primeiras décadas do século XX,2104 o 

Relatório Buchanan conclui que as áreas urbanas existentes são incapazes de suportar 

o volume de tráfego que lhes é imposto, e que mesmo se fossem preparadas para isso, 

o benefício seria passageiro, recomendando que se tomassem medidas restritivas do 

tráfego nas áreas urbanas até que se executem obras que definam uma maior 
capacidade ambiental da cidade suportar níveis mais elevados de tráfego.2105 Mostrou 

também que a cada melhoria no sistema viário corresponde um aumento no uso do 

automóvel que neutraliza os benefícios obtidos.2106
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E.2.1.3 Um exemplo impressionante

Embora os primeiros estudos para o metrô de São Francisco na Califórnia tenham sido 

realizados em 1953,2110 em 1965 vieram a lume os trabalhos da comissão encarregada 

de coordenar as obras de sua implantação, o "San Francisco Bay Area Rapid 

Transportation", sob cuja sigla "BART" se tornaram conhecidos.

O BART foi elaborado por uma equipe de planejadores do campus Berkeley da 

Universidade da Califórnia que estudaram as relações entre valorização do solo urbano 

e transportes, concluindo que a rede de transportes na região da baía de São 

Francisco, baseada num sistema de highways, estava aprofundando o fosso 

sócio-racial devido à intensificação da segregação residencial resultante das condições 
socialmente diferenciadas de acessibilidade inerentes ao sistema.2111 Suas conclusões 

colidiam diametralmente com as dos planejadores de transporte, para os quais os 

transportes seguem o uso do solo.2112

O núcleo do BART resultou no mais audacioso projeto de metrô jamais concebido: 

120 km de linhas, sendo 50 km elevados, 38 km em superfície e 32 km subterrâneos, 

dos quais 5,6 km atravessariam o maciço rochoso de Berkeley e 5,8 km a baía de

A partir daí estabeleceram-se as diretrizes de um sistema de transporte rápido, o São 

Francisco BART propriamente dito, as quais deveriam intensificar a compactação e 

combater o espraiamento urbano excessivo; fazer com que o uso do solo urbano de 

baixa densidade fosse suplantado pelo de elevada ocupação ao longo das linhas, 

incrementar a mobilidade, a acessibilidade, bem como preservar e melhorar^ as 

condições das áreas centrais da cidade com relação ao conjunto do tecido urbano.

subterrâneo,2108 correspondendo à necessidade de disciplina e contenção na expansão 

do tecidcmrbano2109 pela qual lutava Anhaia Mello, ainda que isso implicasse em 

contrariar a liberdade de ir e vir dos indivíduos.

~ ~ "abuso" do automóvel. (Vasconcellos [1996a], p.ll)(ainda que a considere conformada) ao anus
2108 Ver Engenharia Municipal n° 32, p.15.

- O r, V. 4. n- 11. se.embr» de 1968, p.24.
2111 LeeJr. &YUJNOVSKY, p.5.
2112 Id., pp.3/4.
2113 Id., p.6.
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De fato, os surveys que antecederam o BART aproximam-no do espírito dos trabalhos 

da SAGMACS. Além disso, a menção explícita ao transporte coletivo no BART o acentua 

os apelos "populistas" do campeão de votos Faria Lima. Pode se encontrar no BART 

propostas de parceria entre o poder público e a indústria de transportes a qual Faria 

Lima menciona em tom de manifesto em sua introdução ao trabalho do consórcio 

HMD.2116
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Nesse quadro, foi como mostra de clarividência inaugurando a "era de ouro" da 

construção metroviária, no que seria imediatamente seguido por São Paulo - que havia 

há pouco assumido sua "dependência" do metrô como forma de resgate de seus 

problemas urbanos -2119 oferecendo às populações que atende alternativas à crise do 

petróleo, à saturação e à deterioração do tecido urbano das grandes cidades que 

caracterizou a década de setenta.2120
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Todavia, considerando a receptividade de Anhaia Mello e seu staff às idéias 

procedentes da Califórnia, manancial do urbanismo de vanguarda norte-americano no 

início da década de sessenta, é provável que o BART tenha exercido um papel decisivo 

na virada ideológica no staff de Anhaia Mello com relação ao metrô levando enfim a 

sua viabilização em São Paulo.

São Francisco em um túnel transoceânico,2114 

o automóvel particular.2115

Admirado pelo caráter democrático de sua elaboração,2117 o BART é uma manifestação 

da "vontade política" dos cidadãos e do poder público dos nove municípios ao redor da 

baía de São Francisco de se anteporem às contingências e decidirem-se por um meio 

de transporte de massa visando objetivos tanto sociais quanto económicos e 

urbanísticos.2118

2114 o Dirigente Construtor, loc.cit., p.20. ___
2115 Engenharia Municipal, n°‘ 51, p.23.
2116 Ver O Dirigente Construtor, loc.cit., p.22 e HMD, II, p.5.
2117 Dispendioso não só pelas obras em si, o (...) BART suportou muitos atrasos causados por 
litígios provocados pelos contribuintes e uma variedade de causas, devido a alterações no 
sistema propostas por cidadãos locais. {Engenharia Municipal, id., p.24)
2118 Em sua fase de ante-projeto o BART teve seu traçado alterado em consideração aos 
interesses dos granjeiros e verdureiros vizinhos da linha: {id., ibid.)
2119 Sobre a "Semana do Metrô" ver Engenharia, n°- 260, capa.
2120 Alouche, loc.cit.
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Fagnani considera, todavia, o exagero flagrante na afirmação de Faria Lima segundo a 

qual com sua reforma tributária a obra do metrô poderia

Além disso, Faria Lima não só elevou o imposto predial paulistano em mais de 20% 

como também reformulou seus critérios de cobrança, taxando o valor venal dos 

imóveis e não o locatício. Corrigidas as distorções, houve casos em que os aumentos 

no valor do imposto predial chegou a 700%, resultando em medidas, sem dúvida, 

impopulares, mas que, no entanto, permitiram à Prefeitura elevar suas receitas e a 

Faria Lima dar início a seu impressionante programa de obras.

Assim, dentro do espírito da reforma, uma das primeiras medidas de Faria Lima foi a 

instituição do Imposto Municipal de Circulação de Mercadorias vinculado ao Fundo de 

Participação dos Municípios, por meio do qual os municípios receberiam do estado 20% 
do ICM arrecadado, benefício que só entraria em vigor em 1967.2122

E.2.2 A VIABILIZAÇÃO DO METRÔ

A partir de 1964, uma série de fatos permitiu elevar substancialmente a arrecadação 

municipal e a consequente implementar o programa de obras de Faria Lima. 

Primeiramente, ainda na gestão Prestes Maia cortaram-se de 50% para 22% os gastos 
com o funcionalismo público.2121 Além disso, o regime militar efetuoue uma reforma 

tributária que elevou a capacidade de arrecadação estadual.

(...) ser executada com o produto de um só exercício (...),

já que em 1970 sua continuidade foi ameaçada pela retração dos recursos disponíveis. 

Sem dúvida isso se deu. Todavia, deve se considerar que Faria Lima foi sucedido por 

Paulo Maluf, que não só mandou o PUB para o fogo como também empenhou se em 

sua primeira gestão em construir o Minhocão, alterando a matriz do "espaço 

financeiro" do Município.2125

2121 Bocchi, p.129.
2122 Id., p.132.
2123 Id., p.133.
2124 Fagnani, p.250. Grifo de Fagnani.125 "Espaço financeiro", (...) Segundo os técnicos da Companhia do Metropolitano, sena a 
redução dos gastos em outras obras da Prefeitura, canalizando-os para o metrô. Se o orçamento 
do Município e de 1 bilhão e 900 milhões de cruzeiros novos e cabe ao metrô cerca de 1 bilhão, 
a Prefeitura só poderá reduzir gastos incluindo nos 900 milhões restantes. Então, o que será de 
tantas obras em construção? ("E o nosso metiô?", JT, 8-IV-1970, citado por Fagnani, p.251)

os técnicos da Companhia do Metropolitano, seria

cabe ao metrô cerca de 1 bilhão,



Tabela E.l Evolução da receita da PMSP em US$

RECEITAANO POPULAÇÃO (105 HABS.)

TOTAL (103 US$)

610001950 2000
380001964 4700

1965 640005000
1966 1100005230
1967 1850005520

fonte: Fagnani, p.249.

434

PER CAPITA

(US$)

30,50

8,08

12,80

21,03

33,50

(>

(>

o
ÍÉ

(I 
(1 
(I 
(I 
n 
d

ú 
d 
H
11 
<1 d

•i 
I
(

I 
( 

f
I 
í
< 

f 
í 
í 
d 
d 
d 
d
d

Destarte, tal combinação permitiu não só a viabilização do metro paulistano após 

décadas de percalços os mais variados, como também que a construção da primeira 

linha se desse

Finalmente, o rápido envolvimento do Brasil com as principais instituições do 

capitalismo financeiro internacional após 1964 tornou disponíveis créditos do Banco 

Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), da Agência para 

Desenvolvimento Internacional do Governo dos Estados Unidos (USAID) e do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID), completando a composição dos fundos que 

possibilitaram um ataque às obras do metrô ao final da administração Faria Lima.

2126 Companhia do Metrô de São Paulo, p.14. Os recursos que viabilizaram o metro divide 
vinculados (garantidos pela Constituição de 1967) e não-vinculados (80,7% do tota). 
80,6% provieram de subscrições do capital da Cia. do Metrô; 14,8% de empréstimos in 
4,6% externos. (SEP, p.131) Cerca de 50% desses recursos foram consumidos pelas o r
de engenharia, (íd., p.133) Federal
2127 BoeeHt7-p.l56. (...) Até a segunda metade dos anos 70, os Governos Estadual e 
participaram apenas residualmente no financiamento do metrô de São Paulo. (Fagnani, p. J

(...) basicamente com capitais municipais, como diminuta participação dos 

outros níveis do governo.2127

E.2.3 Comparando os dois projetos "
O metrô paulistano resultou de um "Estudo Sócio-Econômico, de Tráfego e de 

Viabilidade Económico-Financeira da Implantação de um Sistema de Transporte Rápido
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Tabela E.2 Histórico do capital social da Companhia do Metrô

ano VALORACIONISTAS

9.897.000PMSP
1,0010.000.000 100.000CMTC
0,022.100Particulares

1968 76,9476.940.920PMSP

20,0020.000.000Governo estadual

0,10100.000100.000.000 CMTC

2,962.956.980Bancos

0,0022.100Particulares

78,03154.058.400PMSP

20,0040.000.000Governo estadual

1969 0,05100.000CMTC200.000.000
0,913.828.700Bancos

0,006129.000Particulares

Fonte: Bocchi, p.157.

Câmara Municipal. Por

metrô contrariando
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98,98

na Cidade de São Paulo" elaborado pelo consórcio HMD atendendo a uma concorrência 

editada pelo GEM. Seu traçado básico deriva de diretrizes estipuladas no Ante-projeto, 

alteradas, todavia, em função das injunções políticas e institucionais acima apontadas. 

Resultou numa rede com quatro linhas e um ramal perfazendo 66,6 km distribuídos em 

trechos subterrâneos, de superfície e elevados.

De fato, o processo de decisão que definiu o início das obras foi polêmico e motivou a 

instauração de uma Comissão Especial de Inquérito (CEI) na 

fim, prevaleceu a determinação da Faria Lima de construir o

Comparando-se as linhas do Ante-projeto e da proposta GEM-HMD percebe-se que se 

mantiveram algumas diretrizes básicas do trabalho de Prestes Maia, como, por 

exemplo, as linhas radiais unidas por um anel virtual ao redor do centro.

Todavia, as obras se iniciaram pela linha Norte-Sul num clima de discórdia, não so se 

verificando o abandono de importantes proposições do Ante-projeto e do trabalho do 

GEM-HMD, como também priorizando traçados e tecnologias_mais dispendiosas em 

detrimento de outros mais económicos e "naturais .
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Total 2,8 10,3
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Prestes Maia naquilo que ele havia definido no Ante-projeto como cláusula pétrea, que 

a última coisa que se executasse fosse o subway.
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Tabela E.3 Descrição das linhas no projeto GEM-HMD 

(medidas em km)

2,1

Õç7
E-0

SE-SO E RAMAL DO ALTO DA MOÓCA

15.3 (71,5%)

9 (69,23%)

21 (88,23%)

8,1 (100%)

23.4 (65,46%) 
fonte: Cia. do Metró de São Paulo, p.3.

6,1
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Se no Ante-projeto a linha seguiria do Paraíso pela vertente sul do espigão em direção 

a Santo Amaro, na proposta GEM-HMD o trecho acompanha o espigão na rua 

Domingos de Moraes até o Jabaquara tal como foi executado, reduzindo-se o traçado

Conforme sugestão da equipe_de Moses presente no "Programa de Melhoramentos 

para a Cidade de São Paulo" de 1950, seria óbvio que o tramo sul da linha entre o 

centro e o Paraíso fosse construído em superfície sobre o canteiro central da avenida 

Vinte e Três de Maio. Todavia, a decisão de construí-lo subterrâneo na paralela rua 

Vergueiro, dificultando tecnicamente e encarecendo as obras, foi objeto de uma 

intensa polêmica que revelou uma profusão de interesses económicos e políticos 

conjugados, insuficiente, no entanto, para demover as autoridades, sobretudo o 

prefeito Faria Lima, dessa decisão aparentemente "insensata".

E.2.3.1 O traçado norte-sul

A radial Sul iniciava no Ante-projeto na avenida Anhangabaú na altura do largo de São 

Bento, tomava a atual avenida Vinte e Três de Maio rumo ao Ibirapuera e seguia pela 

avenida homónima até o largo Treze de Maio em Santo Amaro. Na proposta GEM-HMD, 

a linha desvia-se à esquerda no Anhangabaú em direção à estação São Bento, 

inexistente no Ante-projeto. Daí por diante seu traçado segue paralelo ao que veio a 

ser executada até o Paraíso.2128

2128 No projeto GEM-HMD a estação Vergueiro denominava-se Aclimação.
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I E.2.3.2 O traçado leste-oeste

0 cotejamento do Ante-projeto com a linha Leste-Oeste do projeto GEM-HMD sugerea 

influência de injunções políticas presidindo decisões administrativas. Os tramos leste e 

oeste do projeto GEM-HMD evitaram o traçado de Prestes Maia que valia-se de 

diretrizes do Plano de Avenidas, como as estações sob os viadutos do Perímetro de 

Irradiação, e do leito ou a proximidade com as vias férreas que cruzam São Paulo 

segundo essas direções.

"natural" em direção ao Ibirapuera sugerido por Prestes Maia 

emergiria na rua Tutóia e seguiria elevado até o 
Moema.

a um pequeno ramal que 
largo Nossa Senhora Aparecida em

A radial Norte do projeto do GEM-HMD difere do Ante-projeto por haver eliminado o 

prolongamento até o Mandaqui e o ramal para o Jaçanã e o município vizinho de 

Guarulhos, o que conferia ao trabalho de Prestes Maia um caráter propriamente 

metropolitano ausente nos demais planos de metro concebidos para São Paulo. A atual 

linha Norte-Sul prolongou-se até o Tucuruvi partindo de Santana e não do Carandiru, 

resgatando em parte as propostas de Prestes Maia.

Apesar de formar com a linha SE-SO o anel virtual ao redor do centro, a linha 

leste-oeste difere sutilmente nos dois projetos em quase todo seu traçado. Ao invés de 

se estenderem entre os extremos leste e oeste da capital aproveitando o leito 

ferroviário pré-existente na zona leste como no Ante-projeto, os tramos Leste e Oeste 

do projeto GEM-HMD desviam-se dessas diretrizes "naturais" e tomam o rumo norte 

no Tatuapé e na Barra Funda, com estações terminais na Vila Maria e na Casa Verde.

Ao invés de atender a setores tradicionais e consolidados da cidade como a Penha e a 

Lapa, mais adhemaristas, atingindo os arrabaldes de Pirituba e Osasco, a linha 

destina-se - em conformidade com os resultados da pesquisa OD de 1967 - a dois

De um modo geral, admite-se que ao trocar o eixo do Ibirapuera pelo Jabaquara o 

traçado Norte-Sul do plano GEM-HMD atingiu a uma classe média "menor" que a 

ocupante das áreas lindeiras às atuais avenidas Vereador José Diniz e Santo Amaro. O 

traçado do metrô existente evitou, pois, atender a bairros que se beneficiaram com o 

surto urbanístico na "frente pioneira", rodoviário-automobilístico por natureza e 

comandado politicamente por Adhemar de Barros.
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No Ante-projeto, o anel virtual forma-se no cruzamento com a linha Norte-Sul na 

altura da estação João Teodoro, enquanto na proposta GEM-HMD, numa estação no 

cruzamento com a avenida Senador Queiroz.

O caráter sagrado da propriedade21'’1 e a possibilidade de preservar seus bens imóveis 

no centro histórico legitimou ante os mais conservadores a possibilidade de um modo 

de transporte que não competisse com o espaço da superfície evitando o assalto do 

tráfego. Ao mesmo tempo, essa nova modalidade responde a demandas urgentes de 

transporte público por um regime autoritário que carecia de legitimidade diante do 

povo que fizera afastar da política e confinar na rotina do trabalho sob arrocho salarial.

E.2.3.3 O traçado sudeste-sudoeste
A linha Sudeste-Sudoeste difere razoável e sutilmente do Ante-projeto para 

GEM-HMD. No trabalho de Prestes Maia, o tramo SO aproximadamente acompanha os 

trilhos da Santos-Jundiaí. No do GEM-HMD o tramo é mais intra-urbano, 

"adhemarista", sob a avenida Nazareth, servindo ao Cambuci. No Ante-projeto a linha 

no parte da avenida do Estado na divisa com São Caetano do Sul; no projeto 

GEM-HMD, do término da rua Vergueiro, próximo à via Anchieta.
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pólos janistas, a Vila Maria e a Casa Verde, onde eram influentes lideranças dos 

partidos menores que apoiavam Jânio e Faria Lima, como o engenheiro Caetano 
Álvares, o vereador Ermano Marchetti do PR/MDB2129 e o deputado federal 

Emílio Carlos do PTN.2130

2130 Dicionário' P-2546.
projeto GEM-HMD seja1 o mais^adhPmA2 ?°» eSSe motivo' 0 traÇado da linha Leste-Oeste do 
metrô, paradoxalmente obra drástica en?sua concePÇão, por ser o mais "puro" enquanto 
executada tanto para possibilitar a conopn?96"-3^ defendida poLum Janista- que valeria ser 
cidade "existente" de São Pauln rnníCOnCeíJtraÇ^0 humana em regiões centrais e históricas da 
diário da população pendular que af ui^íõr aSSa?° d° tráfe9°' quant0 para ° transporte 
empregos no setor de comércio e sen^ cos AI nh! C’dade °nde Se COncentra a °ferta de 
década de sessenta: Casa Verde c a leste’oeste atendeu a bairros consolidados na 
Tatuapé e Vila Maria, atendendo a um eleitorado Elíseos' Bela Vista- Sé' Brás' Belém' 
em "Planejamento", prestação de contas Tbos matlzes- No Projeto de Lodi presente
passa sob a avenida Celso Garcia o one ih Dan, ica da gestão municipal de Adhemar, o metrô 
p.228) Vale dizer, atendeu a umJpadrão dp^a a pesadas crít‘cas de seus opositores. (Fagnani, 
politicamente representada por Adhemar c~de concentrada urbanisticamente e centralizada 
que sua entourage procurou impor nas ocasiÕPs  ̂° daíZ3' Z4 e Z5 ' e à noção de sociedade 
e no estado de São Paulo. S,oes em ^ue detiveram o poder Executivo na cidade
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Com efeito, a rápida urbanização do centro expandido para muito além da avenida 

Paulista tornou ainda mais urgente e prioritária a construção do metrô no espigão
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Esse traçado consagra a expansão do centro paulistano em direção à calha do rio 

Pinheiros, com o espigão do Caaguaçu, da Lapa ao Jabaquara, assumindo um papel 

significativo como vetor intra-urbano paralelo ao que une o entorno do complexos 

rodoviários Ancheta-Imigrantes e Castelo Branco-Raposo Tavares.
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E.2.3.4 O traçado da avenida Paulista

Inexistente no Ante-projeto e secundária na proposta GEM-HMD, a linha da avenida 

Paulista (Paraíso-Vila Madalena) é praticamente a que hoje opera, diferindo apenas na 

estação inicial e na estação Bandeiras, no lugar da qual existe a Sumaré. Na década de 

1970 a Companhia do Metrô a transformou na linha Oratório-Vila Madalena.

A radial SO, no Ante-projeto subterrânea até o Hospital das Clínicas e elevada avenida 

Rebouças abaixo, foi enterrada pelo GEM-HMD ao longo da rua Teodoro Sampaio. Além 

disso, no projeto de Prestes Maia, a linha estende-se até a divisa de São Paulo com o 

Taboão da Serra, enquanto o do GEM-HMD detém-se no Jockey Club.2132

o "ramal da avenida Paulista" consumou no âmbito do transporte 

metroviário a virada ideológica no staff de Anhaia Mello, na medida em que o 

"paulistano" Figueiredo Ferraz deu início a obras preliminares dessa linha nos 

subterrâneos da avenida Paulista, que foram, todavia, abandonadas por seu sucessor o 

"paulista" Miguel Collasuonno. E a relativa rapidez com que dotou-se a avenida 

símbolo de São Paulo de uma linha de metrô corrobora sua qualidade de antídoto 

eficaz contra o assalto do tráfego que comprometeria fatalmente sua condição de sede 

dinâmica e ágil de importantes fluxos de riqueza.

2131 Objeto maior da crítica de Anhaia Mello-------
2132 Inteiramente abandonada quando da execução do metro existente, pelo menos a radial 
Sudoeste vem sendo atualmente objeto de atenção do poder publico em virtude do transito 
complicado que se formou ao redor do eixo das avenidas Rebouças e Eusebio Matoso.

O projeto do GEM-HMD contempla um ramal 

Ante-projeto. Intra-urbano, galgaria o espigão até 

Vila Bertioga.

inexistente no 

da Moóca em
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Caaguaçu (tramo Clínicas-Paraíso-Ana Rosa), vindo a ser inaugurado no início da 

década de 1990.

O episódio revela que inverteram-se as opiniões quanto ao metrô entre Anhaia Mello e 

Adhemar com relação à época da solicitação do Ante-projeto. Se na década de 1950 o 

subway era "esgoto de gente" para Anhaia Mello e Adhemar tentava de várias formas 

precipitar o metrô paulistano, fosse ALWEG ou Michelin, dez anos depois, Faria Lima, 

sob influência de Anhaia Mello, impôs a São Paulo o subway, a última coisa que Prestes 

Maia gostaria de ver executada e contra o qual levantavam-se os herdeiros de 

Adhemar na Câmara Municipal paulistana.
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E.2.4 Decisões que levaram ao subway

Talvez o momento mais polêmico da história do metrô em São Paulo foi o a decisão de 

iniciar suas obras pela construção dos trechos subterrâneos da linha norte-sul, 

contrariando o que a proposta de Prestes Maia tinha de mais essencial, a negação do 

subway. A parte a determinação de Faria Lima de construir o metrô paulistano, chama 

a atenção sua disposição em viabilizar o projeto GEM-HMD malgrado as críticas e a 

oposição que brotou até mesmo de setores que anteriormente o apoiavam.

I <n 
t 

I 
€1 
C 1 
< 

C I 
(H ;i

Faria Lima travou uma queda de braço com o Legislativo para outorgar à jovem 

metrópole paulistana o que considerou o transporte metropolitano que lhe faltava. 

Segundo Bocchi, a Companhia do Metrô foi autorizada por decurso de prazo a 26 de 

dezembro de 1966.2136

2134 F£ra da^Sã° PaU,° da V~ej'nha (exPressão da professora Ermínia Maricato).
Concebidos nas gestões segunda de Paulo Maluf e Celso Pitta, e rebatizado pela 

administraçao Marta Suplicy "Paulistão".
2135 Ver depoimento do governador eleito Geraldo Alckmin no programa E agora governador?
da Rede Globo, transmitido a 10-XI-2002. H
2,36 Bocchi, p.152. _

Todavia, o tramo Paraíso-Ana Rosa-Oratório2133 foi esquecido pelas autoridades, e 

depois temporariamente preterido pelos "Fura-fila"2134 que ligariam a Vila Prudente ao 

centro da cidade "saturando" a oferta de transporte coletivo para a região, até que 

fosse retomado em 2002 no clima que envolveu a campanha eleitoral para o 

governado do estado.2135
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Segundo Pereira da Silva, essa decisão foi tomada numa reunião do GEM com o HMD a

I4UI ua rn z • z „ ... . .
estudos técnicos "rigorosos" realizados por respeitados especialistas
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No entanto, nada se alterou no programa de implantação do metrô, pois além de farta 

documentação e um arsenal de informações técnicas para defesa da proposta,2139

(...) 15 de junho de 1967, seis meses antes de ficarem prontas as pesquisas de 

origem e destino, que mostrariam os eixos de maior movimento e que, 

portanto, deveriam possuir uma linha de metrô.2™2

Uma das críticas mais contundentes ao projeto GEM-HMD foi a do vereador Odon 

Pereira da Silva, do PTB/MDB, para quem a pesquisa OD-67 justificava a priori a 

decisão de construir a linha norte-sul da forma que se deu.2141

(...) A forte personalidade do Prefeito Faria Lima e o seu grande apoio popular 

praticamente não deixavam espaços para os que criticavam sua administração 

ou seu comportamento político (...)2140
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E.2.4.1 Resistindo a Faria Lima

Fana Lima ja havia enfrentado os moradores da rua IguãtêmTpor ocasião de seu 

projeto de alargamento, os quais moveram inúmeros recursos contra sua execução.2137 

Quando o estudo HMD foi publicado impetrou-se uma ação com mais de cinco mil 

assinaturas contra Faria Lima exigindo que se executasse a linha N-S segundo 

diretriz do Ante-projeto, mais barata e não atravessando o centro.2138

2137 Venceram conseguindo indenizações pelo valor venal dos imóveis. (Bocchi, pp.152/3) A
futura avenida Faria Lima é uma paralela intra-urbana da quase concluída marginal do Pinheiros, 
eixos de ocupação dos vetores sudoeste e oeste, sinalizando a formação do primeiro complexo 
edge city paulistano. .... ,
2138 Id., p.153. A ação foi movida pelo mesmo advogado dos proprietários da rua Iguatemi. (/d., 
ibid.)
2139 Ao tratar do "livro azul da HMD", Fagnani cita seu (...) "insuspeito" conteúdo tecnocrático
(...) fundamentado em —■ ----------
internacionais^-com "vasta experiência" nesstrcampo etc. (Fagnani, p.247)
2140 Bocchi, p.152.
2141 Id., p.154.
2142 Id., ibid.

As pesquisas indicaram que os trens de subúrbio do eixo leste-oeste apresentavam um 

carregamento maior de passageiros do que as demandas ao longo do eixo
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E.2.4.2 Investigação politicamente condicionada
A polêmica levantada por Pereira da Silva motivou a instalação de uma Comissão 

Especial de Inquérito (CEI) para analisar a questão. A presidência da CEI coube a 

Armando Simões Neto, do PSP/ARENA, foi auxiliado por Pereira da Silva e 

Jarbas Tupinambá, do PSD/ARENA.2147

Após a CEI colher testemunhos e examinar documentos, o relatório final concluiu que a 

escolha da linha N-S nem respeitou exigências legais do contrato entre a HMD e a 

Prefeitura paulistana, nem os estudos e pesquisas, como deixou entrever a forma com 

que o diretor da Hochtief, Cari Theodor Mackel, confirmou que a linha N-S era 

prioritária desde o começo dos estudos.2148

»

(...) a construção da Norte-Sul do metrô é menos importante que o 

reequipamento dos trens onde viajavam milhares de trabalhadores das 

indústrias em desenvolvimento (...)2145

2143 Id., ibid.
- é So GEM-HMp pe,0 =
Farid Helou do CPEU, segundo o qual esse trabalho nada mais fana ao q Maia 
perniciosamente a estrutura rádio-concêncrica herdada dos tempos coloniais " . ^970,
consagrou nos tempos atuais. (Farid Helou por Gilioli in Acropole n ,

* Ubyrajara Gilioli afirmou em entrevista que sistematizara 0 projeto do Sistema de Transpo sjtor 
Massa (STRM) de Farid Helou para incluí-lo em sua defesa, pelo fato de o arquiteto,
regime militar, estar sendo processado com base na Lei de Segurança Nacional. ir>di'ictTia nacional
2146 Odon P. da Silva chega a disputar com Faria Lima a honra de defender a maus 
alegando que as demandas ferroviárias existentes (...) além de aliviarem 0 
passageiros, ajudariam também 0 desenvolvimento da indústria, (id., ibid.)
2147 Id., ibid.
2148 Id., pp.155/6.

norte-sul.2143 Enquanto os trens atenderiam a setores industriais em desenvolvimento, 

0 metrô de Faria Lima serviria ao comércio, às repartições e às atividades localizadas 

no centro.2144

revelando homens públicos se esgrimindo por 

populista.2146

ao modo
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Mas Faria Lima controlava a situação de tal forma que Pereira da Silva não conseguia 

levar seu inquérito a todas as suspeitas que pairavam sobre a construção do metrô. No 

entender do vereador, seus pares da bancada situacionista defendiam cegamente Faria 

Lima e obstruíam quaisquer investigações. O líder do prefeito na Câmara, João Carlos 

Meirelles (MDB) simplesmente declarou num discurso que nada havia se apurado 
encerrando as atividades da CEI aí mesmo.2152

E.2.4.3 Outros motivos
Todavia, Pereira da Silva, que também era jornalista da Folha de São Paulo, afirmou 

anos mais tarde que em seu entender a decisão de Faria Lima pautou-se numa 

estratégia política de não entrar em atrito político com o governador Abreu Sodré e 

com o ministro dos Transportes Mário Andreazza, o que certamente aconteceria se 

decidisse iniciar a construção do metropolitano aproveitando-se das linhas férreas ao 

longo do eixo leste-oeste da cidade.2153

(...) A linha Norte-Sul era justamente aquela que a intervenção dos governos 

Estadual e Federal seria a menor possível, limitando-se mais à concessão do 

aval dos empréstimos tomados pela Companhia do Metrô (...)

Além disso, como já se mencionou, a escolha de Faria Lima considera que as 

demandas analisada para as linhas Santana-Jabaquara e Casa Verde-Vila Maria, as que

Diante dessas evidências, Pereira da Silva denunciou que o consórcio HMD recebera 

uma grande soma para estúUõTque não realizou2149 ou, talvez, servissem para 

justificar a posteriori uma escolha anterior.2150 E O Estado de São Paulo, que se 

arrependera de ter apoiado Jânio, endossou as críticas a Faria Lima pela forma como 
tomava suas decisões administrativas.2151

2149 Id., p. 156. .a
2150 Haveria um critério de fundo "urbanístico" na. escolha de Faria Lima por um metro que 
atendesse a áreas "burguesas" de São Paulo nas quais concorreria com o transporte sobre 
pneus, haja vista o "susto" que o trânsito pregou na cidade nos tempos de Fontenelle.
2151 Bocchi, p.152.
2152 Id., p.156.
2153 Id., ibid.
2154 Id., ibid.
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admite-se que elas estariam "implícitas" na abertura ao planejamento representada 

por Faria Lima e o grupo de técnicos e políticos a seu redor.2158

atendem às áreas mais intensivamente urbanizadas da cidade, originam-se nas 

próprias áreas servidas, em "sua própria área de influência", o que não se verifica para 

as outras regiões.2155

urbanístico

2156 Embora
Vale dizer, a escolha de Faria Lima levou em conta o fator 

"descongestionamento" como critério de definição da linha prioritária. 

Bocchi considere esse critério "voluntarista" por estar

2155 Id., p.161.
2156 Id., p.162.
21*58Id''ibid" 

outorgou-lh™ Xb^que^S^ dois sentidos‘ Quant0 ao centro, porque
sem o transnnrtp cnhrp nnni.e „ as v a?ens pendulares em escala de massa que o animam 

XJXE SSXr. e ,à perlf?rV°r permiBí3urbanísticos sob novos padrões (edge c/Sfaru t a ° da formaçao de n0V0S P°'°S 
2159 Como uma resposta de uma clfsse média mÀn P marginai" Tiete e Pinheiros 
a/., p.10) que via no metro uma form do <°r repr,esantat.lva do. Brasil 9rande (Viola et
ativamente do surto metroviário das décadas d/lVeot 7T(S“ ) part,CipaVam
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Assim, ao impor o subway ao centro paulistano e a bairros classe média em Santana e 

para além da Liberdade, Faria Lima atendeu à cidade de Prestes Maia e Adhemar 
combatendo, ainda que de forma "singela" - quase "desleixada" -2159 o assalto do 

trânsito sobre o tecido urbano. E, ao acelerar as obras das marginais do Tietê e 

Pinheiros, atendeu ao novo eixo preferencial de expansão paulistana, o arco de terras 
que se estende rio Pinheiros abaixo a partir de Santo Amaro e prossegue à jusante do 

Tietê ao longo do eixo rodoviário Raposo Tavares-Castello Branco.

Vale dizer, com o subway e as marginais, Faria Lima permitiu a vitória magnânima de 

Anhaia Mello sobre seus dois adversários representantes do "desleixo" urbanístico, 

descongestionando o centro ameaçado pela hipertrofia rodoviarista sem romper com 

permitindo a criação de novos pólos urbanísticos, ao mesmo tempo que lançava 

as bases territoriais da descentralização política2160 que se consumaria em São Paulo 

vinte e cinco anos depois.

(...) desacompanhado das 

descongestionamento (...)2157
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E. 3 Colapso do populismo e ascendência do transporte individual

Fana Lima foi o último prefeito paulistano diretamente eleito ainda na vigência do 

regime de 1964 e o que presenciou o fim da cidade de Piratininga, da cidade do bonde, 

herdada dos tempos em que a engenharia ferroviária era a "ilha de excelência" da 

tecnologia nacional de transportes, passando a palma para as atividades 

automobilísticas e rodoviárias. No tempo de Faria Lima, São Paulo sentiu o tranco da 

incorporação de Santo Amaro, quando a indústria automobilística do ABC inundou o 

mercado com seus produtos engarrafando a circulação e tornando "flexível" a 

ocupação do solo pelo mercado imobiliário paulistano.

Aodíãr o“esíàmento político, Adhemar de Berros orientou seus correligionários a votarem 

™ Mereíte“r’rapi cartoa. o IPÉS paulista pautou-se por uma visão i2 

luta contra o comunismo, levando seus membros a articularem-se p clivaoem
(orças anti-comunistas (ver Dicionário, p.1611) Segundo Drerta( M c!^e 
ideológica também se ^pre^va na % janeiro tinham mais visão que os
empresários do Rio e de Sao Paulo os nomens uu r\ t \ todas as
de São Paulo-, acusados de
Treso^^^^^ sTa^^íS

encarregados da maioria das “^^ ‘̂^^oieia proiundamente nas áreas de 
Outra diferença jazia no fato depqUpera^°ajsPaDa°icipante no debate público, embora alguns de 
operaçao secreta, ao passo que o Rio era mais parti p corrpt^ ramo na tentativa de 
seus membros (...) estivessem envolvidos tantc, am r1981] p.179) Tal especialização
influenciar os militares a agirem contra 0 govern. ( ^]o denUPnciaria a influência e de
nas "atividades secretas" imputada aos .pesian1 d S institucional que lhe
segurança manifesta nos nichos de poder paulistas, <oenvau s tendia serem
conferiu Washington Luiz, homem intensamente 0^e^°C°m ° qUe 
soluções "práticas" para os problemas sociais (seus c hostis à difusão mais
2163 Maluf representa politicamente a uniãode p d 1 óbjce . ljvre jniciativa.
profunda do planejamento no aparelh) deE Maja, combateriam a influência de
“eío°i«
dT vZ^C6, dla pelos grupos "de esguerda-.

reinaugurou 

autoritário na medida em que, representando a 

na orientação económica rigidamente imposta pela 

militarizado,2162 procurou varrer da administração

A ascensão de Paulo Maluf, o primeiro prefeito "paulista" pós-1964, 

uma modalidade de populismo 

hegemonia do "IPÉS São Paulo" 

ARENA "heavy" e pelo Estado 

pública e da política a possibilidade de se governar fora dos interesses estabelecidos, 

numa surpreendente retomada da ideologia de Washington Luiz em seu estado mais 

puro, combinando rodoviarismo e repressão num contexto institucional que guarda 

semelhanças com o que conduziu ao Estado Novo.2163 Assim, Paulo Maluf realizaria em 

São Paulo uma administração basicamente rodoviária, praticamente concluindo as
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avenidas marginais do Tietê e Pinheiros, abrindo avenidas de fundo de vale e coroando 

seu mandato com a inauguração a 25 de janeiro de 1971 do elevado Costa e Silva, o 

Minhocão, consagrando irreparavelmente o rodoviarismo da capital paulista.
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Nesse período, o Brasil viveu uma nova "era de ouro" das atividades rodoviárias, 

marcando o zénite do regime militar com as obras ideologicamente significativas da 

Transamazônica e da ponte Rio-Niterói, comandada por Médici e Andreazza a partir da 

esfera federal de governo; do Minhocão e da moderna rodovia dos Imigrantes em São 

Paulo empreendida pelo então prefeito municipal e depois secretário estadual de Obras 

Paulo Maluf.2165

vinculados a Montoro, Anhaia Mello e ao padre Lebret.
2165 Dicioná,rio' PP-2778, 2835. ___

(...) A última grande fase do rodoviarismo brasileir é a exacerbação do desenvolvimentismo. 
A construção de rodovias de penetração e ligação com a anova capital é enfatizda após o golpe 
de 1964, ganhando um revestimento moralizador: as estradas deveriam ter caráter nacional, 
furtando-se aos regionalismos. O Ministério dos Transportes, remodelado, receberia 40% do 
total dos investimentos do governo, prevendo para o quatriênio 1967-70 a pavimentação de 
quase 60% da malha existente - o que contudo não se efetivou. (Costa, Alonso & Tomioka, p.62; 
ver também pp.63/9)
2166 Vasconcellos [1986a], p.3.--------
2167 Id„ pp.5/6.

Analisando a "política das políticas de transportes e trânsito" em São Paulo2166 à luz 

dos efeitos urbanísticos, económicos e ambientais derivados da primazia do transporte 

individual sobre o público, Vasconcellos aponta a iniquidade da lógica de ocupação 

do espaço que leva à segregação como manifestação da divisão do trabalho no interior 

da sociedade que a promove.2168 Nesse sentido, a densa carga ideológica associada ao 

automóvel na cultura do século XX - em meio ao conflito público vs. privado posto pelo 

capitalismo liberal -, na medida em que faz dele o objeto de um -desejo "natural" das

Na virada da década de 1970, a economia brasileira entrou numa fase nova de 

expansão da fronteira agrícola prevista no I Plano Nacional de Desenvolvimento 

(I PND) e no Programa de Integração Nacional (PIN).

simples coincidência a frota renovar-se pela segunda vez com o banimento do mercado 

brasileiro das licenças (WOB, Vemag e Simca), a instauração do domínio absoluto do 

capital automobilístico multinacional (Ford, GM, Chrysler, VW) e a ascensão ao poder 

da "linha-dura" do regime em meio à intensificação da tensão política e a luta de 

classe no país com a luta armada - com a participação ativa dos dominicanos - e a 

repressão a todas as organizações de esquerda.
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2168 Id., p.26.
2169 Id., p.28. Ver também Figueiredo, ppl44/7.  • .
2170 Mobilidade: habilidade de movimentar-se em decorrência de condiçoes físicas e económicas;
(Vasconcellos [1986a], p.30) acessibilidade: facilidade de chegar aos destinos, (id., p.31)
2171 Id., p.77.
2172 Id., p.74. j ... .....
2173 Id. p 75 Em São Paulo os ligados ao rodoviarismo e ao mercado empreendedor imobiliário.
2174 O PT nascido nas montadoras do ABC. (verCoMiN, Cardoso & Campos, pp.420/42)
2175 Vasconcellos [1986a], p.74. —

I
I
I
I
I

i
I
i
I
i
I 
I 
i
í
s fr

Para Vasconcellos, a história de São Paulo foi marcada por um movimento político 

conservador de adaptação indireta de seu espaço ao uso do automóvel operado por 

parte da burocracia e da tecnocracia estatais com o apoio de grupos externos 

economicamente dominantes, da classe média, permitindo-lhe acesso ao poder e 

atendendo aos principais interesses económicos,2173 enfrentando, por outro lado, 
significativa oposição gerada no ventre do próprio rodoviarismo.2174 Nesse processo se 

consumou a composição de uma sociedade fortemente polarizada na qual as 

facilidades rodoviárias contribuíram de forma eficiente para a reprodução de uma 

classe média politicamente conservadora.2175

Nesse contexto, o embate entre o capital e o trabalho deu-se como conflito classe 

média vs. classe trabalhadora, em forma de um confisco do espaço de circulação.2172 

Assim, os regimes militares não apenas expandiriam a malha viária interna e externa 

às cidades, mas também facilitariam o crédito ao consumidor de automóveis 

popularizando seu uso, alavancando o setor nos anos do "milagre".

pessoas de bem estar e de liberdade de ir e vir,2169 transforma-o no vínculo entre a 

racionalidade do sistema que o produz e a irracionalidade de seus consumidores, 

legitimando o sacrifício da qualidade do transporte coletivo em proveito do convívio 

passivo com os "preocupantes efeitos" dos quais trata Vasconcellos.

A partir da distinção entre mobilidade e acessibilidade,2170 pode-se afirmar que a 

política económica nacional centrada no rodoviarismo desde Washington Luiz 

privilegiou o aumento quantitativo das formas de mobilidade condicionando a ela o 

processo de desenvolvimento e acumulação de capital no Brasil, ao passo que, 

socialmente, organizou a circulação de modo a restringir socialmente a distribuição da 

acessibilidade tornando iníquos a fruição e consumo do espaço.2171
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E.4 Congestão, descentralização e verticalização

Na virada da década de 1970 era comum distribuírem-se nas feiras livres paulistanas 

filipetas promocionais de loteamentos populares em locais na época de difícil acesso 

como Osasco, Socorro, Itaquera ou Rio Pequeno, nos quais além de condução e a 

vantagem de se libertar do aluguel, o loteador oferecia ao adquirente um milheiro de 

tijolos e quinhentas telhas para que iniciasse a auto-execução da casa própria para si e

Privilegiada após 1964 na distribuição pelo poder público da acessibilidade no interior 

do tecido urbano, a classe média, parceira preferencial dos grupos dominantes 

brasileiros no processo de modernização autoritária e conservadora,2178 foi agraciada, 

segundo Vasconcellos, com uma cidade construída para si, em forma de um espaço 

novo, no qual desempenharia eficientemente seu papel económico renovado ao mesmo 

tempo em que as classes trabalhadoras foram mantidas sob más condições de 
transportes,2179 sujeitas sem alternativa a um sistema quase totalmente dependente 

dos ônibus em virtude do sucateamento da rede ferroviária.2180

Paulo, em que são dadas uma população trabalhadora pouco qualificada cativa do 

transporte coletivo e um contingente classe média motorizada,2175 tal situação 

fundamentaria a fragmentação e segregação social no interior do organismo urbano 

que teria o condão de "isolar os pobres onde vivem" descrito por Milton Santos.2177

-W 
ò

Assim, foi sintomático na virada da década de 1970 em meio ao fim do antigo 

populismo de esquerda" sobrevivente com Faria Lima, liquidado pelo regime que se 

reinstalou em 1969, o "milagroso" crescimento da frota paulistana, renovada pela 

Ford, GM e Chrysler, chegando a 640.000 veículos em 1970,2181 permitindo que as 

classes médias abandonassem o centro da cidade à sua própria sorte e que os 

subúrbios-ônibus medrassem como uma praga urbana, invertendo as noções até 

então vigentes de centralidade, levando ao paroxismo o caráter extensivo da 

urbanização paulistana, com fenômenos como as primeiras edge cities fora de São 

Paulo e a formação das típicas periferias paulistanas,-enterradas em 

ambientais, urbanos e sociais.

2176 Id., pp.83, 131.
2177 Santos, p.89. —
2178 Vasconcellos [1986a], p.139. ___
2179 Id., p.141.
S^^Beírini Jr. estimava em 250.000 o número de veículos em circulação em Sao Paulo
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A partir de 1969, o vale do rio Pinheiros, estendido de sul a oeste da capital paulista, 

definiu-se como seu mais importante vetor urbanístico. De fato, a proximidade com a 

via Anchieta e com as rodovias Raposo Tavares e Castello Branco, ligações de São 

Paulo com o norte do Paraná, formou no quadrante sudoeste um acúmulo de fatores 

que fariam dele o pólo mais intenso da urbanização paulistana e mesmo de todo o 

Brasil.

Abandonado pelos segmentos de melhor renda em São Paulo num processo facultado 

pela massificação do transporte rodoviário individual, o centro paulistano entrou num 

aparentemente inesgotável processo de decadência. O Morumbi se consagrara como o 

bairro "mais nobre" da cidade, ocupado preponderantemente pela burguesia durante a 

década de 1950, na flor do rodoviarismo brasileiro. As empresas mais representativas 

da ordem empresarial imposta ao país em 1964 não mais instalariam suas sedes no 

centro histórico, mas na área definida a partir das duas hastes superiores do "Y" do 

Plano de Avenidas, buscando a avenida Paulista, os "Jardins" e a marginal do rio 

Pinheiros.

1975, a SAGMACS previa essa cifra para a mesma época no estado inteiro. (SAGMACS, IV, p.IÍI)

sua família. Pouco depois, começaram a surgir em áreas igualmente distantes do 

centro da cidade, loteamentos de alto padrão destinados à classe média emergente 

com o "milagre", onde eram oferecidos todos os atrativos de um grande centro urbano 

além de uma exigência que então começava a se impor, segurança; a poucos minutos 

de automóvel do centro expandido que começava a se espraiar pelo vale do rio 
Pinheiros.

Primeiramente, a lei n0, 5261 de sua autoria inibindo a verticalização paulistana levou a 

uma situação ambígua. Ao criar um dispositivo que restringiu socialmente a construção

Esse contexto presidiu o processo de descentralização paulistano, gerando o atual 

perfil da cidade, fragmentado e segregado. Asfixiado pelo tráfego, o centro paulistano 

foi em pouco tempo deslocado durante a virada da década de 1970, por obra de 

empresas que buscaram novas áreas onde se instalarem a custos menoces que na 

região central e pela burguesia que nelas.se ocupava, atraindo para sua zona de 

influência as maiores atenções, do poder público. A influência de Anhaia Mello sobre 

esse processo é perceptível de qualquer ângulo do qual se o observe.

nelas.se
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A ausência de metrô em São Paulo contribuiu para a configuração desse estado de 

coisas na medida em que privou o centro da cidade do meio de transporte que permite 

a ida e vinda da população flutuante a sen/iço sem os transtornos da circulação 

rodoviária de superfície, exatamente o que se fazia em São Paulo desde o Plano de 

Avenidas.

Por outro lado, na medida em que elitizou a habitação vertical, a lei consagrou essa 

forma de morar como distintiva "por cima", isto é, como um privilégio dos segmentos 

sociais melhor situados, fazendo com que mesmo depois de revogada, o mercado 

imobiliário mantivesse seu "espírito" elitista e segregador.
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Anhaia Mello contribuiu para sua própria 

inúmeros artifícios utilizados pelos 
2183

182 Por meio de uma combinação de índices urbanísticos, os menores apartamentos construídos 
em São Paulo sob sua vigência tinham de 140 a 210 m2, (Somekh [1987], p.109) inacessíveis à 
maior parte da própria classe média.
2183 Desde a aprovação do empreendimento como hotelaria ou consultórios e uso posterior como 
residência no caso do Conjunto Nacional {Acrópole, n^ 238, p.63) até a pura e simples 
ignorância da lei (ver Anais, 1957, XVI, pp.102, 125; XVII, pp.56, 423; XVIII, pp.345/6; XIX, 
p.23; 1960, I, 22-III, p.56; 6-IV, p.52; 1961, I, 8-IV, p.38; 14-IV, p.38)
2184 Somekh [1987], pp.168/9.

de edifícios residenciais em São Paulo,2182 

desmoralização, sendo conhecidos os 

empreendedores para contorná-la até que fosse revogada.

Desse modo, a pressão ambiental causada pelo tráfego rodoviário cada vez mais 

intenso afugentou empresas e moradores do centro, os quais trancaram seus imóveis 

aguardando futura revalorização. Estes últimos, passariam a ocupar um número 

crescente de edifícios residenciais espalhados pela cidade dispersos entre grandes 

tecidos urbanos servidos unicamente por transportes rodoviários, destinados aos 

estratos superiores da sociedade formada no "milagre". A esse aumento da área 

verticalizada conjugado a sua apropriação cada vez mais restrita pelas camadas de 
maior renda, Nádia Somekh denomina "desverticalização" de São Paulo,2184 

manifestação do nexo entre verticalização e concentração de renda.

Por outro lado, Anhaia Mello representou entre a elite cultural de São Paulo, o 

paradigma do subúrbio rodoviário da Califórina meridional na qual sua gigantesca rede 

de expressways. Segundo Sarah Feldman, Anhaia Mello, defensor dos padrões da 

Companhia City, incorporou-os aos códigos urbanísticos municipais sob a forma de leis
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0 staff de Anhaia Mello estabeleceu vasos comunicantes com o professor Francis 

Violich da Universidade da Califórnia, representante do urbanismo em voga no sunbelt 

na década de 1950, onde o automóvel predomina e o metrô não faz sentido. Sob os 

auspícios de Anhaia Mello, o condomínio fechado chegou a São Paulo para ficar, e com 

o agravamento dos problemas sociais na década de 1970 aprofundando a decadência 

da área central, esse produto do mercado imobiliário proliferou, atingindo hoje 

segmentos diversificados da burguesia e classe média.2188

Conclui-se que não houve um processo de efetiva descentralização em São Paulo, mas 

sim uma "centrifugação" dos segmentos dominantes que anteriormente ocupavam o 

centro paulistano em favor do centro expandido e das áreas residenciais do tipo edge 

city, como as precursoras "paulistas" Chácara Flora em terras da Auto-Estradas S.A. e

elite,2185
em 1972

Quando o centro paulistano entrou em decadência, a influência de Anhaia Mello fez-se 

sentir inspirando novas formas das elites "centrífugas" se refugiarem dos problemas 

que se acumulavam na cidade de Piratininga, passando para tanto a serem 

empreendidos os primeiros condomínios fechados rodoviários inspirados nos subúrbios 

da Califórina meridional. Assim, nessa época, emblematicamente, empreendeu-se 

numa das marginais da rodovia Castello Branco o primeiro condomínio fechado de São 

Pauio, garantindo ao morador o que seu congénere oferecia no filme de Godard, 

"ciência, lógica, segurança e prudência" aplicadas à arte de viver bem e ainda 

tomando-lhe o nome emprestado: Alphaville.2187

parciais que preservaram os valores imobiliários de áreas de 

institucionalizando-os com a promulgação da Lei do Zoneamento paulistano 

quando da gestão municipal de Figueiredo Ferraz.2186

2185 Feldman, p.68.
2186 Id., p.155. Figueiredo Ferraz, enquanto secretário de Viação e Obras Públicas, foi o homem 
de Anhaia Mello" no secretariado do prefeito Adhemar de Barros de abril a agosto de 1957, 
quando foi aprovada a lei n0' 5261, após o que abaiTdonou o cargo.
2187 eleves.ens.fr:8080/home/meuleman/ccr3F2.html.
2188 (...) composto de inúmeros prédios - de início apartamentos - com um pequeno setor 
comum de serviços (esportes, academias de ginástica, restaurantes), permitem estar na cidade 
e dela se isolar. Esse modelo-passa, nos anos 80 a ser complementado por verdadeiras cidades 
satélites ao estilo cidade jardim, com indústrias, escritórios e residências de luxo, ao lado das 
melhores rodovias. Alphaville é o modelo mais bem sucedido, já tendo se desdobrado em mais 
de 10 alas de lotes construídos, comportando um centro verticalizado. Nao obstante a distancia, 
hoje é mais um "bairro" de São Paulo e os que para lá se mudaram levam horas, como os 
habitantes de Los Angeles, para percorrer sua rodovia preferencial. A diferença e a 
quilometragem percorrida, por em São Paulo o congestionamento é interminável. O sucesso da 
Takaoka permitiu que a Brascan, sucessora da Light, entrasse no seu negocio, oje o nome as 
duas se une no mais recente lançamento da região, que promete preservar a mata em dois
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Nesse sentido, foram sintomáticas as administrações dos "paulistanos" José Carlos de 

Figueiredo Ferraz e Olavo Egydio Setúbal. Logo que assumiu, Figueiredo Ferraz 

(1971-1973) lembrou-se das injustiças sociais apesar do desempenho da economia e

a 
a 
a

A cidade plenamente rodoviarista, sem bonde, "inaugurada" no início da década de 

1970 construía-se desde os tempos de Washington Luiz sobre a base simples do 

binário transporte rodoviário-loteamento popular. Para o assentamento, bastavam um 

emprego e a casa própria numa gleba qualquer, cabendo ao poder público a tarefa 

mínima de suprir a ligação viária entre casa e local de trabalho.

õA ausência de metrô combinada com o rodoviarismo urbano predominante produziu 

uma cidade extensiva, onde predomina um mar de bairros populares periféricos do 

tipo "subúrbio-ônibus" ou "cidade-dormitório", ao 

contenção da verticalização conjugadas ao rodoviarismo produziram o 

apontado por Nádia Somekh da verticalização seletiva, na verdade, seu 

considerado o incremento da demanda por habitação em São Paulo.

Enfim o prejuízo à urbanização causado pela ausência de metrô na 

paulistana foi implicitamente reconhecido pelas administrações paulistanas que 

assumiram, pela primeira vez, a necessidade de conter ou ao menos reduzir a marcha 

do desenvolvimento paulistano.

mesmo tempo que as medidas de 
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terços de sua área. (Szmrescányi [2003], pp.20/1)
2189 Camargo et al., passim.

a Granja Vianna na rodovia Raposo Tavares, seguidas pelas "paulistanas" e 

"modernas" Alphaville, Tamboré, Paysage e-similares. Uma vez que o centro continuou 

sede de um grande número de empresas públicas e privadas, e frequentado por uma 

população pendular considerável, a descentralização não se efetivou por completo, 

tendo sido apenas parcial.

O preço da cidade elementar outorgada ao cidadão trabalhador pouco qualificado sob o 

populismo foi um quadro de acentuada injustiça social tal que, após os movimentos de 

1964, 1969 e a partir da reviravolta política de 1974 ficou implícito que não bastava 

reprimir. Nesse contexto, prefeitos nomeados pelo regime militar tiveram de 

alguma forma de assumir posturas populistas renovadas.
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Contrariando a tese do "crescer o bolo para depois dividir", Figueiredo Ferraz 

denunciou as precárias condições de vida da massa da população e as atribuiu à 
ausência de uma racionalidade planificadora no seio do Estado.2192 Considerado o 

promotor da retomada dos movimentos populares ainda no governo Médíci,2193 

Figueiredo Ferraz tinha uma concepção do papel do metrô diferente daquela defendida 

por Anhaia Mello.

I Provavelmente conhecedor do Relatório Buchanan e do BART, Figueiredo Ferraz 

considerava o metrô como um auxiliar no combate à poluição do ar ao concorrer com o 
automóvel, como solução para os problemas graves de transporte coletivo, e declarou 

sua construção a obra prioritária em seu mandato.2194 No entanto, considera-se o 
grande feito da gestão Figueiredo Ferraz a promulgação da lei do Zoneamento,2195 que 

buscou regulamentar o uso e ocupação do solo em São Paulo, sob vários aspectos em 
consonância com o lado conservador do pensamento urbanístico de Anhaia Mello.2196

Por sua vez, ao assumir a prefeitura de São Paulo, Olavo Setúbal (1974 1979) tinha 

consciência da aguda contradição que se estabelecera entre as partes rica e pobre da 

cidade. Além disso, nesse período, São Paulo manifestou os primeiros indícios de 

redefinição de suas funções urbanas, perdendo terreno a indústria até então 

dominante, - «cuminHn nrenonderância as atividades terciárias, sobretudo 

bancária.2197

ousou afirmar que São Paulo precisava parar.2190 Fiel ao ideário de Anhaia Mello, 

condenava a celebração da pujança da cidade, tão cara aos industriais "paulistas", e 
tentou reverter a massificação urbana.2191

2190 PMSP [1992], p.98.
191 Id., ibid.

Id., pp.99/100.2194 Por sua camPanha contra a poluição causada pela fábrica de cimento Perus, {id., p.100)
Id., ibid. Deve se considerar, no entanto, o esforço de Figueiredo Ferraz latente do Plano 

Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI), no qual propôs uma densa malha de expressways 
-----cortando a cidade em todas as direções, procurando levar a termo uma das idéias-chave do 

Pensamento de Anhaia Mello, (ver Feldman, p.153; Sócrates, p.51)
5 Promulgada a 1° de novembro de 1972, parcialmente alterada pela lei no.8001/73 e 

regulamentada pelo decreto no. 11106/74. (sampaonline.com.br/sim/sim_zoneamento_ 

historia.htm)2196 Segundo a prática de promulgar (...) um novo código para garantir uma velha 
ordem (...). (Feldman, p.176) Considerado um "tecnocrata" pela oposição "desenvolvimentista", 
Figueiredo Ferraz foi exonerado em 1973 por "falta de sintonia" com o estado e a União. (PMSP 

[1992], p.103)
Id., p.109.

sampaonline.com.br/sim/sim_zoneamento_
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Assim, Setúbal buscou corrigir o erro e priorizou em sua administração os transportes 

coletivos.2201 Após haver inaugurado em sua totalidade a linha N-S do metrô (1975), 

deu início à construção da Leste-Oeste e foi nesse momento que o poder público 

declarou reconhecer a utilidade desse meio de transporte como agente disciplinador do 

uso e ocupação do solo.

Por meio do Projeto Comunidade Urbana de Recuperação Acelerada (CURA), após 

de atendimento incondicional aos interesses maiores estabelecidos em São 

aventou se tentar escapar das armadilhas do taissez-faire urbano e da 

especulação imobiliária. Na gestão Setúbal, foi proposta uma "renovação urbana" 

u ada à implantação do metrô, possibilidade sequer cogitada por Prestes Maia no 

de Avenidas ou no Ante-projeto, onde o próprio BNH entraria com recursos para
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O governo federal reconheceu no II Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND) a 

existência de focos de pobreza absoluta na periferia das grandes cidades. Setúbal 

assumiu que deveria oferecer à população "qualidade de vida", mas sem que isso se 

colocasse em contradição com o desenvolvimento económico, como fizera Figueiredo 

Ferraz.2198 Mantendo o diálogo com as SAB’s,2199 Setúbal procurou "governar para a 

periferia" e criticou abertamente a visão basicamente "viária" de seus antecessores.2200

No início da administração Setúbal, a verba para a construção do metrô ainda era o 

maior item do orçamento municipal.2202 Destarte, a fim de aproveitar o melhor possível 

um investimento tão substancial, a Prefeitura tentou pela primeira vez definir uma 

área de interesse, sendo escolhida a área lindeira à linha E-O, na qual o metrô 

condicionaria a ocupação de forma a evitar a especulação, para se formar um entorno 

compatível com as necessidades dos moradores e a se chegar a formas mais 

racionais do solo urbano enquanto mercadoria *2203

2198 Id., p.lll.
2199 Id., p.113. Figueiredo Ferraz retomou o diálogo com as SAB's. {id., p.102)
2200 Id., p.113.
2201 Id., p.114. q
2202 Cardoso [1983], p.2. Ao final da gestão Setúbal, o metrô paulistano foi transferido p^te 
governo do estado, uma vez que se considerou esgotada a capacidade do Município faze
a tal despesa. (PMSP [1992], loc.cit.)
’ Destaque meu.
2203 Cardoso [1983], p.3.
2204 Id., ibid. ~
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(...) maior intervenção urbana da história do Brasil (...),2208

Essa proposta torna-se ainda mais significativa quando se considera a escolha do 

bairro do Brás como área beneficiada pelo projeto,2206 um dos mais duramente 

atingidos pela decadência que atingiu o centro da cidade a partir da consagração do 

rodoviarismo urbano na década de 1960.2207 Concebido para ser a

a execução de uma obra de transporte público,2205 tal era a magnitude do "rombo" 

sócio-econômico causado por oitenta anos de atraso no início da construção do metrô 

paulistano.

esse projeto esbarrou, todavia, na muralha de interesses que tradicionalmente cinge o 

poder público paulistano e na arrogância dos governantes, sempre dispostos a ceder 

ao povo trabalhador menos qualificado somente o mínimo necessário à sua 

reprodução. Fosse com relação ao que havia restado do património edificado do 
Brás2209 ou à população de baixa renda que o ocupou,2210 tanto Setúbal quanto o 

presidente da Companhia do Metrô Plínio Assmann mostraram-se frios e tecnocráticos 

em suas colocações.2211

2205 Id., p.4.
2207 Id,> ,b,d‘

Após o deslocamento do centro de gravidade urbano de São Paulo para a zona sul, o Brás 
perdeu o grosso de sua classe média, ascendente desde o começo do século quando a região 
ainda era o pólo industrial paulistano. O bairro foi praticamente repovoado pela massa de 
migrantes brasileiros que desde a década de 1930 tornara-se majoritária em São Paulo, muitos 
vindo a trabalhar nas obras do metrô "a convite" de Faria Lima. Sob as drásticas condições de 
reprodução da força de trabalho impostas pelo 1964, esse contingente populacional não teve a 
oportunidade que seus semelhantes europeus tiveram nas primeiras décadas do século XX de 
percorrer o caminho ascensional na sociedade que os "acolheu", dificultando-lhes a consolidação 
social e forçando-os ao convívio passivo com a decadência, como há décadas se observa no 
Bras, levando-os à sub-habitação, à habitação de risco e à saída "honrosa" da auto-construção. 
Ao contrário do que se divulga, a zona leste já viveu momentos de maior fastígio. A Penha 
abrigou entre as décadas de 1950 e 80, uma das três filiais paulistanas da Sears Roebuck. Os 
parvenus da zona leste compartilharam com a "rica" zona sul (Paraíso) e a "culta" zona oeste 
(Agua Branca), status e o reconhecimento pela loja de departamentos de Chicago de que aí se 
(°r_mara uma sociedade afluente de consumo ciosa de seus privilégios.
22Q8Id., p.9.2209 K  

Id.. p.7.2210 H ~
22u Id'’ P'9; Prata/ P-61.

Para Setúbal o Brás não era Paris^não tendo, portanto, nada de mais interessante para ser 
preservado, (Cardoso [1983], p.8) podendo, pois, ser arrasado sem remorso. Já que, segundo o 
presidente da EMURB Ernest de Carvalho Mange, a população de baixa renda seria fatalmente 
desapropriada depois da reurbanização transformadora, (id., p.9) Plínio Assmann sugeria que se 
deslocassem "mais em direção à periferia" (id., p.10)
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íorme conjunto de obras viárias executadas praticamente em um único quadrante 

cidade, na emenda de São Paulo com Santo Amaro cosida pela Light "da 

dade , revelaria a contrapelo os efeitos do processo de concentração política a

Mas, como em outras ocasiões, o metrô, com toda sua capacidade de disciplinar e 

democratizar o uso do espaço urbano, foi mal defendido diante da opinião pública 

paulistana, fazendo mais uma vez com que a população continuasse a ignorar seu 

potencial transformador da relação homem-espaço-meio ambiente construído e 

permanecesse refém de seu crescimento "ilógico".2213

forças políticas populares a romper momentaneamente com a orientação rodoviarista 

implícita que dominava a administração pública paulistana, polarizada pela Secretaria 

de Viação e Obras Públicas, sustentando que São Paulo não poderia mais ser só dos 

carros e arranha-céus,2212 declarando o metrô o meio mais apropriado para romper 

uma lógica há mais de um século vigente no mercado imobiliário paulistano.

E.5 INACESSIBIUDADE EM SÃO PAULO NA VIRADA DO SÉCULO XXI

A 13 de maio de 1986, o artigo "Grandes obras viárias, a tendência que volta a São 

Paulo" celebrou o significado da segunda administração municipal paulistana do dessa 

vez "paulista" Jânio Quadros (1986-1989).2214 Após dez anos nos quais a Prefeitura só 

investira na periferia e considerou faraónico tudo o que fosse maior que uma horta 

comunitária,2215 o autor regozija-se com a esperança de que São Paulo volte a crescer; 

que o poder público dirija sua autoridade e atenções para o centro moribundo, para os 

transportes e a qualidade de vida, mas, sobretudo, com a retomada de grandes obras 

viárias que trariam alívio para a região de São Paulo que experimentava o mais 
explosivo crescimento urbanístico desde a década anterior, o vale do rio Pinheiros,2216 

estrategicamente estendida entre os extremos do "Y", a ligação com Santos e o 

complexo rodoviário Raposo Tavares-Castello Branco.2217

“!WSP[1992],p.H3.
a»S?D25OJ1’í01 p-13-2215 w° de S°?Za Queiroz in OESP, 13-V-1986 d.43
2216 OEspjot^também S2MRESCSÁNYb Benfica & Xavier, p.248.

viário mas CamargoP^Xar^ga^ravessas^r3’ Além.disso' P°r volta de 1980< 0 "complexo" 
duas ruas de um quilómetro de%omnrimAirndat-mar9ina Pinheiros no Butantã, concentrava em 
pesado entre o norte e o sul do Brasi? unind inte™as a uma Z1 Quase todo o tráfego rodoviário___

norte e o sul do Brasil, unindo prat.camente sem alternativa regiões da ordem de
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i Brasília pelo 
barril de pólvora prestes a

grandeza do milhão de quilómetros quadrados.
2218 Que se desincompatibilizou do cargo em
governador em 1982 sendo substituído

gestã«, RevnaM» de Ba™ for. — a
"São Paulo era um

periferia pobre". (PMSP [1992],

maio de 1982 para disputar a eleição para 
por seu vice Antônio Salim Curiati

Após o "populismo de emergência" do "paulista" Reynaldo de Barros (1979-1981),2218 

nos estertores do regime militar,2219 e as administrações de transição Altino Uma 

(1983) e Mário Covas (1983-1986),2220 Jânio retornou à vida pela Prefeitura 

paulistana, politicamente invertido com relação a 1961. Aglutinando ao redor de si um 

pool de poderosos interesses privados inflados pelo nascente do neo-liberalismo 

brasileiro, Jânio impôs à cidade em 1987 um pacote de obras rodoviárias que significou 

um retrocesso de quase quarenta anos em termos de políticas públicas de 

urbanismo.2221 O mais curioso é que não somente Jânio retomou a prioridade das 
obras rodoviárias em detrimento de setores sociais da administração2222 como o fez 

concentrando as obras ao redor do "pólo sudoeste" da cidade, aproximadamente entre 

os bairros de Itaim e Cidade Jardim.2223

2219 Id., p,ÍÍ6. No início de sua gestão, 
presidente Figueiredo que o informou que 
explodir". (OESP, loc.cit.) rirn p a oerifena poore . tmsr

anteriormente distl"5ul\0 “"g°àJerXas Raposo Tavares e Castello Branco, o novo eixo 
longo do eixo que vai do ABC as rouuviaa K
principal da cidade. 251- SzmrEcsânyi & Meyer, pp.1/2;
2221 Id., p. 126; Szmrecsányi, Benfica & Xavie r,, p. ' com 0 «pau|iStano" em tudo.
Szmrecsányi & Lefèvre, pp. 1020 et seq. O• Janioi P sua ind|ferença quanto à cidade
Tendo declarado a "jihad" a Adhemar na de retomaria o rodoviarismo de
dos trabalhadores pouco qualificados, trinta ano " eqUeno cartel de empreiteiras.
Maluf, suscedâneo de Adhemar, confiando su
2222 PMSP [1992], pp.126/7. «qn-centro" (/d., p.126) objeto de seguidas
2223 Embora se fale do decadente corr ja re|'ativamente marginal na agenda da
tentativas de revivescência o centro Pa . (túneis Jânio Quadros, Sebastião Camargo, 
Prefeitura. As obras mais ^PO^^Ma^f^onduídos na segunda gestão Paulo Maluf) ligam

que se submeteu a urbanização paulistana, materialização dos ideais sociais 

estéticos dos grupos de elite que desde o século XIX se revezam em sua 

administração. Após mais de oitenta anos de domínio ininterrupto, a urbanização 

seletiva de São Paulo, fosse para os grandes proprietários da região central ou para o 

automóvel depois da vida pública de Washington Luiz, seria relativamente contradita 

pelo "populismo" de Figueiredo Ferraz e Setúbal, que de alguma forma buscaram 

equilibrar o "viário" e o "social" na administração municipal.
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2224
2225
2226

Na virada da década de 1970, a convivência da construção do metrô paulistano com o 

rodoviarismo de Maluf deveu-se às injunções políticas que articularam a execução de 

ambas as obras, na forma de contratos e disposições institucionais que as priorizavam 

na agenda governamental, viabilizando-as. Sempre foi evidente que a prioridade em 

São Paulo era o transporte rodoviário, sendo o metrô entendido implicitamente como 

um paliativo localizado, sendo muito tarde para retroceder e reestruturar São Paulo 

segundo a expansão da rede.

PMSP [1992], p.100. Em profundo contraste com seu mentor Anhaia Mello.
Id., p.114.
Vasconcellos, p.135.

e de
2225 1

)

acessibilidade como também concentrou a renda. Foi o meio pelo qual o regime de 

1964 presenteou a classe média aliada, fornecendo em abundância vias carroçáveis e 

crédito para a aquisição dos veículos que lhe permitiriam estender cada vez mais longe 

o tecido urbano paulistano. Já nem mais caberia mencionar nessas circunstâncias o 

papel da "ausência de metrô" no desenrolar do processo. O metrô estava tão aquém 

das necessidades da cidade, que pensá-lo àquele momento como indutor de qualquer 

processo urbanístico de reversão do quadro vigente parecia absurdo.
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O "centro" da cidade (subentenda-se financeiro) migrara para o sudoeste, Faria Lima e 

vale do Pinheiros. Definiram-se novos pólos de acumulação de fatores e investimentos 

públicos, tudo sobre uma base rodoviária. O poder do rodoviarismo enquanto 

programa tácito de governo manifestou-se de forma científica e definitiva com a 

criação em 1976 da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), municipalizando a 

administração do trânsito, permitindo que, pela primeira vez na história da cidade se 

trafegasse através de um espaço inteiramente interligado, resultado de um grande 

investimento público visando melhorar a macro-acessibilidade.2225
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Como o modelo político-económico brasileiro basicamente concentra a renda, foi 

natural que a crise que se abateu sobre o país na década de 1980 não prejudicasse a

Apesar dos esforços de Figueiredo Ferraz (cônscio da utilidade do metrô)2224 

Setúbal em prol dos transportes coletivos, iniciando a construção da linha E-O/ZZJ em 

meados da década de 1970, o centro histórico já estava abandonado pelos setores 

graúdos tradicionais e irreversivelmente decadente, com o incêndio no Martinelli em 

1977 "consagrando" esse fato ante a opinião pública.
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A descongestão seletiva do pólo sudoeste paulistano promovida pela segunda 

administração Maluf2229 culminou com a batalha institucional pela construção do 

polêmico "Boulevard Sul", como ficaria conhecido o prolongamento da avenida Faria 

Lima desde a avenida dos Bandeirantes até o Cebolão, concebido para aliviar o trânsito 

na região mais problemática da cidade,2230 o que para muitos não passou de uma 

espécie de vitrine do prefeito que disputaria em 1994 as eleições presidenciais.2231

OESP, 3-1-1993, p.2. npcp 17-TV-1993 o 4. Na disputa para
2228 rçn o t iqq7 -2 n 7’ 27-VI-1993, 4. p.4z OESP, 12 iv iyy t P*

abertamente o metrô como promessa de campanha (/(?., idio.) assim
fariam em 1996 (ver Veja São Paulo, no. 40, p.27) ■> n 5- 25-1-1995 3, P-2;
2229 OESP, 15-VIII-1994, C, p.4; 9-IX-1994, C, p.6; FSP, 2-1-1995, 3, p.5, 25 1995, 5, p

imprensa, iniciativa privada , partido em circunstâncias
empresários e outros (OESP, ?5-.in’1994' Ja9 rodoviarismo e a gravidade dos 
complexas. Dada a dependencta da cda sobretudo na região que
congestionamentos que passaram a se venric ana de fato as obras eram
concentrou as obras, independentemente de horari 5 0^ ostensjv'idade com que Maluf 
necessárias. Todavia, a polanzaçao se deu ou jndiretamente envolvidos com o
empenhou-se em atender aos interesses Pnv ideoloqia neo-liberal que submetera a
projeto, granjeando adeptos inesperados, >nsun do P«'j * n“ Os deq ambientalistas, 
imprensa dando a entender que nada se podi fora ™a^^^ p.4;
(FSP, 15-V-1993, 3, p.6; 13-11-1994, 4p.7), co^_s ® 9 * manobraS judiciais, (JT, 19-1-
24-X-1994, 3, p.3; JT, 28-X-1994, B, p.6, FSP, 2II , < ^ntegeado por Sua própria
1994, B, p.8; 5-V-1994, B, p.8) escaramuças na Ca fez paraque fosse poupado o
bancada, (FSP, 9-III-1995, 3, p.2) e o apoio do /b/d.; 9-^95,
escritório de dois milhões de dólares do arqui .... N Atando o desgaste com a 
B, p8)_Maluf reduziu dra«teso«ssor. 
populaçao da Vila Olímpia, (jd., ibid.j e PreP
2231 JT, 18-III-1994, B, p.8; 26-VII-1995, P-2-

Essa questão tornou-se o eixo das duas administrações que sucederam a Luiza 

Erundina. Recompor a fluidez e acessibilidade do trânsito voltara a ser uma valiosa 

moeda de troca política, na medida que o crescimento paulistano fizera com que os 

deslocamentos pendulares da se tornassem cada vez maiores, mais demorados e 

irritantes, tanto para passageiros de automóveis quanto de coletivos. Assim, Maluf 

acenou com a promessa eleitoral de conclusão das obras de Jânio,2227 

que ainda contribuiriam para mitigara recessão "gerando empregos".2228

população como um todo. Manteve-se apesar de tudo, a normalidade do crescimento' " 

da frota paulistana pela década seguinte inclusive, a qual levou à retomada por Maluf 

em sua segunda gestão das obras viárias iniciadas por Jânio interrompidas na gestão 

de Luiza Erundina (1989-1992), visando recompor a fluidez do trânsito paulistano 

comprometida pela quantidade de veículos em circulação.
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Com o Veículo Leve sobre Pneus (VLP), o "Fura-fila", pretendeu-se retomar as linhas 

de trânsito rápido em faixa exclusiva e com elas a acessibilidade do transporte público 

há muito comprometida pelo volume de veículos em circulação. Todavia, esbarrando 

em circunstâncias diversas, o Fura-fila não chegou a sair do papel, e sua presença, 

ainda que apenas em plano, foi suficiente para adiar a construção do tramo Ana 

Rosa-Oratório da linha 3 do metrô paulistano, punindo os habitantes da Vila Prudente e 

região por morarem fora da "São Paulo da Vejinha".
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Com efeito, a fornada de obras viárias da segunda administração Maluf teve o condão 

de consagrá-lo ante uma fração considerável da opinião pública como "administrador 

competente", elegendo com facilidade o sucessor, seu secretário de Finanças Celso 

Pitta. Após uma administração voltada para a área que abriga a população mais 

abastada da cidade, seus automóveis e seus interesses privados,2232 sucedeu a Maluf a 

administração "popular" de Celso Pitta que "fez" da acessibilidade e do transporte 

coletivo de massa sua principal promessa de campanha.

CÊ 
e
(ff
c

2232 A ideologia rodoviário-privatista das grandes empreiteiras que voltaram ao poder com Jânio 
e Maluf atingiu o delírio com o túnel Sebastião Camargo entre a rua das Magnólias nã Cidade 
Jardim e a avenida Juscelino Kubitschek no Itaim Bibi. Além da meiga homenagem a uma das 
empreiteiras beneficiadas com o talvez mais escandaloso reparto de recursos públicos entre um 
conventículo de empresários da história paulistana - "esquema Pau Brasil" (JT, 27-VII-1995, 
Bz p.8) o túnel é uma obra pública privativa dos moradores do Morumbi, na medida que fora do 
bairro não há qualquer indicação de acesso a ele, fazendo com que motoristas desavisados que 
demandam o Itaim Bibi amarguem um trânsito pesado no acesso pela rua Brigadeiro Haroldo 
Veloso, tendo passado antes a umas poucas centenas de metros de sua boca.
2233 Campos No, p.133.
2234 Em seu trabalho sobre a americanização da-cidade brasileira, M.I. Szmrescaányi evidencia 
que (...) a história urbanística e arquitetônica da cidade de São Paulo no século XX revela 
influência de linguagens e soluções técnicas presentes nas principais cidades 
norte-americanas, empréstimos cuja razão de ser só pode ser bem entendida sob a lógica de 
processos político-económicos que unem as burguesias e os governos dos dois países (.••) 
mostrando (...) que essa americanização urbanística, embora dotada de significativo apelo 
popular, na prática resulta contraditória porque não destrói, mas, pelo contrário, repõe,-traços 
perversos que caracterizam a sociedade brasileira e dão às suas cidades identidade bastante 
diversa daquela dos centros urbanos dos Estados Unidos. (Szmrecsányi [2003], p.l)
2235 Maricato, pp.n etseq.; Bonduki, pp.270 et seq.

E.6 Segregação, exclusão e transporte coletivo

Após décadas de "miragem parisiense",2233 "americanista",2234 urbanismo rodoviário e 

concentração administrativa por "paulistas", "paulistanos" e "corpos estranhos", São 

Paulo tornou-se cenário de uma brutal exclusão social que atinge parte considerável de 

seus moradores, em que um terço de sua população de dez milhões de habitantes 

simplesmente sub-habitam.2235
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Pela forma como se implantou no Brasil a indústria automobilística, seu impacto foi 

profundo não apenas no setor de mercado interno, pelo que dinamizou da economia 

nacional, mas também no externo colocou o país no rol dos exportadores de veículos, 

algo que o destinguiu dentre as nações "em (permanente) desenvolvimento .
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No cerne desse problema está o rpocesso de como a economia paulista convergiu para 

a produção de veículos automotores, a pretexto de auxiliar a agricultura de exportação 

como o queria Washington Luiz, e depois, a partir de 1956 e 1958, quando o Brasil 

tornou-se exportador de automóveis, alçou o rodoviarismo a condição de fim em si na 

economia, conferindo plena expressão ao primado dos transportes rodoviários e 

transformando o veículo automotor no produto-rei da economia nacional.
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Um dos principais pontos defendidos por este trabalho é que a economia paulistana, na 

medida de sua tendência à produção automobilística no complexo produtivo 

ABC-Cubatão-São Paulo, tornou-se ao mesmo tempo causa e efeito de um modelo de 

expansão urbana que teve por base o binário loteamento-empresa de ônibus2236 e o 

uso do carro para o deslocamento entre as áreas centrais e subúrbios cada vez mais 

periféricos. Vale dizer, que o rodoviarismo consagrou imperceptível e eficazmente em 

São Paulo mecanismos de segregação sócio-espacial.

Vimos que a indústria automobilística brasileira ativa e horizontal deve sua existência 

aos "paulistas" do CIESP-PRP liderados por Washigton Luiz e Simonsen, de depois 

Adhemar, Vargas, Lafer, Lúcio Meira e Kubitschek segundo Gattás, que alimentaram 

um projeto compartilhado por outras elites regionais com interesses económicos 

semelhantes, representados pelas "classes produtoras" do Rio Grande do Sul e Minas 

Gerais. Seus elos mais importantes foram o mineiro Bernardino de Campos, pai de 

Carlos de Campos, prócer entre os "paulistas", e o gaúcho Oswaldo Aranha, pólo 

norte-americano e mais importante conselheiro de Vargas, do importante clã paulista

Quaisquer que sejam os critérios considerados - habitação, transporte, saúde, 

educação, renda, etc. observa-se que a massa da população paulistana está aquém 

dos índices considerados satisfatórios pelos organismos internacionais. Tomemos dois 

problemas conjugados, habitação e transportes, para apreciar como a evolução destes 

últimos afetou a solução do primeiro.

2236 Sampaio [1994], passim.
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O nacionalismo que gerou Vargas e Kubitschek, estadistas que conferiram dimensão 

nacional ao projeto rodoviário ativo, baseou-se no suporte material da indústria 

paulista, como fica evidente na publicidade de revista Acrópole. Todavia, não foi fácil 

para ambos levar adiante o postulado de Simonsen de industrializar o país para criar 

renda impossível de ser gerada pela agro-exportação.

E a indústria desnacionalizada _a partir de 1969 passou a produzir não quaisquer 

automóveis, mas os "de Baran e Sweezy", isto é, bens de consumo com elevada
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A oposição udenista e liberal em geral impunha tenaz resistência aos planos de 

desenvolvimento e raramente atacava Vargas sem visar atingir a infra-estrutura 

industrial que procurava instalar para substituir as importações. Representantes da 

agricultura, do comércio ou da indústria apêndice da agro-exportação, resistiram e 

impuseram a Instrução_n°- 113 da SUMOC e que o GEIA cuidasse antes da fabricação 

de caminhões, ônibus e utiliários do que de carros de passeio2237 desnacionalizando a 

produção em troca de deixar Kubitschek governar e construir Brasília.
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A indústria automobilística nacional assumiu contornos semi-coloniais, na medida que 

a Instrução n0, 113 subordinou-a aos imperativos administrativos das sedes das 

montadoras. Um desses imperativos foi a necessidade de mão-de-obra barata, no 

que foram prontamente atendidos pela UDN e os militares que investiram 

agressivamente contra os ganhos reais dos trabalhadores, visto que a indústria 

automobilística, sobretudo européia, amargava profunda crise na década de 1950, 

premida entre mercados retraídos e os altos - custos de uma força de trabalho 

altamente politizada e sindicalizada.2239 Aportou no Brasil no período, satisfazendo a 

ambos, auxiliando a desenvolver o país cinquenta anos em cinco e levando certo alívio 

às metrópoles do capitalismo.

2237 Ver Shapiro, p.44.
sudeste d| de ’dnqúenta 0 mi9ra"te nacional também teve sua vinda para o
Nacional de iminmrS 9r ° Pa~ ,St?* (PRATA/ Com a criação em 1955 do Instituto 
«SI l í±'zaça“' ‘T’ para a esfera federal a tarefa de
(famílias lireoulnrmnnh* nP t 0 (■■■) evitando (...) o embarque de Indesejáveis

Paulo (/tf ibid) p p.62) antes realizada pelo governo de Sao

2239 Shapiro, p.65; Negro, pp.106 et seq.
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0 domínio do mega-capital automobilístico, a pressão policial-militar anti-comunista e 

os interesses estabelecidos na agro-exportação, no comércio e na indústrial 

provocaram em fins da década de 1960 um revival da época de Washington Luiz 

combinado com a instaurtação do Estado Novo no apogeu rodoviário do governo Médici 

em meio ao estado de guerra entre um governo desenvolvimentista rodoviarista e a 

oposição a sua esquerda.2241

com a

país do Chevrolet Opala em 1969

nao

2243 expandindo-se consideravelmente sob o regime

capacidade de promover a formação, reprodução e acumulação de capital com efeitos 

propagados pelo conjunto da economia, fato que não passou desapercebido da 

burguesia paulistana, a qual a partir da década de 1940 passou a efetuar 

investimentos consideráveis no setor automobilístico-rodoviário, para com Adhemar, 

Vargas, Lúcio Meira e Kubitschek lutarem vitoriosamente pela proteção estatal ao setor 

até o início da produção nacional.2240

2240 Gattás, pp.93/4.; Shapiro, p.28; Addis, p.135; Nasqmento PP^0^
2241 O papel de Filinto Múller foi reinterpretado por |ergic> P h 7promu|gação do AI-5
2242 Dicionário, p.1611. A hegemonia do
correspondeu a ascençao dos militares ligados a o da entrando o regime na
ou da "linha dura"; paralela à insurgencia armada dos grupos oe e q em 1964( a
ditadura propriamente dita. Mergulhado ate 0 p intensificada luta de classes encarnada no 
crescente radicação e a consequente necessidade . completamente na ofensiva-
"combate à subversão" levou o Estado em.n1969
defensiva capitalista, intensificando a repressão> - e- Nesse contexto, chegou-se a
segurança - e o crescimento do PIB< engendmndc, o milagre de seus
uma fase de grande expansao da mdustr,a P te a 0BAN e o DOI-CODI, como o
executivos com os aparelhos de repressão, p morto pe(o grup0 esquerdista
empresário Albert Henning Boilensen do Grup -ecao'regional do IPÊS se consumou com a 
VAL-Palmares. Em São Paulo, a ascensao pol^^J33) p9ara a Prefeitura em 1969.
nomeação do ativista ipesiano Paulo Maluf ( nraani7acão de empresários sobretudo do Rio de Janeiro
* O Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais (I )> defender a liberdade pessoal e da empresa, 
e São Paulo, foi criado em 1962 com o obje O nOvemo João Goulart. (Dicionário, p.1610) 
ameaçada pelo plano de socialização dorr™^e rnAnizada e aguerrida da força de trabalho brasileira 

Sintomaticamente, a
_as vésperas do regime de 1964 eram os te

princípios da década de 1970 à condição viga-mestra da 
brasileira, o rodoviarismo valeu-se da fraca organização da força de trabalho que nã 

teve como se opor a sua sujeição,

Nesse momento, quando o movimento de 1964 experimentou o golpe interno que o 

aprofundou avultando sobremaneira a importância do setor automobilístico na 

economia nacional, com a ascensão política do "IPÊS São Paulo e o início da 

fabricação no país do Chevrolet Opala em 19692242 o rodoviarismo tornou-se 

oficialmente questão de segurança nacional.
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0 rodoviarismo permitiu que São Paulo se urbanizasse desenfreadamente até os 

confins da cidade em todas as direções, morro acima ou represa adentro, fornecendo 

soluções "fáceis" aos graves problemas da habitação popular. Graças aos ônibus 

venderam-se lotes em prestações a perder de vista a uma massa de trabalhadores 

pouco qualificados formada por pessoas simples, capazes de qualquer esforço durante 

o dia para à noite assistir televisão ou gozar a vida em grupo ou família. O automóvel 

facultou às classes média e alta fugir da cidade decadente, sacrificada pela fluidez do 

trânsito, e refugiar-se em edge cities distantes, isoladas por um "cordão sanitário" 

viário á base do padrão de segregação que se tornou típico nessa cidade.
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de arrocho salarial imposto em 1964, ao mesmo tempo fator de conservação desse 

estado de coisas, possibilitando em larga escala um padrão de uscremcupação do solo 

de qualidade mínima como o dos "subúrbios-ônibus" estudados por Langenbuch e M. 

R. A. de Sampaio, ao mesmo tempo que forneceu ao contingente white collar que 

geriu esse processo económico, os veículos que lhes permitiram abandonar o centro 

decadente e ocupar os novos subúrbios residenciais periféricos que então se formaram 

à beira das novas grandes rodovias.

Assim, o rodoviarismo urbano paulistano consagrou-se em 1976 ao impor a 

administração do sistema viário e do trânsito como o principal eixo de governo a partir 

do regime militar, correspondendo no plano da organização do espaço à 

institucionalização do pensamento social de Washington Luiz.2244

recuperação do delinoíiente npin um moderno sistema carcerário baseado na
aeunquente pelo trabalho, preferencialmente a abertura de rodovias, (ver

Dadas as dimensões de São Paulo, a situação do mercado de trabalho em seu interior

A necessidade de segregar a população trabalhadora no Brasil preservou-se após a 

escravatura e o rodoviarismo de Washington Luiz foi uma forma sofisticada de 

consegui lo ao longo do século XX, porque o fez profunda, essencial / e 

imperceptivelmente, porque embutido num "programa tácito de governo" na 

expressão da professora Maria Irene Szmrecsányi, tornando-se algo tão natural quanto 

varrer o lixo da rua, fora do qual não há solução para os problemas urbanos.
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Imperceptível, a ideologia rodoviarista tornou-se em meados do século XX o motor da 

desigualdade social brasileira; nessa época a indústria automobilística arrojou-se sobre 

o conjunto da economia. Das trinta metas do Programa de Juscelino Kubitschek todas 

as relacionadas com os transportes rodoviários foram das poucas a atingir mais de 

100% do previsto.2247

São Paulo", "paulistas" e "paulistanos 

uma síntese entre a produção para 

veículos consagrada em 1970.2248

O grande embate político brasileiro do período foi o conflito entre os 

desenvolvimentistas do PSP e PSD apoiados pelo PTB e PCB, e os liberais ortodoxos da 

UDN, dada a primazia assumida pelo rodoviarismo sobre a economia, em forma de 

conflito entre o rodoviarismo ativo dos primeiros que desejavam construir veículos com 

os quais expandir a fronteira agrícola no início da década de 1960, e o rodoviarismo 

passivo dos monetaristas ortodoxos que se contentavam em construir as estradas por 

onde se daria essa expansão.

Com a vitória dos monetaristas ortodoxos em 1964, aprofundando a presença do 
capital multinacional no país e a virada desenvolvimentista de 1969 com o "IPÊS de 

" "reatam" na medida em que se estabeleceu 

i o mercado interno e a exportação brasileira de 

As condições de exploração da mão-de-obra se 
/

e as condições socialmente diferenciadas de acessibilidade propiciadas por seu sistema 
de transportes,2245 a fruição do espaço - habitando, circulando, ocupando-se e 

divertindo-se -, o que em última análise define o nível em que se exerce a cidadania, 

torna-se extremamente iníqua.2246

Lagonegro, pp.26 et seq.) 1T7 141 155/9.
2245 Ver VASCONCELLOS, pp.32, 35, 39, 58, 73/4, 7 /' , , ' ' - p ( sobretudo
2246 O desgaste ergonómico imposto ao Cldada° XunUica e psíquica minando-lhe
ao do transporte coletivo, propaga-se por_sua exemplo, a morar
capacidade de avaliar e entender a própria ogica q se'assjm cidadãos boçais 
sobre um esgoto, uma pírambeira ou1 um XIX, todo 0
como a força de trabalho recem-liberta da forma encontrada pe|a
populismo do século XX_aqui estudado.?^d°ãCo°2eX livre para reivindicar.
elite de lidar com a contradição encarnada previsto; a construção rodoviária
2247 A pavimentação de rodovias (meta 8) a 19 de petróleo (meta 5)
(meta 9) 150%; a produção automobilística (meta 27) 92,3/o,
125%. (Dicionário, pp.2839/40) ..donictas e oedessistas contrários a Goulart,
2248 Gattás, pp.445. O movimento de 1964, a ou as uPma_roais predisposta à atitude
tornou a ARENA composta por políticos ® rjcan0 c0'm relação ao "comunismo" e outra 
"linha-dura" do Departamento de Estado ^distribuição de renda no interior do capitalismo, 
mais disposta a "superar*' 0 "comumsm0 de ]ânio e prestes Maia e mesmo
Em Sao Paulo, houve a ARENA heavy m P
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Abandonada à própria sorte com o esvaziamento dos sindicalismo no período, a força 

de trabalho foi constrangida a "adaptar-se" aos novos tempos "reciclando-se" para nao 

desaparecer. Aos indivíduos socialmente incapazes de submeterem-se à readaptaçao
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Pega de surpresa pelo esgotamento do modelo económico em 1982, assim como em 

1964, a população de baixa renda que não se consolidara até então não o faria daí por 

diante com facilidade, pois o Brasil entrava no que se convencionou chamar "décadas 

perdidas". Esse momento, que marca o início da era neo-liberal quando o FMI retomou 

formalmente o monitoramento da economia brasileira e o país entrou em recessão com 

inflação galopante, "cobrança" da dívida externa e crise fiscal do Estado, com a gradual 

retração do setor público como agente fomentador da economia e o consequente 

recrudescimento da crise social.2249 í
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Nesse momento, fatores de exclusão social atuantes ainda em fases de maior 

desempenho da economia tornaram mais intensos seus efeitos sobre a população de 

baixa renda, uma vez que a inflação que lhes corroía os salários vinha acompanhada 

pela retração dos gastos públicos com obras sociais. Ao mesmo tempo, à medida em 

que o discurso neo-liberal e da globalização económica se impunham, a reengenharia, 

a flexibilização das relações trabalhistas e a privatização das empresas estatais 

apontavam o norte novo do capitalismo financeiro monopolista internacional e, por 

tabela, da economia brasileira.2250

de Adhemar, dominada por Maluf e a "light", mais próxima do PSD indiretamente vinculado a 
Anhaia Mello e ao PDC, dominada por Figueiredo Ferraz. Desde meados da década de 1950, 
paulistas e paulistanos", arenistas "heavy", "light", e oposicionistas "paulistanos" revezam-se 

com regularidade na Prefeitura paulistana: Adhemar ("paulista"), Prestes Maia e Faria Lima 
( paulistanos ), Maluf ( paulista"), Figueiredo Ferraz ("paulistano"), Collasuonno ("paulista"), 
Setúbal ("paulistano"), Reinaldo de Barros e Antônio Salim Curiati ("paulistas"), Altino Lima e 
Mano Covas ("paulistanos"), Jânio ("paulista"), Luiz Erundina ("paulistana"), Maluf e Celso Pitta 
("paulistas"), Marta Suplicy ("paulistana").
2249 Szmrecsányi, Benfica & Xavier, p.249.
2250 Na ordem que emergiu com a década de 1990 e o "Consenso de Washington", tem-se a 
impressão que o sistema capitalista voltara disposto a recuperar tudo o que fora privado de 
ganhar durante os quarenta anos após a II Guerra, quando o welfare State foi considerado 
necessário a sua manutenção.

tornam drásticas nesse período, com um verdadeiro boom de subúrbios-ônibus 

resultando em periferias cuja sortemãcr contava para o poder público. Embora por 

volta de 1974 não fosse mais possível conter o clamor das populações desses bairros 

por melhores condições de existência, o rodoviarismo foi capaz de empurrar o 

problema para cada vez mais longe, ajudando a lotear em condições cada vez piores.
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Curiosa e ironicamente, porém, a moradia de rua, a mendicância e a violência são as 

formas de contato espacial entre ricos e pobre em São Paulo como em outras cidades 

brasileiras. Essas peculiaridades paulistanas, plasmadas à imagem do rodoviarismo 

urbano, fizeram dela uma aglomeração onde se manifestam todas as categorias da 

exclusão social postuladas por Peter Marcuse, renomado estudioso do assunto.

A cidade de São Paulo mostrou-se um locus privilegiado do regime de exclusão social 

que guarnece a imposição do neo-liberalismo. Nela, um poder público comprometido 

com grandes interesses fundiários urbanos e com o setor automobilístico-rodoviário 

não só valeu-se de todo seu estoque de arbítrio para fazer valer suas prerrogativas 

como no episódio tristemente exemplar da remoção dos favelados para a construção 

da avenida Águas Espraiadas,2253 como também concorreu para a construção dos 

símbolos da cidade da exclusão, ao agraciar, como já foi abordado, o setor mais 

favorecido da cidade com um substancial pacote de obras rodoviárias ou cedendo à um 
minúsculo oligopólio o privilégio da exploração do sistema de transporte coletivo.2254

2252 Expressão de Fernando Henrique Cardoso.Setores que cresceram consideravelmente na década de 1990 foram instituições de fomento 
a atividade empresarial como o SEBRAE e publicações com a mesma finalidade como as revistas 

o tipo Pequenas Empresas, Grandes Negócios (Editora Globo), que ensinavam o trabalhador 
e ™va ou potencialmente desempregado a "passar para o outro lado" e tornar-se patrão. Nesse 
período proliferou toda uma literatura voltada para a visão do indivíduo de si mesmo como 
pessoa jurídica", por exemplo, a revista Você S.A. (Editora Abril), ou adaptá-lo intelectual e 

emocionalmente para a total competição que atualmente vigora no mundo empresarial, como a 
infinidade de títulos sobre "auto-ajuda".ou "reengenharia". Na outra ponta, tem-se a explosão 
do trabalho informal e a multiplicação descontrolada dos camelos, problema ao mesmo tempo 
2^3íal e urban°z de resolução aparentemente impossível.
2254 FlX' passim-Apenas sete empresários possuem .toda a frota e transportam cerca de cinco milhões de 
passageiros por dia. (Os Barões do Transporte Urbano in Veja, 28-1-1998, p.67; Nenê voa 

alto, ibid., 13-IX-2000, p.104)Segundo Marcuse, São Paulo- teve nas décadas iniciais^do século XX enclaves étnicos, 
correspondendo a aglomerações de imigrantes que necessitavam congregar-se para sobreviver 
2256meio à realidade ainda adversa da terra de adoção. (Marcuse [1997a], p.2)

Villaça [1978], p.245.

Superada a cidade intensiva dos bondes, cujo auge foi a era de ouro dos subcentros 

na virada da década de 1960,2256 consagrou-se na cidade rodoviana extensiva nos

ao mundo privado da globalização coube a qualificação de "inimpregáveis",2251 o que 

equivale a um atestado de total exclusão do sistema, porque inaptos a estabelecerem 

vínculos mínimos com as fontes de sustento e previdência, restando-lhes ou as 

migalhas pagas pela "informalidade" ou a esmola ou a delinquência.2252
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2257 Ver Caldeira, pp.241/9.
2258 Marcuse [1997a], loc.cit.; Caldeira, pp.257 et seq.

E notável nesse sentido, o vídeo produzido pela TV Cultura em que se exibem cenas nas 
quais a segurança de Alphaville revista as bolsas das empregadas domésticas que aí trabalham, 
após um dia de trabalho ao retornarem para os bairro-dormitório que o envolvem e onde 
residem. (Vicalvi, Carlos Alberto & Cunha, Márcia Prisioneiros do Medo (documentário) São 
Paulo, RTC, 1997) Entende-se porque Godard banira de sua Alphaville palavras como "amor, 
ternura e consciência". (perso.libertysurf/cinema/Alphaville.html)
2260 Marcuse [1997a], ibid-, Marcuse [1997b], pp.289 et seq., Marcuse [1997c], pp.31í et seq-, 
Marcuse [1997d], passim. _

anos de chumbo do regime militar dez anos depois.2257 Em seu tecido disperso sobre 

avenidas de fundo de vale, vias expressas e rodovias, a exclusão urbana em São Paulo 

atingiu a perfeição com a formação das cidadelas,2258 condomínios fechados em forma 

de edge cities onde a burguesia procura isolamento, refúgio e segurança diante dos 

problemas sociais gerados pelo próprio sistema que a beneficia,2259 e dos 

apart-ghettos, áreas urbanas residuais, distantes de centros ou pólos, ocupadas pela 

população mais carente e "inimpregável",2260 verdadeiras sucedâneas das senzalas em 

pleno século XXI.
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Porto Alegre, Belo Horizonte, Brasília, Salvador e Recife ja possuem ou estão em fase de 
acelerada construção de suas redes de transporte metropolitano. O material publicitário do 
metropolitano de todas as cidades mencionadas são categóricos em mostra-lo antes-eomo um 
fator de "qualidade de vida" do que um "simples^ meio de transporte.

A mensagem secundária - ”0 metrô vai cada vez mais longe para tirar você dos 

congestionamentos" - dirige-se ainda mais diretamente ao receptor como promessa de 

um resgate do trânsito paulistano. 0 Estado paulista admitiu indiretamente certa 

responsabilidade pelo mal-estar causado aos cidadãos pelo rodoviarismo, 

escusando-se ante a massa do eleitorado, os usuários dos ônibus, por penalizá-los nos 

"coletivos" fazendo-os mourejar no trânsito sem as alternativas facultadas aos 

motoristas dos carros de passeio, e propondo-lhes que "São Paulo vai melhor de 

metrô".

Assim, procuramos aqui analisar os fundamentos sociais desse processo, com base 

num momento crucial da história da urbanização paulistana, qual seja, o da 

consagração económica e institucional do rodoviarismo de Washington Luiz com a 
inauguração pelas mãos de Kubitschek da fabricação brasileira de veículos 

automotores em 1956, ao mesmo tempo que a Prefeitura paulistana solicitou a Prestes 

Maia, o responsável pelo Plano de Avenidas, um ante-projeto de metrô visando

Este pequeno flash jornalístico revela a importância assumida pelo metrô na luta pela 

"cidadania" no Brasil contemporâneo, em particular em São Paulo, e cujos 

antecedentes foram analisados neste trabalho. Com efeito, o metrô nas grandes 

cidades brasileiras da virada do século XXI vem se revelando uma possibilidade 

largamente aproveitada de distribuição em massa da acessibilidade que o rodoviarismo 

açambarcou a partir das décadas de 1950 e 60 sobretudo em detrimento da massa de 

trabalhadores menos qualificados.

CONCLUSÃO

No ano eleitoral de 2002, a paisagem da cidade de São Paulo foi juncada de outdoors 

do governo estadual onde se lia. "Quanto mais metrô, menos stress". Nesses mídia, o 

emissor ofereceu ao eleitorado paulistano qualidade de vida em forma de um 

transporte capaz de livrá-los de um dos mais perversos efeitos colaterais da 

urbanização rodoviária de São Paulo, a fadiga física e a tensão psíquica provocadas por 
seu trânsito.
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solucionar graves problemas de circulação e transporte coletivo que ameaçavam 

conduzir São Paulo ao colapso urbano.

Entendemos que o sacrifício da rede ferroviária urbana e regional simultâneo a 

impressionante escalada do rodoviarismo no seio do Estado brasileiro, entendido como 

a "modernização" dos transportes no Brasil e sua assunção ao status de "programa 

tácito de governo" na expressão de Maria Irene Szmrecsányi, visou dois objetivos, um 

económico e outro ideológico. Primeiramente para a classe empreendedora nacional 

aproveitar-se da mais promissora e importante frente de negócios urbanos e rurais de 

todo o capitalismo aberta por aqui, produzindo sua mercadoria mais potente como 

geratriz de outros negócios e de acumulação de capital, fabricando o que aqui se 

denominou "automóveis de Baran & Sweezy".
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Em segundo lugar, para responder à "questão social" sob a inspiração das soluções 

norte-americanas tal como foram entendidas por Washington Luiz ao longo de sua vida 

pública, conjugando o aproveitamento económico do rodoviarismo à segregação com 

segurança social dos trabalhadores menos qualificados mal remunerados e em 

potencial confronto com seus empregadores por melhores condições de vida, o que se 

resolveu com sua manutenção em cidades-dormitório distantes, legalmente precárias e 

urbanisticamente mal equipadas, unidas aos focos de emprego por um sistema 

elementar de ônibus, ao passo que agraciavam-se os estratos dominantes com toda 

sorte de facilidades automobilísticas, polarizando censitariamente a fruição e o 

consumo do espaço urbano como demonstrou Eduardo A. Vasconcellos, anulando o 

poder transformador da cidade e da urbanização sobre a sociedade como um todo.

Este trabalho defendeu a interdependência desses dois fatos aparentemente 

desconexos e contraditórios, a inauguração da indústria automobilística e a solicitação 

de um projeto de transporte sobre trilhos, em virtude das questões económicas, 

políticas e sociais como fundo de ambos. Concluímos que se relacionam em vista de, 

considerando suas condições de contorno, haver se chegado a um estado de tensão e 

quase ruptura entre os elementos intra e inter-classes em antagonismo político, 

opondo-se, no topo da pirâmide social, industriais emergentes interessados no 

mercado interno e ruralistas tradicionais em processo de requalificação ante o mercado 

externo; emjeus extremos, os proprietários dos meios de produção e os da força de 

trabalho, cada vez mais descontentes com as condições elementares de existência que
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lhes outorgavam, por isso mesmo sensíveis 

comunistas.

com a

a satisfação

Mostramos ao longo deste trabalho como se somaram as forças económicas e sociais, 

que conduziram o processo de urbanização paulistana de tal forma que apenas em 

1956 conseguiu-se de fato incluir pela primeira vez, e da forma como se deu, o metro 

na agenda da Municipalidade após quase sessenta anos de discussões mfruti e 

apesar do acelerado processo de metropolização de São Paulo em curso. Dai resu ou, 

por volta dessa data, a metrópole paulistana sem metrô, seu meio de transporte ma.s 

característico, colocando a cidade na marcha a ré da história se se cons.derar o que se 

fazia em suas congéneres mundo afora, como-está estampado no capi u o 

próprio Ante-projeto e que Prestes Maia, por outro lado, negou o quanto po e.

Sintetizando, pois, esse processo em todos seus aspectos contraditórios, o 

Ante-projeto de um Sistema de Transporte Rápido foi solicitado, elaborado e posto a 

lume em meio a um dos cenários mais confusos e desfavoráveis da história política 

nacional, paulista e paulistana, entre a inauguração da indústria automobilística no 

ABC e a polêmica eleição municipal de 1957 em São Paulo, que opôs Prestes Maia, 

presidente da Comissão do Metropolitano que o elaborou e Adhemar de Barros, o 

maior nome do populismo paulista, lutando desesperadamente para retornar ao poder 

Executivo, qualquer que fosse o cargo, em busca da sobrevivência política e pessoal.

Assim, entendemos que o Ante-projeto de metrô de Prestes Maia foi concebido e 

editado previamente "fadado ao fracasso", tanto pelo triunfo iminente do rodoviarismo 

estampado em sua "má vontade" intrínseca com o transporte ferroviário, traduzida em 

sua reduzida capacidade de concorrer efetivamente com o rodoviarismo, na exigencia 

da Segunda Perimetral como pré-requisito para sua execução e na disposição expressa 

de Prestes Maia avançar com o metrô apenas quando estivessem esgotadas todas as 

possibilidades dos transportes de superfície".

Concluímos que essa dupla contradição, permeando a sociedade vertical 

horizontalmente, resolveu-se momentaneamente no período considerado 

resposta populista para o caso, com os estratos dominantes acenando com 

localizada de demandas populares, particularmente as urbanísticas, em troca de votos 

que os instalassem nos postos na máquina administrativa por meio da qual se opera a 

distribuição politicamente condicionada dos donativos urbanos.
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Destarte, procurou-se defender que o Ante-projeto foi concebido já baldado enquanto 

proposta, na medida em que, por meio de uma argumentação quase sofística, Prestes 

Maia defende o metrô para polemizar com Anhaia Mello, o grande rival nas questões 

urbanísticas, e o ataca para opor-se a Adhemar, o líder populista combatido por 

ambos. Esse caráter auto-insuficiente do Ante-projeto revela-se ainda mais nítido com 

a análise das condições de contorno, da conjuntura económica, política e social que 

presidiu sua solicitação, bem como das posturas dos principais envolvidos nos debates, 

os grupos de opinião ligados a Anhaia Mello, Prestes Maia e Adhemar, o primeiro, o 

urbanista mais sério e influente atuando em São Paulo; o segundo, envolvido com o 

rodoviarismo urbano pelo Plano de Avenidas, e o último, o político paulista mais 

poderoso no período, interferindo em assuntos urbanísticos por meio dos "intelectuais 

orgânicos" de seu staff e articulador político em São Paulo da implantação da indústria 

automobilística no ABC.
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As conclusões mais decisivas com respeito ao Ante-projeto, à formação da Comissão 

do Metropolitano que o elaborou e aos fundamentos da questão metroviária em São 

Paulo emanaram da análise da polêmica que Prestes Maia manteve com Anhaia Mello, 

em seu auge na década de 1950, didaticamente descrita em suas páginas, e à forma 

como ele procurou ocultar a "verdade" sobre o metrô, a saber, o que o motivara em 

Londres entre as décadas de 1840 e 60 a enterrar o transporte coletivo, varrendo da 

superfície os excessos da circulação, procedimento urbanístico considerado 

desinteressante por ambos.
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Os "capítulos urbanísticos" do Ante-projeto permitiram que se entrevissem relações de 

causalidade existentes entre redes de transporte rápido sobre trilhos e o adensamento 

ou não das cidades bem como sua capacidade ou não de manter os padrões de 

centralidade urbana. Assim, concluímos que, representando a manutenção da 

centralidade e dos baixos níveis de adensamento da cidade existente, Prestes Maia 

imbuiu-se de uma dupla tarefa: defender um meio de transporte que Anhaia Mello 

considera obsoleto por dificultar a rarefação urbana ao mesmo tempo que o 

desqualifica por adensar conservando a centralidade existente, porque, no momento, 

está comprometido com o rodoviarismo, a melhor forma de se chegar a um estado 

intermediário entre a rarefação almejada por Anhaia Mello e a concentração 

exacerbada facultada pelo subway que poderia se verificar com o predomínio das 

opiniões do staff de Adhemar. Prestes Maia alerta ainda para o risco das deseconomias
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Rebate a "obsolescência" que Anhaia Mello atribui ao metrô afirmando que "apenas 

10%'' do traçado do Ante-projeto é subterrâneo; que apenas um décimo sua-proposta 

constitui "esgoto de gente". Aliás, sua má vontade com o próprio sistema que está 

encarregado de elaborar fica evidente tanto nos argumentos "teóricos contra o 

subway, seus custos elevados, transtornos à vida urbana causados pelas obras, 

quanto, por exemplo, na definição do traçado das linhas, as quais Prestes Maia 

concebeu urbanisticamente inócuas, definindo como prioridade uma zona com grande 

população mas de ocupação rarefeita como é o caso da região do Ibirapuera e Santo 

Amaro ao redor do vetor Centro-Pedreira do "Y", de topografia movimentada onde um 

metrô pouca ou nenhuma chance teria de se expandir capilarmente, e que nessa época 

vivia intensa urbanização rodoviária, como vimos, induzida e conduzida em boa 

medida pelas diretrizes da Auto-Estradas S.A., representante de interesses 

consideráveis uniformemente distribuídos entre "paulistas' e paulistanos . -----

Para Prestes Maia, como, de fato, para Anhaia Mello e, sobretudo, para Adhemar, o 

que contava naquelas circunstâncias eram os automóveis, para os quais preparava-se 

a cidade com determinação e apuro. Fica claro que "bastava" a Segunda Perimetral, 

complemento rodoviário do Plano de Avenidas embutido no ferroviário Ante-projeto, 

para "desafogar" o Perímetro de Irradiação e "permitir" a alternativa metroviária ou 

mesmo adiá-la por um bom tempo, até que "se esgotassem todas as possibilidades da 

circulação na superfície", no que o papel da Segunda Perimetral no Ante-projeto 

guarda significativa analogia com o do Plano de Avenidas no Projeto Light, 

"preparando" a cidade para a eventualidade de um metrô.

Todavia, Prestes Maia defende o Ante-projeto atacando ad hoc o rodoviarismo por 

meio de Anhaia Mello e suas expressways, "denunciando" seu caráter "elitista" no 

atendimento exclusivo aos carros particulares e seus proprietários privilegiados, 

intensificando um acento populista perceptível em sua mensagem. Depois disso, volta 

a atacar Anhaia Mello acusando-o de fugir dos problemas da cidade existente propondo 

"utopias românticas e cerebrinas", furtando-se à urbanização "cirúrgica" que praticava 

desde o Plano de Avenidas.
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Assim, o Ante-projeto pouco contribuiria para o adensamento ótimo que uma rede 

capital de metrô induz, impossibilitando-o de renovar e preservar a cidade de São 

Paulo "do bonde", onde predominam os padrões Z3, Z4 e Z5, os da "cidade do uso 

misto" e que se tornaram a coqueluche do urbanismo paulistano contemporâneo. Caso 

contrário, Prestes Maia iniciaria as obras pelas linhas Oeste e Sudoeste, as que servem 

alguns dos bairros mais compactos de São Paulo - Santa Cecília, Perdizes, Lapa, 

Consolação e Pinheiros - e que previam o maior percentual de trechos subterrâneos.
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Apesar das pesquisas OD coordenadas por Le Voei confirmarem a existência de "hábito 

de viajar" suficiente para um pronto ataque às obras, sendo a "economia de tempo" o 

que os potenciais usuários mais esperavam do Ante-projeto, a carência recursos que 

viabilizassem essa decisão conduziu os argumentos de Prestes Maia para a defesa das 

linhas de superfície em fundos de vale, as urbanisticamente inócuas, no lugar das 

quais as propostas rodoviaristas se mostravam mais atraentes melhor preparadas, 

além de contarem com recursos públicos abundantes para seu financiamento, oriundos 

de subsídios cruzados pagos pelos proprietários de veículos e consumidores de 

combustíveis e insumos automobilísticos. Prestes Maia insistia num "metrô barato 

como um bonde". Acabou prevalecendo solução rodoviária, mais em conta que ambas 

alternativas.

Diante disso, ficou a pergunta: como, na Comissão do Metropolitano, um engenheiro 

como Lauro de Barros Siciliano, que na década de 1950 já lutava pela introdução da 

cibernética como auxiliar da administração da cidade, previa a utilização de 

helicópteros como saída para os problemas do trânsito paulistano e propunha o uso do 

álcool como combustível, foi subordinado a Prestes Maia, segundo Lodi, representante 

em pleno século XX das fórmulas do urbanismo de Haussmann e da Associação 

Comercial de Chicago?

A prospecção dos fundamentos sociais desses fenômenos revelou relações entre o 

Ante-projeto e o Plano de Avenidas, apresentando indícios ora de continuidade ora de 

ruptura. A aparição pro forma do metrô no Plano de Avenidas guarda analogia com a 

situação do Ante-projeto no surto rodoviário de meados da década de 1950. 

A natureza económico-rodoviária no Plano de Avenidas é denunciada antes por seu 

elemento "secundário", o "Sistema Y", do que pelo conjunto principal de avenidas que 

cingem e interceptam o centro paulistano, o qual sinalizou de forma cifrada as escolha
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A indisposição de Prestes Maia com o metrô, ainda que esteja manifesta do Plano de 

Avenidas, fica patente com a descrição de sua polêmica com o Plano Light elaborado 

pelo engenheiro canadense Norman Wilson da Light "dos bondes", com o apoio dos 

"paulistanos" do PD. Nesse sentido, a resposta de Prestes Maia foi um plano rodoviário 

com metrô ad hoc, em que se propõe, de fato, uma considerável ampliação do leito 

carroçável no centro paulistano, para eliminar os resquícios da cidade colonial, do 

"burgo medieval" em suas próprias palavras, antes que pudesse receber carros em 

quantidade ou a população flutuante transportada por metrô.

pelos "paulistas" do CIESP-PRP e pela Light "da eletricidade" das cabeceiras do rio 
Pinheiros. ------

O fato mais notável que presidiu a formação da metrópole paulistana, em cujo interior 

o fato mais notável foi o aproveitamento diversificado por sua burguesia em expansao 
de todas as oportunidades de negócios rurais e urbanos abertas a partir do surto 

económico patrocinado pela cafeicultura. De fato, M.l. Szmrecsányi mostrou que antes 

de 1930 São Paulo Já competia vantajosamente com o Rio de Janeiro co p 

económico, atraindo mão-de-obra para o trabalho livre, financiamentos e 

investimentos, Inclusive estrangeiros de múltiplas nacionalidades, formando o mercado 

de capitais e trabalho que a levou à primazia no pais. ~
Perguntamos se multo da possibilidade de que São Paulo deslanchasse na condoo 

metropolitana, permitindo que superasse demograficamente anda na década de 

a então capital federal, não teria decorrido do aproveitamento das oportunidades e 

ganho anunciadas por Washington Luiz e trazidas com o rodov.ar.srno. Isso na

Todavia, considerando que as avenidas representadas pelas hastes superiores do Y 

acabaram sendo elementos mais importantes no Plano que o sistema rádio- 

concêntrico, porque conectaram o centro paulistano com a região que o abasteceu com 

veículos automotores, percebem-se motivos que levaram Prestes Maia a embutir a 

Segunda Perimetral no Ante-projeto, na medida em que com pouco mais de dez anos 

das avenidas inauguradas e com a produção nacional de veículos ainda engatinhando, 

o Plano de Avenidas começou a fazer água precocemente, levando a duas 

possibilidades: mais avenidas ou o metrô. Insistindo nas avenidas no Ante projeto, 

Prestes Maia se transformaria num fervoroso defensor do metrô quase dez anos 

depois, quando a iminência do colapso assumiu proporções sem precedentes 

história paulistana.
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Ao mesmo tempo que se desenrolava o processo de metropolização paulistano, 

formularam-se a primeiras propostas de sistemas de transporte rápido na fase aqui 

denominada "pré-história" do transporte metropolitano em São Paulo, por iniciativa de 

particulares em consonância com as práticas liberais vigentes e previstas em lei, as 

quais, apesar de rudimentares técnica e urbanisticamente, tiveram impacto suficiente 

para mobilizar apoios e oposição consideráveis, como as de Antônio Prado e da Light.
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0Nessa fase, encerrada com a formação por Faria Lima do Grupo Executivo do Metro 

(GEM) e com o início das obras da linha Norte-Sul, foi marcante a presença do Estado 

como solicitante de uma série de projetos de sistemas de transporte metropolitano, de 

graus variados de complexidade e seriedade. Seu ponto alto foram os episódios da 

vida institucional do Ante-projeto. Nesse capítulo enfatizou-se a transformação da 

"cidade do bonde", geratriz do aglomerado de Z3, Z4 e Z5 que formam a São Paulo 

"do uso misto", a parcela melhor equipada do tecido urbano paulistano, na cidade 

rodoviária das grandes distâncias e das avenidas de fundo de vale, fenômeno que 

consideramos induzido pela urbanização ao redor das hastes superiores do "Y" que

poderia se relacionar com o lançamento dos tentáculos urbanos em direção às 

cabeceiras do rio Pinheiros pelas usinas elevatórias do sistema da Serra da Light "da 

eletricidade" nas extremidades superiores do "Y", com a posterior formação do 

complexo produtivo ABC-Cubatão-São Paulo, produzindo no ABC veículos movidos a 

combustível refinado em Cubatão e comercializados a partir da capital paulista; com a 

intensa especialização de partes consideráveis da cidade na produção de bens, no 

comércio e na prestação de serviços relacionados com o rodoviarismo, como os 

Campos Elíseos, a Barra Funda, a zona norte e a região estendida entre o vetor 

Centro-Pedreira do "Y" e o arco de terras que se estende de Santo Amaro e o ABC até 

Guarulhos?

A partir dos acontecimentos da década de 1920 que levaram às grandes obras da Light 

"da eletricidade" no vale do rio Pinheiros, a pré-história do metro paulistano cedeu a 

vez para aqui denominada "proto-história" do metrô paulistano, cujo início foi 

assinalado com o envolvimento do poder público municipal na polêmica com o Plano 

Light, do qual fazia parte a proposta de metrô de Norman Wilson corroborada pelo 

parecer de Dalrymple, e cuja réplica tomou a forma do Plano de Avenidas de Prestes 

Maia, caracterizando um novo patamar atingido pelas discussões técnico-urbanísticas 

em São Paulo.
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Tentou-se por várias vezes precipitar a construção do metrô, tendo sido exemplar o 

caso do prefeito Armando de Arruda Pereira, ligado a Adhemar, obcecado pela ideia de 

implantar um subway em São Paulo, pelo que foi duramente combatido, 

particularmente por tê-lo desejado fazer às vésperas da primeira eleição municipal 

após o Estado Novo. Embora na prática não desse em nada, sua aventura metroviária 

foi suficiente para, mais de uma década depois, Faria Lima homenageá-lo dando seu 

nome à avenida que leva à gare principal do metrô paulistano.

uniu São Paulo aos confins industriais de Santo Amaro e São Bernardo do Campo e 

levou à formação do arco de terras urbanas que se estende do Campo Limpo a 

Guarulhos, dependente da industrialização do ABC e matriz dos "subúrbios-ônibus" que 

caracterizam as periferias pobres da capital paulista.

A leitura da vida institucional do Ante-projeto revela a natureza e o nível das 

discussões sobre o metrô em São Paulo. Descreve a solicitação do Ante-projeto pelo 

prefeito Juvenal Lino de Mattos a Prestes Maia, sua renúncia, para não perder as 

imunidades parlamentares que o colocavam a salvo da fúria moralizante de Jânio, 

passando o cargo para Wladimir de Toledo Piza, em cuja gestão foi concluído. 

Igualmente relata o passa-moleque que Toledo Piza aplicou em Prestes Maia ao 

publicar via CMTC um edital para a construção do metrô quando o presidente da 

Comissão do Metropolitano quis lançá-lo em clima de campanha eleitoral na galeria 

que leva seu nome. Mostram-se ainda as condições suspeitas sob as quais a ALWEG, 

fabricante teuto-sueca de monotrilhos, "venceu a concorrência, sobretudo por 

tratar de uma empresa de pesquisa em transportes e cibernética, fundada pe 

ex-presidente da multinacional sueca de eletrodomésticos Electrolux, desde o iníci 

década de 1950 fabricando seus utensílios em São Paulo, e cujas instalaçõe 

Colónia haviam sido visitadas pouco antes por prepostos de Adhemar, 
alvo de pesadas críticas de especialistas e vereadores de vários matizes ideológicos.

A vida institucional do Ante-projeto tomou forma de uma polêmica entre técnicos dos 

stafls de três protagonistas - Anbala Mello, Prestes Maia e Adhemar ■ bem como entre 

representantes na Câmara Municipal dos partidos a que se ligavam. Os lideres 

defenderam ou atacaram o trabalho da Comissão do Metropolitano e sugenam 
.. Tam-cp assim, as propostas de transporte propostas intermediárias ou radicais. Tem- ,

... Mário Lopes Leão e transformadas em subterrâneo, anteriormente defendidas p . ,
. irn amuiteto que trabalhou na gestão municipal de projeto por Carlos Lodi, engenheiro arg^
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0 primitivo capital industrial "paulista" tomou a decisão de substituir as importações 

no Brasil, fazendo-o decididamente sob influência de Washington Luiz, criminalista que

Adhemar, embora fosse do staff de Anhaia Mello, o maior adversário dos "esgotos de 

gente" que propiciavam o adensamento facilitando a verticalização.

Concluiu-se no segundo mandato municipal de Prestes Maia (1961-1965), quando fez 

de sua proposta de metrô o cavalo de batalha de sua administração. Tanto assim que 

às vésperas de transmitir o cargo a Faria Lima, o IE, no qual seu staff era influente, 

promoveu a "Semana do Metropolitano", que conclamou autoridades e a população a 

organizarem a pressão sobre o governo federal por reformas constitucionais que 

resultassem num aporte maior de recursos para a capital paulista possibilitando o 

início urgente das obras do metrô, em virtude do trânsito que, alimentado pela 

produção nacional de veículos, ameaçava levar o Perímetro de Irradiação ao colapso, 

situação que atingiria a iminência com Fontenelle.

Esse processo iniciou-se durante o mandato municipal de Adhemar (1957-1961), 

quando tentou em diversas oportunidades precipitar a construção de um subway 

paulistano ao mesmo tempo que executou um grande número de obras rodoviárias 

que facilitaram o tráfego e contribuíram significativamente para a adaptação de seu 

uso pela classe média emergente.
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Esse processo foi comandado pelos industrialistas do PRP fundadores do CIESP, 

adeptos de políticas protecionistas, muitos deles com sólidos vínculos com as regiões 

algodoeiras de Itu e da Alta Sorocabana; após 1930, o algodão retirou o café do trono 

da economia paulista. Essas lideranças industriais "paulistas" contrastavam 

significativamente com os adversários desse processo, os cafeicultores dominantes nas 

regiões centralizadas por Campinas, adeptos das posturas políticas liberais clássicas de 

complementaridade no mercado externo e agremiados no PD.
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A pesquisa dos fundamentos históricos do rodoviarismo triunfante em 1956 e dos três 

protagonistas revelaram como o rodoviarismo emergiu no seio da facção perrepista 

industrial sob os auspícios de Washington Luiz como uma sólida opção de investimento 

capitalista exatamente quando do esgotamento do modelo agro-exportador e da 

transição do domínio económico britânico para a hegemonia norte-americana sobre o 

Brasil durante a década de 1920.
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acalentou um projeto próprio de sociedade burguesa reflexa da norte-americana e que 

postulava o uso indiscriminado dos transportes rodoviários como o modo mais fácil de 

tomar o atalho que conduzisse a seu intento, sendo os custos sociais do processo de 

gentryficação do país cobertos pelo uso irrestrito do aparelho repressivo, acionado 

sempre que a contradição entre produção e distribuição de riqueza atingisse níveis 

considerados críticos pelos setores dominantes.

Desse modo, em consonância com argumentos que Washington Luiz martelara durante 

décadas, a economia agrária nacional tornou-se, no fundo, a maior beneficiada pelo 

surto rodoviário que promoveu, permitindo, com o auxílio da agronomia difundida p 

Fernando Costa, rival de Washington Luiz nos congressos rodoviários, 

agro-exportação a novos patamares de qualificação diante do mercado mundia, 

se verificaria na década de 1950, quando o rodoviarismo, depurado de tud q 

pudesse trazer de socialmente inovador, tornou-se palatável em meio 
conservadora que cerrava a princípio fileiras contra a fabricação nacional de veículos 

automotores.

A partir de Washington Luiz, o rodoviarismo se transformou nUm 
controle social nas mãos da burguesia. Com efeito, ao reduzi ' ,

aos rodoviários, desencadeou um processo de distribuição fana e «u 
acessibilidade entre as classe sociais cuja evolução foi detedada por du o 

Vasconcellos. Esse fato, conjugado à administração policial do trans ,
a hhaI os setores dominantes respondiam as disposição meramente repressiva com

reivindicações e lutas dos trabalhadores me narimp<; de
hnc reais ^aumentos efetivos em seus padrões de culta de origem burguesa por ganhos reai , t-ratanrin
, . nte e uma ideologia previsível em se tratandovida, um anátema para os grupos dominante e

Coincidindo com a penetração ostensiva do rodoviarismo de Washington Luiz com a 

ascensão dos Estados Unidos à condição de maior fornecedor do Brasil deprodutos e 

insumos automobilístico-rodoviários, a conjugação ideológica entre os dois países se 

deu por meio da assimilação da "liberdade de ir e vir" à acessibilidade "infinita" e 

isenta de impedimentos de ordem física propiciada pelo transporte rodoviário, e 

viabilizada pelo construção e conserva permanente de boas estradas, o que, 

efetivamente, consagrou o rodoviarismo como "programa tácito de governo" nas 

palavras de M.I. Szmrecsányi, servindo de princípio para as administrações que o 

sucederam tanto na capital, quanto no estado de São Paulo e no Brasil.
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Quer dizer, mostramos que, na verdade, Getúlio Vargas foi "paulista". Começara como 

ministro da Fazenda de Washington Luiz e estava, portanto, a par de suas intenções 

com relação ao desenvolvimento, ao protecionismo industrial e ao fomento do mercado 

interno, em oposição a seus "aliados" "paulistanos", que esperavam dele desalojar 

definitivamente os industriais "paulistas" do Executivo de São Paulo. Os fatos em 1937 

mostraram que os "paulistanos" estavam redondamente enganados, passando a votar 

uma aversão à sua pessoa e, sobretudo, a seus ideais, que não se saciou nem com seu 

suicídio, como deixaram claro em 1964.
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da herança política de Washington Luiz, homem público intolerante com as 

manifestações populares e cuja principal preocupação era o destino da—população 

carcerária que não parava de crescer malgrado o desenvolvimento que patrocinava.

rodoviarismo "ativo", e na tendência dos 

ferroviário, ao rodoviarismo resumir-se à 

agro-exportação renovada, aglutinados
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Mostramos também que o rodoviarismo não é unívoco, tendo reproduzido em seu seio 

as contradições que opuseram "paulistas" e "paulistanos" derivadas das tendências ao 

protecionismo e ao liberalismo, expressas na luta dos primeiros pela implantação de 

uma indústria automobilística brasileira horizontal, compradora do setor nacional de 

autopeças e aqui considerada matriz do 

segundos, grandes detentores de capital 

abertura de estradas auxiliares da 

politicamente por Fernando Costa, substituto de Adhemar na Interventoria paulista, à 

base do que aqui se denominou rodoviarismo "passivo". Representando a vanguarda 

ruralista de São Paulo, a entourage de Fernando Costa contou com a participação de 

Arihaia Mello, tecelão da capa intelectual que revestiu em São Paulo a reação ao 

rodoviarismo urbano de Washington Luiz.

Como Vargas era oriundo de uma unidade da Federação com estrutura social mais 

avançada que São Paulo, ele foi amplamente receptivo à idéia de que só o 

desenvolvimento puxado pela indústria poderia gerar a renda capaz de sustentar os 

aglomerados humanos cada vez maiores advindos da prosperidade agro-exportadora, 

tornando necessário o passo seguinte, a substituição de importações conforme 

postulava Roberto Simonsen. Tal foi a "promessa" dos "paulistas", reunidos no 

CIESP-PRP, produtores de autopeças, que desencadearam a luta política pela proteção 

oficial ao setor e depois à indústria automobilística nacional, motivo pelo qual 

apresentaram tendência de apoio implícito ao populismo de Adhemar.
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Por outro lado, a postura política dos "paulistanos" do PD variou do clamor pela 

intervenção militar contra os exageros populistas dos empreendedores da 

industrialização compulsória do CIESP-PRP-Light "da eletricidade", à tentativas de 

enquadrar o processo de desenvolvimento nos limites do planejamento, ou mesmo 

substituir o planejamento existente por sua versão mais radical gerada no interior do 

complexo ideológico PDC-SAGMACS.

A indústria automobilística nacional tornou-se politicamente possível graças a um 

acordo tácito entre setores agrários do Partido Social Democrático (PSD), favorável ao 

"pólo norte-americano" de Vargas (a saber, as diretrizes políticas de Oswaldo Aranha: 

modernização total com segurança social) e aliados dos quadros do PSD paulista 

(dividido entre o setor agrário sob influência de Fernando Costa e o industrial de 

Simonsen e Horácio Lafer) somando-se aos pessedistas mineiros (representativos de 

grandes interesses na construção civil pesada) que cresciam na medida da ascensão 

política de Kubitschek, idealizador de um grandioso programa rodoviário em Minas 

Gerais. Esse complexo de interesses mostrou que o rodoviarismo poderia abrir mão de 

seu conteúdo urbano, fordista e modernizante da sociedade, o que foi possível com a 

pressão sobre Kubitschek no sentido de priorizar a fabricação de caminhões em 

detrimento dos automóveis de passeio, auxiliando não só a distribuição interna 

produtos industriais mas também propiciando a nova expansão da fronteira agrícola, 

num processo iniciado na Alta Sorocabana e no Norte do Paraná e que na virada 

década de 1960 assumiu proporções nacionais.

Por outro lado, foi a limitação agrária do rodoviarismo sem contrapartida ferroviana 

que, combinada à desnacionalização forçada da indústria introduzida pela Instrução 

nq 113 da SUMOC (obtida sob pressão da UDN imediatamente após o suicídio 

Vargas) que o tornou, enfim, aceitável para os setores mais conservadores e avessos a 

idéia da proteção e do fomento ao mercado interno, permitindo que a UDN sossegasse 

um pouco e deixasse Kubitschek governar e construir Brasília.

A indústria de base no Brasil, da siderurgia a a
totalmente implantada visando a meta mais importante do Program 

indústria automobilística, que possibilitaria a "marcha para o oeste oco 

década de 1950. Além disso, a construção de Brasília conjugou interesses a» 
construção industriais paulistas que implantaram a ddade e forneceram

materiais e insumos necessários a sua ocupação.



i

cana,

482

■ 

s

Essa última posição encontrou ampla receptividade entre os militares conservadores e 

seus representantes à paisana da UDN, os quais, combinados, conjugaram-se ao 

capital multinacional para a imposição manu militari de uma redução drástica da 

distribuição entre os trabalhadores dos benefícios da modernidade, em consonância 

com a histeria anti-comunista da Guerra Fria e, em favor da qual, o rodoviarismo se 

mostraria um auxiliar insubstituível como mostrou Vasconcellos.
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A hegemonia norte-americana sobre o Brasil diferiu radicalmente da britânica pelo 

cuidado que tiveram de preparar o terreno ideologicamente desde a década de 1920 

aproveitando-se disso para depois, ao intensificar seus investimentos, tornar sua 

presença no país mais "orgânica" do que a dos ingleses. Isso ocorre a partir da década 

de 1960, muito embora o governo Kubitschek tenha aceito a associação de capitais 

nacionais e estrangeiros evitando o enfrentamento entre setores nacionalistas da 

economia, que acalentavam a idéia de enriquecer fornecendo para o mercado interno, 

e os que defendiam a renovação dos vínculos do país com os capitais externos.

A marca do não-urbano no rodoviarismo ambíguo resultante da conjugação de 

interesses entre a herança política de-Washington Luiz e Fernando Costa tornou-o 

palatável também para os militares mais exacerbados pelas doutrinas da segurança 

contra o inimigo interno, freqúentemente invocados pela UDN para conter o que 

consideravam excessos do populismo.
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Nos século XVIII do Morgado de Mateus, São Paulo começou a participar, para nunca 

mais parar, dos grandes fluxos do mercado internacional e a formação das lideranças 

familiares que comandaram esse processo, empreendeu o surto agrário do século 

seguinte, no qual_floresceram as culturas de cana, algodão e café, base do 

desenvolvimento paulista dos séculos XIX e XX.
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Vimos também como a cidade de São Paulo se adaptara para comandar esse processo 

a partir de duas singelas avenidas representadas pelas hastes superiores do "Y" do 

Plano de Avenidas, bem como a grande "oficina" do rodoviarismo brasileiro, a cidade 

de São Bernardo do Campo, sede da primeira instituição de ensino superior do país 

explicitamente criada para formar profissionais das áreas técnicas e administrativas 

ligadas à produção de veículos automotores, a Faculdade de Engenharia Industrial 

(FEI) do padre Saboia.



483

"Vitorioso" com Vargas em 1930, o PD lutou para reduzir a influência em São Paulo de 

seus "aliados" tenentistas que impunham o cumprimento da legislação trabalhista e 

outras medidas consideradas excessivamente esquerdistas, bem como para manter o 

perrepistas afastados do Executivo estadual. Por outro lado, o antagonismo PRP-PD, 

após a "traição" do Vargas "paulista", que reconduziu o PRP ao Executivo e aprofundou 

a industrialização do país, evoluiu, com a redemocratização, para a oposição 

UDN/PDC-PSD/PSP, contrapondo irreversivelmente protecionistas e liberais desta vez 

no apogeu do populismo.

Grosso modo, Anhaia Mello e Adhemar "jovens' foram "Inclusivos'.e Prestes Maia, 

subalterno ao PRP na Prefeitura gestão Pires do Rio o foi por tabela. Apos o m 

Estado Novo e a emergência do populismo democrático, apesar de Adhemar haver se 

precipitado precocemente na maturidade ao dar motivo para se^xonerado por Vargas 

e substituído por Fernando Costa em 1941, os três tornaram-se menos d.stnbu ,vo , 

ou por combater a "alternativa possível' do populismo dentro do gua ro

Esses interesses agrários definiram posturas políticas comuns representadas pelo PRP 

e que com o gradual aprofundamento da divisão do trabalho ao longo do tempo" 

acabaram por se diferenciar politicamente, levando, grosso modo, os interesses 

industriais ligados ao algodão e à Estrada de Ferro Sorocabana a evoluir para o 

alinhamento com a Light "da eletricidade", a fundação do CIESP em 1928 e para 

posturas protecionistas da indústria. A eles opuseram-se os interesses da grande 

cafeicultura de exportação e às estradas de ferro Paulista e São Paulo Railway, os 

quais alinhavam-se na cidade de São Paulo à Light "dos bondes" e que haviam 

respondido em 1926 com a fundação do PD.

Desse meio político emergiram as três lideranças que aglutinaram ao seu redor 

correntes técnico-políticas de opinião e que debateram o Ante projeto, Anhaia Me 

Prestes Maia e Adhemar, as quais, demonstramos, experimentaram 

contrastantes em suas carreiras de homens públicos, aqui denominadas fases j 
e "madura". Nessas duas fases, os protagonistas assumiram posturas políticas 

contrárias, em geral passando de uma disposição ora mais ora menos distribu 

medida que a redemocratização que se seguiu à II Guerra e ao fim do Esta 

representou uma maré montante de reivindicações populares e a 

atendimento politicamente condicionado característico do populismo brasileiro em seus 

diversos matizes.
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vigente pela difusão contraditória do planejamento "distributivo" no seio de um Estado 

patrimonial, como no caso de Anhaia Mello e Prestes Maia, ou por aderir a ele de corpo 

e alma com fez Adhemar para preservar o laissez-faire na vida pública.

Foi notável nessa época a adesão à luta contra o populismo de uma juventude católica 

de origem burguesa esclarecida e altruísta, movida por uma pulsão "revolucionária" 

inspirada na experiência dominicana francesa trazida ao Brasil pelo padre Lebret. 

A saída contra essa ameaça "pela esquerda" encontrada pela elite económica, rural ou 

urbana, foi o apoio económico dos EUA sob as medidas políticas impostas em 1964, 

com o apoio, repetimos, da classe média que avalizou o movimento em troca de uma 

cidade "para ela" segundo Vasconcellos.
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A década de 1950 viu o zénite do populismo, quando a burguesia esteve 

perigosamente posta à prova pelo proletariado brasileiro indignado, encorajado pelas 

experiências keynesiana, peronista e soviética, e mobilizado politicamente nas SAB's, 

sindicatos oficiais e no PCB em luta por ganhos reais em meio ao boom industrial 

detonado por Vargas.

Com efeito, as três correntes técnicas de opinião relacionam-se com os partidos 

políticos atuantes na cena eleitoral paulistana do período. De modo geral os contrários 

ao metrô em geral, particularmente os subway, relacionaram-se com Anhaia Mello e os

De fato, Adhemar levou a troca de favores políticos a extremos clientelistas, 

"desnaturando" o populismo ao restringi-lo às classes médias, das baixas às altas, com 

o afastamento dos trabalhadores menos qualificados da barganha eleitoral, conduzindo 

ao governo em proveito particular dos acomodados e dos emergentes locais, como 

deixou claro marchando diante da família com Deus pela liberdade em 1964.

Demonstramos que a postura política de cada um dos três líderes impregnou os 

debates sobre o Ante-projeto. Anhaia Mello, o mais influenciado pelo padrão suburbano 

norte-americano das unidades habitacionais servidas por expressways, foi o adversário 

mais radical do metrô e do Ante-projeto. Seu urbanismo dispersivo e elitizante 

abominava a concentração permitida pelo metrô, como se depreende da interpretação 

de Sarah Feldman do zoneamento que impôs a São Paulo e de Nádia Somekh da lei 

municipal n°- 5261 que restringiu severamente e urbanização na cidade num momento 

de intensa pressão demográfica.
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Os "farováveis", inclusive ao subway, tenderam a se aglutinar em torno de Adhemar e 

dos industriais protecionistas. Politicamente relacionaram-se com o PSP e setores do 

PSD paulista, dentre os quais Mário Lopes Leão, Alberto de Zagottis e Armando de 

Arruda Pereira.

O staff de Prestes Maia mostrou postura "cambiante" com relação ao metro em São 

Paulo, variando da rejeição se partisse de Adhemar à aceitação se proposto em seu 

interior. Relacionou-se politicamente com a UDN, a ala direita do PDC e com partidos 

menores como o PTR.

rodoviária do sudoeste paulistano, 

cidade desde meados da década

Embora Lodi pertença ao

Adhemar, dos três o mais "dependente" do populismo, queria a todo custo o impacto 

modernizante do subway, ao passo que o prudente e probo Prestes Maia, adepto da 

ortodoxia monetária e do saneamento das finanças do município, tinha em mente um 

metrô não só "barato como um bonde", como também um sistema de transporte 

metropolitano que não concorresse com os meios rodoviários, em plena expansão na 

capital paulista, como forma de atender à cidade existente, nem rarefeita nem mui 

densa, o que se depreende da análise da Segunda Perimetral, o apêndice ao Plan 

Avenidas que embutiu no Ante-projeto.

partidos derivados do PD, como a UDN, a ala esquerda do PDC e o PSB, bem como 

com setores agrários do PSD paulista. Dentre ele-s-destacam-se Henrique Dumont 

Villares, Henrique Neves Lefèvre, Sangirardi, Wilson Maia Fina, Heitor Antônio Eiras 

Garcia, Carlos Brasil Lodi, Gomes Cardim Fo., Henrique Mindlin e José Carlos de 
Figueiredo Ferraz.

Anhaia Mello, ao que tudo Indica, avesso às multidões que se concentram nas 

industriais, procurou dilui-las combatendo tanto a aglomeraçao vertical no e i icios 
altura quanto a possibilidade de concentração horizontal (acoitada por me.os de 

transporte de massa como o metrô. Seu ideal urbano concretizou-se em Sao 

com a formação do complexo viário avenida Bandeirantes-Marginais-Kap 

Tavares-Castello Branco, resultando na estrutura 

principal concentração de atividades urbanísticas na 

de 1970.

staff de Anhaia Mello, como
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Adhemar de Barros mostrou-se circunstancialmente favorável ao desenvolvimento, na 

medida em que "herdou" a "promessa" de Simonsen e do CEEESP de desenvolver o 

Brasil pela substituição de importações com o súbito desaparecimento deste, com o 

setor secundário gerando os empregos que sustentariam as massas que afluíram às 

grandes cidades atraídas pela prosperidade da agro-exportação.

A entourage política de Adhemar era favoráveis e foi favorecida pelo desenvolvimento, 

tanto fornecendo matéria-prima para o secundário, sobretudo algodão, quanto 

vendendo para um mercado interno em franca expansão hinterland afora os produtos 

por ela industrializados.

rápido metropolitano. São Paulo 

havia décadas pelas "infinitas" 

por Washington Luiz com os 

transportes rodoviários, chegando ao ponto que a encontrou Fontenelle, enquanto as 

classes mais altas começavam a abandonar em peso com seus carros o centro 

paulistano em favor do eixo sudoeste como notaram Villaça e Lefèvre, ao mesmo 

tempo que Faria Lima, também sob influência do staff de Anhaia Mello iniciava as 

obras do metrô. v
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Isso foi possível porque durante a segunda gestão de Prestes Maia como prefeito, a 

indústria automobilística começou a regurgitar veículos, inundando as ruas de São 

Paulo, agravando o trânsito e causando transtornos aos passageiros dos coletivos 

principalmente. Percebia-se a contrapelo que São Paulo havia atingido a plena 

condição metropolitana sem ter se preparado adequadamente para isso, entre outras 

coisas, equipando-se com uma rede de transporte 

havia "comido barriga", hipnotizada que estava 

possibilidades económicas e sociais prometidas

À base destas posturas, está o que o desenvolvimento económico representou 

politicamente para cada um dos três protagonistas. Anhaia Mello, pelas articulações 

das quais participou, colocou-se no campo essencialmente contrário à proteção, 

embora estivesse circunstancialmente favorecido pela expansão da economia industrial 

urbana. Prestes Maia, era filiado à UDN, a agremiação contrária ao desenvolvimento, 

representando interesses do setor terciário prejudicado pela substituição de 

importações.
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Destarte, o grau de adesão ao desenvolvimento dos três protagonistas os imp^ 

se convencerem, ainda que no âmbito populista, da seriedade da causa do metro como 

ocorria nas metrópoles avançadas da época, como o próprio Ante-projeto explicita. 

Um, por adensar demais; outro, por adensar prescindindo de meios rodoviários, e o 

último, por fazer com que o metrô parecesse apenas mais uma entre tan 

imposições de "modelos urbanos" pelas elites governantes à massa i

Por outro lado, o "terror policial" do Estado Novo, medida de segurança que o 

adhemarismo jamais vacilou em empregar contra a crítica vinda da esquerda, dentro e 

fora de sua classe, ao seu modelo de desenvolvimento, fez da luta política uma 

atividade de alto risco. Sobretudo quando se renovou com a juventude cristã 

progressista no zénite do rodoviarismo brasileiro, sob os auspícios do IPÊS-São Paulo 

durante o governo Médici.

Muito mais moderno do que Prestes Maia, o qual Lodi se encarregara d 
conceitualmente, Anhaia Mello, graças a suas influêndas antinomianas teebda^ 

Lewis Mumford e sociais absorvidas do padre Lebret, definiu se como

vanguarda difusor do planejamento sério solidado à *
mostrou o episódio do CPEU, Instaurando uma possMdade e seu nd — 

.. . r... -” -
-tendências expansivas de Sao rauiu,

reconduzisse o mercado imobiliário paulistano aos tril

Todavia, a indústria paulista sob os auspícios de Adhemar, sobretudo a que se formou 

em consequência dab circunstâncias extraordinárias da II Guerra, como explicaram 

F.H. Cardoso e Cytrynowycz, e assumiu o comando do desenvolvimento brasileiro 

fornecendo para Brasília, acomodou-se aos ensinamentos de Washington Luiz e 

produziu basicamente para a família burguesa, concentrando-se sobretudo 

rodoviarismo como opção macro-econômica e na produção de artigos para o lar.

Some-se a isso uma ausência de crónica de pesquisa visando a maior satisfação do 

mercado interno, a qual resultaria décadas depois nos carros brasileiros sendo 

equiparados a "carroças", bem como a garantia política desse modelo económico 

calcado na defesa do laissez-faire e seus desdobramentos, por exemplo, sobre a 

urbanização.
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Esse fato revela que o metrô paulistano começou a ser executado antes tarde do que 

nunca embora, na prática, tarde demais para reverter a tendência dominante na 

urbanização popular rodoviária paulistana, baseada no trinômio linha de 

ônibus-loteamento-padaria como mostraram Cardoso, Kowarick & Camargo, sob a

Faria Lima teria iniciado as obras do metrô paulistano tarde demais ou isso foi melhor 

do que não ter feito nada? A segunda alternativa, na medida em que o quase colapso 

no trânsito paulistano em 1967 descrito por Lefèvre motivou a formação do Grupo 

Executivo do Metrô (GEM) e do Grupo Executivo do Planejamento (GEP), os quais 

impuseram o metrô entre as diretrizes do Plano Urbanístico Básico (PUB) editado 

em 1968.

Apontamos que o ingresso do metrô na agenda do poder público paulistano foi 

facilitada por vários motivos. Além do mencionado financiamento internacional, 

concorreram a defecção das hostes adhemaristas da "causa" do metrô, já tendo elas 

se passado para o rodoviarismo de Maluf, simultânea à adesão do staff de Anhaia 

Mello, em particular de Figueiredo Ferraz. Levantamos a hipótese sugerida por Maria 

Irene Szmrecsányi que o fato se explicar pela necessidade imposta, após 1964, de 

quadros competentes no planejamento para fins de elaboração de projetos para as 

agências internacionais de financiamento, os quais eram numerosos no staff de Anhaia 

Mello, com larga experiência no Departamento de Urbanismo da Prefeitura paulistana, 

na SAGMACS, no governo Carvalho Pinto e no CPEU.

£ 

e
Si
C!

.í 
tjj 
Ci

Enfim, a decisão consciente de utilizar o metrô como forma de implementar um padrão 

de urbanização que rompesse com ; 

correspondeu ao projeto CURA que o 

implementar em São Paulo nas áreas do bairro do Brás lindeiras à então futura linha 

Leste-Oeste do metrô.
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Trabalho de difícil conceituação segundo Villaça, o PUB também foi interpretado como 

um "portfólio" da gestão Faria Lima visando a eleição para o governo estadual, a se 

realizar em 1970, a qual tinha grande possibilidade de vencer. No PUB foi possível se 

detectar a influência do relatório Buchanan e do BART, dois trabalhos conceituados de 

transporte urbano que corroboraram o surto internacional de construção metroviária 

ocorrido na década de 1960 e que no Brasil foi enfim facultado pelas agências 

internacionais de financiamento como o FMI e o Banco Mundial.

Sí

Q

a lógica do mercado imobiliário paulistano 

i prefeito Olavo Setúbal (1974-1979) tentou
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Esse estado de coisas levou o governo do estado a declarar no cartaz que ilustra o 
flash jornalístico acima descrito, a construção e a continuidade nas obras do metrô 
prioritárias em qualquer gestão, assim como o rodoviarismo outrora fora alçado à 
condição de programa tácito de governo, alojando-o definitivamente na agenda pública 
paulistana, sem o que candidato algum está em condições de disputar uma eleição, 
como o governador eleito de São Paulo em 2002 deixou claro e ao vivo diante das 

câmaras de televisão no dia em que foi reconduzido ao cargo.

batuta dos "fazedores de política" dominantes no período. Isto conduziu ao aumento 
na iniquidade de acessibilidade que exacerbou a segregação social imposta pelo 
rodoviarismo urbano propalado por Washington Luiz.
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