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RESUMO 

Essa tese aborda a consolidação do eixo territorial Rio de Janeiro - São Paulo como 

núcleo principal do desenvolvimento nacional, através do planejamento econômico e 

da ação direta do Estado. Ao enfocar o período do 1º Ciclo Desenvolvimentista, de 

1930 a 1964, evidencia a opção pela industrialização como caminho para o 

desenvolvimento. Como consequência da subordinação do país à condição de 

periferia do sistema capitalista internacional, apesar da transformação estrutural do 

sistema de produção, de nação agroexportadora para urbano-industrial, há 

continuidade na reprodução das desigualdades, de regionais a intraurbanas. 

O eixo territorial se estrutura na base de seus vetores lineares, entrelaçando 

relações de seus núcleos urbanos articulados por uma malha de caminhos e 

percursos que remontam historicamente à forma de ocupação dos nativos 

indígenas. As relações entre as Capitais do Rio de Janeiro e de São Paulo, as 

cidades que se fundam ao longo da história do Vale do Paraíba do Sul e os diversos 

ciclos econômicos que prevaleceram em determinados momentos forjaram o espaço 

regional.  

A tese verifica a hipótese de que a lógica da materialização da produção social do 

espaço urbano e a dos desequilíbrios dos processos de urbanização brasileiros 

foram fundamentalmente consolidadas nesse período histórico, a partir de definições 

determinadas no plano econômico e não por planos urbanísticos concebidos no 

sentido da organização do meio urbano. Estes, por sua vez, reproduziram modelos 

para apoiar a construção da imagem de uma sociedade modernizada e assumiriam 

papel coadjuvante nos processos de urbanização. 

 

Palavras chave: eixo, urbanização, planejamento territorial. 
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RÉSUMÉ 

Le sujet de cette thèse est la consolidation de l‘axe territorial Rio de Janeiro – Sao 

Paulo en tant que centre principal de développement national, à partir de la 

planification économique et de l‘action directe de l‘État. Ciblant la période du 1er 

Cycle de Développement, entre 1930 et 1964, la thèse met en évidence l‘option faite 

pour l‘industrialisation moyennant le développement. La conséquence s‘avère être la 

subordination du pays à sa condition de périphérie du système capitaliste 

international; malgré la transformation structurale du système de production, de 

nation agro-exportatrice pour nation urbano-industrielle, les inégalités se 

reproduisent, de l‘échelle régionale à l‘échelle interurbaine. 

L‘axe territorial se structure à la base de vecteurs linéaires, tissant des relations 

entre pôles urbains articulés par une maille de chemins et parcours qui remontent, 

historiquement, à la forme de l'occupation d‘indiens natifs. Les relations entre les 

Capitales Rio de Janeiro et Sao Paulo, ainsi que les villes fondées au cours de 

l‘histoire du Vale do Paraíba do Sul et les divers cycles économiques qui ont prévalu 

à certains moments, ont forgé l‘espace régional. 

La thèse vérifie l‘hypothèse suivante: la logique de la matérialisation de la production 

sociale de l‘espace urbain et celle des déséquilibres des processus d‘urbanisation 

brésiliens ont été fondamentalement consolidés pendant cette période, à partir de 

définitions qui ont été déterminées dans le plan économique et non pas par les plans 

urbains conçus dans le sens de l‘organisation du milieu urbain. D‘autre part, ceux-là 

ont produit des modèles pour appuyer la construction de l‘image d‘une société 

modernisée et ont pris le rôle porteur dans les processus d‘urbanisation. 

 

Mots-Clés: axe, urbanisation, planification du territoire 
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ABSTRACT 

This thesis concerns the consolidation of the Rio de Janeiro – Sao Paulo territorial 

axis as main core of Brazil‘s national development, through economic planning and 

the direct action of the State. Focusing the period of the 1st Developmental Cycle, 

from 1930 to 1964, and on the option for industrialization as the path to development. 

As a consequence of the country‘s subordination to a peripheral condition in the 

international capitalistic system, though there was structural change in the production 

system, from agro exporter to urban industrial, there was continuity on the 

reproduction of inequalities, from regional to intra urban. 

The territorial axis structures itself on the basis of linear vectors, interweaving 

relationships of its urban centers articulated by a network of paths and trails that date 

back to the native indians‘ occupation. The relationships between the Capitals cities 

of Rio de Janeiro and Sao Paulo, the cities that were founded along the Paraiba do 

Sul Valley‘s history and the several economic cycles that prevailed in determined 

moments shaped the regional space. 

The thesis finds support for the hypothesis that the logic of materialization of the 

social production of the urban space and the unbalanced Brazilian urbanization 

processes were fundamentally consolidated in this historical period, based on 

definitions determined by economic, rather than urbanistic plans, conceived in the 

sense of urban means arrangements. These, in turn, reproduced models to stand the 

construction of the image of a modernized society and assumed a supporting role in 

the urbanization processes. 

 

 

Key words: axis, urbanization, territorial planning 
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INTRODUÇÃO 

A elaboração desta tese é motivada pela reflexão sobre a atuação profissional do 

arquiteto urbanista na área de planejamento urbano. A defasagem entre objetivos 

almejados e a eficácia dos planos no enfrentamento da desigualdade socioespacial 

leva a questionar o quanto a atividade de planejamento pode transformar essa 

situação que deriva de uma condição econômica de caráter estrutural no Brasil. A 

desigualdade é um problema que certamente não é exclusivo de nosso país, mas 

uma condição imposta pela lógica do sistema de produção capitalista em que o 

mundo está engajado e que vem crescendo inclusive nas nações que se colocam 

como mais desenvolvidas. O enfrentamento dessa realidade se apresenta como um 

dos maiores entraves que o país tem em relação ao presente e ao futuro.  

O planejamento urbano que almeja o desenvolvimento é um instrumento que visa 

ordenar o espaço, mas é, essencialmente, de cunho econômico. A confrontação dos 

desafios derivados da desigualdade social remete à constatação dos desajustes e 

desequilíbrios materializados no território, os quais derivam de processos muito mais 

complexos do que a reordenação do espaço. As dinâmicas que envolvem a 

produção do espaço extrapolam os limites da cidade e o escopo do planejamento 

passa a ser regional. 

O desenvolvimento desigual das regiões brasileiras nos diversos ciclos econômicos 

fundamentou condicionantes históricas para a formação diferenciada de núcleos 

urbanos e territórios com menor ou maior potencial de concentrar atributos e 

acumular riquezas.  

A discussão e o aprofundamento das questões ligadas ao desenvolvimento 

econômico no Brasil foram amplamente realizados por diversos autores, dentre os 

quais, destacam-se: Caio Prado Junior (1956), Celso Furtado (1959) e Luiz Carlos 

Bresser Pereira (1968). Outros aprofundaram os vínculos entre as questões 

econômicas e urbanas do desenvolvimento, em especial, Wilson Cano (1970), Paul 

Singer (1973) e Vilmar Faria (1978). Ainda sobre a urbanização brasileira, vale 

destacar os trabalhos de Nestor Goulart Reis F. (1964), Flávio Villaça (1978 e 2001) 

e Milton Santos (1994). Entre a maioria dos pensadores e estudiosos, tornou-se 

consenso a ideia de que o Brasil se insere no sistema capitalista na condição de 

periferia desde os tempos de Colônia. 



16 
Do plano econômico à estruturação do território: o eixo Rio de Janeiro – São Paulo 

Portanto, na base do desenvolvimento capitalista no Brasil está seu passado 

colonial. A constituição da economia exportadora, efetivamente capitalista a partir do 

ciclo do café, permitiu a formação de uma estrutura econômica em que se revelaram 

diversas formas de capital ligadas às atividades de exportação entre a segunda 

metade do século XIX e as primeiras décadas do século XX (DRAIBE 1985), as 

quais se acumulariam e reproduziriam em meio urbano. 

A abordagem histórica dos processos de desenvolvimento decorridos dos diversos 

ciclos econômicos na região sudeste, mais precisamente entre os estados do Rio de 

Janeiro e São Paulo, permite compreender o diferencial desta em relação às demais 

regiões do país. 

A tese parte da hipótese de que a raiz da problemática social urbana está no 

processo de desenvolvimento econômico e nas decisões de planejamento tomadas 

em âmbito federal durante o 1º Ciclo Desenvolvimentista, entre 1930 e 1964. Nessa 

fase, o Estado brasileiro implementou ações e estratégias de planejamento que 

promoveram a transição do modelo econômico agrário exportador para o urbano 

industrial e se desencadearam as diversas formas do processo de urbanização 

brasileiro. 

No Capítulo 1, é apresentado o eixo Rio de Janeiro – São Paulo como o território 

que se consolida na condição de principal polo de desenvolvimento nacional. Além 

de uma caracterização geral, é dada importância às iniciativas de planejamento 

urbano empreendidas pelo Estado como agente na condução do desenvolvimento e 

na produção do espaço, do âmbito intraurbano a seu rebatimento como imagem 

desejada da identidade da nação, destacadamente, nas metrópoles nacionais.  

O meio urbano foi o locus propício ao capital comercial, bancário e de reprodução do 

capital produtivo. O capital estrangeiro participou intensamente dos investimentos na 

implantação dos sistemas de infraestrutura de transportes e de energia, assim como 

da prestação de serviços públicos nas cidades e regiões de maior concentração dos 

fluxos de produção e comércio. 

Ao identificar o ―eixo‖ como objeto, a tese considera que há uma base material que 

se consolida de forma axial, uma trama articulada entre os pontos nodais, vetores de 

deslocamento, centros urbanos e seus arredores, onde funções complementares se 

estabeleceram nos processos de materialização da produção social do espaço. 
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O território, objeto da análise proposta, se configura pela agregação da Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro e suas adjacências, se estende pelo Vale do 

Paraíba até a região de São José dos Campos e segue em continuidade até a 

Região Metropolitana de São Paulo, incorporando parte do que passou a ser 

denominado Complexo Macrometropolitano ou Macrometrópole Paulista. 

No Capítulo 2, a partir da compreensão do significado de desenvolvimento, são 

exploradas as reflexões, teorias e práticas do planejamento, em sua abordagem 

econômica e urbana. A investigação das teorias formuladas da passagem dos 

séculos XIX e XX até meados da década de 1960 foi rica para subsidiar a reflexão 

sobre a condição do planejamento como um instrumento de desenvolvimento. Tanto 

a revisão das teorias e práticas do planejamento urbano, quanto das de origem 

econômica, confirmam que as iniciativas em prol do desenvolvimento se 

condicionam à estruturação do território. 

No Capítulo 3 é contemplada uma abordagem sucinta da conjuntura nacional e 

internacional, assim como dos Planos Econômicos adotados no período de 1930 a 

1964, baseada em um enfoque histórico, contextualizando a institucionalização do 

Estado e sua prática de planejamento econômico. 

A partir de 1930 há a consolidação do processo de mudança da base produtiva do 

país, redirecionando os investimentos do Estado, sintonizados com interesses dos 

setores ligados à economia agroexportadora, para o fortalecimento de uma 

economia industrial capitalista. 

O período entre as décadas de 1930 e 1960 se apresenta como fundamental para a 

compreensão da transição do modo de vida rural para o urbano no Brasil, ou seja, 

de seu processo de urbanização. Assim, para avaliação das ações em prol do 

desenvolvimento planejado pelo Estado, o recorte temporal definido em 1930 está 

baseado no reconhecimento da ruptura provocada pela Revolução de 1930 na 

prática política, econômica e social no Brasil. O período em foco prossegue até 

1964, quando o Golpe Militar definiu outra ruptura histórica e nesse mesmo ano 

houve a criação do Conselho de Política Urbana na instância federal. 

No contato com a bibliografia sobre planejamento no Brasil, ficou claro que a política 

econômica implementada pelo Estado, a partir da década de 1930, fortaleceu não 

apenas as iniciativas de produção industrial, como também promoveu ações diretas 
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de intervenção que consolidaram a condição urbano industrial como paradigma do 

desenvolvimento nacional. Há um grande volume de trabalhos que se debruçaram 

sobre o planejamento e os planos de desenvolvimento nacional elaborados a partir 

do período do Regime Militar, pós 1964, e o impacto sobre a condição urbana, 

entretanto, muito menos sobre os que foram seus antecedentes, o que se coloca 

como um desafio. 

Nesse sentido, foram investigados os planos de desenvolvimento econômico 

concebidos pelo Governo Federal, entre 1930 e 1964. São eles: o Plano Quinquenal 

de 1939-1943, o Plano de Obras e Equipamentos de 1944-1948, elaborados no 

primeiro período de Getúlio Vargas no poder; o Plano SALTE (1949), elaborado 

durante o Governo de Dutra; o de Reaparelhamento Econômico, conhecido como 

Plano Lafer (1951), do segundo governo Getúlio Vargas; o Plano de Metas de 1956-

1960, da gestão de Juscelino Kubitschek e o Plano Trienal de 1963. 

No Capítulo 4, verifica-se a convergência do plano econômico à adoção de modelos 

urbanísticos de intervenção no espaço que respondiam à aspiração de modernidade 

da nação em formação.  

Com foco no eixo territorial Rio de Janeiro - São Paulo, além dos investimentos 

direcionados às cidades capitais, que se tornariam as grandes metrópoles nacionais 

e formariam o que aqui está denominado como binômio urbano, novos núcleos no 

interstício sediaram importantes projetos que reordenaram não apenas o espaço 

local, mas o regional e o nacional. As decisões locacionais dos investimentos 

contaram com decisiva participação militar no planejamento territorial. A fim de 

evidenciar essa estratégia, são destacados projetos urbanísticos que contribuíram 

para a estruturação do eixo territorial Rio de Janeiro – São Paulo como o núcleo do 

desenvolvimento nacional. 

Dessa forma, além da análise concisa das condicionantes estruturais e conjunturas 

sociais, econômicas e políticas do período de 1930 a 1964, contemplando os 

aspectos principais de cada plano, a tese destaca a importância da implantação da 

CSN em Volta Redonda, da Cidade dos Motores em Duque de Caxias, e do CTA em 

São José dos Campos, como decorrências e instrumentos desses planos de 

desenvolvimento nacional. 
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Na avaliação das diretrizes e ações que acarretaram na implantação de obras de 

infraestrutura e na reestruturação do espaço regional, ficou evidenciada a 

importância do projeto urbanístico como elemento de materialização do próprio 

projeto de desenvolvimento da nação, da modernização do país. No entanto, o que a 

tese procura mostrar é a tendência histórica configurada no período estudado do 

papel coadjuvante das iniciativas de planejamento urbano e regional em relação ao 

protagonismo das diretrizes advindas dos planos econômicos. 
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1. O Espaço do desenvolvimento: o eixo Rio de Janeiro – São Paulo 

 

Num país de dimensões continentais, a proximidade entre metrópoles nacionais, 

como Rio de Janeiro e São Paulo, e o potencial de adensamento e expansão da 

urbanização das cidades entre seus núcleos, em si, constitui situação de interesse 

para explorar estudos urbanos. 

Na extensão do vetor de ligação entre essas importantes cidades, o Vale do Rio 

Paraíba do Sul configura a paisagem contida entre as Serras do Mar e da 

Mantiqueira. Ao longo de sua ocupação, a distância de cerca de 400 quilômetros foi 

vencida por caminhos trilhados por tropas de muares que definiram estradas, por 

trilhos de trem e por rodovias.  

Figura 1: Região do eixo Rio de Janeiro – São Paulo. 

 

Fonte: Imagem de Satélite. Google Earth 2015. 

Nessa região, a formação de núcleos e redes no período colonial configurou o tipo 

de sistema descrito por Nestor Goulart (1967) sobre a urbanização brasileira, com 

base no conceito funcionalista estruturalista derivado de Talcott Parsons (1902-

1979), em que todo sistema tem uma estrutura e todas as suas partes têm funções 

próprias, que garantem a participação no sistema. 

A formação de um sistema especializado e diversificado composto por diferentes 

núcleos situados ao longo de um vetor estrutural, no caso o Vale do rio Paraíba do 

Sul, constituiria a região, mais especificamente, como um eixo territorial, amparado 

pela Serra da Mantiqueira, conduzindo sua derivação em direção a Minas Gerais.  



22 
Do plano econômico à estruturação do território: o eixo Rio de Janeiro – São Paulo 

O eixo territorial Rio de Janeiro – São Paulo revela de maneira intensiva os 

processos de estruturação urbana nas diversas escalas que esta pesquisa visa 

enfocar, ressaltando o papel do Estado como promotor do desenvolvimento e da 

infraestrutura regional, que se estabelece como principal elemento estruturador das 

condições de conformação territorial. 

Ao longo do século XX, foram sendo fortalecidos os vínculos territoriais construídos 

a partir do vetor de expansão da produção cafeeira durante o século XIX, atestando 

o ciclo virtuoso estabelecido entre maior produção econômica e crescente 

implantação de infraestrutura, sobretudo rodoviária e ferroviária. Vilmar Faria (1978) 

aborda o processo de urbanização brasileira pelas relações de produção, ainda no 

período primário exportador, de 1870 a 1930, em termos de uma ―macrorregião‖. 

O impacto da industrialização na urbanização brasileira se deu mais decisivamente 

após 1930. Como no processo da Revolução Industrial entre o final do século XVIII e 

meados do XIX, na Inglaterra, as populações rurais mais pobres, que tinham menos 

a perder do que a ganhar, migraram para as cidades (ENGELS, 1985). 

Nos primórdios da Revolução Industrial na Inglaterra, o minério de ferro já havia 

conduzido a lógica de localização das indústrias, com uma maior concentração junto 

às áreas de mineração ou aos sistemas de transporte, antes mesmo das ferrovias. 

Na mesma lógica. a proximidade e acessibilidade às regiões mineradoras de Minas 

Gerais seriam determinantes na estruturação do eixo Rio – São Paulo.  

As cidades portuárias também tinham um importante papel na expansão da 

industrialização para intercambiar insumos e produtos, atividade essencialmente 

conectada à produção, complementando as etapas de comercialização. 

Definida estrategicamente como região central para o desenvolvimento nacional, o 

eixo Rio - São Paulo, associado ao vetor de conexão com a capital mineira, 

concentrou os investimentos públicos para gerar as condições gerais em prol da 

produção capitalista com base na industrialização. A consolidação dessa 

macrorregião, conjugada ao litoral, formou um complexo de grande polarização 

industrial e adensamento populacional. 

A dinâmica econômica e urbana da região está diretamente atrelada ao maior 

mercado consumidor do país concentrado nas duas regiões metropolitanas, 
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configuradas a partir das metrópoles nacionais, e às infraestruturas aérea e portuária 

de exportação. 

As conexões geográficas e estruturas físicas propiciaram a organização e 

consolidaram a produção social do espaço, que se tornou o grande eixo de 

desenvolvimento do país, um eixo territorial derivado da consolidação do modelo de 

desenvolvimento urbano industrial. 

Dessa forma, considera-se que o eixo territorial em questão refere-se a uma região e 

a um espaço socialmente constituído, que além das condições geomorfológicas, 

configura uma unidade no que diz respeito às relações sociais, de produção e 

características estabelecidas por processos históricos decorridos em um território 

delimitado. 

Ao estabelecer um perímetro de análise da região, buscam-se nexos para configurar 

uma unidade territorial que sustente condições de identidade espacial. Numa 

abordagem inicial, a identificação de regiões, reconhecidas como tal, depara-se com 

as limitações impostas por determinantes de ordem administrativa ou de critérios 

geomorfológicos. 

Partindo de um enfoque histórico para delimitar o que seria a região de estudo do 

eixo Rio de Janeiro – São Paulo, há a compreensão do papel de ponto nodal 

desempenhado por ambas as cidades principais desde o período colonial. No 

processo de crescimento urbano dos núcleos principais e nas relações que estes 

foram estabelecendo com outros núcleos em seus arredores, a condição de 

centralidades principais foi se consolidando. A polinucleação estabeleceu uma rede 

urbana articulada que, na passagem dos diversos ciclos econômicos, foi se 

reafirmando e se reorganizando vinculada às cidades do Rio de Janeiro e de São 

Paulo, que se mantinham como lugares centrais. O crescimento das cidades 

principais foi provocando a ampliação da abrangência de suas áreas de influência 

lhes atribuindo o caráter de polos de atratividade, concentração de pessoas, 

recursos e meios de desenvolvimento com melhor desempenho do que outras 

localidades nacionais ao longo do século XX.  
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Tabela 1: Porcentagem da População Rio e São Paulo sobre total da população urbana  

(20.000 ou mais) no Brasil (1920 -1970) 

 
Ano 

 

 
Rio de Janeiro e São Paulo 

(Municípios) 
 

  

1920 52,8 

1940 47,1 
1950 41,8 

1960 34,9 
1970 28,1 

  

                    Fonte: Douglas H. Graham and Thomas W. Merrick, op. cit. (1975) apud FARIA (1978) p.102. 

Da condição de cidades caracterizadas como núcleos urbanos principais para a de 

metrópoles polarizadoras do desenvolvimento, e, posteriormente para a de núcleos 

das maiores regiões metropolitanas do país, o percurso histórico revela uma 

contínua acumulação de atributos positivos e negativos em seus processos de 

urbanização. 

O fortalecimento dos vínculos entre as duas cidades imprimiu importância para o 

espaço geográfico que as separa: o Vale do Rio Paraíba do Sul. Alí, uma rede 

urbana pode ser reconhecida desde os tempos da Colônia, seguindo uma lógica de 

ocupação do território até mesmo precedente aos colonizadores, pois núcleos e 

aldeias indígenas já existiam nessa região. (ZEMELLA 1990) 

Figura 2: Região de influência das cidades: eixo Rio de Janeiro – São Paulo. 2015. 

 

Fonte: IBGE. 

Para definir um perímetro do que a pesquisa deverá tratar como ―o eixo‖, haveria a 

hipótese de eleger a agregação dos perímetros dos municípios que são 
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contemplados pela presença dos principais elementos estruturadores, definidos 

como vetores de ligação: o Rio Paraíba do Sul, a ferrovia Central do Brasil e as 

Rodovias Rio – São Paulo e Dutra. Afinal, a pesquisa e organização dos 

levantamentos de dados socioeconômicos e cartográficos não podem deixar de 

levar em conta o reconhecimento das unidades municipais e regionais estabelecidas 

para a finalidade de administração pública. 

Entretanto, é preciso suplementar a adoção de conceitos estáveis, tais como os 

limites administrativos, a homogeneidade e a própria conurbação contínua, para 

reconhecer a composição geográfica do eixo. Vale refletir sobre como seu espaço 

geoeconômico (PERROUX; BOUDEVILLE), embora mais volátil que o geográfico, 

aqui compreendido como físico, estabelece fortes vínculos intrarregionais ao longo 

do tempo, além de grande impacto nacional, com expressão internacional.FAISSOL 

(1975) já dizia: ―uma região é sempre parte de um todo maior‖ que está subordinada 

a uma condição de espaço de um território nacional. 

Assim, para a finalidade desta tese, inicialmente, o espaço investigado se remetia ao 

recorte do eixo territorial que parte da agregação dos atuais perímetros da Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro, do Vale do Paraíba Paulista e Fluminense, da 

Região Metropolitana de São Paulo expandida, incorporando parte do que passou a 

ser denominado Complexo Macrometropolitano ou Macrometrópole Paulista.  

Figura 3: Macrometrópole Paulista 

 

Fonte: EMPLASA 2012. 
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Figura 4: Regiões de Governo do Estado do Rio de Janeiro. Fonte: CIDE RJ (2015). 

 

Fonte: CIDE RJ (2015). 

Atualmente, a Região Metropolitana do Rio de Janeiro é constituída por 18 

municípios. Com quase 12 milhões de habitantes, de acordo com dados do Censo 

2010 (IBGE), aparece como a segunda maior região metropolitana brasileira e uma 

das 15 maiores do mundo. Ocupa 13% da área total do estado e concentra, numa 

superfície de pouco menos de 6.500 quilômetros quadrados, cerca de 77% da 

população do estado (Fonte: IBGE). 

Haveriam outras alternativas, como por exemplo, considerar  a delimitação proposta 

para o ―Macro eixo Rio – São Paulo‖ 1 , concebido no período pós 1964. Essa 

denominação foi aplicada no contexto da Política Nacional de Desenvolvimento 

Urbano, concebida no Governo do Presidente General Ernesto Geisel, no âmbito do 

Conselho de Desenvolvimento Econômico. Eventualmente, a pesquisa poderia 

enfocar o perímetro proposto pelo Plano Regional do Macro Eixo Paulista, 

entretanto, essa opção não contemplaria o Estado do Rio de Janeiro. 

 

                                                           
1
 Vale lembrar que houve a concepção do Programa Macro-Eixo Rio-São Paulo no escopo do Plano Nacional de 

Desenvolvimento II (1975/79). Já em 1976, o Estado de São Paulo incorpora essa diretriz e elabora o Plano 
Regional do Macro Eixo Paulista (1978). 
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Figura 5: Região do Macro-Eixo Paulista. 

 

Fonte: Plano Regional do Macro Eixo Paulista. São Paulo: Imprensa Oficial.1978. Anexo 1. 

Em função da compreensão do ―eixo‖ como uma região mais identificada como uma 

―nebulosa‖ do que com uma rígida delimitação de um perímetro geográfico, os dados 

demográficos mapeados incorporaram o conjunto dos municípios dos estados do 

Rio de Janeiro e de São Paulo (consultar Apêndice A), enquanto dados econômicos 

levantados podem se referir a parcelas desse universo. 

Figura 6: População absoluta por município nos estados do RJ e SP (1970). 

 

Fonte: IBGE, Censo 1970. Elaboração própria. 
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Há ainda a proposta desenvolvida pelo IPEA2 para o que viria a ser a RUG - Região 

Urbana Global Rio de Janeiro – São Paulo. Nesse caso, há a inclusão do Sul 

Fluminense, das Baixadas, Região Serrana e dos Lagos, no Rio, além de região 

polarizada por Campinas, a Baixada Santista e parte do litoral norte paulista, 

conforme figura a seguir. 

Figura 7: Principais ligações RUG Rio de Janeiro – São Paulo.

 

Fonte: IPEA apud REZENDE & LIMA (1999) p.28 

É intenso o nível de interações intrarregionais, conforme se aplicaria o conceito de 

origem e destino de fluxos para finalidade produtiva, concebido por ISARD (1960). 

Os trechos, ou interstícios, não metropolitanos estão condicionados ao espaço 

regional de caráter urbano industrial e diretamente relacionados aos núcleos que 

apresentam níveis mais elevados de ocupação populacional e produção econômica.  

Figura 8: Potenciais de interação RUG Rio de Janeiro – São Paulo. 

 

Fonte: IPEA apud REZENDE & LIMA (1999) p.38. 

                                                           
2
 Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas. Estudo expresso na publicação: REZENDE, F.; Lima, R. (org.) 

Rio – São Paulo Cidades Mundiais: desafios e oportunidades. Brasília, IPEA, 1999. 
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A abordagem mais contemporânea de região urbana propõe extrapolar a análise 

focada nas grandes cidades e seu entorno mais imediato, para considerar uma 

região urbana mais ampla, na qual arranjos produtivos se espraiam de forma 

articulada.  

Alan Scott, já em 1990, sugere novas formas de abordagem dos espaços regionais 

ampliados. O autor reconhece que, embora forças centrífugas tenham conduzido 

concentrações industriais intensivas em tecnologia fora das grandes cidades, como 

o Silicon Valley e Orange County, as interligações desses complexos permanecem 

intensas com Los Angeles e São Francisco, onde se situa a base de serviços 

corporativos da Califórnia. 

A partir da configuração de interconexões intensas, fluxos e continuidade de áreas 

conurbadas, outros exemplos seriam dignos de comparação. Na costa leste 

americana, o eixo entre Washington, Philadelphia, Nova Iorque e Boston3 agrupa 

uma série de importantes cidades que se estruturam como uma região urbana e 

concentra o principal núcleo de poder e de desenvolvimento do país, guardadas as 

devidas proporções, como o eixo Rio – São Paulo no caso brasileiro. 

Figura 9: Diretriz de plano viário para a Megalópole BosWash.  

 

Fonte: http://www.magplane.com/baffair_usmkt_nc.asp 

                                                           
3
 Consultar a formação da megalópole americana dos anos 60 BosWAsh – Jean Gottmann (1961). 
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Pode-se também observar o eixo Tóquio – Yokohama, no Japão, ou mesmo a região 

do Vale do Ruhr na Alemanha, embora em termos de significado na estruturação do 

desenvolvimento nacional guardem semelhança, os elementos de formação histórica 

e de conformação espacial de cada um desses casos são muito distintos. Vale 

investigar se o papel do Estado na produção do espaço teria sido fundamental. 

Figura 10: Eixo Tóquio-Yokohama, Japão e Vale do Ruhr na Alemanha. 

  

Fontes: http://www.britannica.com e http://www.metropoleruhr.de/en/home.html. 

O conhecimento dos processos internacionais de conformação de eixos territoriais 

urbanos, que fortalecem vínculos entre cidades inseridas numa mesma região 

polarizada, pode contribuir como insumo de reflexão sobre processos de 

urbanização que devem ser estudados na pesquisa. 

De acordo com QUEIROGA (2001) a região do eixo territorial viria a constituir parte 

de uma megalópole que agruparia inclusive territórios do estado de Minas Gerais:  

―No país, o fenômeno megalopolitano tem sua origem nos anos 1970, a partir da 

dispersão da atividade industrial da metrópole paulistana. Hoje a megalópole se 

espraia por três estados: SP, RJ e MG; ocupando as áreas mais densamente 

tecnificadas da ―Região Concentrada‖ do país. Pode-se, por isso, ser denominada 

Megalópole do Sudeste do Brasil.‖ p.331 

No caso da investigação sobre a estruturação do território do eixo Rio – São Paulo, 

a pesquisa visa analisar o papel do Estado e de seus planos econômicos no período 

de intensa urbanização e transformação da sociedade, durante o primeiro ciclo 

desenvolvimentista, entre 1930 e 1964. A configuração do eixo Rio de Janeiro – São 

Paulo como polo e centro do desenvolvimento nacional está ancorada no processo 

de formação das metrópoles nacionais e da ocupação do Vale do Paraíba do Sul. 
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1.1 As metrópoles nacionais como um binômio urbano 

A criação das cidades e o processo de urbanização das metrópoles nacionais 

expressam as contradições e características oriundas do processo de 

desenvolvimento econômico do Brasil desde o início de sua formação.  

No período colonial, as aglomerações urbanas se formaram no contexto do 

capitalismo mercantil ou no processo de acumulação primitiva de capital. A 

urbanização se dispersou pelo território nacional seguindo uma lógica de ocupação 

costeira e depois junto aos espaços de maior importância de produção ou 

comercialização nos distintos ciclos econômicos (PRADO Jr. 1942).  

Em função dos fluxos que se estabeleciam desde o período colonial, os vínculos 

entre as que seriam as maiores cidades do país já estavam sendo travados. 

Enquanto a estratégia de planejamento fundamentada na ocupação territorial para 

sua defesa militar remonta aos tempos da Colônia, o papel do Estado brasileiro na 

organização do território pode ser reconhecido desde o período imperial. A 

implantação de ferrovias, a modernização de portos, a abertura de estradas e 

mesmo a fundação de entidades de ensino superior, se não foram empreendidas 

diretamente pelo Estado, dependeram da aprovação ou mesmo de seu 

financiamento para efetivação ao longo do século XIX. 

O vínculo dos militares com as instâncias de poder do Estado que se pretendia 

modernizador se explicita no momento da ruptura histórica da Proclamação da 

República. É, portanto, após a República que o Estado assume papel atuante e 

promove iniciativas de ordenamento da ocupação do território nacional. A origem 

militar dos grupos que assumem o poder na proclamação da República fundamenta 

o pensamento dos gestores do Estado. 

A proposição planejada da defesa territorial da soberania e das estruturas derivadas 

do processo econômico, que se instaurava na passagem do modelo agroexportador 

para o urbano industrial desde a passagem do século XIX para o XX, visava o 

progresso e o desenvolvimento da nação, ainda em formação. 

O fortalecimento de estruturas socioeconômicas herdadas dos períodos precedentes 

mostrou-se como estratégia política de valorização de grupos e localidades 

específicas no território nacional. 
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As cidades se expandiram no período de consolidação do capitalismo monopolista 

internacional, de 1870 a 1930, pois em função da crescente divisão social do 

trabalho houve acelerado assentamento da população em meio urbano, com 

populações oriundas do meio rural e grande fluxo de imigrantes estrangeiros. 

Tabela 2: Grau de Urbanização do Brasil, 1871-1960 (*) 

 
 
 

CENSO 

 
 
 

POPULAÇÃO 
TOTAL 

CIDADES COM 
50.000 

HABITANTES 
OU MAIS 

CIDADES COM 
100.000 

HABITANTES 
OU MAIS 

CIDADES COM 
500.000 

HABITANTES 
OU MAIS 

% POPULAÇÃO URBANA 

 
N 
 

População 
 

N 
 

População 
 

N 
 

População 50.000 
ou + 

100.000 
ou + 

500.000 
ou+ 

1872 9.930.478 4 582.749 3 520.752 -- -- 5,9 5,2 -- 

1890 14.333.915 6 976.038 3 808.619 -- -- 6,8 5,6 -- 

1900 17.438.434 8 1.644.149 4 1.370.182 -- -- 9,4 7,9 -- 

1920 30.635.605 15 3.287.448 6 2.674.836 1 1.157.873 10,7 8,7 3,8 

1940 41.236.315 22 5.216.070 10 4.413.337 2 2.777.492 12,6 10,7 6,7 

1950 51.944.397 33 8.486.644 11 6.873.235 3 4.832.458 16,3 13,2 9,3 

1960 70.967.185 73 16.260.851 31 13.309.463 6 9.068.200 22,9 18,8 12,8 

(*) Nos censos de 1872 a 1920 os dados referem-se a populações dos municípios das capitais que tinham em cada 
caso população maior que os limites especificados; nos anos de 1940 a 1960, trata-se da população de cidades ou 
vilas (quadros urbanos e suburbanos) com mais do que os mesmos limites. 

Fonte: Dados censitários IBGE apud LOPES (1971) p.14. 

Entretanto, foram as grandes cidades que polarizaram o crescimento urbano, com 

taxas bastante superiores frente ao crescimento da população total, notadamente 

após a abolição da escravatura. 

Tabela 3: Crescimento percentual médio do Brasil, 1872-1960 

 
 
 

PERÍODO 

CRESCIMENTO ANUAL MÉDIO 
RELAÇÃO ENTRE O 

CRESCIMENTO 
URBANO E O TOTAL 

    

(2) 
 (1) 

(3) 
 (1) 

(4) 
 (1) 

 População 
Total 

(%)  (1) 
 

Cidades de 
50.000 ou 

mais (%)  (2) 
 

Cidades de 
100.000 ou 

mais (%)  (2) 
 

Cidades de 
500.000 ou 

mais (%)  (2) 
 

1872 - 1890 2,5 3,7 3,1 --- 1,5 1,2 --- 

1891 – 1900 2,2 6,8 6,9 --- 3,2 3,2 --- 

1901 – 1920 3,8 (*) 5,0 4,8 --- 1,3 1,3 --- 

1921 – 1940 1,7(**) (***) (***) (***) ... ... ... 

1941 – 1950 2,6 6,3 5,6 7,4 2,4 2,2 2,9 

1951 - 1960 3,7 9,2 9,4 8,8 2,5 2,5 2,4 

(*) Provavelmente exageradamente alto (ver nota 1, LOPES (1971) pág.15) 
(**) Provavelmente exageradamente baixo, devido a erro na contagem dos censos (ver nota 1) 
(***) LOPES alerta que não havia separação de população urbana e rural até 1920 (pág. 13) 

Fonte: Dados censitários IBGE apud LOPES (1971) p.16. 
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No quadro a seguir podemos verificar a situação de incremento de imigração para o 

Estado de São Paulo. Os fluxos de imigrantes estrangeiros foram dominantes 

durante o século XIX até 1930, quando os processos de migração nacionais se 

tornam maiores, fortemente motivados pelo apelo das oportunidades de trabalho no 

estado que concentrava a dinâmica da industrialização no país. 

Tabela 4: Imigração Estrangeira para o Estado de São Paulo, 1820-1960. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Departamento de Imigração e Colonização da Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo 

(apud NOGUEIRA, 1964, pág. 28). apud LOPES (1971) p.58. 

A produção do espaço urbano se consolidou reproduzindo um processo que envolve 

heterogeneidades estruturais do desenvolvimento econômico, condições inerentes 

ao processo desigual e combinado constituinte do modo de produção capitalista 

(FURTADO, 1961). Dessa forma, foram estruturados espaços com e sem atributos 

advindos do desenvolvimento econômico, mais evidentes e contrastantes, quanto 

maior seja o centro urbano. O processo de expansão das metrópoles brasileiras 

expressa a gravidade da situação de heterogeneidade e desigualdade na condição 

urbana, como afirma GROSTEIN (2001) ao discutir a contraposição entre a parcela 

formal, com investimentos e regular, à informal sem atributos de urbanidade. 

 

 

 
PERÍODOS 

 
IMIGRANTES 

 
MIGRANTES NACIONAIS 

TOTAIS 
 

N 
 

% 
 

N 
% 

      

1820-1900 .......... 973.312 99,9 965 0,1 974.177 

1901-1905........... 193.732 94,4 11.565 5,6 205.297 

1906-1910........... 190.186 94,9 10.301 5,1 200.487 

1911-1915........... 339.026 95,2 17.019 4,8 356.045 

1916-1920........... 100.098 77,9 28.441 22,1 128.539 

1921-1925........... 222.711 79,7 56.837 20,3 279.348 

1926-1930........... 253.265 61,9 155.821 38,1 409.086 

1931-1935........... 119.204 43,3 156.242 56,7 275.446 

1936-1940........... 56.468 16,1 293.852 83,9 350.320 

1941-1945........... 4.763 3,2 144.063 96,8 148.826 

1946-1950........... 61.030 13,7 384.359 86,3 445.389 

1951-1955........... 210.879 21,7 762.707 78,3 973.586 

1956-1960........... 159.360 23,5 517.624 76,5 676.984 

Total....... 
 

2.883.934 
 

 

53,2 
 

 

2.539.796 
 

 

46,8 
 

 

5.423.730 
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1.1.1 Rio de Janeiro 

O Rio de Janeiro manteve-se como Capital do país de 1763 até 1960. Em sua 

evolução histórica passou de posto de defesa e porto de exportação de produtos 

primários no período Colonial para ser uma das grandes metrópoles nacionais.  

Depois do ciclo econômico dominado pela cana de açúcar, em meados do século 

XVIII, o ciclo da mineração, baseada na exploração do território de Minas Gerais, fez 

o porto do Rio de Janeiro ganhar importância e se consolidar como entreposto 

comercial e passar a ser rota de navegação marítima internacional. A concentração 

de riquezas mercantis já diferenciava a cidade do Rio em relação à condição do 

restante do país, embora cidades como Salvador, primeira Capital da Colônia, e 

Recife, a mais importante durante o ciclo do açúcar, também tivessem condições 

urbanas bem estruturadas e avançadas para a época.  

Com a chegada da Coroa Portuguesa em 1808, assumindo o papel de Capital do 

Império, o Rio de Janeiro, que já era o principal porto e maior centro comercial, se 

tornou a principal cidade no Brasil e se reposicionou no mapa mundial. Nesse 

momento, houve a quebra do monopólio comercial com a Metrópole Portuguesa, 

pois o Brasil passou a ser sua sede e, portanto, as negociações passaram a ser 

feitas diretamente com outras nações.  

Figura 11: Carta Topográfica da Cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro (18??). 

 

Fonte: Biblioteca Nacional
4
. 

                                                           
4
 Disponível em: <http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_cartografia>. Acesso em: 31 mar. 2015. 
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A partir do momento em que assumiu o papel de centro administrativo do Estado, 

desencadeou-se um processo de concentração de atividades comerciais, financeiras 

e de produção manufatureira, com grande fluxo de imigrantes europeus e geração 

de maiores oportunidades de emprego. O surto inicial de industrialização nos 

centros portuários se daria como atividade complementar ao comércio importador e 

impulsionaria seu crescimento. Assim, foram sedimentadas condições para 

consolidar o Rio de Janeiro como centro nacional.  

A expansão da ocupação do território a seu redor se deu com base na produção 

agrícola. Só a partir do século XX, com a inserção do país no ciclo industrial, houve 

a formação de um conglomerado que viria a derivar em uma área metropolitana.  

―O Rio de Janeiro representou o melhor exemplo deste crescimento industrial 

vinculado ao capital mercantil e, no início do século XX, concentrava cerca de 30% 

da produção das indústrias brasileiras.‖ (BECKER & EGLER, 1990, p.111). 

Na escala regional, configurava-se como grande desafio transpor as dificuldades do 

terreno natural para manter a conexão com outras localidades.  

Figura 12: Carta Especial da Província do Rio de Janeiro 1860. 

 

Fonte: Biblioteca Nacional
 5
 

                                                           
5
 CARTA especial da Província do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: [s.n.], [1860?]. 1 mapa, col. : litografado, 14 x 

29cm. Disponível em: <http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_cartografia/cart534321/cart534321.jpg>. Acesso 
em: 31 mar. 2015. 
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―A evolução do Rio de Janeiro (...) É também a história de esforços para a 

manutenção de comunicações terrestres entre a cidade e as regiões interiores do 

país, comunicações que deviam atravessar a baixada inundável e as montanhas da 

serra do Mar.‖ (GEIGER, 1963, p.145). 

No fim do século XVIII, com a desaceleração do ciclo da mineração, as atividades 

agrícolas retomaram importância e se expandiram com o cultivo do café, que 

progressivamente substituiu a cana de açúcar como produto mais valorizado. 

Tabela 5: Exportações brasileiras de café e açúcar (1821-1910). 

   
Açucar 
 

   
Café 

 

Anos 
Toneladas 

anuais 

Valor 
Médio em 
         

 
Percentagem 

Do valor 
Total da 

Exportação 
 

Toneladas 
anuais 

Valor 
Médio em 
Libras * 

 
Percentagem 

Do valor 
Total da 

Exportação 
 

       

1821-25 41.174 983.600 23,2 12.480 739.600 17,6 

1826-30 54.796 1.369.600 37,8 25.680 698.200 19,7 

1831-35 66.716 1.091.500 23,5 46.980 2.001.500 40,7 

1836-40 79.010 1.320.800 24,3 69.900 2.428.000 46,0 

1841-45 87.979 1.264.600 21,6 85.320 2.058.200 42,0 

1846-50 112.830 1.650.600 27,5 120.120 2.472.800 40,9 

1851-55 127.874 1.882.200 21,5 150.840 4.113.000 48,6 

1856-60 98.864 2.445.400 21,2 164.160 5.635.000 48,7 

1861-65 113.551 1.943.600 14,0 153.300 6.863.400 49,3 

1866-70 109.001 1.717.800 10,7 192.840 6.737.400 42,5 

1871-75 169.337 2.353.400 11,8 216.120 10.487.800 52,0 

1876-80 167.761 2.354.600 11,8 219.900 12.103.000 60,7 

1881-85 238.074 2.646.000 13,7 311.760 11.359.000 58,8 

1886-90 147.274 1.537.200 7,0 307.800 14.380.800 64,5 

1891-95 153.333 2.182.800 7,2 361.092 20.914.000 69,2 

1896-1900 113.908 1.288.800 4,7 532.800 16.669.400 60,4 

1901-05 78.284 637.000 1,6 740.280 20.952.200 53,0 

1906-10 51.338 479.600 0,8 826.908 27.877.000 50,5 

* Valor nominal não ajustado pela inflação. 

Fonte: ―O Açúcar na vida econômica do Brasil‖, p. 233-236. Affonso de Taunay, Pequena História do 

Café no Brasil (1727-1937) (Rio de Janeiro, 1945), p. 547-549, apud EISENBERG (1977) p.34-35. 

O vetor de expansão do cultivo do café seguiu as terras do planalto fluminense, 

enquanto o progressivo acúmulo de riquezas, oriundas de sua produção e 

exportação, ampliou o comércio diversificado e deu início à industrialização no Rio 

de Janeiro. 
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O vigor econômico do Rio de Janeiro se amplia na segunda metade do século XIX 

impulsionado pela chegada de novas ondas de imigrantes e fortemente pela 

introdução do transporte ferroviário.  

―As linhas férreas foram elemento decisivo para a intensificação do processo de 

concentração de atividades em grandes cidades, em detrimento de outras menores.‖ 

(GEIGER, 1963, p.149) 

Figura 13: Mapa da Província do Rio de Janeiro 1887. 

 

Fonte: Biblioteca Nacional.
6
 

A economia cafeeira consolida a participação do Brasil no modo de produção 

capitalista e fundamenta a formação de uma série de cidades ao longo do vetor de 

sua expansão territorial. A evolução urbana de seus centros principais se 

manifestava primeiramente no Rio de Janeiro e só nas últimas décadas do século 

XIX em São Paulo.  

Na cidade do Rio, a concentração populacional e de recursos possibilitou a 

implantação dos itens mais atuais de infraestrutura urbana à época, com o aporte de 

investimentos de empresas estrangeiras. Entre os quais, destacam-se a iluminação 

                                                           
6
 CARVALHO, Jose C. de. Mappa da Provincia do Rio de Janeiro: mandado organisar pelo presidente da 

provincia o Exmo. Sr. Dr. Antonio da Rocha Fernandes Leão para o serviço da imigração. Rio de Janeiro: Lith. e 
Typo Lombaerts, 1887. 1 mapa, col, 53 x 73. Disponível em: http://objdigital.bn.br/objdigital2/ 
acervo_digital/div_cartografia/cart326149 /cart326149.jpg.  Acesso em: 31 mar. 2015. 
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pública por gás, mas principalmente a infraestrutura voltada para os sistemas de 

transportes: barcas, tilburis e os primeiros bondes e trens suburbanos, além de 

sistemas de comunicações:  

―Em 1873, se ligava por cabo telegráfico submarino ao Norte do País e no ano 

seguinte com a Europa. Em 1881, era inaugurado o telefone.‖ (GEIGER,1963, p.153). 

Em 1872, a população da cidade do Rio de Janeiro já ultrapassava 250 mil 

habitantes e em 1890, o Distrito Federal, mais de 500 mil, sendo grande parcela 

formada por imigrantes (GEIGER, 1963). 

O primeiro plano de intervenção urbanística foi elaborado para a cidade do Rio de 

Janeiro em 1875 pela Comissão de Melhoramentos. O objetivo principal do plano de 

cunho sanitarista era enfrentar as condições insalubres que se ampliavam no meio 

urbano. Entre suas diretrizes estavam a expansão do sistema de saneamento 

básico, inclusive visando dar solução a questões de drenagem, a fim de equacionar 

os recorrentes problemas com inundações, e regras para disciplinar a moradia nas 

áreas centrais. As obras propostas por esse primeiro plano viriam a ser realizadas 

anos mais tarde na gestão do Prefeito Pereira Passos (REZENDE, 1999). 

No âmbito local, as intervenções urbanas na cidade do Rio de Janeiro tiveram 

grande impacto sobre seu ambiente natural em favor da instalação de infraestruturas 

e promoção de áreas para ocupações de caráter urbano. As melhorias urbanas 

ampliadas com os capitais oriundos do café no século XIX foram definitivamente 

marcantes no Governo Pereira Passos (1902-1906).  

―No Rio, na administração Pereira Passos, a implantação de esgotos e o saneamento 

das praias deram origem à abertura de uma série de avenidas, nos bairros junto ao 

mar, invertendo-se a polarização da cidade. As áreas mais valorizadas, que até então 

se haviam localizado na direção do caminho das Minas e das regiões do café, nas 

proximidades do Palácio Imperial (quando as praias eram locais de lançamento de 

barris de esgoto), deslocaram-se em sentido inverso. Uma parte do antigo centro foi 

demolida, dando lugar a uma nova avenida, com grandes edifícios públicos (Teatro 

Municipal, Escola de Belas Artes, Biblioteca Nacional) e uma série de prédios de fins 

comerciais ou institucionais, compondo um cenário ao gosto de Paris, da fase de 

Haussmann‖ (REIS, 1995, p.22). 

Seguindo o plano de Pereira Passos, vários projetos se implantaram com foco na 

renovação urbana da área central, implantação de praças, parques e jardins 
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remodelados. Ainda no período, foram encampadas obras relativas à construção de 

ferrovias e à infraestrutura urbana de saneamento, ampliação e regularização do 

sistema viário, além da adequação para a implantação de novos meios de 

transporte, como os bondes. A derrubada de morros e a construção de aterros 

mudaram a paisagem natural e também de ocupação indesejada. Foi emblemática a 

derrubada do morro da Providência, o assentamento que deu origem ao termo 

―favela‖ (ABREU, 1994, p.34-46). 

 

Figura 14: O projeto da Avenida Central (1903). 

 
Fonte: Biblioteca Nacional.

7
 

 

Além das áreas centrais, a região do entorno também era povoada, embora com 

outro caráter. As freguesias de Jacarepaguá, Campo Grande, Guaratiba, Irajá, 

Inhaúma, Tijuca, Engenho Novo, Santo Antônio e Santa Cruz, em conjunto, 

formavam a zona rural do Rio de Janeiro, instituída pelo Ato Adicional de 12 de 

agosto de 1834. A legislação urbanística cumpriu importante papel para assegurar 

condições diferenciadas de desenvolvimento para o território do Distrito Federal. 

                                                           
7
 Revista da Semana. Série de grandes obras - A avenida - O projeto do Governo. Rio de Janeiro: a Revista, 

1903. 1 mapa, 71,5 x 47,3 cm. Disponível em: http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_cartografia/ 
cart535290/ cart535290.jpg>. Acesso em: 14 jun. 2015. 
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Figura 15: Zonas do Decreto nº1.185, de 5 de janeiro de 1918. 

 
Fonte: apud Borges (2007) p.72. 

Evidenciava-se uma condição estrutural de nosso desenvolvimento econômico e 

urbano. Enquanto as áreas centrais eram remodeladas em sintonia com os padrões 

e técnicas internacionais mais avançadas, se estabelecia, paralelamente, o processo 

de expansão de áreas periféricas de moradia da população menos abastada. O Rio 

de Janeiro, assim como outras cidades brasileiras, seguiu o padrão de expansão 

periférica ao longo da história de sua formação.  

Figura 16: Zonas do Decreto nº2.087, de 19 de janeiro de 1925. 

 

Fonte: apud Borges (2007) p.76. 
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As linhas férreas orientaram os vetores de crescimento. Os subúrbios cariocas se 

formaram ao redor das estações ferroviárias, foram se expandindo e adensando em 

função do aumento populacional provocado pelos crescentes fluxos de migração. 

Figura 17: Área Metropolitana do Rio de Janeiro: área edificada em 1922 (Niterói e São Gonçalo em 1933) 

 

Fonte: apud VILLAÇA (2001). p. 109 

Apesar da revolução de 1930 ter quebrado a hegemonia do poder oligárquico, a 

política de Getúlio Vargas privilegiou a localização dos grandes investimentos em 

infraestrutura na região mais desenvolvida do país. As condições de produção no 

sudeste foram ampliadas, exatamente no eixo Rio de Janeiro – São Paulo, onde a 

concentração do processo de acumulação favorecia a reprodução dos capitais 

investidos, o que, ao mesmo tempo viria potencializar o crescimento econômico e 

acentuar as discrepâncias do desenvolvimento nacional. 

Nesse momento, o processo de urbanização se intensifica e muda de escala e as 

principais cidades do país passaram a ser objeto de planos urbanísticos que 

buscavam a reorganização e ordenação do crescimento sem precedentes.  

No Rio de Janeiro, coube ao arquiteto francês Alfred Agache (1875 - 1934) elaborar 

uma proposta de renovação estrutural para a cidade. O Plano, contratado em 1928 e 

concluído em 1930, focava a remodelação do sistema viário e a melhoria das áreas 

centrais e de bairros ocupados pelos setores de mais alta renda.  
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As intervenções urbanas propostas voltavam-se preferencialmente para as regiões 

do Centro e os bairros da Zona Sul: Ipanema, Leblon, Gávea, em detrimento dos 

subúrbios e da Zona Norte. O objetivo era ―ordenar e melhorar a cidade segundo 

critérios funcionais de estratificação social do espaço‖. (BORGES 2007) 

Figura 18: Plano Agache (1930) – ―ossatura‖. 

 

Fonte: REZENDE (1982) apud BORGES (2007) p.89 

O sistema viário foi considerado por Alfred Agache ―a ossatura do plano diretor‖ 

(visão orgânica da cidade) necessário para a implantação dos elementos funcionais 

e o acesso a áreas até então pouco ocupadas. Em sua proposta, Agache idealizou a 

integração do Distrito Federal através de estradas conectadas ao centro, onde foram 

projetados três principais cruzamentos: 1. Avenida de penetração Paulista e a 

Petropolitana com a Praça da Bandeira; 2. Avenida do Mangue (prolongamento da 

Paulista) com a Avenida Rio Branco; e, 3. com o desmonte do morro Santo Antônio, 

a Praça do Castelo com a Praça do Senado. 

O Plano valorizava a monumentalidade e o academicismo da École de Beaux-Arts 

de Paris e seus fundamentos clássicos, além de propostas funcionalistas e da 

suntuosidade arquitetônica do movimento City Beautiful8. O conceito de Cidade-

Jardim, de Ebenezer Howard (1850 – 1928), também foi explorado na proposta para 

os bairros residenciais, destacando a presença e o uso de espaços livres. 

                                                           
8
 City Beautiful foi um movimento que valorizava preceitos estéticos e a funcionalidade urbana, ganhou destaque 

depois da Exposição Mundial de Chicago em 1893, pela obra de Daniel Burnham (1856 –1912). 
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O Plano Agache, em sua concepção, promovia a segregação e separação social, na 

medida em que classificava o território, prevendo a localização diferenciada das 

habitações para as classes mais abastadas e médias e para a classe operária do 

Rio de Janeiro. O latente conflito social se materializava em contrastes. Concebia a 

erradicação das favelas, consideradas uma ameaça para a ordem urbana, propondo 

a construção de habitações populares subvencionadas pelo Estado, indicava a 

remodelação física da cidade e a instalação de infraestrutura de saneamento básico. 

Figura 19: Plano Agache (1930) - Elementos Funcionais. 

 

Fonte: REZENDE (1982) apud BORGES (2007) p.90. 

As primeiras favelas do Rio de Janeiro haviam se formado na virada do século XIX 

para o XX, nos morros nas proximidades do centro (ABREU, 1994. p.36). 

Figura 20: Primeiras Favelas do Rio de Janeiro.  

 
Fonte: ABREU (1994). p.39.  
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Entre as décadas de 1930 e 1940, com a intensa chegada de migrantes da zona 

rural, aumentam os assentamentos da população pobre nos morros e surgem as 

primeiras favelas da zona sul: Rocinha, Vidigal, Cantagalo e Chapéu Mangueira, 

ainda existentes, além das que foram removidas: Catacumba e Praia do Pinto. 

A população de classe média e alta passou a seguir o vetor costeiro a partir do 

centro no sentido também da zona sul. A ocupação de Copacabana se deu entre as 

décadas de 1930 e 1950, Ipanema entre 1940 e 1960. 

Elaborado entre 1927 e 1930, o Plano Agache foi considerado conservador, ligado 

aos ideais da República velha e não foi implantado, apesar de ter se constituído 

como referência para intervenções posteriores (RABHA, 2010). Algumas ideias do 

plano seriam resgatadas pelo governo do prefeito interventor Henrique de Toledo 

Dodsworth (1937 - 1945), no Estado Novo, reativando a Comissão do Plano da 

Cidade. 

O Plano da Cidade elaborado por esta nova comissão, sancionado em diferentes 

decretos de 1938 a 1948, extraiu do Plano Agache todos os estudos sobre os 

principais eixos viários e se tornou um grande projeto de realizações de obras: a 

urbanização da Esplanada do Castelo e adjacências; Avenida Presidente Vargas; 

Avenida Brasil; Avenida Tijuca, atual Edison Passos; remodelação da Floresta da 

Tijuca; duplicação do túnel do Leme; acesso à praia Vermelha; corte do Cantagalo; 

Jardim de Alah; Parque da Gávea; Jardim Zoológico; remodelação e restauração do 

alto do Corcovado; plano inclinado do outeiro da Glória; duplicação da ponte dos 

Marinheiros (REIS, 1977, p.111-115 apud BORGES, 2007, p.157). 

Na área urbanizada que se estendia a partir da Cidade do Rio de Janeiro, durante a 

era Vargas, as ferrovias cumpriam a função de interligação do território, do 

engendramento dos investimentos e da constituição de um parque industrial com a 

aquisição tecnológica dos processos produtivos. O salto para a industrialização 

intensiva se daria nos anos do Governo Juscelino Kubitschek e a infraestrutura que 

daria suporte a esse novo momento econômico veio a ser a rodoviária. 
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Figura 21: Área Metropolitana do Rio de Janeiro: área edificada em 1958.

 

Fonte: apud VILLAÇA (2001). p. 109 

A aglomeração de fatores favoráveis ligados à produção, ao consumo e o resultante 

acúmulo de capitais, consolidaram o Rio de Janeiro como metrópole nacional. 

Gradativamente, a cidade do Rio de Janeiro foi perdendo para São Paulo a posição 

de principal centro financeiro do país e, mais tarde, perdeu a condição de Capital 

Federal, transferida para Brasília em 1960. O entusiasmo progressista do Plano de 

Metas de Juscelino Kubitschek e o efeito imediato da transferência da Capital 

Federal condicionavam o Rio de Janeiro a tomar novos rumos. 

Depois de mais de três décadas do Plano Agache, na administração Carlos Lacerda, 

governador do Estado da Guanabara de 1960 a 1965, foi realizado o Plano Doxiadis, 

coordenado por Constantino Doxiadis (1914-1975). O contrato entre o setor público, 

representado pela Comissão Executiva de Desenvolvimento Urbano do Estado da 

Guanabara, e a empresa grega Doxiadis Associates, tinha como objetivo elaborar 

um plano combinado a programas de desenvolvimento urbano da Guanabara. 

O Plano Doxiadis seria mais um plano elaborado por estrangeiros, com 

características tecnicistas e racionalistas, corroborando a tradição de um urbanismo 
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brasileiro inspirado em ideias e planos importados. O plano se baseou em padrões 

internacionais estabelecidos pela Teoria Equística.9 

Dentre as principais proposições estavam a criação de um novo polo de 

desenvolvimento em Santa Cruz, que promoveria o desenvolvimento do oeste do 

Estado em favor da consolidação do eixo Rio de Janeiro - São Paulo. 

O novo centro se configuraria como um polo de atração de indústrias, evitando a 

disseminação do uso industrial nas demais zonas residenciais da cidade 

consolidada. A proposta de descentralização era mais ambiciosa e, além do novo 

centro, se baseava na concepção de uma estrutura urbana polinucleada, apoiada na 

projeção de dois eixos arteriais: o eixo Norte-Sul, de penetração metropolitana, e o 

eixo Leste-Oeste, margeando o leito da estrada de ferro existente. Sobre essa 

estrutura se estabeleceriam comunidades integradas hierarquizadas e 

autosuficientes. 

―Quanto ao sistema viário e transportes propôs a transformação do sistema radial que 

convergia para o centro para um sistema xadrez, reticular, composto de artérias 

norte-sul e leste-oeste que reduziria sensivelmente o tráfego do centro. Esse sistema 

iria viabilizar a projeção das comunidades hierarquizadas possibilitando suas ligações 

internas e externas; e suas delimitações. Para a implantação dessa ideia foram 

criados três eixos: 1. norte-sul, desenvolvido ao longo do início da avenida Brasil e da 

via Dutra, visando o desenvolvimento industrial e a interligação com outros estados; 

2. leste-oeste, formado pela Rio-Santos, a zona industrial de Santa Cruz e o porto de 

Sepetiba, tendo como ideal a construção da COSIGUA e da usina termelétrica da 

CHEVAP, seguindo por Campo Grande, Madureira, Méier, Radial Oeste e centro da 

cidade; e 3. interno, ligando Jacarepaguá à avenida Brasil, facilitando a ligação entre 

as grandes comunidades. As vias expressas de alta velocidade projetadas para 

interligarem os diversos núcleos comunitários ficaram conhecidas como as linhas 

policromáticas, pois se destacavam por cores nos mapas do Plano Doxiadis. Nos 

anos 90 do século passado, a Linha Vermelha e a Linha Amarela foram implantadas.‖ 

(BORGES, 2007, p.113 e 114) 

. 

                                                           
9
 BORGES (2007) p.111: ―A Teoria Equística foi desenvolvida no centro de pesquisas sobre urbanismo criado 

pelo escritório Doxiadis Associates sediado em Atenas e chefiado pelo grego Constantino Doxiadis, formado em 
Oxford. Ele classificou a aplicação de sua teoria como uma nova forma de praticar o urbanismo, seu foco não era 
a cidade tradicional que definiu como estática e sim a dinápolis ou megalópoles que se aplicava a nova realidade 
urbana. Seus principais projetos foram os desenvolvidos para Acra (Gana), Atenas, Nairobi e Rio de Janeiro e se 
caracterizavam pela configuração de uma malha viária de autopistas que iriam propiciar a expansão territorial e o 
crescimento dos setores urbanos autônomos da cidade.‖ 
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Figura 22: Plano Doxiadis. 

 

Fonte: ANDREATTA (2006) apud BORGES (2007) p.113. 

Na década de 1960, o rumo para o desenvolvimento urbano a oeste do centro já era 

uma tendência de difícil retrocesso. O centro e suas adjacências, assim como a 

zona sul, consistiam num território consolidado, denso e com exígua oferta de 

terrenos disponíveis para expansão urbana. Nesse contexto, o governo estadual 

contratou os serviços do arquiteto Lúcio Costa (1902-1998), conceituado urbanista 

brasileiro, já de prestígio internacional por ter vencido o concurso de Brasília, para 

elaborar o Plano-Piloto de Urbanização e Zoneamento para a baixada de 

Jacarepaguá, localizada entre a Barra da Tijuca, Pontal de Sernambetiba e 

Jacarepaguá. A administração estadual pretendia conferir ao projeto as marcas da 

modernidade, valorizando a preservação da natureza e as condicionantes 

ambientais presentes na região. 

O plano do arquiteto Lúcio Costa foi desenvolvido sob a influência dos planos 

diretores, enquanto instrumentos de planejamento que estruturam o território, 

articulam o espaço e seguem padrões de ocupação mediados pela projeção de uma 

rede arterial viária que, no caso, permitiria o crescimento urbano e a valorização das 

áreas periféricas. Suas propostas urbanísticas se remetem a projetos de cidade 

satélites, conforme a lei inglesa das New Towns (1946). 
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―Para Lúcio Costa (1969), os planos anteriores, Agache (1930) e Doxiadis (1960-65) 

já previam a importância da zona Oeste na evolução urbana do Rio de Janeiro. Alfred 

Agache em seu plano de remodelação e embelezamento da cidade projetou a ligação 

com Sepetiba e Santa Cruz através da baixada de Jacarepaguá. O plano Doxiadis 

determinou a criação de um novo Central Business District (CBD) em Santa Cruz em 

contraponto ao CBD original localizado no Centro. Costa aceitava como inevitável a 

formação de ―um centro complementar em Santa Cruz, vinculado à área industrial e 

portuária de Sepetiba‖ mas fazia uma crítica aos criadores dos planos anteriores por 

não levarem em consideração as consequências que a construção da BR-101 teria 

na baixada de Jacarepaguá. Para o arquiteto, era nessa área que iria surgir o novo 

CDB carioca, pois a baixada de Jacarepaguá era o ―verdadeiro coração da 

Guanabara‖, ponto natural de confluência dos dois eixos, leste-oeste, traçado no 

plano, o rodoferroviário do norte e o rodoviário do sul, ao vencer os obstáculos 

geofísicos existentes. A ―estruturação urbana definitiva da cidade-estado‖ seria 

completada com a criação do Centro Metropolitano da Barra da Tijuca.‖10 

 

Figura 23: Esquema do plano de Lúcio Costa. 

 

Fonte: COSTA (1995) p.347. 

 

 

 

 

                                                           
10

 idem p.119. Vide Figuras 23 e 24, vale observar a proximidade entre o ponto nodal do Esquema do Plano de 
Lúcio Costa e a localização da atual ―Cidade das Artes‖, marco referencial monumental na região. 
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Figura 24: Plano Piloto de Lúcio Costa. 

       

Fonte: ANDREATTA (2006) apud BORGES (2007) p.118. 

O Rio de Janeiro se transformara em poucas décadas, em uma síntese das mais 

diversas formas de urbanização que derivaram do processo brasileiro de 

desenvolvimento baseado na industrialização, sob a condição de desigual e 

combinado. A diversidade se apresenta num espectro entre espaços resultantes de 

projetos urbanísticos sintonizados com a técnica mais apurada e espaços precários, 

resultantes das lógicas de apropriação urbana, subordinada a condicionantes 

estruturais do desenvolvimento nacional. 

 

1.1.2 São Paulo como metrópole nacional  

O período entre as duas últimas décadas do século XIX e o início do século XX 

marca o fortalecimento das condições de desenvolvimento no estado de São Paulo 

a partir da conjunção da expansão da cultura cafeeira, da implantação da rede 

ferroviária e do crescimento populacional.  

Em São Paulo, em função do processo desencadeado pela economia do café, a 

urbanização foi mais intensa, configurando uma extensa ocupação apoiada em uma 

rede urbana articulada no território paulista, a partir da segunda metade do século 

XIX.  

Se no século XIX o interior do Rio de Janeiro viveu um período de pujança 

econômica, o interior de São Paulo enraizou fatores para seu desenvolvimento. 



50 
Do plano econômico à estruturação do território: o eixo Rio de Janeiro – São Paulo 

Inicialmente, o café penetrou no estado através do Vale do Paraíba, seguindo o 

vetor da região de Vassouras no Rio. Em pouco tempo a cultura cafeeira se 

expandiu e o centro oeste paulista foi sendo intensivamente ocupado, onde havia 

grande disponibilidade de terras férteis e de mão de obra, oriunda da massa de 

imigrantes. 

―A partir de 1886, a imigração ganha importância no estado de São Paulo, chegando 

a registrar, no ano seguinte, a entrada de mais de dez mil estrangeiros.‖ (SAES, 

1981). 

Em meados do século XIX, o café já era o principal produto comercial brasileiro, 

chegando a representar 3/4 do valor das exportações. 

Tabela 6: Valores dos principais produtos brasileiros de exportação em relação às exportações totais 
(percentagem) 

Anos Açúcar 
Ouro e 

Diamantes 
Algodão Café Couros Fumo 

Cacau 
 

Borracha 
natural 

Mate 

          

1500-1822 56,0 31,7 2,2 0,7 2,8 2,2 0,7 - - 

1821-30 30,1 - 20,6 18,4 13,6 2,5 0,5 0,1  

1831-40 24,0 - 10,8 43,8 7,9 1,9 0,6 0,3 0,5 

1841-50 26,7 - 7,5 41,4 8,5 1,8 1,0 0,4 0,9 

1851-60 21,2 - 7,5 48,8 7,2 2,6 1,0 2,3 1,6 

1861-70 12,3 - 18,3 45,4 6,0 3,0 0,9 3,1 1,2 

1871-80 11,8 - 9,5 56,6 5,6 3,4 1,2 5,5 1,5 

1881-90 9,9 - 4,2 61,5 3,2 - - 8,0 - 

1891-1900 6,0 - 2,4 64,5 - - 1,5 15,8 - 

1901-1910 1,2 - 2,1 51,3 - - 2,8 27,9 - 

Fonte: Simonsen, História Econômica do Brasil, p. 381; Nelson Werneck Sodré, História da Burguesia 

Brasileira, 2ª edição (Rio de Janeiro 1967), p.62-104; Buescu e Tapajós, História do Desenvolvimento Econômico 

do Brasil, p. 28; Virgílio Noya Pinto, ―Balanço das Transformações Econômicas do Seculo XIX‖, in Carlos 

Guilherme Mota (ed.), Brasil em Perspectiva (São Paulo, 1968), p.139. apud EISENBERG (1977) p.31. 

Em função da valorização do produto, foi crescendo o porte dos capitais envolvidos, 

o que viabilizou a implantação das ferrovias, que somadas às demais condições, 

foram fatores decisivos para o grande desenvolvimento da cultura cafeeira e do 

acúmulo de capitais concentrados em São Paulo. 

A cidade de São Paulo, que se estabeleceu como plataforma para a penetração no 

território desde sua fundação pelos jesuítas, consolidou-se como entreposto 

estratégico entre o interior produtor de café e o porto exportador de Santos. 

Enquanto a população do Rio de Janeiro já passava de 250 mil habitantes, em 1890, 

a população de São Paulo era de 65 mil. Até fins do século XVIII, sua expansão 

territorial não ultrapassava limites muito diferentes dos do século XVI. Na metade do 
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século XIX, a malha urbana continuava concentrada, com expansões que não 

ultrapassavam 4 km de raio do centro histórico de sua fundação. 

Figura 25: Mapa da cidade de São Paulo, 1844-1847. 

 

Fonte: Plano Diretor Estratégico (2004). 

A condição de ponto de interligação de diferentes territórios pelos meios de 

transporte disponíveis nas diferentes épocas de sua evolução foi sempre uma 

característica fundamental da cidade de São Paulo. De início, as embarcações pelos 

rios navegáveis permitiram a penetração para o interior, depois as ferrovias e no 

século XX, as rodovias. 

Os capitais acumulados a partir da produção cafeeira nas terras do interior do 

estado foram investidos de forma concentrada no meio urbano e promoveram 

grande transformação na capital. Entretanto, outras cidades assumiram papel de 

grande importância em suas regiões, destacadamente, Campinas que se 

estabeleceu como outro entroncamento de linhas ferroviárias e, em meados da 

segunda metade do século XIX, possuía um centro urbano bastante bem 

estruturado. 

O processo de industrialização em São Paulo foi consolidado pela aplicação dos 

lucros obtidos com o café, intensificado depois da virada do século XIX para o XX, 
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fortemente amparado pela grande disponibilidade de mão de obra imigrante que 

continuava chegando a Santos e em seguida era trazida para a Capital. Embora o 

período seja considerado como de industrialização retraída, foi fundamental para 

engendrar a caracterização como a grande cidade industrial do país.  

O fortalecimento do processo de industrialização no estado se deu amparado pela 

formação de uma rede de cidades ligadas pela ferrovia, criando um mercado 

consumidor. 

Figura 26: Recorte do mapa ―Os Arredores Paulistanos em meados do século XIX. 

 

Fonte: apud LANGENBUCH (1971). Encarte. 

O primeiro surto industrial, entre 1880 a 1889, ocorreu justamente na primeira crise 

da economia do café, provocada pela superprodução. De 200 estabelecimentos 

industriais em 1881, vai para 600 em 1889 (PRADO Jr, 2000). Eram os sinais de que 

a economia havia de se diversificar e não mais depender exclusivamente da 

atividade cafeeira. 

As aspirações de se tornar um novo centro urbano, que representasse a pujança 

econômica que se anunciava, levou à iniciativa pública de elaborar os primeiros 

planos urbanísticos para a cidade. Seguindo o exemplo de Haussman em Paris, as 

obras realizadas na gestão do prefeito Antônio Prado focaram o centro de São 

Paulo, que passou por reformas, valorizando espaços públicos e incorporando a 

estética européia. A empreitada foi conduzida por Vitor da Silva Freire (1911), com a 
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participação do urbanista francês Bouvard nos projetos para o Parque do 

Anhangabaú e o Parque D. Pedro II. A iniciativa privada também seguia as 

tendências de influência estrangeira e promovia a implantação dos primeiros bairros 

planejados. Outras duas obras de Bouvard foram a Praça Buenos Aires, em 

Higienópolis, e o Trianon (belvedere e jardim público), no ponto central da Av. 

Paulista - localizados nos bairros mais nobres da cidade. Essas experiências 

caracterizam significativos exemplos de intervenções de embelezamento e projeto 

urbano pontual. O urbanismo tinha como princípio fundamental promover a estética 

e as condições sanitárias urbanas. 

Figura 27: Imagens do Plano Vitor da Silva Freire (1911). 

 

Fonte: OLIVEIRA (2010). 

Com disponibilidade hídrica dos arredores de São Paulo, a produção de energia 

elétrica e sua disponibilidade a baixo custo, a partir da construção das usinas de 

Parnaíba e de Rasgão, no Rio Tietê, Cubatão da Baixada Santista e Itupararanga, 

na cabeceira do Rio Sorocaba, foi garantida a infraestrutura energética à expansão 

do parque industrial paulista. 

O segundo grande surto industrial, entre 1914 e 1918, ocorreu no período da 

Primeira Guerra Mundial, em função da queda das importações e exportações e da 

desvalorização cambial. De modo geral até o fim dos anos 1930, a industrialização 

se voltou para a substituição de bens de consumo importados focada nos produtos 

alimentares e têxteis. 
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Figura 28: São Paulo: chácaras, sítios e fazendas ao redor do centro. 

 

Fonte: Plano Diretor Estratégico (2004). 

De início, o crescimento urbano de São Paulo foi concentrado no centro e arredores. 

As chácaras no entorno da área central foram sendo progressivamente parceladas à 

medida que a população crescia e aumentava a demanda por terrenos. O processo 

de expansão periférica só foi desencadeado a partir do avanço da industrialização, 

que gerou novos núcleos e viabilizou as transformações do sistema de transporte. A 

expansão das áreas industriais seguiu os eixos ferroviários em torno da Capital. Os 

núcleos de moradias mais distantes foram surgindo apoiados nos eixos ferroviários e 

na localização das indústrias.  

―A influência da ferrovia foi enorme e, hoje, continua importante na estruturação 

territorial das metrópoles brasileiras. Não apenas no tocante a direções e intensidade 

da expansão territorial, mas também quanto à distribuição territorial das camadas 

sociais, ao desenvolvimento, tamanho e natureza dos subcentros de comércio e 

serviços, além, evidentemente, de ter influenciado a localização das indústrias.‖ 

(VILLAÇA, 2001. p.106) 

Assim, ao longo da ferrovia Central do Brasil, além de pequenos núcleos industriais, 

formavam-se assentamentos residenciais de trabalhadores, que através do trem 

mantinham conexão com outros locais de trabalho, nas áreas mais centrais da 

Capital. 

A valorização de São Paulo como localidade de produção, trabalho e moradia 

impulsionou o mercado imobiliário a se estabelecer como atividade econômica 
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aliada aos capitais circulantes na cidade, nacionais e internacionais. Os loteamentos 

seguindo padrões europeus de urbanização, voltados para os segmentos mais ricos, 

com destaque para Campos Elíseos e Higienópolis, foram sendo implantados em 

áreas contíguas ao centro na vertente noroeste, mais alta e salubre, enquanto as 

localidades menos valorizadas eram ocupadas pelos mais pobres a leste.  

A partir dos anos 1930, com a disseminação do uso dos ônibus como meio de 

transporte, áreas mais esparsas passaram a ser ocupadas, antigas chácaras 

loteadas e novos núcleos de moradia voltados aos diversos extratos de classes 

médias surgindo, dispersando o crescimento urbano. 

Os antigos bairros operários de São Paulo, localizados ao longo das ferrovias nos 

vales do Tamanduateí e do Tietê, implantados em terrenos obtidos a baixo custo, 

abrigaram fábricas e habitações operárias. Bairros como Belenzinho, Belém, Brás, 

Mooca, Lapa e Ipiranga, caracterizaram-se pela presença de vilas operárias 

construídas junto às fábricas. Outros bairros, como Santa Cecília, Perdizes, Pompéia 

e Jardim Paulistano, também abrigaram vilas, porém, produzidas exclusivamente 

pelo mercado imobiliário e direcionadas a camadas médias, não necessariamente 

operárias (BLAY, 1985; MORENO, 2002). 

Figura 29: Mapa das Estradas de Rodagem do Município de São Paulo 1927. 

 

Fonte: EMPLASA (2001)
11

. 
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 Encarte da publicação Memória Urbana: A grande São Paulo até 1940. v3. São Paulo: Emplasa/Imprensa 
Oficial. 2001. 
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A cidade de São Paulo era um dos principais polos de crescimento populacional na 

transição do modelo agro-exportador para o urbano industrial desde o início do 

século XX. A crise internacional provocada pela quebra da bolsa de valores de Nova 

Iorque, em 1929, impactou fortemente a economia brasileira, especialmente, toda a 

cadeia produtiva cafeeira que estava concentrada no Estado de São Paulo.  

No plano nacional, houve uma confluência de alianças políticas que levou à 

Revolução de 1930 e a ascensão de Getúlio Vargas ao poder, o que marcaria uma 

reformulação do papel do Estado. A ruptura com as estruturas conservadoras na 

prática política, econômica e social no Brasil valorizou os setores técnicos e 

administrativos.  

As aceleradas mudanças na configuração da ocupação da cidade de São Paulo 

motivaram iniciativas em prol do planejamento urbano. Foi nesse contexto que o 

Engenheiro Francisco Prestes Maia (1896 – 1965), posteriormente prefeito, elaborou 

entre 1928-1929, o Plano de Avenidas, publicado em 1930, como uma proposta 

modernizante.  

Figura 30: Esquema conceitual do Plano de Avenidas (1930) 

 

Fonte: TOLEDO (1996) p.160. 

Apesar de encarar São Paulo como ―metrópole‖, o plano não abrangia sua periferia. 

A intervenção permaneceu centralizada na melhoria das áreas centrais e dos bairros 
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para os setores de renda média e alta. Com a implantação de suas diretrizes a 

cidade foi condicionada para seguir o modelo norte-americano da circulação 

baseada no automóvel. Na zona central e adjacências, entre 1937 e 1945, ao 

revitalizar áreas deterioradas, o plano acabou por expulsar parte da população pobre 

do centro. O plano evidenciava onde estariam as melhores oportunidades para o 

mercado imobiliário. Na verdade, desde o final do século XIX, o comércio de 

terrenos e, nas primeiras décadas do século XX, o de moradias para venda e 

locação faz com que a renda fundiária e imobiliária apareça como elemento 

integrante e estrutural do sistema de produção capitalista da cidade de São Paulo. 

O papel dos loteadores foi fundamental na ocupação das áreas periféricas. Desde 

os anos trinta, com a implantação das linhas de ônibus, são ampliadas as condições 

de acessibilidade a parcelas descontínuas da cidade e a iniciativa privada passou a 

lotear áreas brutas mais distantes, sem a preocupação da implementação da infra-

estrutura ou de serviços urbanos básicos. O mercado foi assim semeando o 

processo de periferização, que viria a se fortalecer décadas depois, promovendo o 

crescimento das periferias em forma de loteamentos irregulares. 

Ao contrário das periferias nas zonas Norte e Leste, onde os loteamentos se 

limitavam à abertura de ruas, bairros para as classes mais abastadas como o Jardim 

América, já considerado ―periférico‖, pois era localizado a 5 km do centro, receberam 

logo a implantação de serviços públicos, inclusive, linha de ônibus em 1934 e de 

bonde, antes disso. A infraestrutura atribuía maior valor aos terrenos daquele 

loteamento e de suas cercanias, diferenciando-o como bairro equipado. 

Seguindo a classificação de LANGENBUCH (1971), já teria se encerrado o período 

de evolução ―Pré-Metropolitana‖ nos arredores paulistanos, dado entre 1875 e 1915, 

e estaria se configurando o início da metropolização no processo de urbanização de 

São Paulo, que se acentuaria ainda mais a partir de 1940. 

A implantação da indústria seguiu a lógica da busca de insumos para seu 

funcionamento, tais como, a disponibilidade hídrica, combinada a baixos valores dos 

terrenos. Isso conduziu o vetor de sua expansão a partir das várzeas do rio Tietê, no 

sentido de Osasco, rio Pinheiros, em direção a Santo Amaro e rio Tamanduateí, 

atingindo os territórios das atuais cidades de Santo André, São Bernardo do Campo 

e São Caetano do Sul, que passaram a configurar o que viria a ser o Grande ABC já 

na década de 1950. 
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A partir do Governo de Juscelino Kubitschek, o modo de produção capitalista estava 

plenamente implantado e impulsionado pelo Plano de Metas. O capital estrangeiro 

estava definitivamente engendrado em nossa economia. A expansão da indústria 

automobilística comandava os meios de produção e estruturava as conexões entre 

São Paulo e as cidades de seu entorno, consolidando a metrópole paulista e sua 

influência na escala nacional (MEYER 1991). 

O esboço do primeiro Plano Diretor municipal de São Paulo foi apresentado em 

1958 por Carlos Lodi (1907-?), que coordenou os trabalhos do Departamento de 

Urbanismo com base em três princípios: rejeitar a idéia de projeto urbano; elaborar 

um programa genérico capaz de garantir flexibilidade às propostas; e ser abrangente 

e compreensivo, buscando equacionar todos os problemas urbanísticos que a 

metrópole apresentava. A abordagem priorizava: circulação, zoneamento e 

organização da estrutura metropolitana. 

Figura 31: Esquema conceitual do Plano Diretor (1961). 

 

Fonte: Plano Diretor Estratégico (2002). 

―dispor sobre a periferia e não sobre o núcleo, de preferência, para a solução dos 

problemas urbanos. Toda a potencialidade da capacidade vital do centro, não 

acompanhado de trabalho simultâneo periférico, tende a ser absorvida e submersa 
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pelo imediato aumento, em proporção geométrica, da potencialidade periférica, capaz 

de imediatamente submergir o melhoramento central (...)‖12 

A expansão urbana foi incessante a partir do início do século XX e intensificada no 

sentido das periferias depois de 1930. A necessidade do enfrentamento das 

desigualdades territoriais já era constatada pelos agentes técnicos, mas não 

plenamente assumida pelos agentes políticos. As periferias paulistanas cresceram e 

transbordaram para municípios vizinhos ao longo dos anos 1950, o que prenunciava 

a condição metropolitana. 

Figura 32: Recorte do Mapa ―São Paulo e arredores área edificada 1962‖. 

 

Fonte: apud LANGENBUCH (1971). Encarte. 

―As ferrovias radiais a São Paulo constituíram os principais eixos de desenvolvimento 

suburbano, funcionando as estações como os principais polos.‖ (LANGENBUCH, 

1971, P.334). 
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 Declaração de Carlos Lodi (1949) apud GROSTEIN (1987) p.285. 
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Além do processo de conurbação acentuado entre as áreas urbanas de São Paulo e 

o ABC, o mapa evidencia a articulação dos núcleos urbanos com o eixo da ferrovia 

no sentido do Rio de Janeiro e as ocupações mais esparsas ao longo do vetor da 

Rodovia Dutra. 

O crescimento da cadeia produtiva atraiu mais indústrias e a acessibilidade pelas 

rodovias compensava o custo mais baixo dos terrenos fora da Capital, assim a 

expansão da região deixou de ser contida nas áreas e municípios contíguos. 

Assentamentos industriais que antes se apoiavam nas ferrovias, se beneficiavam da 

localização estratégica ao longo das rodovias e prescindiam da inserção urbana, 

mas não da mão de obra. 

Como fariam os operários para acessar seus locais de trabalho, viabilizar suas 

moradias e seus deslocamentos diários? No caso das ocupações industriais ao 

longo da Rodovia Presidente Dutra, o quanto os núcleos urbanos pré existentes 

foram decisivos nas escolhas locacionais? 

Refletindo sobre o eixo territorial Rio de Janeiro – São Paulo, como reconhecer sua 

consolidação, mesmo sem a existência de um processo de conurbação continuada 

entre as duas metrópoles? Como as estruturas urbanas se formaram ao longo do 

eixo no sentido do Rio de Janeiro? Qual a configuração do Vale do Paraíba?  

 

1.2 O Eixo territorial estruturado pelo Vale do Paraíba do Sul 

O eixo territorial Rio – São Paulo é fundamentalmente estruturado pela conformação 

geomorfológica do Vale do Rio Paraíba do Sul, a rede de núcleos urbanos e as 

infraestruturas de transporte. Destacam-se os processos de metropolização de seus 

vértices, vinculados às cidades capitais, e de conurbação, intensamente, entre as 

cidades de São José dos Campos e Jacareí, Guaratinguetá, Lorena e Aparecida do 

Norte, Taubaté e Pindamonhangaba, no Estado de São Paulo, além de Volta 

Redonda e Barra Mansa no Rio de Janeiro. Esses processos de urbanização estão 

diretamente relacionados aos incentivos direcionados pelo Estado a esse território 

em prol da industrialização nacional, fundamentalmente, engendrados no período de 

1930 a 1964. 
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Figura 33: Densidade demográfica da RUG Rio de Janeiro – São Paulo. 

 

Fonte: IPEA apud REZENDE (1999) p.30. 

 

 

1.2.1 Aspectos Geomorfológicos 

No vetor de ligação entre as metrópoles do Rio de Janeiro e São Paulo está a região 

estruturada geomorfologicamente pelo Rio Paraíba do Sul e seu vale, entre as 

Serras do Mar e da Mantiqueira. 

O Vale do Paraíba do Sul se forma ao longo do rio que percorre 1.085 Km, nasce no 

estado de São Paulo, ingressa no Rio de Janeiro, estabelece sua divisa com o 

Estado de Minas Gerais, para depois percorrer a Baixada Campista e desaguar no 

Atlântico, no município de Atafona, RJ. 

A bacia do Paraíba do Sul engloba uma área de 13.860 km² em São Paulo, 21.090 

km² em Minas Gerais e 22.230 km² no Rio de Janeiro, totalizando área de cerca de 

57.000 km². Os rios Paraitinga e Paraibuna, localizados no planalto do Alto Paraíba 

são os formadores do Paraíba do Sul (CORDEIRO 1999). 
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Figura 34: Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. 

 

Fonte: apud CORDEIRO (1999) p.17 

A diversidade dos terrenos estabelece, de acordo com CORDEIRO (1999), quatro 

secções distintas: a primeira, configurada por seu curso superior na parte serrana, 

trecho encachoeirado, da nascente até o município de Guararema; a segunda, seu 

curso médio superior, de Jacareí até Cachoeira Paulista, trecho calmo e sinuoso; a 

terceira, curso médio inferior, de Cachoeira Paulista até Itaocara, no Estado do Rio 

de Janeiro, onde atravessa região serrana e volta a ser encachoeirado; a quarta se 

apresenta como seu curso inferior, segue de Itaocara até Atafona, trecho calmo. 

No processo de sua ocupação, a região do Vale do Paraíba do Sul se estabeleceu 

como eixo condutor das ligações terrestres entre as cidades do Rio de Janeiro e São 

Paulo. Destacadamente, o rio Paraíba do Sul se configura como elemento 

estruturador da ocupação dessa região, sendo o setor do médio alto vale a área que 

se estabeleceu como mais favorável para o desenvolvimento das atividades agrárias 

e econômicas diferenciadas, principalmente, a partir da expansão da produção 

cafeeira do século XIX. 

Posteriormente, a produção industrial foi privilegiada não apenas pela proximidade e 

acessibilidade ao mercado consumidor como também pela disponibilidade hídrica da 

região. 
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1.2.2 Formação histórica 

Como afirmava Caio Prado (2000), as comunicações e o transporte exercem 

considerável influência na formação do país. Assim, não podemos deixar de 

considerar as dinâmicas sociais que se estabelecem no percurso físico e histórico de 

um território. 

 ―Com a ocupação iniciada no século XVI, o povoamento do Vale do Paraíba teve a 

influência marcante de três fatores: a política metropolitana de promover a ocupação 

das jazidas minerais, o aprisionamento de índios e a ligação com o litoral norte da 

província. Esta situação se manteria por três séculos até que a cafeicultura passasse 

a ter uma importância maior e caracterizasse a Região por todo século XIX até o 

período industrial, que seria então o elemento final caracterizador da estrutura urbana 

do Vale do Paraíba.‖13 

Na época de exploração do ouro, os percursos recorrentes entre o Rio de Janeiro e 

as Minas, atravessavam o Vale do Paraíba do Sul. O ―caminho velho‖, também 

conhecido como ―dos Guanás‖, seguia pelo mar entre o Rio de Janeiro e Paraty, de 

lá por terra até Cunha, de onde partia para Guaratinguetá, no porto Paicaré, que 

permitia, por via fluvial, atingir a localidade de Paraíba do Sul. 

Até 1740, o território do Vale do Paraíba entre Guaratinguetá e Paraíba do Sul (RJ) 

continuava inexplorado, quando o bandeirante Cunha Gago, na busca por caminhos 

alternativos das Minas até o litoral, fundou o núcleo de Nossa Senhora Aparecida do 

Campo Alegre da Paraíba Nova, atual Resende. 

A conclusão de um ―caminho novo‖ do Rio de Janeiro a São Paulo se deu em 1785, 

só então, foi possível viajar por terra entre as duas cidades. As obras contaram com 

a participação direta dos militares instalados no Vale do Paraíba. (BENTO 1996). 

Em 1822, o Vale do Paraíba do Sul foi percorrido do Rio de Janeiro a São Paulo a 

cavalo pelo Príncipe D. Pedro, que em doze dias, passou por Santa Cruz, São João 

Marcos, Bananal, Areias, Lorena, Guaratinguetá, Pindamonhangaba, Taubaté, 

Jacareí, Mogi das Cruzes, chegando a São Paulo. Nessa viagem, D. Pedro 

proclama a independência em 7 de setembro. 

Uma sequência de núcleos urbanos se formou ao longo de eixo estruturado pelo 

Vale, determinada inicialmente pelos primeiros percursos de muares e, 

                                                           
13

  Plano Regional do Macro Eixo Paulista. São Paulo: Imprensa Oficial, 1978. Anexo 4, p. 17.  
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posteriormente, pelos transportes ferroviários e rodoviários. A circulação foi 

primordial na organização do espaço regional. 

A região entre Rio de Janeiro e São Paulo é altamente representativa do espaço 

configurado como resultante do processo de formação social e econômica do país, 

tendo sido estratégica nos ciclos econômicos da mineração, da cana, do café e, 

posteriormente, na industrialização. No ciclo da mineração, ela serviu como caminho 

para as regiões mineradoras do interior, depois estabeleceu importante produção 

canavieira, principalmente, em sua porção fluminense, e correspondeu ao vetor de 

expansão da cafeicultura no sentido do Rio para São Paulo. 

Povoada por índios quando da chegada dos colonizadores, a região foi uma das 

primeiras a serem ocupadas com povoações a partir de São Paulo. Entre o final do 

século XVI e as primeiras décadas do XVII, os bandeirantes paulistas adentraram o 

vale, tomando posse de antigos aldeamentos indígenas, assim como o fizeram no 

litoral norte (BUARQUE DE HOLANDA, 1995). 

Os primeiros núcleos datam do século XVII com a expansão bandeirista e novos 

núcleos surgiram no século XVIII com o ciclo da mineração em Minas Gerais, tanto 

ao longo do rio Paraíba do Sul, quanto na região serrana do Alto Paraíba. 

Figura 35: Caminhos do Sul e de São Paulo para as Minas Gerais. 

 

Fonte: apud ZEMELLA (1990) p.127 
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― (...) a partir da administração do Morgado de Mateus (1765-1775), desenvolveu-se 

na Capitania a produção de açúcar, localizada sobretudo nas regiões de Lorena e 

Taubaté, no Vale do Paraíba, em Jundiaí, Itú e Campinas, na região oeste.‖(REIS (1996) 

p.19.) 

A extensão das terras das Capitanias Hereditárias era de tal magnitude que o Vale 

do Paraíba fazia parte da Capitania de Itanhaém. A Condessa do Vimieiro, 

proprietária da Capitania, autorizou Jacques Félix a ocupar o território a partir de 

1628 (ABREU 1991 apud CORDEIRO 1999). Antes da metade do século XVII, foi 

fundado o povoado que deu origem a Taubaté, elevado à Vila de São Francisco das 

Chagas de Taubaté em 1645.  

Taubaté se consolidou como pólo irradiador do povoamento e a partir dele foram 

fundados Guararema (por volta de 1625), Guaratinguetá (1628-1630), Tremembé 

(1660), Pindamonhangaba (1643 ou 1672, não há consenso), Caçapava (1705) e 

Lorena (1705). 

Figura 36: Rede urbana século XVIII. 

  

Fonte: apud NOGUEIRA (2003). 

O povoamento seguiu o vale de forma linear ao longo do Médio Paraíba, que se 

tornou passagem obrigatória no sentido dos sertões de Minas Gerais, chamados de 

Cataguases. A fixação da população no Vale foi intensificada com a descoberta do 
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ouro no século XVII, pois a produção agropecuária e o comércio local abasteciam as 

regiões auríferas de Minas Gerais.  

Cruzando o vale, surgiram os caminhos transversais, que ligavam o litoral norte 

paulista ao interior mineiro, onde núcleos como Caçapava e Lorena, no 

entroncamento do eixo principal, ganharam importância. Assim como, novos núcleos 

se estabeleceram na rota, tais como Piracuama, Embaú, Cruzeiro e Cachoeira 

Paulista. Outras rotas transversais ao eixo, que ligavam aos portos marinhos, 

originaram Cunha, São Luis do Paraitinga e Paraibuna, núcleos que serviam de 

entreposto na comercialização do ouro. 

O caminho de Lorena viabilizou a chegada ao Rio de Janeiro por terra, promovendo 

o surgimento dos núcleos de Areias e Bananal. O único núcleo urbano datado do 

século XVIII que não foi oriundo das rotas de circulação terrestre é Aparecida do 

Norte, junto ao Rio Paraíba do Sul, onde pescadores encontraram a imagem de 

Nossa Senhora que deu nome à cidade. 

Nos relatos de Saint-Hilaire (1974), datados de 1822, as árduas condições do 

caminho ao longo do Vale do Paraíba foram descritas, assim como a importância 

das relações comerciais e de comunicação entre os grupos expedicionários e os 

habitantes locais. 

No século XIX, a expansão da cafeicultura seguiu o vetor do Rio de Janeiro para 

São Paulo através do Vale e foi responsável pela dinamização econômica da região, 

que foi amplamente ocupada por fazendas de café, com base no uso intensivo de 

mão de obra escrava. A produção na região floresceu entre 1836 e 1886, sendo seu 

auge na década de 1850. Nesse período houve grande aumento da população na 

região. 

No Rio de Janeiro, a atividade se consolidou em áreas correspondentes aos 

municípios de Resende, Santo Antônio de Pádua, Vassouras, Barra do Piraí e 

Cantagalo, centralizadoras das atividades agrícolas. São João Marcos, Barra Mansa 

e Cantagalo despontavam como aglomerados urbanos. 

Os núcleos urbanos paulistas formados nessa época foram: São José do Barreiro, 

Santa Isabel, Santa Branca, Queluz e Silveiras numa primeira fase. Num segundo 

momento: Igaratá, Lagoinha, Jambeiro, Buquira (posteriormente Monteiro Lobato), 

quando a cafeicultura já adentrava terras mineiras, além de Natividade da Serra e 
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Redenção da Serra, no planalto entre o vale e o mar. A economia cafeeira foi 

fundamental para a expansão e consolidação da rede urbana no Vale do Paraíba, 

assim como o foi para todo o Estado de São Paulo.  

No contexto da dinâmica econômica da produção cafeeira, as necessidades de 

conexão foram ampliadas, primeiro foi implantada a Estrada de Ferro D. Pedro II, em 

1871, que provocou a expansão de Cruzeiro. Depois a Central do Brasil (EFCB) foi 

inaugurada em 1877. Essa estrada estruturou o eixo de ligação entre Rio de Janeiro 

e São Paulo, consolidando o que viria a ser o binômio urbano que se estabeleceria 

como o centro da economia nacional. 

Figura 37: Mapa geral da viação férrea dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Geraes. 

 

Fonte: Biblioteca Nacional.
14

 

Processos migratórios promoveram o adensamento populacional da região ao longo 

do século XIX. Houve intensa migração de Minas Gerais para o Vale em função do 

declínio da exploração do ouro, como também afluxo de estrangeiros a partir de 

1850, destacadamente, portugueses, italianos e espanhóis, à busca de trabalho nas 

lavouras. Naquele momento, o processo de transição do trabalho escravo para o 

assalariado estava desencadeado e na produção do café passava-se 

gradativamente a substituir a mão de obra escrava pela assalariada. Outros 

imigrantes estrangeiros atuavam como pequenos empreendedores, em especial, 

                                                           
14

 KOENIGSWALD, Gustavo. Mappa geral da viação ferrea dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e minas 
Geraes ... Berlim [Alemanha]: Lith. e Imp. de C. L. Keller, 1896. 1 mapa, col., 28,4 x 35,8cm em f. 29,5 x36,5cm. 
Disponível em: <http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_cartografia/cart162970/cart162970.jpg>. 
Acesso em: 31 mai. 2015. 
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sírio libaneses, e contribuíram para a expansão de atividades comerciais nos 

principais núcleos. 

Todo esse afluxo migratório em direção ao Vale, bem como o crescimento 

econômico de sua produção cafeeira tiveram como resultado um período de intenso 

crescimento populacional da região, como indicado na tabela a seguir:  

Tabela 7: Evolução da população do Vale do Paraíba Paulista.  

ANO POPULAÇÃO INCREMENTO 

1836 80.632 - 

1854 111.301 38,00% 

1886 260.034 133,63% 

1920 396.309 52,40% 

1935 379.106 - 4,53% 

Fonte: MILLIET, S. (1946) apud CORDEIRO (1999) 

Com o contínuo deslocamento da produção cafeeira para o oeste paulista, as 

sucessivas crises provocadas pela super produção de café, a abolição da 

escravidão, o aumento dos custos de produção com a mão de obra assalariada e a 

própria exaustão de terras férteis, a partir da década de 1890, houve a diminuição 

dos lucros oriundos da atividade comercial de exportação. A região entrava em 

declínio e perdia sua posição de principal região econômica da província de São 

Paulo no tempo do Império. Na fase da expansão da cafeicultura, durante o século 

XIX, essa região atraiu migrantes para suprir as necessidades de mão de obra 

voltada à produção agrícola. Entretanto, o declínio da produção cafeeira e a 

substituição progressiva da atividade de plantio e colheita pela pecuária leiteira 

acentuaram o empobrecimento e o despovoamento da área rural, em função da 

menor demanda de mão de obra, em contraste ao plantio e comercialização do café 

que empregava grande contingente de pessoas. 

Dessa forma, a região do Vale do Paraíba foi caracterizada pela inicial atratividade e 

posterior perda de população a partir do declínio dos ganhos com a produção 

cafeeira, no período de 1890 a 1940. Houve forte êxodo rural em direção às áreas 

urbanas da região e para as capitais. Os pequenos núcleos urbanos tiveram 

crescimento populacional limitado e evasão de habitantes para os de maior 

atratividade. Os fluxos migratórios foram facilitados com a construção da estrada de 

rodagem Rio de Janeiro - São Paulo executada nos anos 1920 e inaugurada em 
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1928. A nova estrada foi mais um elemento estruturador da região de ligação entre 

as importantes cidades do centro sul do país. 

Nesse processo de urbanização, assim como em outras localidades, o crescimento 

acelerado e concentrado em alguns municípios da região gerou problemas de ordem 

social, pois nem todo contingente de mão de obra provinda do meio rural pode ser 

absorvido em atividades produtivas no meio urbano. Com o colapso do ciclo do café 

e a consequente migração da população rural, cresceram os núcleos urbanos já 

existentes ao longo do Vale. A concentração populacional se deu nas cidades que 

se formaram no decorrer de 250 anos de sua ocupação. Nesse período, não houve 

a criação de novos núcleos, embora valha ressaltar o crescimento de Roseira (cujo 

núcleo original era de 1780) na margem da estrada Rio – São Paulo, parte então de 

Guaratinguetá.  

Por volta de 1920, o Vale do Paraíba estava em plena decadência. A estagnação 

econômica provocada pela crise da economia da produção cafeeira derivou em 

intenso êxodo rural, inclusive nos municípios desconectados do eixo principal de 

circulação, tais como Areias, São José do Barreiro e Bananal. Esses municípios, 

erigidos pela riqueza do café, ficaram estagnados e são bem retratados por Monteiro 

Lobato em Cidades Mortas (1919), como, por exemplo, Areias, onde Lobato 

trabalhou como promotor público de 1907 a 1911. 

―Alí tudo foi, nada é. Não se conjugam verbos no presente. Tudo é pretérito.‖ 

(LOBATO, 2011, p.21) 

―Areias, tipo de ex-cidade, de majestade decaída. A população de Areias de hoje vive 

do que Areias foi. Fogem da anemia do presente por uma eterna imersão no 

passado.‖ (...) ―Areias decaíra muito. O município que em meados do século XIX dera 

à província, sozinho, um décimo do total da sua produção agrícola, e que por ocasião 

da abolição dos escravos retirara do eito três mil braços, caíra num estado de 

extrema desolação e completo abandono. Aquelas terras que produziam em 1845 

78% do café paulista, não estavam, então [1907] produzindo nem 4%.‖ (Monteiro 

Lobato apud CARVALHEIRO (1956) p.123-124). 

As transformações socioeconômicas que ocorrem nessa região estão estreitamente 

relacionadas ao processo de desenvolvimento econômico do país. Sua localização 

entre os dois principais centros urbanos da economia nacional, bem como o 
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surgimento de novos centros urbanos foram decisivos na articulação das dinâmicas 

regionais estabelecidas ao longo de sua evolução histórica. 

Os núcleos urbanos criados nos séculos XVII e XVIII, período de ocupação inicial do 

Vale do Paraíba, formaram pontos nodais na organização do espaço regional. Na 

configuração da rede de cidades, a rede hídrica, a ferroviária e a rodoviária se 

evidenciam como os principais elementos estruturadores do território. 

As ligações ferroviárias entre as áreas de cultivo do café e as cidades exportadoras, 

especialmente aos portos do Rio de Janeiro e Santos, estruturou e dinamizou as 

ligações espaciais na região do eixo Rio – São Paulo. 

A produção cafeeira que tomou vulto no Estado de São Paulo gerou acumulação de 

capitais que foram crescentemente investidos na indústria de bens de consumo para 

atender à demanda da crescente população urbana. 

Os capitais oriundos da cafeicultura passaram a ser destinados a atividades 

industriais ainda na transição do século XIX para o XX. Progressivamente, as 

atividades agropecuárias cederam lugar para o setor urbano industrial, 

acompanhando o processo de transformação da economia nacional. 

Também foram realizados investimentos em produção de energia e insumos 

industriais básicos. Simultaneamente, a expansão e modernização das redes de 

ligação, estradas de ferro, depois, principalmente, de rodagem, passaram a articular 

o território nacional viabilizando o alcance e a dimensão do mercado interno. 

Com a expansão da integração do mercado nacional houve impulso à concentração 

industrial em São Paulo ao invés de sua dispersão. 

Com a decadência da produção cafeeira, a região entra num período de estagnação 

econômica que só é superada com o crescimento da industrialização, processo que 

consolida desigualdades intra regionais. O processo nacional de industrialização 

para substituição de importações teve um primeiro surto entre 1880 a 1889, um 

segundo no período da Primeira Guerra Mundial, mas foi impulsionado a partir de 

década de 1930 e intensificado depois de 1950. A industrialização provocou a 

redistribuição espacial de seus habitantes, modificando a composição populacional 

da região do Vale do Paraíba, nas porções Paulista e Fluminense, além de alterar 

sua estrutura econômica e territorial. Os municípios do médio alto vale do rio 

Paraíba do Sul foram os que mais variaram seus contingentes populacionais.  
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Figura 38: Recorte do Mapa do Vale do Paraíba. Fonte: Arquivo Histórico de Minas Gerais. s/d 

 

Fonte: www.almanaqueurupes.com.br/portal/textos/colunistas/taubate-capital-da-provincia 

A industrialização do Vale do Paraíba está vinculada à instalação da CSN - 

Companhia Siderúrgica Nacional, criada em 1941 e inaugurada em 1946, e à 

expansão do parque industrial da cidade de São Paulo e suas imediações a partir de 

1950. Tanto a implantação da CSN, quanto a expansão industrial em São Paulo 

foram impulsionadas por mecanismos previstos nos planos econômicos, elaborados 

na instância federal. 

A siderúrgica foi implantada em Volta Redonda, então distrito do município de Barra 

Mansa. Sob responsabilidade da Comissão Executiva do Plano Siderúrgico, a 

escolha do local foi feita baseada em critérios técnicos, políticos e militares. O Brasil 

entrara em acordo com os Estados Unidos sobre seu apoio aos aliados na Segunda 

Guerra, o que definiu a ajuda técnica e financeira dos americanos ao plano 

siderúrgico. De acordo com a United States Steel Corporation, empresa americana 

responsável pelos estudos que derivaram na CSN, havia a necessidade de um 

terreno com área mínima de 2 km², livre de enchentes e com solo resistente a 

pressão de grandes cargas, além de abundancia hídrica e disponibilidade de energia 

elétrica. Esses critérios técnicos seguiam o padrão norte-americano para a 

implantação de indústrias siderúrgicas, que também valorizavam mais a maior 

proximidade dos mercados consumidores do que das localidades fornecedoras de 

matéria prima. (LOPES, 2003 apud BENTES, 2014) 
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Barra Mansa já contava com indústrias importantes: Moinho Santista, fundado em 

1932, a primeira fábrica da Nestlé no Brasil: a Companhia Brasileira de Produtos 

Alimentares, a Siderúrgica Barra Mansa (atual Votorantim) e a Metalúrgica Bárbara 

(atual Saint-Gobain), inauguradas em 1937. (BENTES, 2014, p.276) 

A abertura da rodovia Presidente Dutra, inaugurada em 1951, interligando Rio de 

Janeiro e São Paulo, ampliou as condições de infraestrutura de transporte para a 

implantação das indústrias. A Siderúrgica fornecia matéria prima às grandes 

indústrias e funcionava como base diferencial para o desenvolvimento da região. 

Foram assim ampliadas as condições de localização estratégica do Vale do Paraíba 

em termos nacionais. 

As instalações industriais se estabeleceriam ao longo da Rodovia Presidente Dutra e 

de alguns troncos da ferrovia Dom Pedro II – Cruzeiro.  Dessa forma, a estrutura 

ferroviária e, principalmente, a rodoviária ligando São Paulo ao Rio de Janeiro, se 

apresentavam como espaço físico ideal para a implantação e a expansão industrial. 

As vantagens locacionais se davam em função da proximidade dos maiores centros 

consumidores do país, São Paulo e Rio de Janeiro, das indústrias de base que se 

instalavam e, efetivamente, pela presença da infraestrutura de transporte. 

A partir desse processo, alguns municípios do Vale do Paraíba Paulista passam a 

ter altos índices de crescimento populacional, destacando-se: Jacareí, São José dos 

Campos, Caçapava, Taubaté, Pindamonhangaba, Guaratinguetá, Aparecida e 

Lorena, sendo todos estes localizados ao longo do eixo da Rodovia Dutra.  

Um núcleo importante no eixo territorial analisado é São José dos Campos, pois de 

Estância Hidromineral e Climática se transformou e se consolidou como polo de 

desenvolvimento tecnológico a partir de iniciativas tomadas na instância federal com 

o intuito de fortalecer o desenvolvimento do Vale do Paraíba no período estudado.  

Em 1950, lá foi inaugurado o ITA - Instituto Tecnológico da Aeronáutica como parte 

do importante projeto de criação de um polo de formação e produção de 

conhecimento no segmento aeroespacial, sediado no CTA - Centro Técnico 

Aeroespacial (com projeto de Oscar Niemeyer e Saturnino de Brito), posteriormente 

renomeado DCTA - Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial. Como 

desdobramento, em 1961, a cidade recebeu a AVIBRAS, indústria especializada no 

setor aeroespacial e de tecnologia de defesa militar que, posteriormente, cria mais 
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duas unidades também no Vale do Paraíba, em Jacareí e em Lorena. A EMBRAER 

só chegaria em 1969. 

No crescente processo de industrialização e incentivo aos investimentos 

estrangeiros, a GM - General Motors, gigante norte americana do setor 

automobilístico, instala um complexo industrial em São José dos Campos, 

inaugurado em 1959 pelo Presidente Juscelino Kubitschek. Em 1961, tem início o 

processo de implantação do futuro INPE - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 

também em São José dos Campos, a partir da criação do GOCNAE - Grupo de 

Organização da Comissão Nacional de Atividades Espaciais, depois CNAE - 

Comissão Nacional de Atividades Espaciais. Em 1961, a multinacional americana de 

farmacêuticos e utensílios médicos, Johnson & Jonhson, cria na cidade aquele que é 

hoje seu maior complexo industrial no mundo. São instituições, empresas e 

estruturas com grande impacto na região. 

Em contrapartida, os núcleos que se situavam na antiga estrada Rio – São Paulo e 

deixaram de fazer parte do novo percurso, por exemplo: Bananal e São José do 

Barreiro, passaram por um processo de estagnação e isolamento. A precariedade 

das estradas vicinais e a articulação pouco eficiente com suas áreas de produção 

agrícola mantiveram esses núcleos subordinados à dinâmica das cidades mais 

importantes do vale. Essas últimas formaram núcleos urbanos mais populosos, com 

atividades econômicas mais diversificadas, inclusive, privilegiadas para abrigar a 

crescente atividade industrial. 

MULLER (1969) descreve que houve um deslocamento do eixo de circulação pelo 

traçado das ferrovias, depois pela Rodovia Rio – São Paulo e, mais tarde, pela 

Rodovia Presidente Dutra. Assim, as cidades a leste do eixo teriam se tornado 

estagnadas. A modernização dos meios de transportes também atingiu a 

infraestrutura de transporte marinho e suas cidades sede, pois a crescente 

importância do porto de Santos agregou concorrência a já exercida pelo porto do Rio 

de Janeiro, impactando os portos de Ubatuba e Parati, vinculados às atividades de 

exportação, principalmente, no auge dos ciclos do café e do ouro, respectivamente.  

A migração da população destes municípios que ficaram estagnados em direção aos 

pólos regionais, especialmente, os municípios mais industrializados, reproduzem os 

processos de assentamento periférico precário, encontrados nas grandes cidades 

brasileiras. A situação se torna exemplo do desenvolvimento desigual e combinado 
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na escala intrarregional que também se revela na escala intra urbana dos municípios 

tidos como de maior desenvolvimento econômico. 

O desenvolvimento econômico baseado na industrialização está intrinsecamente 

ligado à intensificação da urbanização. Atualmente, os municípios mais 

industrializados no Vale do Paraíba são: São José dos Campos, Taubaté, Jacareí, 

Guaratinguetá, Lorena, Cruzeiro e Caçapava. Estes também apresentam uma taxa 

de urbanização mais alta desde a década de 1940 (consultar Apêndice A).  

Figura 39: Taxa de urbanização por município nos estados do RJ e SP (1940). 

 

Fonte: IBGE Censo 1940. 

Outros municípios da região que ficaram de fora do ciclo de desenvolvimento 

industrial, continuam estagnados, com alguma atividade ligada a turismo, tais como: 

Jambeiro, São Luis do Paraitinga, Redenção da Serra, Natividade da Serra e 

Paraibuna, no Alto Paraíba; além dos situados a leste no sentido do Rio de Janeiro: 

Areias, São José do Barreiro, Bananal, Silveiras e Arapeí.  

De acordo com MULLER (1969), no período de 1930 a 1964, como consequência da 

dinâmica de urbanização associada à industrialização, houve um acréscimo da 

população urbana total de 217%. Os municípios de São José dos Campos, Taubaté, 

Lorena, Piquete e Aparecida do Norte apresentaram uma variação superior a 179% 

no crescimento da população urbana. Jacareí, Guaratinguetá, Pindamonhangaba, 

Cruzeiro, Santa Branca, Cachoeira Paulista, Tremembé, Cunha e Lagoinha tiveram 

acréscimo da ordem de 100% na parcela de população urbana.  



75 
Do plano econômico à estruturação do território: o eixo Rio de Janeiro – São Paulo 

Vale notar que entre 1950 e 1960, a população do Vale do Paraíba Paulista cresceu 

a taxas equivalentes ao do estado de São Paulo, variando os percentuais entre os 

municípios da região, mantendo uma hierarquia na atratividade em função das 

maiores expectativas de emprego na atividade industrial em expansão. 

O declínio do ciclo do café afetou o Vale do Paraíba Fluminense antes do Paulista e 

o marco referencial que reconduziu o processo de desenvolvimento da região e do 

estado foi a implantação da CSN. Vale observar os dados sobre a população 

economicamente ativa industrial. 

Tabela 8: População Economicamente Ativa – PEA Industrial e Total 1940/70. 

 PEA 1940 1950 1970 

Estado do Rio de Janeiro Total 1.309.804 1.687.012 2.796.393 
 Industrial 339.332 534.273 901.181 

antigo Estado do Rio de Janeiro Total 629.300 732.141 1.325.769 
 Industrial 119.406 197.392 458.952 

município do Rio de Janeiro Total 680.504 954.871 1.470.624 
 Industrial 219.926 336.881 442.229 

Estado de São Paulo Total 2.762.305 3.429.573 6.170.180 
 Industrial 545.417 998.938 2.267.677 

Fonte: IBGE, Censos Demográficos IBGE in DAVIDOVICH (1986), p.347 apud LIMONAD (1996) p.132 

Tabela 9: Variação Relativa da PEA Industrial e Total 1940/70 

  1940-50 1950-70 

Estado do Rio de Janeiro PEA 28,80 65,76 
 Total 57,45 68,67 

antigo Estado do Rio de Janeiro Industrial 16,34 81,08 
 Total 65,31 132,51 

município do Rio de Janeiro Industrial 40,32 54,01 
 Total 53,18 31,27 

Estado de São Paulo Industrial 24,16 79,91 
 Total 83,15 127,01 

Fonte: IBGE, Censos Demográficos IBGE in DAVIDOVICH (1986), p.347 apud LIMONAD (1996) p.132 

O caso da CSN em Volta Redonda exemplifica o conceito de cidade mono industrial 

ou ―cidade empresa‖ (Company town) com um empreendimento que reunia a 

unidade fabril principal e instalações residenciais para os trabalhadores. A partir de 

meados da década de 1950, Volta Redonda se consolidou como polo que 

estabelecia relações de influência nas imediações e em localidades dos estados de 

Minas Gerais e São Paulo, além do Rio de Janeiro. Esse núcleo urbano industrial 

polarizava e centralizava o desenvolvimento regional e impulsionava o nacional. 

Na época de sua implantação foi elaborado um Plano Regional do Vale do Paraíba 

Fluminense e o projeto para a Cidade Operária de Volta Redonda, concebidos por 

Attílio Corrêa Lima (1901-1943). O Plano Regional incluía municípios em seu 
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entorno e, numa primeira versão, foi denominado: ―Proposta para o Estudo do Plano 

Regional de Urbanismo para Volta Redonda, no Vale do Paraíba, onde será 

instalada a Usina Siderúrgica‖, datado de 25 de dezembro de 1940, foi entregue ao 

Secretário de Viação e Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro, Major Hélio 

Macedo Soares. O plano contemplava uma área de 25 km². 

Embora a ocupação do Vale do Paraíba Fluminense seja anterior à colonização 

(ZEMELLA 1990), a urbanização começou a se estruturar no século XIX, com a 

cafeicultura que se implantou no Médio Paraíba, em seus trechos serranos. 

Entretanto, a lógica de reconfiguração das hierarquias intrarregionais foram 

alteradas com a industrialização, especialmente após a implantação da CSN. 

Atualmente, a microrregião do Vale do Paraíba Fluminense é formada pelos 

Municípios de Barra Mansa, Itatiaia, Pinheiral, Piraí, Porto Real, Quatis, Resende, 

Rio Claro e Volta Redonda, e ocupa uma área de 3.828.702 km². 

Vale consultar o Apêndice A para averiguar as dinâmicas demográficas nos estados 

do Rio de Janeiro e São Paulo no período enfocado pela tese. De toda forma, a 

distribuição da população do estado do Rio de Janeiro sempre foi muito concentrada 

na capital e em o que hoje identificamos como região metropolitana. 

Tabela 10: Distribuição da População Total do Rio de Janeiro 1940/1970. 

 1940* 1950* 1960* 1970* 

Estado  3.611.998 4.674.583 6.709.891 8.994.802 
Rio de Janeiro (RJ) 1.764.141 2.377.451 3.307.163 4.251.918 
Regiao Metropolitana (RM) 2.231.763 3.182.158 4.874.619 6.891.521 
Interior 1.380.235 1.492.425 1.835.272 2.103.281 
RM-RJ 467.622 804.707 1.567.456 2.639.603 

Fonte: IBGE apud LIMONAD (1996) p.38 

Entretanto, vale notar que a taxa de crescimento líquida no período 1950 – 1960 

aumentou no interior, possivelmente, com a significativa participação da região do 

Vale do Paraíba Fluminense, em função de seu processo de industrialização.  

Tabela 11: Taxa de crescimento líquida ao ano da população do RJ 1940/1970. 

 1940*/1950 1950*/1960 1960*/1970 

Estado    2,61   3,68   2,97 

Rio de Janeiro (RJ)   3,03   3,36   2,54 

Regiao Metropolitana (RM)   3,61   4,36   3,52 

Interior   0,78   2,09   1,37 

RM-RJ   5,58   6,89   5,35 

Fonte: IBGE apud LIMONAD (1996) p.38 
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Tabela 12: Variação populacional do Vale do Paraíba fluminense 

 

Fonte: CEPERJ: http://geo.ceperj.rj.gov.br/Base/gettabelas.do. Elaboração própria. 

 

Figura 40: Arranjos existentes e projetados no território RJ.  

 

Fonte: IPEA/ TR Arco Metropolitano do Rio de Janeiro. 

Ao avaliar mapeamentos e imagens de satélite mais recentes, percebe-se que 

houve um processo de distribuição espacial concentrada em algumas áreas ao 

longo do eixo Rio de Janeiro – São Paulo.  
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Figura 41: Região do Vale do Paraíba Paulista. 

 

Fonte: EMPLASA 2015. 

A concentração e o crescimento dos centros urbanos reforçaram a configuração 

linear do espaço regional ao longo do Vale, reafirmando os vetores do Rio Paraíba 

do Sul, da ferrovia e das rodovias, primeiro a Rio - São Paulo, depois a Dutra.  

Figura 42: Vetores Estruturadores do Eixo territorial Rio de Janeiro - São Paulo. 

 

Fonte: Elaboração própria sobre base do IGC. 

Assim como em outras cidades brasileiras, com o desenvolvimento dos processos 

de urbanização e industrialização houve a discrepância entre o acentuado 

crescimento das necessidades sociais por bens de consumo coletivo e a insuficiente 

oferta dos mesmos. Os graves problemas decorrem do intenso processo de 

industrialização concentrado em poucos municípios, onde consolida-se a carência 

de serviços e equipamentos sociais em meio urbano. Essa situação leva ao 

questionamento do sentido e do próprio significado de desenvolvimento. 
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O eixo territorial Rio – São Paulo foi reiteradamente articulado pela implantação de 

estruturas de transportes que conduziram seu desenvolvimento. Embora os ciclos 

econômicos anteriores à industrialização tenham sido voltados ao mercado externo 

desde os primórdios da condição de colônia de exploração, paralelamente, as 

dinâmicas econômicas estabelecidas nos diversos ciclos favoreceram que parte da 

riqueza acumulada fosse também aplicada na região.  

Entretanto, a distribuição da riqueza ficou restrita. A desigualdade social e territorial 

seriam consequência dos processos históricos e, principalmente, econômicos que 

privilegiaram a concentração dos meios de produção e de seus proveitos, 

especialmente da renda.  

Barreiras protecionistas aos produtos importados favoreceram a indústria paulista. O 

Estado passou a atuar em favor dos interesses da burguesia industrial concentrada 

no eixo Rio – São Paulo, já na década de 1930, ficando claramente explícito a partir 

do Plano de Metas. 

A tese defende que a raiz da problemática social urbana está no processo de 

desenvolvimento econômico e nas decisões de planejamento tomadas em âmbito 

federal, principalmente, aquelas implementadas a partir de Planos Econômicos 

desde 1930. Estes parecem ter obtido maior eficácia na estruturação do território do 

que os instrumentos de planejamento urbano adotados para conduzir seus 

processos de desenvolvimento. 

A política pública e os planos econômicos federais do período entre as décadas de 

1930 e 1960 favoreceram e impulsionaram a industrialização do país, 

intensivamente no eixo territorial Rio de Janeiro – São Paulo.  

―Formas diversas de organização da vida urbana e de atividades industriais 

caracterizavam a região. Encontravam-se aí grandes complexos industriais, como o 

da metrópole paulistana; núcleos industriais, como Volta Redonda e Cubatão; um 

rosário de centros industriais tendendo a estabelecer-se no Vale do Paraíba, bem 

como em direção ao interior paulista, formando verdadeiramente uma região em 

desenvolvimento.‖ (BECKER & EGLER, 1990, p.117) 

Sem dúvida, houve crescimento econômico e urbano, mas em que termos é possível 

afirmar que houve desenvolvimento econômico e urbano da região? Como se 

estabeleceu a condição de vida das populações urbanas? Que processos de 
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urbanização acompanharam a industrialização do país? Como se planejou e, de 

fato, se estruturou o território? Até que ponto as condições pré existentes foram 

determinantes para o sucesso do planejamento?  
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2. A ideia do desenvolvimento planejado 

 

Desenvolvimento, segundo Celso Furtado (1920-2004), seria a expressão 

internacional da ideologia do progresso, que por sua vez pode ser interpretado como 

o sentido de um melhoramento ideal em prol de formas de civilização cada vez mais 

elevadas (Bobbio et al, 2000). 

Antes de qualquer abordagem setorializada, numa interpretação abrangente de seu 

significado, desenvolvimento implica num processo de transformação estrutural da 

sociedade. Por envolver transformações econômicas, políticas e sociais, o processo 

estaria atrelado a um sistema com relações interdependentes manifestas em um 

espaço geograficamente definido, podendo ser uma cidade, uma região, um país, 

um continente ou outra delimitação que estabeleça critérios específicos de 

agregação. 

Adotar a mesma nomenclatura ―plano de desenvolvimento‖ para a abordagem 

econômica e para a físico-territorial provoca confusão a respeito das competências 

de abordagem de cada tipo de planejamento. Dessa forma, HALL (1975) propõe 

denominar aquele de caráter econômico como planejamento nacional/regional e o 

de caráter físico como planejamento regional/local, estando este comprometido com 

intervenções inerentes a cada parte da região na articulação com seu todo. 

 

2.1  A abordagem econômica do desenvolvimento 

É fundamental diferenciar desenvolvimento de crescimento. No campo da economia, 

o crescimento constitui um processo pelo qual a renda per capita de uma 

determinada sociedade se eleva, ocorrendo transformações quantitativas e mesmo 

qualitativas da atividade econômica, aumentando a produção e o volume de 

recursos, sem implicar considerações sobre a distribuição das riquezas acumuladas. 

Já o desenvolvimento econômico é um processo que pressupõe que a maior parte 

da população de uma sociedade em transformação se beneficie com as mudanças, 

melhorando sua condição de vida nos aspectos materiais. Embora o 

desenvolvimento econômico só aconteça mediante o crescimento, para que ele se 

realize deve haver transformação estrutural vinculada ao aumento da produtividade 

associado a mudanças tecnológicas. 
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Se o conceito de desenvolvimento abarca aspectos sociais, além dos materiais, 

haveria melhoria nas condições de saúde, educação e da condição geral de 

cidadania e da sociedade em seu conjunto.  

Assim, o desenvolvimento econômico não deve ser aferido exclusivamente a partir 

de indicadores que medem o crescimento da produção, tais como o PIB – Produto 

Interno Bruto. Outras variáveis devem ser analisadas a fim de compreender de 

forma mais abrangente a condição de desenvolvimento, que impliquem na mudança 

de qualidade de vida da sociedade em seu conjunto, tais como, renda per capita, 

distribuição de renda entre diferentes classes sociais, taxas de analfabetismo e 

níveis educacionais, mortalidade infantil e expectativa de vida.  

Ainda na segunda metade do século XX, para agregar mais qualidade interpretativa 

aos dados de produção econômica, foram concebidos índices que combinam 

variáveis diversificadas para gerar, por exemplo, o IDH - índice de desenvolvimento 

humano. Esse é um indicador concebido pela ONU15, que considera longevidade 

(expectativa de vida ao nascer), condições de educação formal (combinando taxa de 

alfabetização com matrículas no ensino fundamental, médio e superior) e renda 

(renda per capita). 

As iniciativas de planejamento em prol do desenvolvimento empreendidas pelo 

Estado não são conduzidas com neutralidade ou imparcialidade. Faz-se necessário 

reconhecer as forças econômicas que disputam a orientação das ações de Estado, 

os grupos de poder e influência, ou seja, neste processo não se agrega a totalidade 

da sociedade. A política, na sua mais genuína origem, prevê o conflito de interesses 

como seu fundamento e o sentido do desenvolvimento está a ela subordinado. 

A avaliação da situação precede as proposições voltadas ao desenvolvimento 

planejado e as abordagens variam de acordo com o enfoque da área de 

conhecimento à qual os planos estariam atrelados, pois embora tendam a interagir, 

também podem diferir da abordagem econômica do desenvolvimento. 

O planejamento econômico foca a análise do progresso da economia, normalmente 

em nível nacional ou internacional, a estrutura da economia, quais atividades são 

propulsoras da produção, quais setores industriais e ocupações predominam, que 

                                                           
15

 Organização das Nações Unidas. No Brasil, o Índice de Desenvolvimento Humano é calculado pelo PNUD – 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento com o apoio do IPEA – Instituto de Pesquisas 
Econômicas Aplicadas. 
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estratégias poderiam promover combinações que ampliassem as atividades de 

comércio e serviços. 

O planejamento econômico regional trata dos mesmos aspectos, inserindo a 

componente da delimitação do território estudado, considerando o espaço 

geográfico, distâncias e distribuição das variáveis. 

Entre os aspectos avaliados por planejadores sociais estão a mobilidade 

ocupacional; a mudança da estrutura populacional, o padrão habitacional e 

composição da família (número de integrantes, nível de educação, renda).  

Planejadores sociais ligados ao planejamento urbano consideram as variáveis acima 

e analisam também a mobilidade no meio urbano e a pendularidade entre núcleos 

nos arredores dos centros principais. Enquanto a geografia política analisa o efeito 

da localização em relação a ações políticas (HALL, 1975). 

Os procedimentos de planejamento territorial clássico seguiriam os passos de 

Patrick Geddes (1854 -1932). Primeiramente, a pesquisa e o levantamento de 

informações relevantes sobre a área, depois a análise compreendendo os processos 

instalados para, posteriormente, conduzir ações de controle seguindo os princípios 

do que se quisesse planejar. 

Em essência, a concepção do planejamento parte de intencionalidades previstas no 

âmbito do gestor do território, preeminentemente, o próprio Estado. Partindo de 

intenções de condução dos rumos econômicos, atinge a esfera física do que 

compreendemos como espaço, este abrangendo sua composição com as dinâmicas 

sociais nele presentes. 

Na abordagem dada nesta tese, o planejamento territorial é compreendido como 

atividade de concepção de uma estrutura física e de regras com a intenção de 

organizar ocupação do território. Essa prática em escala regional foi introduzida no 

Brasil pela crescente participação de militares no Governo brasileiro, o qual passou 

a adotar o recurso do planejamento econômico configurado em planos de 

desenvolvimento desde a década de 1930. A conjunção dessas abordagens no que 

concerne o eixo territorial Rio – São Paulo é aqui considerada a experiência 

inaugural do planejamento regional no Brasil, focando a estruturação do núcleo de 

desenvolvimento econômico do país. 
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2.1.1 Aspectos conceituais 

Como conceituar desenvolvimento econômico? 

Buscando um significado fundamentado em concepções teóricas, a abordagem de 

Adam Smith (1723-1790) classifica as etapas de desenvolvimento tendo por base as 

atividades econômicas, sendo suas consecutivas fases: a de caça, a pastoril, a 

agrícola, a comercial e a manufatureira. Friedrich List (1789-1846) acrescenta, no 

mesmo foco, as fases agrícola-fabril e agrícola-fabril-comercial; ele via na 

industrialização o meio para superar o atraso econômico. Gustav Von Smoller (1838-

1917), convergindo para um sentido mais vinculado ao espaço, coloca o foco na 

formação da vila, das cidades, dos territórios e do nível nacional. 

Leon Trotsky (1879-1940), avaliando as condições de desequilíbrio entre as classes 

sociais e entre as localidades da Rússia, via a co-existência de diferentes estágios 

de civilização estabelecidos no território, que se mantinham articulados. Essas 

relações seriam próprias ao modo de produção capitalista, engendrando um 

desenvolvimento onde convivem condições atrasadas e avançadas nas nações 

periféricas àquelas situadas na liderança do capitalismo. Sua concepção da ―lei de 

desenvolvimento desigual e combinado‖ data de 1909, embora apenas em 1930, 

quando é publicada a História da Revolução Russa se torne mais amplamente 

divulgada. 

O economista russo Nikolai Kondratiev (1892-1938) estabeleceu a ―Teoria dos 

Ciclos de Longa Duração‖ (1926), explorando o conceito de Marx dos movimentos 

cíclicos da economia, para se referir aos períodos históricos em que se instaurariam 

ciclos de desenvolvimento vinculados a determinados modos de funcionamento do 

sistema capitalista, que ascendem e declinam, encerrando-os. A periodicidade de 

cada ciclo seria definida pelo processo de mudanças tecnológicas introduzidas nos 

meios de produção. O processo econômico seria composto por fases de 

crescimento e estagnação marcados pela Revolução Industrial, de 1780 a 90; a 

expansão das ferrovias e da siderurgia de 1844 a 51; o impulso da indústria química 

e eletricidade, de 1890 a 96; e a expansão do setor aeroespacial e da eletrônica a 

partir de 1940. 

De acordo com BECKER & EGLER (1990), o Brasil vivenciou a expansão das três 

primeiras fases entre 1930 e 1950, agregando a quarta depois de 1950. É 
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precisamente nessa última fase que o Brasil participa mais intensamente dos 

processos econômicos de expansão das empresas multinacionais, que se 

instalaram em território nacional. 

Nessa linha, na concepção de economistas históricos, tais como Colin Clark (1905-

1989), o desenvolvimento seria processual, envolvendo estágios sucessivos de 

transformação e domínio dos setores produtivos, primário, da agricultura, 

secundário, da ―manufatura‖ e terciário das atividades de comércio e serviço, 

assumindo que o desenvolvimento econômico se caracteriza por um crescente 

aumento de importância da indústria na economia. Daí se originam os termos 

adotados para designar os diferentes setores produtivos. 

Já Walt W. Rostow (1916-2003) identifica cinco estágios evolutivos, através dos 

quais toda sociedade deve passar ao longo do processo de crescimento econômico: 

o da sociedade tradicional, do crescimento auto sustentável, do deslanchar (take 

off), do encaminhamento para a maturidade e da era de consumo de massa. Os 

primeiros três estágios representariam condições aquém do estágio de 

desenvolvimento. Em sua concepção, ao atingir a maturidade do processo de 

desenvolvimento, o ritmo de crescimento econômico deve superar o de crescimento 

populacional e, com isso, haveria aumento da renda per capita. A estrutura 

econômica é deslocada da agricultura para a indústria, que cresce acompanhada 

por atividades de serviços. Passa a ser possível produzir localmente o que antes era 

importado16. E seria apenas na era de consumo de massa que haveria a satisfação 

dos produtos mais básicos, como a alimentação e o vestuário, de forma disseminada 

na sociedade e uma grande parte da população adquiriria um alto nível de vida. 

A dinâmica de desenvolvimento regional é analisada por Gunnar Myrdal (1898-1987) 

em sua ―Teoria da Causalidade Circular Cumulativa‖ (1957). MYRDAL (1960) 

evidencia as disparidades econômicas existentes entre os diversos países do 

mundo, classificados em: países desenvolvidos, caracterizados por altos níveis de 

renda per capita, integração do mercado nacional e investimento, tais como, os 

países da Europa Ocidental; e países subdesenvolvidos, caracterizados por níveis 

de renda per capita extremamente reduzidos e baixos índices de crescimento, tais 

como, os países da África e da América Latina. A riqueza de suas análises está no 

fato de reconhecer e destacar que há disparidades de desenvolvimento internas aos 
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 O Prof. Lefèvre lembra como este processo foi invertido no momento atual da denominada globalização. 
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próprios países, pertencentes a ambas as classificações, uma vez que nos países 

desenvolvidos existem regiões estagnadas e nos países subdesenvolvidos existem 

regiões prósperas. Myrdal se apóia na noção de ciclo vicioso para explicar como um 

processo se torna circular e cumulativo, no qual um fator negativo é ao mesmo 

tempo causa e efeito de outros fatores negativos. Dessa forma, defende a 

necessidade de mudanças exógenas à localidade regional e a intervenção do 

Estado como agente de mudança das condições gerais. Caso contrário, a região 

estagnada se tornará cada vez menos atrativa, de tal forma que seus fatores de 

produção, capital e trabalho, migrarão em busca de novas oportunidades, 

aprofundando as disparidades com as regiões mais desenvolvidas. Nesse processo, 

as mais desenvolvidas seriam continuamente pressionadas a assimilar maiores 

contingentes populacionais, esgarçando a capacidade de manter condições sociais 

de vida em meio urbano equilibradas. 

Antes, Ragnar Nurske (1907-1959) foi um dos primeiros economistas neoclássicos a 

interessar-se pelos problemas do desenvolvimento de países mais pobres e 

economicamente atrasados. Celso Furtado se projeta como expoente economista a 

partir da resenha crítica que publica de seis conferências proferidas por Nurske em 

1951 no Rio de Janeiro. A crítica de Furtado focou três aspectos das conferências 

de Nurske: a teoria do desenvolvimento equilibrado; as relações entre o consumo, 

os investimentos e o crescimento do produto; e o problema dos desequilíbrios no 

balanço de pagamentos – nessa abordagem formula pela primeira vez as suas 

próprias idéias a respeito dessas questões. (SZMRECSANYI, 2001) 

 

2.1.2 As teorias na America Latina 

A ―Teoria do Subdesenvolvimento‖ é concebida por Furtado e economistas latino 

americanos17 no âmbito da CEPAL – Comissão Econômica para a América Latina na 

qual contestam o caráter evolutivo da condição de desenvolvimento de outros 

teóricos, como Rostow. O desequilíbrio socioeconômico seria de caráter estrutural18 

e inerente ao próprio processo de crescimento das economias nos países pobres, 

                                                           
17

 Entre outros, destacam-se: Raúl Prebisch (1901-1986) e Aníbal Pinto (1919-1996). A Cepal empreendeu 
esforços de planejar o desenvolvimento com a disseminação de técnicas de programação, análises e projeções 
do desenvolvimento econômico na América Latina. 
18

 Aplica-se principalmente ao desenvolvimento de países que vivenciam um dualismo estrutural (definido como 
a coexistência de setores pré-capitalistas e capitalistas). 



87 
Do plano econômico à estruturação do território: o eixo Rio de Janeiro – São Paulo 

estes subordinados à lógica da expansão do sistema capitalista numa condição 

periférica. 

Para Furtado (1961), entre os principais conflitos de nossa condição periférica está a 

questão do progresso técnico, que deve ser buscado considerando as necessidades 

do país, para o qual deveria ser definido um projeto nacional que proponha o 

enfrentamento de problemas estruturais da sociedade e de seu território. O 

subdesenvolvimento seria produto de uma situação histórica, onde a estrutura de 

centro e periferia permite que, a partir do excedente econômico, seja produzida 

riqueza e o progresso (ou inovação) chegue de fora, a partir da vontade política 

subordinada a elites aculturadas19 que buscam a modernização dos padrões de 

consumo de bens e serviços. Portanto, a dependência externa extrapola aspectos 

comerciais e financeiros, é também cultural. 

O grande problema do modelo econômico e dos processos que propiciam o 

crescimento, mas não o pleno desenvolvimento, é o aprofundamento da 

desigualdade social. SEERS (1972) conceitua desenvolvimento como ―a criação de 

condições para a realização da personalidade humana‖. Indicando que a avaliação 

do desenvolvimento deve considerar as condições de pobreza, desemprego e 

desigualdade.  

Como correlacionar desenvolvimento econômico com desenvolvimento urbano? 

Há uma correlação no caso da abordagem urbana de crescimento e 

desenvolvimento. O crescimento urbano pode ser mensurado pelo aumento da 

população absoluta, pela crescente taxa de urbanização e pela simples expansão da 

ocupação de terras por áreas urbanas. Enquanto desenvolvimento urbano 

significaria a transformação num sentido de melhoria das condições de vida em meio 

urbano, abrangendo aspectos de infraestrutura, governabilidade, civilidade, 

oferecendo oportunidades para seus habitantes usufruir dos benefícios da 

aglomeração social em determinado espaço compartilhado coletivamente. 

Assim, além das variáveis já mencionadas que aferem a condição de 

desenvolvimento econômico, extrapolando considerações apenas sobre o 

crescimento, outras variáveis devem ser consideradas para avaliar o 

desenvolvimento urbano. Indicadores e variáveis tais como a distribuição do 
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 Celso Furtado reconhece a origem do termo em Euclides da Cunha (1866-1909). 
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emprego urbano, densidade populacional, condição de regularidade dos 

assentamentos urbanos, disponibilidade de transporte público, taxas de atendimento 

por redes de saneamento básico e fornecimento energético, leitos hospitalares por 

habitante, entre outras, revelam de maneira mais abrangente a condição de vida da 

população. 

Onde se encontram as maiores densidades demográficas, técnicas e econômicas, 

podem ser localizados núcleos urbanos mais significativos, possivelmente, mais 

diversificados e com maior potencial de desenvolvimento. Entretanto, a partir do 

conjunto das características e especificidades geomorfológicas, da herança histórica 

da formação desses núcleos, da distribuição desigual das concentrações de 

atividades produtivas, das oportunidades de moradia dos diversos grupos sociais é 

moldada uma dinâmica urbana. Tudo isso sob o impacto da política econômica, 

planos e investimentos públicos, que podem permitir e estimular o crescimento, mas 

não necessariamente o desenvolvimento urbano.  

Os espaços de urbanização não se restringem a cidades singularmente, se 

constituem há muito em espaços de urbanização regional, com importantes relações 

interurbanas, tal como se deu no eixo Rio de Janeiro – São Paulo, que é o território 

mais bem estruturado no país e onde também se acentua a gravidade dos 

desequilíbrios socioespaciais.  

As duas mais importantes cidades do país formam um binômio urbano articulado por 

sistemas de transporte, ferroviário, rodoviário e aeroviário, que mantêm em conexão 

física esses núcleos de polarização em escala nacional. Rio de Janeiro e São Paulo 

são efetivamente metrópoles nacionais, que apresentam as maiores densidades 

demográficas, técnicas e econômicas, teoricamente, as bases potenciais para um 

maior grau de desenvolvimento. O espaço que se estrutura a partir da articulação 

entre ambas as metrópoles se caracteriza como um eixo territorial, uma unidade que 

não se configura por homogeneidade, mas por uma configuração de um arranjo em 

sistema, um conjunto de distintos setores. Esse conjunto é composto por núcleos e 

espaços urbanos ou não, em que cada parte cumpre funções distintas. Entretanto, 

nem tudo é harmônico. 

Ao compreender as razões históricas estruturais que sustentam a postura política de 

garantir plena condição para expansão da produção econômica e acumulação de 
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riquezas concentradas, verifica-se a continuidade do processo de desenvolvimento 

nacional, combinado e desigual, como há décadas alertava Celso Furtado20. 

A particularidade da herança escravocrata compartilhada entre as nações latino 

americanas fez crescer na sociedade o sentimento de naturalização das 

desigualdades como afirmava Florestan Fernandes (1920-1995). 

Outra característica compartilhada entre esses países é a recorrente dependência 

da importação de tecnologia, o que os coloca em permanente desvantagem 

competitiva no âmbito do comércio internacional, além de restringir as possibilidades 

de alavancar processos produtivos intrínsecos às necessidades nacionais com 

autonomia. 

―[...] as mudanças na estrutura social urbana e, de modo especial, aquelas da 

estrutura ocupacional, ocorridas na América Latina da década de 30 a de 80 [...] 

resultaram da conjugação de três processos: a grande urbanização, a 

industrialização em seus diferentes estágios e a progressiva importância, nas 

economias latino-americanas, do setor de serviços, tanto dos tradicionais, quanto dos 

modernos associados à expansão da burocracia do governo e às práticas 

empresariais do século XX [...]. Nos países desenvolvidos, os processos semelhantes 

produziram uma convergência das estruturas sociais: a expansão das classes 

médias, a consolidação de uma classe trabalhadora industrial e a melhoria do bem 

estar geral da população. Na América Latina, houve uma maior heterogeneidade dos 

padrões de estratificação. Sua dependência da tecnologia estrangeira e, em grau 

crescente, de financiamentos externos, aliada ao papel que a região desempenhava 

na economia mundial como fornecedora de produtos primários e, portanto, de base 

rural, resultou numa modernização irregular, tanto entre países, quanto entre regiões 

de um mesmo país‖. (OLIVEIRA; ROBERTS, 2005, p.299 apud OLIVEIRA, 2014) 

Enquanto estruturas agrárias arcaicas ainda existiam, o processo de industrialização 

ampliou a urbanização e acelerou o crescimento das grandes cidades, reproduzindo 

na América Latina do século XX, o que havia acontecido na época da Revolução 

Industrial na Europa. Entretanto, com maiores disparidades e sem a possibilidade de 

alcançar o nível de desenvolvimento dos países centrais.  

A desigualdade social e os desequilíbrios entre as regiões não foram superados com 

o processo de industrialização como acreditavam os propositores das políticas 
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 Conceito aplicado à condição brasileira por FURTADO (1947) a partir da interpretação da lei de 
desenvolvimento desigual e combinado de Leon Trotsky (1909). 
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derivadas do pensamento da CEPAL. Efetivamente, foram aprofundados, e a 

condição estrutural de subordinação das nações latino-americanas aos países 

centrais e, portanto, seu posicionamento periférico no sistema capitalista não 

mudaria. 

As características ligadas aos setores arcaicos de produção, como a restrição de 

acesso à terra, o excedente de mão de obra, as práticas com baixo nível tecnológico 

e a limitada possibilidade de mobilidade social, migraram do campo para a cidade 

junto com a população. 

Assim, as grandes cidades e os núcleos urbanos mais industrializados geraram 

grande atratividade e concentraram situações de desigualdade materializadas no 

território. 

 

2.2  A interface entre o desenvolvimento econômico e o urbano 

Na busca pelo pleno desenvolvimento das atividades humanas, o planejamento 

passou a ser adotado como estratégia. Parte-se do entendimento de que 

planejamento seria a prática da racionalização na concepção prévia de 

procedimentos que desencadeiam ações com objetivos pré definidos. Se desde as 

antigas civilizações era prática adotada nas guerras e disputas entre grupos rivais, 

ou para a expansão de negócios mercantis ao longo do segundo milênio, sua 

implementação para atingir o desenvolvimento no século XX, partiu da prática 

organizacional em busca do controle de processos. Além da aplicação estrategista 

no modelo soviético de Estado socialista, a prática do planejamento é amplamente 

presente na busca de ganhos de produção econômica no sistema capitalista. 

Segundo John Friedmann (1926 - ), a corrente da ―Reforma Social‖ é central na 

teoria do planejamento.  Friedman subordina a essa classificação várias linhas da 

teoria sociológica, a Escola Histórica Alemã, a Economia Institucional e o 

Pragmatismo. Considera esse o berço da concepção moderna de planejamento. Em 

sua interpretação essa corrente teria surgido na França no século XIX com as ideias 

de Claude-Henri de Rouvroy, o Conde de Saint Simon (1760-1825), um teórico 

social e um dos fundadores do chamado socialismo cristão. Saint-Simon influenciou 

desde a sociologia desenvolvida por August Comte (1798-1857) até as propostas 

espacializadas pelos denominados socialistas utópicos. Friedmann inclui nessa 
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corrente, sociólogos e economistas políticos do século XX, entre os quais: Max 

Weber (1864 -1920), Karl Mannheim (1893 - 1947), Rexford G. Tugwell (1891 – 

1971) e, mais recentemente, Charles Lindblom (1902 -1974), Amitai Etzioni (1924 - ) 

e Hervey S. Perloff (1915 – 1983). Os autores dessa corrente conceituam o 

planejamento como a aplicação do conhecimento científico aos assuntos públicos e 

preconizam uma forte presença do Estado nesse processo. Na abordagem que 

propõem, esses teóricos buscam a elaboração de instrumentos de Estado para 

conduzir a economia, priorizando o interesse público. 

A elaboração de planos de desenvolvimento assumiu importância a partir da 

abordagem de processos econômicos, entretanto, os vínculos com o espaço e a 

inevitável condição urbana incrementada pela industrialização crescente exigiram 

que o planejamento abarcasse o território e contemplasse a seleção de localidades 

para se materializar. Portanto, ao conceber o planejamento para o desenvolvimento, 

além do conteúdo propriamente econômico em termos de recursos e incentivos, as 

considerações sobre o espaço privilegiado para as atividades produtivas também 

seriam formuladas e decisões locacionais tomadas. 

As experiências de planejamento urbano surgiram com o propósito de criar a 

interface entre desenvolvimento econômico e o desenvolvimento urbano, desde as 

iniciativas dos socialistas utópicos de criar cidades e formas agradáveis de viver e 

produzir em sociedade, tais como as propostas de Robert Owen (1771-1858) e o 

―Falanstério‖ de Charles Fourier (1772-1837). Depois da Revolução Industrial, a 

busca por soluções espaciais concebidas com racionalidade para a vida em 

sociedade faz parte dos objetivos de alcançar o desenvolvimento urbano. 

O padrão da cidade europeia pré-industrial, descrito por SJÖBERG (1960), 

assemelha-se à lógica verificada em cidades latino americanas de padrão tradicional 

e as que posteriormente foram se transformando em cidades industriais: 

―A área central da cidade pré-industrial é notável, também como sítio residencial 

preferido da elite... Os elementos desfavorecidos da cidade estabelecem-se numa 

formação em leque na direção da periferia, com os pobres e os marginais vivendo 

nos subúrbios, muito longe do centro.‖ (SJÖBERG, 1975. p.338-339) 

O fato das cidades fundadas pelos espanhóis seguirem as Leis das Índias, 

regulamentações sobre a espacialização dos elementos construídos nos núcleos 
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urbanos, deixava clara a hierarquia estabelecida entre as diferentes áreas em sua 

composição. 

―Tais leis preceituavam o padrão em xadrez, com uma praça dominando o centro, e 

definiam, com considerável clareza, a localização adequada dos edifícios públicos, 

tanto religiosos como seculares; reconheciam, também, as conotações de prestígio 

atribuídas à proximidade física da praça central e seus edifícios principais.‖  

(HAUSER & SCHNORE, 1975. p.339) 

Entretanto, a inversão da lógica de melhor localização para moradia se dá ao longo 

do processo de transformação tecnológica relacionada aos transportes e à 

comunicação. A escolha pelos melhores lugares pelas classes mais favorecidas 

independeria da proximidade do centro e seguiu uma tendência de afastamento ao 

longo do século XX nas cidades norte-americanas e também nas latino-americanas. 

Em contrapartida, as áreas centrais ao passarem a ser menos valorizadas foram 

sendo ocupadas pelas classes mais pobres. 

―Apesar do valor ascendente das terras, ocasionado pela competição dos usos 

alternativos do solo, os estratos inferiores podem ocupar, por locação, valioso terreno 

central, moradias subdivididas, originalmente destinadas a famílias únicas, e outros 

arranjos habitacionais de alta densidade, tipo tugúrio.‖ (HAUSER & SCHNORE, 1975. 

p.345) 

O processo corresponde ao que se deu nas grandes cidades brasileiras, sendo 

pioneiras as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo no estabelecimento dos cortiços 

como primeira solução precária de moradia do trabalhador urbano. 

Os processos de transformação social provocadas pelo desenvolvimento econômico 

são mundiais e assumiram forma mais intensa desde a industrialização sob 

hegemonia do modo de produção capitalista. Os processos locais de transformação 

são ligados aos fatos históricos e aos embates entre tradições e inovações, 

peculiares a cada região, embora tenham sido cada vez mais compartilhados entre 

as diversas nações e sociedades ao longo do século XX. 

Entre os principais aspectos gerais que sofreram alteração com a transformação da 

sociedade agrária em urbano-industrial no Brasil, destacam-se: os institucionais, 

culturais, psicológicos e sociais, envolvendo a burocratização, a cultura de massa, a 

estratificação social segundo LOPES (1971), assim como o comportamento 

condicionado às condutas regradas pelo ritmo urbano e não mais rural de vida. 
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Na sociedade urbano-industrial há a intensificação da divisão social do trabalho e do 

espaço, onde as grandes cidades se sobrepõem às demais como locus de 

irradiação dos valores culturais. No caso brasileiro por sua vez, os valores culturais 

seriam expressos numa gama multifacetada, desde os importados pelas elites 

aculturadas, conforme define Florestan Fernandes, num extremo, até os reservados 

às camadas populares nos espaços menos visíveis no outro. 

 

 2.2.1 As teorias analíticas 

Ações centradas na organização e produção de formas espaciais com o intuito de 

favorecer a produção tiveram inicio nos estudos realizados por economistas e 

geógrafos alemães como Johann Heinrich Von Thünnen (1783-1850), Alfred Weber 

(1868-1958), Walter Christaller (1893 – 1969) e August Lösch (1906-1945), em parte 

realizados ainda no século XIX. Nesses estudos, com destaque para a ―Teoria do 

Lugar Central‖ (1933)21, havia uma abordagem que propunha a organização de uma 

série de cidades, definidas como lugares centrais, que determinariam a localização 

espacial e funcional de indústrias, atividades primárias e terciárias.  

O modelo Von Thünnen (1826) demonstrava a existência de condições semelhantes 

de produção agrícola para unidades estabelecidas em uma distribuição em faixas 

anelares em torno de um centro de consumo. Dessa forma, haveria equilíbrio nas 

condições de concorrência, equacionando a relação entre a renda da terra, que se 

torna menor quanto mais distante do centro, em função da equalização dos custos 

de transporte das mercadorias para todos os produtores. 

Alfred Weber sistematizou a Teoria da Localização Industrial (1929), a qual 

pretendia explicar quais os critérios levariam à escolha locacional. 

No modelo de Christaller – da Teoria dos Lugares Centrais - o entorno do que seria 

o núcleo urbano central seria sua região complementar onde se estabeleceriam 

atividades de produção econômica inter-relacionadas ao espaço urbano 

propriamente dito. A organização das cidades não era aleatória, segundo Christaller 

haveria uma regularidade em sua disposição e hierarquia. A teoria do lugar central 

desenvolvida nos anos 1930 foi baseada na situação do sul da Alemanha, expressa 
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 Concebida primeiramente por Walter Christaller. 
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no livro ―Central Places in Southern Germany‖ publicado em 1933, o qual foi 

traduzido para o inglês apenas em 1966. 

Em seus estudos, Christaller investigou as causas pelas quais as cidades formariam 

arranjos e se estruturariam em rede. Constatou que havia sempre a preponderância 

de determinados lugares sobre outros, sendo que assim se configuraria um ―lugar 

central‖ em meio a uma região, onde a densidade populacional e de atividades seria 

significativamente maior que em seu território complementar. 

Figura 43: Diagrama de Christaller. 

 
Fonte: ABLAS (1985). 

Christaller indica que o crescimento do lugar central está relacionado ao aumento da 

demanda por bens e serviços e não é proporcional apenas ao aumento da 

população. Ou seja, indica que o crescimento econômico mais do que o 

populacional atribui maior dimensão ao significado do espaço urbano e sua região. 

Esboça-se aí a noção de desenvolvimento urbano e regional. 

Agregados aos aspectos de consumo, que impulsionariam o crescimento 

econômico, Christaller já considerava a importância dos fatores de caracterização 

territorial ligados à geomorfologia, à disponibilidade de recursos naturais, às 
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condições de infraestrutura instalada, além da cultura da população local e da 

presença de espaços religiosos, mesmo sem expressão de produção econômica. 

Nos lugares com maior densidade populacional, haveria maiores chances de 

estabelecimento de um ―lugar central‖. Enquanto a maior renda da população 

poderia indicar maior grau de desenvolvimento do ―lugar central‖. 

A magnitude de um ―lugar central‖ e de sua região complementar se daria pela 

extensão territorial, densidade populacional, total da população e sua distribuição em 

diferentes distâncias (ABLAS, 1985). A distância seria medida em tempo e não em 

quilômetros, pois os meios de transporte disponíveis seriam mais relevantes para 

propiciar a redução da ―distância econômica‖, ou seja, uma combinação entre o 

custo de deslocamento em transporte e tempo necessário. 

Assim como a região complementar se amplia com a presença de melhores 

condições de tráfego, ela se reduz na ausência de infraestrutura de transportes. A 

diversidade de bens oferecidos é que determina o grau de centralidade e estabelece 

a hierarquia entre os lugares. Os ―lugares centrais‖ são configurados pelo conjunto 

de atributos de caráter urbano das mais diversas categorias que determinam a 

estrutura geral do sistema hierarquizado dos lugares. Destacam-se os três princípios 

que determinariam a organização de um sistema de lugares centrais: o do mercado, 

o do fluxo e o da separação administrativa 

Segundo CHRISTALLER, o sistema de ―lugares centrais‖ vai aprofundando as 

possibilidades para que, cada vez mais, aqueles mais centrais tornem-se mais 

desenvolvidos. 

―a distribuição dos lugares centrais é mais favorável quando a maior parcela possível 

de lugares centrais mais importantes situam-se sobre a mesma linha de tráfego que 

liga duas cidades de ordem superior, sendo tal linha estabelecida como a ligação 

mais direta e mais barata entre as duas cidades consideradas‖ (CHRISTALLER apud 

ABLAS, 1985. p.57) 

Esse fenômeno estaria associado a regiões mais ricas e industrializadas como é o 

caso do eixo territorial Rio – São Paulo. 

Os estudos elaborados para a constituição da ―teoria do lugar central‖ definiam 

dimensões e estabeleciam vantagens da aglomeração de atividades, o que geraria 

economias de aglomeração. Em sintonia com essa linha teórica, LÖSCH (1939) 
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abordava a localização das atividades e assentamentos populacionais com maior 

ênfase na localização industrial. 

Classificados como de economia urbana, fundamentados na ―Teoria de base 

econômica‖ em diversas versões 22 , esses estudos consideravam os insumos 

necessários à produção: disponibilidade de mão de obra, de energia, inclusive os 

custos da terra, a qual Marx conceitua como um dos três elementos da formação da 

economia capitalista, associada ao trabalho e ao capital. 

As teorias analíticas do meio urbano não se resumiram ao enfoque econômico. O 

intenso processo de industrialização dos Estados Unidos, no período entre as duas 

guerras mundiais, semeou estudos e a formulação de teorias sociais sobre a cidade 

e a organização do espaço urbano. A mais disseminada influência no pensamento 

ocidental foi promovida pela Escola de Chicago, que representa a tradição da 

sociologia urbana norte americana, através de sua abordagem ecológica dos 

problemas urbanos.  

O crescimento urbano industrial produziu territórios diferenciados das aglomerações 

humanas anteriores. Robert Ezra Park (1864-1944), pensador da Escola de 

Chicago, investigou diversas áreas do conhecimento para formular seus estudos 

urbanos, incluindo a filosofia, a psicologia, a sociologia e as ciências naturais, 

fundamentalmente, condutoras de um novo paradigma cientifico histórico para a 

humanidade a partir da Teoria da Evolução concebida por Charles Darwin (1809-

1882). 

Park, focando na constituição de uma sociedade, evidenciou o caráter da 

transformação das relações humanas a partir da competição, necessária à 

sobrevivência, assim como da construção de consensos para atingir objetivos 

comuns. Haveria uma adaptação social dos indivíduos em meio urbano atrelada ao 

sentido resultante das forças competitivas naturais entre os seres, o que levaria a 

uma segregação natural baseada em valores e interesses comuns, configurando um 

mosaico urbano. Este formaria uma aglomeração metropolitana diferenciada da 

cidade tradicional. 

                                                           
22

 Consultar artigos de Richard  B. Andrews publicados sob o título ―Mechanics of the Urban Economic Base‖ na 
revista Land Economics, vários números entre maio de 1953 e fevereiro de 1956, cf. HADDAD (1974) p.17. 
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Essa interpretação está ligada ao modelo de organização e expansão concebido por 

Ernest Burgess (1886-1966) composto por cinco zonas concêntricas 23 , que 

explicariam de forma determinante o desencadear de processos sociais orientados 

pela composição do espaço, buscando revelar estruturas territoriais urbanas. Outros 

modelos foram concebidos com o objetivo de explicar a estruturação do território, 

entre eles VILLAÇA (2001) destaca o de setores de Homer Hoyt (1939) e de Harris e 

Ullman (1945)24 

Figura 44: Modelo de uso da terra urbana de Burgess (1925). 

 

Fonte: http://people.hofstra.edu/geotrans/eng/ch6en/conc6en/burgess.html. 

As mudanças sociais em curso envolviam a nova dimensão da vida individual nas 

grandes cidades industriais, nas metrópoles industriais. Aspectos como o volume da 

aglomeração de indivíduos, concentrados em espaços super povoados, com origens 

diversas, geravam uma nova condição de vida humana e de cultura urbana. 

Sobre o modelo de Burgess, o esquema conceitual representa mais um processo de 

crescimento do que uma situação estanque. Charles Booth (1840-1916), entre 

outros, já em 190425, indicava a tendência centrífuga dos locais de moradia, também 

identificada como a ―lei de migração sucessiva‖ à medida que há mudança de classe 

social. 

                                                           
23

 O Professor Burgess concebeu a hipótese das zonas concêntricas no estudo ―The Growth of the City‖ em 
1923, no qual afirmava que ―O fato mais relevante da sociedade moderna é o crescimento das grandes cidades‖. 
24

 Sobre o assunto, Villaça indica CHORLEY R. e HAGGETT P., Modelos em Geografia. Rio de Janeiro, EDUSP, 
1975. 
25

 BOOTH, Charles. Life and Labour of the people in London. Londres McMillan. 1904. 
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De acordo com Burgess, entre os fatores que poderiam influenciar o crescimento 

urbano estariam: condições climáticas, tipos de padrão viário, barreiras (colinas, 

lagos, montanhas, ferrovias); o que teria efeito na formação da estrutura da cidade. 

(The Ecology and Social Psychology of the City). 

Além do uso do solo, padrão socioeconômico da população residente, fatores como 

a geomorfologia e os meios de transporte influenciariam o padrão de crescimento 

das cidades, conforme outros estudiosos, além de Burgess, já indicavam. Valeria 

considerar também a base econômica da localidade e decorrente formação e 

composição das classes sociais em sua distribuição no território. 

Tomando de base o esquema conceitual de Burgess, HAUSER (1975) pondera 

sobre a variação no padrão de desenvolvimento das cidades norte americanas: 

―A combinação de renovação urbana nas zonas interiores da cidade-núcleo, de 

deterioração e de alastramento urbano nos subúrbios tende a desintegrar o padrão 

de distribuição da população, que havia estabelecido os grupos de renda mais alta 

bem afastados do centro da cidade. Se essas tendências continuassem, o padrão de 

uso residencial do solo nas áreas metropolitanas seria invertido: as áreas desejáveis 

estariam localizadas nas zonas reconstruídas do centro da cidade, bem como nos 

lugares mais afastados dos subúrbios.‖ (HAUSER, 1975. p.345-346) 

Esse processo remete concretamente a padrões de distribuição verificados nas 

metrópoles do Rio de Janeiro e São Paulo na contemporaneidade. O padrão de 

crescimento e distribuição das áreas de moradia mais valorizadas poderia se 

remeter a uma teoria mais geral do uso do solo nas áreas urbanas de acordo com 

HAUSER (1975), o que poderia levar a uma hipótese de interpretação de maior 

intensificação no caso dos processos de metropolização na realidade brasileira. 

Louis Wirth (1897-1952), também da Escola de Chicago, desenvolveu seus estudos 

diferenciando o urbano do rural, baseado nos aspectos da dimensão, densidade e 

heterogeneidade. O teórico, ex aluno de Park e também de Georg Simmel (1858-

1918), apresenta a compreensão da passagem do modo de vida rural para o urbano 

como um processo evolutivo de desenvolvimento. 

Nos anos 1960, a análise urbana marxista se desenvolveu em alternativa à 

abordagem ecológica, oriunda da Escola de Chicago, considerada insuficiente. 

Enquanto os ecologistas descreviam o desenvolvimento urbano gerado por um 

processo natural decorrente de pressões por mudanças sociais advindas da 
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inovação tecnológica, os marxistas buscavam revelar os processos econômicos, 

políticos e sociais que determinavam a forma da cidade. As análises marxistas 

tentavam explicar as características da distribuição desigual e as crises sociais 

associadas a ela, incluindo considerações sobre uma arquitetura desumanizadora e 

um planejamento urbano inadequado. 

David Harvey (1935- ), geógrafo que aplica conceitos marxistas clássicos ao 

desenvolvimento urbano, discute a configuração do espaço urbano, considerando a 

luta de classes, a contradição da apropriação da terra como mercadoria e trata a 

dinâmica urbana, abordando mais valia, superprodução, queda da taxa de lucro e 

crise da acumulação. Segundo Harvey, o papel funcional da cidade - ambiente 

construído que concentra mais valia - é definido pela combinação de possibilidades 

sociais, econômicas, tecnológicas e institucionais. A diferenciação funcional serve de 

base à abordagem por sistemas de cidades e como se estabelecem redes urbanas 

articuladas.  

Para Mark Gottdiener (1997), a distinção entre ―economia política marxista‖ e ―teoria 

convencional‖ tem na essência a substituição de uma ―teoria simplista de 

localização‖ que indica o equilíbrio entre os custos da terra e os de transporte, por 

uma interpretação que incorpora a luta de classes e a acumulação de capital no 

meio urbano. O autor reconhece o espaço como parte integrante das relações de 

produção, não sendo apenas o suporte que dá base ao equilíbrio das relações entre 

produtores e consumidores. Identifica o Estado como agente na produção do espaço 

e insere o conceito de um sistema global de acumulação capitalista, 

redimensionando a interpretação vinculada à limitada rede hierárquica de integração 

espacial. 

Gottdiener (1997) alerta para a necessidade de fugir do economicismo nas 

interpretações do urbano, e defende a busca de uma teoria marxista coerente que 

não se restrinja à influência de personalidades isoladas.  

Segundo Gottdiener, a abordagem marxista sobre o urbano gerou um novo 

paradigma socioespacial e enriqueceu a produção de análises urbanas. O autor 

indica dois tipos básicos de análises: as que ressaltam o conflito de classes e as que 

baseiam-se na lógica de acumulação de capital. Gottdiener afirma que os teóricos 

do conflito de classes não distinguem capitalismo como um modo de produção 

organizado e capitalismo como forma de sociedade. Esses teóricos indicam o 
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trabalho como principal determinante das decisões capitalistas sobre localização e 

conseqüentemente a forma urbana é considerada um produto da luta de classes. 

Henri Lefebvre (1901-1991), expoente entre os pensadores marxistas, tratou do 

processo de transformação do rural ao urbano, das questões de direito à cidade, 

revelando a estratégia das elites para promover a exclusão das classes 

trabalhadoras do espaço de poder, tomando a interpretação de Marx e Engels como 

fundamento para compreender a cidade como o espaço do capital. Lefebvre 

estendeu a reprodução capitalista das relações de produção econômica à produção 

do espaço (LEFEBVRE, 1991). 

Em abordagens mais contemporâneas, Michael Storper e Richard Walker 26 

argumentam que a mão-de-obra e a força de trabalho são as considerações mais 

importantes sobre a localização industrial. Destacam o trabalho como fator 

diferenciado entre os outros insumos da produção capitalista, o que faz refletir sobre 

a relevância da origem e da formação social e cultural dessa mão de obra na 

constituição de uma sociedade urbana de base industrial. No caso do Brasil, essa 

interpretação remete a considerações a respeito do passado escravocrata e a 

presença do estrangeiro na formação da sociedade e em sua urbanização. 

O entendimento de que a configuração formal do espaço seria determinante do 

processo social que ali se instauraria, originou o que é chamado de viés espacialista, 

que não incorporaria dinâmicas e fenômenos sociais para além dos aspectos 

restritos à produção econômica (Markusen 1987).  Em contrapartida, as 

interpretações de cunho marxista, imbuídas de carga ideológica, contemplam o 

conflito de classes expresso por interesses diversos intermediados pelo Estado e 

analisam processos materializados no espaço, entretanto, por vezes abstraem o 

território físico como objeto de análise.  

De acordo com a ―Teoria de Polarização‖ (1955), desenvolvida por François Perroux 

(1903-1987), a análise da condição urbana regional está fundamentada na 

investigação de um sistema de polos de crescimento, não necessariamente centros 

urbanos, com vínculos interdependentes. Cada integrante desse conjunto assumiria 

um significado e se posicionaria na hierarquia estabelecida pela ênfase na produção 

industrial. Os processos econômicos se desenvolvem geralmente de modo 

                                                           
26

 Autores que buscam compreender a organização geoeconômica e geopolítica do espaço a partir da relação de 
centralidade urbana e articulação regional. 
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concentrado em poucas regiões, ou mesmo cidades, que se formam através de um 

processo acumulativo e reincidente para onde são dirigidos investimentos. Dessa 

forma, se constituem polos que reúnem maior número e articulação de atividades 

econômicas. 

PERROUX (1977) introduz as noções teorizadas de zonas de desenvolvimento, 

eixos de desenvolvimento e pontos de desenvolvimento. Uma zona seria formada 

por um conjunto de polos de crescimentos com respectivas regiões ―polarizadas‖, 

onde haveria uma combinação de indústrias motrizes, complementares e satélites. 

Um eixo implica numa orientação vetorial principal para esses polos agregados 

interligados por fluxos de serviços, produtos e capitais. Os pontos seriam as diversas 

formas de ocorrências de pólos isolados ou agregados, zonas ou eixos.  

A noção de eixo proposta por Perroux pode ser aplicável ao objeto desta tese, ou 

seja, o eixo territorial Rio de Janeiro – São Paulo, estruturado a partir de vetores 

lineares: o Rio Paraíba do Sul, a ferrovia Central do Brasil e as rodovias, 

especialmente, a Dutra. Também vale considerar que Perroux se debruçou sobre o 

Vale do Ruhr na Alemanha, que se estruturou a partir da indústria siderúrgica como 

o Vale do Paraíba, integrante do eixo territorial objeto desta pesquisa. 

Jacques Boudeville (1919-1975), um dos colaboradores de Perroux, prosseguiu no 

sentido de averiguar aplicações práticas da teoria, localizando geograficamente 

polos de crescimento a partir das atividades de produção e suas relações no 

espaço, identificando regiões polarizadas. Por vezes, o espaço é contíguo, por 

outras, forma ―um conjunto de pontos desconexos no espaço geoeconômico‖. 

(TOLOSA In HADDAD, 1974. p.203) 

As abordagens teóricas de análise precisam ser contempladas à luz dos processos 

históricos de formação do território, no caso do eixo Rio – São Paulo, as concepções 

de ―lugar central‖, processos de ―polarização‖ não devem ser descartadas. 

Entretanto, conceitos relacionados a novas interpretações de fenômenos regionais 

podem ser acoplados para melhor entendimento da configuração dessa unidade 

estruturada, fundamentalmente, pelo o que aqui é chamado de binômio urbano – as 

metrópoles do Rio de Janeiro e de São Paulo, que articula as relações dos diversos 

espaços urbanos ou não ao longo dos vetores que estruturam esse eixo territorial. 
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Melvin Webber (1920-2006), em 1964, identificava o processo de urbanização que 

extrapolava núcleos urbanos para se estender pelo território, apoiado na articulação 

por transportes e a ampliação do uso dos meios de comunicação. Seu argumento se 

embasava no intenso processo de acumulação que teria provocado as diversas 

formas de espraiamento descontínuo da condição urbana em áreas periféricas, 

subúrbios, o que veio a ser definido como urbanização dispersa (REIS, 2006). 

 

 2.2.2  Entre as teorias e experiências propositivas 

As concepções de planejamento urbano que vigoraram no século XX propunham 

formas de assentamento que se sobrepunham às noções de conflito de interesses 

no meio urbano. As dinâmicas sociais e políticas, se consideradas, haveriam de 

reconduzir diretrizes de planos e projetos elaborados para reestruturar a vida nas 

cidades e não mais no campo. 

Analisando as propostas do planejamento que enfocavam o aspecto físico e novas 

formas a partir das intervenções de renovação urbana, pode-se deduzir que seus 

criadores acreditavam que poderiam reconduzir processos sociais. Havia um mito do 

poder do traço e do espaço construído a partir de um plano urbanístico. 

As intervenções urbanas promovidas pelo Estado com pretensões de rearranjo 

estrutural do espaço e, consequentemente, das condições de produção econômica e 

vida nas cidades se iniciaram em meados do século XIX na Europa e se 

reproduziram pelo mundo. 

A intensa industrialização havia comprometido as condições de vida nas cidades, 

especialmente para os trabalhadores, como relatado por Engels (1845). Na 

Inglaterra, país que liderou a Revolução Industrial, com o processo de concentração 

fundiária e a demanda por trabalhadores na indústria, a população rural foi reduzida 

de 40%, em 1770, para 26% em 184127. O crescimento urbano foi explosivo nos 

países que ingressaram na produção industrial concorrencial e, em consequência, o 

poder público atuou no sentido de implantar sistemas de infraestrutura urbana 

sanitária, além de redesenhar o sistema viário e aprimorar os transportes. 

                                                           
27

 Prólogo à edição brasileira de ENGELS, Friedrich. (1845) A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra. 
São Paulo: Global, 1985. 
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A mais conhecida das experiências se deu em Paris, após a Revolução de 1848, 

comandada pelo Barão Georges-Eugène Haussmann (1809 -1891), administrador 

do Sena entre 1853 e 1869, amparada pela força política de Napoleão III. O Plano 

de Haussmann para Paris pode ser considerado o primeiro plano regulador para 

uma metrópole moderna e caracterizado como resultado da intervenção do Estado 

sobre o núcleo de uma metrópole industrial em intensa transformação (HARVEY, 

1985). 

Figura 45: Plano Haussmann para Paris (1853-60). 

 

Fonte: www.encyclopedia.chicagohistory.org
28

. 

Foram demolidas e construídas milhares de casas, implantados itens de 

infraestrutura, grandes avenidas e parques, além de um sistema de administração 

em vinte distritos nos arredores do centro (les arrondissements), intervenções que 

permanecem até a atualidade. 

Outro exemplo de intervenção baseada na implantação de infraestrutura sanitária e 

redesenho viário que reestruturou uma grande cidade européia foi o projeto 

                                                           
28

 Fonte: http://www.encyclopedia.chicagohistory.org/pages/300002.html Acesso em 16 junho 2015. 
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Eixample do engenheiro Ildefonse Cerdà (1816 -1876) para Barcelona, definindo o 

traçado da extensão da cidade, com suas emblemáticas quadras de esquinas 

chanfradas e pátios internos, para além dos muros medievais, demolidos em 1854.  

―Prestou-se mais atenção nos problemas relativos à habitação, à higiene, à utilização 

do solo e à circulação, na tentativa de se adaptar as cidades às novas exigências.‖ 

(TOLEDO,1996. p.243). 

Figura 46: Plano Cerdà para Barcelona (1859). 

 

Fonte: http://arquiscopio.com/archivo
 29

. 

Em 1867, Cerdà publicou sua ―Teoria Geral da Urbanização‖, na qual consolidou 

princípios técnicos de engenharia sanitária, reproduzidos pelo mundo. 

Em 1876, Reinhard Baumeister (1833-1917) publicaria Stadt-Enweiterungen in 

technischer baupolizeilicher und wirtschaftlicher Beziehung. Entre os teóricos 

alemães, Joseph Stübben (1845 – 1936), em seu livro Der Städtbau, divulgou sua 

abordagem que valorizava o aspecto dos fluxos e do tráfego de veículos, segundo 

TOLEDO (1996), ele teve grande influência sobre a formação de Prestes Maia, que 

transformaria a cidade de São Paulo com a proposição de seu Plano de Avenidas. 
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 Plano de Reforma e Ampliação de Cerdà para Barcelona. Fonte: http://arquiscopio.com/archivo/ 
2012/05/19/ensanche-de-barcelona/?lang=pt Acesso em 16 junho 2015. 



105 
Do plano econômico à estruturação do território: o eixo Rio de Janeiro – São Paulo 

Entre os modelos teóricos com proposição de espacialização, vale mencionar a 

―cidade linear‖ de Arturo Soria y Mata (1844 – 1920) proposta em 1882. Esse 

modelo, baseado na estruturação do transporte pela ferrovia, previa uma largura 

limitada da área urbanizada, organizada por um eixo central de, no mínimo 40 

metros de largura, pelo qual passariam os vetores das redes de transporte e 

infraestrutura urbana. Na transversal ao eixo, estariam dispostas ruas de 20 metros 

de largura com 200 metros de comprimento para cada lado, com lotes mínimos de 

400 metros quadrados e uma taxa de ocupação de 20%. 

De acordo com Soria y Mata, o modelo seria adequado para ser adotado em forma 

de anéis em torno de cidades existentes, como um vetor de urbanização, ligando 

cidades ou como nova ocupação em área não urbanizada. 

Figura 47: Esquema da Cidade Linear de Soria y Mata. 

 

Fonte: http://urban-networks.blogspot.com.br. 

Ao refletir sobre essa proposição teórica, vale atestar que a ferrovia efetivamente 

estruturou e induziu a urbanização do eixo territorial Rio – São Paulo, embora o 

crescimento dos núcleos urbanos tenha sido muito mais induzido pela implantação 

da Rodovia Dutra do que da linha férrea da Central do Brasil. 

Outras proposições teóricas que ultrapassavam as bases tecnológicas conhecidas 

foram concebidas no período. Uma que se apresentava como original seria a de 

Eugène Hénard (1849 – 1923), que preconizava um maior aproveitamento do solo e 

buscava soluções visionárias para enfrentar os problemas de circulação em meio 

urbano. Em seus estudos sobre as transformações de Paris (Études sur les 

transformations de Paris), entre outros aspectos, analisa as estruturas viárias de 

Londres, Moscou e Berlim, comparando-as a de Paris. Ulhôa Cintra (1896 - 1965) 

traçaria esquema de interpretação semelhante para São Paulo em 1924 (TOLEDO, 

1996, p.123). 
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Figura 48: Esquema da estrutura viária de São Paulo e de Paris. 

 

Fonte: TOLEDO (1996) p.122. 

Em contraposição a aspectos mais técnicos, as propostas urbanas de Camillo Sitte 

(1843 – 1903) valorizavam os aspectos históricos e estéticos, conforme expressas 

em seu livro Der Städte-Bau nach seinen Kunstlerischen Grundsätzen30 de 1889. 

No Brasil, Belo Horizonte foi planejada por Aarão Reis (1853 – 1936) para sediar a 

nova capital do estado de Minas Gerais em 1897. O projeto mesclou aspectos das 

intervenções européias do século XIX com elementos do plano de Washington D.C., 

elaborado por Pierre Charles L´Énfant (1754 – 1825) em 1791, que reproduzia 

valores barrocos das cidades absolutistas. 
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 “A Construção das Cidades segundo seus Princípios Artísticos”. Tradução: Ricardo Ferreira Henrique (1992). 
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Figura 49: Planta Geral de Belo Horizonte (1859) 

 

Fonte: Arquivo Público Mineiro
 31

. 

A preocupação com a eficiência econômica das cidades, associada aos aspectos de 

salubridade e de estética de valorização dos espaços centrais, orientou a condução 

de outras intervenções urbanas nas cidades brasileiras na virada do século XIX para 

o XX. Exemplos como Manaus e Belém são menos lembrados, mas importantes 

(SIMÕES JR., 2007). As intervenções com caráter higienista durante a primeira 

república foram conduzidas com aspirações de ascender a um patamar de 

modernidade. Urbanistas e gestores se destacaram, especialmente, Francisco 

Pereira Passos,1902 -1906, no Rio de Janeiro e Antônio da Silva Prado, 1899 -1911, 

em São Paulo. O viés Haussmanniano é marcante na orientação seguida pelas 

principais intervenções urbanísticas ocorridas no período e permanecem na 

configuração das estruturas centrais dessas cidades. 

Muitos outros planos elaborados nas primeiras décadas do século XX enfocavam o 

embelezamento das cidades associado a soluções para o sistema viário no 

enfrentamento do congestionamento das áreas urbanas. O movimento ―City 
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 Comissão Construtora da Nova Cidade. Planta geral da cidade de Minas. Belo Horizonte: 1895 Fonte: Arquivo 
Público Mineiro. In: http://www.urbanismobr.org/bd/documentos.php?id=2780 Acesso em 16 de junho de 2015. 
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Beautiful‖, que preconizava a valorização estética das intervenções no meio urbano, 

foi promovido por Daniel Burnham (1856 –1912) e ganhou maior projeção com a 

experiência do plano elaborado por ele para Chicago entre 1906 e1909. 

Figura 50: Plano de Chicago (1909) 

 

Fonte: http://afterburnham.com/daniel-burnham-2/. 

A influência estrangeira, especialmente européia, é notável, reconhecida nos 

projetos desenvolvidos por Joseph Bouvard (1840-1920) para as áreas centrais do 

Rio de Janeiro e São Paulo em 1911, este realizado com Vitor da Silva Freire (1869 

- 1951), cuja sólida formação técnica se deu na França. Assim como a formação de 

Saturnino de Brito (1864 – 1924), cujo trabalho foi marcante na estruturação de 

várias cidades, tais como Santos e Campinas. Segundo ANDRADE (1992), além de 

fortemente influenciado por Camilo Sitte, Saturnino de Brito propunha soluções 

técnicas sintonizadas com as práticas projetuais mais atuais para a época, 

semelhantes às adotadas por Edouard Imbeaux (1861 – 1943)32.  

                                                           
32

 Edouard Imbeaux foi um engenheiro sanitarista francês que atuou em diversas localidades no mesmo período 
e com os mesmos pressupostos e práticas projetuais de Saturnino de Brito. 
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Figura 51: Planta de Santos – Projetos de Saturnino de Brito (1910) 

 

Fonte: IGC
33

. 

―A presença de engenheiros no tratamento de problemas urbanos começava nessa 

época a se firmar, num cenário que até então tinha sido dominado por 

administradores públicos com formação nas ciências jurídicas. Era o velho estamento 

imperial e agrarista que cedia seus lugares nas funções públicas a uma nova 

geração, composta por engenheiros, com ideário positivista e republicano – advindos 

das Escolas Politécnicas (RJ, SP, PE, BA, RS) e da Escola Militar (RJ) e que tinham 

como projeto político a busca do progresso do país através da industrialização e da 

modernização das cidades. O tecnicismo e a cientifização dos diagnósticos e 

propostas de intervenção urbana trariam destaque para profissionais engenheiros em 

todo o Brasil, como Teodoro Sampaio (BA, SP), Antonio Francisco de Paula Souza 

(SP), André Rebouças (RJ), João Moreira Maciel (RS), Francisco Pereira Passos 

(RJ), Jerônimo Teixeira de Alencar Lima (BA), Victor da Silva Freire (SP), Saturnino 

de Brito dentre outros, pertencentes à primeira geração de urbanistas.‖ (SIMÕES JR, 

2007). 

                                                           
33

 Planta e Projetos de Saturnino de Brito para Santos. Fonte: http://200.144.6.120/upload/Cartografico/mapas 
/TemplateWebPage.php?imagem=BR_ APESP_IGC_IGG_CAR_I_S_0107_001_001 
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Os quadros técnicos ganhavam relevância à medida que as ideias sobre progresso 

e modernidade avançavam, embora a qualificação fosse restrita a relativamente 

poucos. A formação no exterior era muito valorizada, sobretudo, na França. Em 

todas as áreas os franceses foram muito presentes entre as influências culturais no 

Brasil. Na verdade, desde a Revolução Francesa, as disputas pela hegemonia 

cultural com os ingleses, que detinham o domínio mercantil, atingiram todo o mundo, 

especialmente, as ex-colônias ocidentais. 

Patrick Geddes já indagava, em 1904, se, conhecendo as condições geográficas e 

históricas, não seríamos capazes de prever e organizar o desenvolvimento das 

cidades, considerando o planejamento como estratégia de intervenção imediata e de 

mais longo prazo (CHOAY, 2005, p.275). 

Entre as pioneiras experiências de assentamentos industriais combinados à moradia 

operária, destaca-se New Lanark na Escócia (1800-1810) promovida por Robert 

Owen.  

Entre 1844 e 1853, Copley foi construída perto de Halifax por George Gilbert Scott 

(1811-1878). Em 1846, foi a vez de Bessbrook nas proximidades de Newry na 

Irlanda e entre 1850 e 1863, foi construída Saltaire, próxima a Bradford (1853-1863), 

pelos arquitetos Henry F. Lokwood (1811-1878) e William Mawson (1828-1889) para 

Titus Salt (1803-1876). 

Figura 52: Saltaire, Inglaterra (1853-1863). 

 
Fonte: apud TOLEDO (1996) p.246. 
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As experiências inglesas mais conhecidas datam do século XIX, entre elas 

Bourneville, nas proximidades de Birmingham (1879-1895), construída por George 

Cadbury, da indústria do chocolate, cuja implantação do conjunto projetado por W. 

A. Harvey se estenderia até 1895. Em 1888, William Owen (1846-1910) projetou 

Port Sunlight, próxima a Birkenhead na região de Liverpool, empreendida pelo 

industrial do setor químico William Hesketh Lever (1851 – 1925) contemplando as 

instalações da indústria e moradias operárias.  

Figura 53: Port Sunlight, Inglaterra (1888). 

 

Fonte: apud BENEVOLO (1994) p.130. 

Não apenas no Reino Unido, mas também na Alemanha e na França foram 

implantados novos núcleos que se constituiriam em novas cidades, 

fundamentalmente, construídas para sediar indústrias.  

Na Alemanha, as indústrias Krupp implantaram na região de Essen, no Vale do 

Ruhr, entre 1863 e 1907: Westend, Kronenberg, Alfredshof, Altenhof, 

Margarethenhöre. Vale destacar os núcleos das fábricas de armamentos, 

especialmente, Margaretenhöre (1906) (HALL p.45) 

Figura 54: Colônia Operária Krupp, Essen, Alemanha (1873). 

 

Fonte: apud BENEVOLO (1994) p.140. 
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Na França, iniciativas que acomodariam trabalhadores foram experimentadas, em 

1854, pelo industrial Jean Dollfus (1800-1887) em Mulhouse, onde foram 

construídas vilas operárias junto às fábricas (TOLEDO, 1996, p.246). 

Nos Estados Unidos, proliferaram ‖Company Towns‖ para garantir melhores 

condições de produtividade ao longo do século XIX. Um dos exemplos icônicos foi 

Pullman, próxima a Chicago, onde o empresário do ramo ferroviário George M. 

Pullman (1831 - 1897) viu a possibilidade de implantar suas instalações fabris e 

assentar seus operários em ambiente de menor agitação social. Entre 1880 e 1886, 

foi implantada essa que foi considerada a primeira cidade industrial dos Estados 

Unidos, construída a partir de um projeto que integrava as instalações fabris e as 

moradias operárias, incorporando preceitos das Cidades Jardim. Ela foi projetada 

pelo arquiteto Solon Spencer Beman (1853 - 1914) com colaboração do paisagista 

Nathan F. Barrett (1845 – 1919). 

Figura 55: Mapa de Pullman 

 

Fonte: apud STERN (2013) p.245. 

Curiosamente, Aarão Reis34, além de responsável pelo plano de Belo Horizonte, foi 

precursor como projetista e empresário na implantação de um núcleo urbano-

industrial, especificamente, da Empresa Industrial Serra do Mar, uma fábrica de 

                                                           
34

 Aarão Reis havia sido Diretor Geral da Estrada de Ferro Central do Brasil. Como engenheiro e empresário 
desenvolveu projetos de eletrificação e empreendeu a prestação de serviços de eletricidade na região a partir de 
1904, com a fundação da Empresa Fluminense de Força e Luz, em 1911, os negócios se expandiram. 
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fósforos em Vassouras, cidade situada no eixo territorial Rio – São Paulo. Esse 

empreendimento derivaria em uma estrutura de produção energética que atenderia a 

região, seguindo a rota da ferrovia Central do Brasil. 

Os processos de urbanização da Inglaterra e dos Estados Unidos entre o final do 

século XIX e as primeiras décadas do século XX promoveram a expansão das áreas 

urbanas para além dos limites da cidade, criando subúrbios residenciais servidos por 

sistemas de transporte. 

Nesses exemplos se constituíam as idéias fundamentais das ―Cidades Jardim‖ de 

Ebenezer Howard35 (1850-1928), que ampliava o conceito de ―company towns‖. 

Segundo HALL (1975), Ebenezer Howard se amparou em escritos anteriores de 

Edward Gibbon Wakefield (1796 - 1862) sobre planejamento dos fluxos de 

mobilidade da população, antes de 1850, e de James Silk Buckingham (1786 - 1855) 

sobre a ideia de modelo de cidade. E o pensamento do economista Alfred Marshall 

(1842 - 1924) teria sido a influência mais significativa para a concepção das ―cidades 

jardim‖ de Howard. Curiosamente, o diagrama de Howard só foi publicado na 

primeira edição de seu livro e omitido nas demais. 

Figura 56: Diagrama esquemático do conceito de ―Cidade Jardim‖ 

 

Fonte: STERN (2013) p.210. 
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 Em 1898, o livro Tomorrow é publicado no Reino Unido com as ideias de Ebenezer Howard sobre ―Garden 
Cities‖ - Cidades Jardim. 



114 
Do plano econômico à estruturação do território: o eixo Rio de Janeiro – São Paulo 

No diagrama conceitual de Howard, os setores com aproximadamente 5.000 

habitantes fundamentaram o que viria configurar a ―unidade de vizinhança‖, 

desenvolvida por Clarence Perry (1872-1944). Perry dimensionou em cerca de 1.000 

famílias, aproximadamente 5.000 habitantes, as ―unidades‖ no âmbito do 

desenvolvimento do Plano Regional de Nova York nos anos 1920 (HALL, 1975, 

p.58). Muitas dessas idéias foram seguidas no planejamento das ―New Towns‖ no 

Reino Unido depois da Segunda Guerra Mundial. 

Ebenezer Howard (1850 – 1928), defensor da descentralização, concebeu as 

―cidades jardim‖ como núcleos com um pré dimensionamento de 30.000 habitantes 

em torno de um núcleo principal de maior dimensão que acomodaria 50.000 

habitantes, estabelecendo um novo modelo de ocupação urbana que buscava 

harmonizar a produção com características favoráveis do campo e da cidade. 

Embora a idealização da vida comunitária auto suficiente, que era fundamental na 

concepção das cidades jardins, não tenha sido plenamente estruturada nas 

experiências construídas a partir do modelo de Howard, a configuração morfológica 

das mesmas foi amplamente reproduzida. 

Hampstead Garden Suburb, no noroeste de Londres, foi projetada por Barry Parker 

(1867-1947) e construída entre 1905 e 1909. Em sua concepção não tinha um 

núcleo fabril, mas se apresentava como um subúrbio de moradia de diferentes 

padrões que gerava uma comunidade diversificada socialmente, havendo desde 

mansões a pequenas habitações. 

Patrick Abercrombie (1879-1957), juntamente com autoridades de planejamento de 

Londres, adotou os princípios do conceito de Perry. Ele foi precursor na ampliação 

da escala de planejamento inglês compreendendo a necessidade da extensão da 

cidade para a região, embora Howard já a considerasse como unidade adequada 

para a resolução dos problemas urbanos. 

Entre as primeiras concepções para organizar uma nova cidade para o século XX, 

está a proposta de Tony Garnier (1869-1948) do modelo de ―Cidade industrial‖ 

(1901) prevendo a separação das funções urbanas, a valorização dos espaços 

verdes e interligação a outros centros por sistema transportes. Quando Garnier 

publica: Une Cité Industrielle. Ètude pour la construction des villes, em 1917, este 

pode ser considerado um primeiro manifesto do urbanismo progressista (CHOAY 
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1965). A concepção da ―cidade industrial‖ se apresentava como proposta de cidade 

que atenderia às necessidades da produção industrial. O modelo estabelecia a 

distribuição das instalações industriais, de moradia e demais equipamentos com 

base numa organização racionalizada do espaço. Era prevista a proximidade entre 

indústria e o curso d‘água, a fim de obter aproveitamento hídrico para consumo e 

produção energética, assim como a implantação das demais instalações em cotas 

mais elevadas para se beneficiar de condições mais salubres. 

Figura 57: Cidade industrial – Tony Garnier (1901) 

 

Fonte: Portal Arquitetônico.
36

 

A composição de cidades mono-industriais passou a ser disseminada a partir do 

modelo de Tony Garnier, ou inspirada nas Company Towns, para as quais entre os 

exemplos precursores estão o da Colônia de operários das indústrias Krupp, 

implantada em 1873, em Essen, Alemanha e das Indústrias Lever (atual Unilever) 

em Port Sunlight na Inglaterra em 1888.(BENEVOLO, 1994) 

Dessa forma, radicalizando a interface urbano-econômica do planejamento, 

passaram a ser concebidos espaços privilegiados para a produção. As cidades 

concebidas para abrigar indústrias específicas, principalmente as que se vinculavam 

à extração de matérias primas naturais e mobilizavam grande contingente de mão 

de obra começaram a ser implantadas também no Brasil. 
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 Fonte: http://portalarquitetonico.com.br/cidade-e-utopia-novos-modelos-sociais-e-espaciais, acesso em 31 de 
mai 2015. 
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Um primeiro exemplo foi a iniciativa de Henry Ford (1863 – 1947), o mesmo da linha 

de montagem da indústria automobilística, que promoveu a implantação da 

Fordlândia na Amazônia nos anos 1920. Na época, o Brasil vivia o ciclo da borracha 

e o mercado era dominado pelos britânicos e suas plantações de seringueiras no 

sudeste asiático. Ford pretendia produzir látex para pneus ampliando a participação 

da empresa na cadeia produtiva. Embora malsucedido, o exemplo de um núcleo 

autônomo voltado para a produção industrial é importante para ser lembrado como 

projeto. 

Figura 58: Mapa de localização e planta de Fordlândia, Aveiro, Pará (1920) 

 

Fonte: BICCA et al.(coord). (2006). p.281 

Já um exemplo bem sucedido é a vila operária situada na região de Sabará, Minas 

Gerais, construída em 1932 para abrigar a Companhia Siderúrgica Belgo Mineira37, 

a ―Companhia Siderúrgica Mineira‖ havia sido fundada em 1917 e com o aporte de 

capital belga em 1921 mudou sua denominação. A cidade industrial de Monlevade 

em São Miguel de Piracicaba, nas proximidades e de propriedade da mesma 

empresa foi objeto de concurso de projeto em 1934, vencido pelos engenheiros 

Lincoln Continentino (1900-1976) e João Penna Filho (MIRANDA, 2013). 

Volta Redonda, cidade inserida no eixo Rio – São Paulo, é um exemplo emblemático 

de uma cidade concebida para atender à lógica da produção industrial, com a 

implantação da CSN - Companhia Siderúrgica Nacional, em 1941, projetada por 
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 Constituída pela associação da ARBED (Aciéries Réunies de Burbach-Eich-Dudelange) MIRANDA (2013) 
p.74. 
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Attílio Corrêa Lima, cujo projeto será abordado mais adiante no Capítulo 4. A partir 

do núcleo sede da indústria motriz, a cadeia produtiva foi alargada e se implantou 

nos arredores e no eixo da Rodovia Dutra, concluída e inaugurada em 1951, que 

também viabilizou o escoamento da produção até os centros consumidores 

localizados no Rio de Janeiro e, principalmente, São Paulo. 

A CSN, assim como a Cidade dos Motores em Duque de Caxias, fundada em1942, 

projetada por Josep Lluis Sert (1902 - 1983) e seu sócio Paul Lester Wiener (1895 - 

1967), fez parte de uma estratégia de territorialização das diretrizes econômicas, da 

prática do planejamento territorial que contribuiria para o desenvolvimento da 

indústria no eixo Rio – São Paulo e a materialização do projeto nacional. 

Em todos esses casos, a lógica da implantação de uma indústria motriz impacta o 

local e também a região, impulsionando a concentração de outras indústrias 

complementares e o crescimento populacional, pressionando a situação dos núcleos 

urbanos do contexto regional. 

 ―A urbanização passou a ser vista cada vez mais como uma necessidade da 

transformação das sociedades em busca de um futuro moderno (e melhor), com 

aprofundamento da divisão do trabalho, libertação das amarras da vida rural, sua 

complexificação e integração à vida citadina.‖(Monte-Mór s/d) 

O fenômeno urbano passou a ser um fato social inexorável na história da 

humanidade após a Revolução Industrial, levando as populações a se concentrarem 

intensivamente nas cidades.  

Sob o vigor do Taylorismo 38  no processo industrial capitalista, o planejamento 

urbano se afirmou como disciplina e prática para privilegiar a organização do espaço 

de produção industrial. 

Tomando os Estados Unidos como objeto, os pensadores da Escola de Chicago 

interpretaram que a crescente industrialização provocou a expansão metropolitana e 

um tipo de urbanização extensiva, mantendo a condição urbano-industrial como 

aglutinadora de todo o espaço urbanizado. As periferias, denominadas subúrbios no 

contexto americano, se formariam a partir da iniciativa de empreendedores, 

projetadas para abrigar a classe média, formada por trabalhadores urbanos, e parte 

                                                           
38 

Taylorismo é uma prática de processo racionalizado, criada pelo engenheiro americano Frederick W. Taylor 
(1856-1915), na qual cada trabalhador desenvolveria uma atividade específica no sistema produtivo da indústria, 
atingindo maior produtividade, embora se alienando do processo na íntegra. 
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das camadas sociais mais abastadas que buscariam condições de vida vinculadas 

aos ideais das ―Cidades Jardim‖ propostas por Ebenezer Howard. Enquanto as 

áreas centrais, à medida que se desvalorizariam, seriam ocupadas pela população 

migrante e mais pobre. O espaço da metrópole industrial seria fragmentado e 

segregado. 

A reprodução do modelo das Cidades Jardim nos Estados Unidos foi mais extensiva 

do que no contexto europeu, onde surgiram as primeiras experiências promovidas 

por Raymond Unwin (1863-1940) e Barry Parker (1867-1947), Letchworth (1903) e o 

Hampstead Garden Suburb (1907).  

Considerada uma primeira experiência concreta derivada do pensamento de 

Howard, Letchworth foi projetada por Raymond Unwin e Barry Parker. Estes se 

tornariam influentes na prática de projetos de urbanização vinculados à concepção 

morfológica das Cidades Jardim. Sua prática profissional e contribuição através de 

livros como Town Planning in Practice (1909) e Nothing gained by overcrowding 

(1912), fez de Unwin um dos principais promotores do modelo da configuração 

estética de áreas de expansão e de novas urbanizações em todo o mundo. Barry 

Parker, que também foi um expoente em sua época, contratado pela Cia City of São 

Paulo Improvements and Freehold Land Ltd., projetou bairros jardins inclusive em 

São Paulo, onde viveu entre 1917 e 1919, como por exemplo, o Jardim América. 

Figura 59: Jardim América, São Paulo. 

 

Fonte: Arquivo/Agência Estado. 



119 
Do plano econômico à estruturação do território: o eixo Rio de Janeiro – São Paulo 

Na verdade, mesmo que haja indiscutível conexão com a prática inglesa, o ―subúrbio 

jardim‖ começou a se implantar de forma mais disseminada antes nos Estados 

Unidos. Classificado em dois tipos: ―garden enclaves‖, áreas privativas 

compartilhadas apenas por seus habitantes e desconectadas de seus arredores 

imediatos, e ―garden villages‖, núcleos autônomos com moradias, abastecimento e 

serviços locais conectados por ferrovia ou estradas à cidade principal. Llewellyn 

Park, em Nova Jersey, é considerado o primeiro exemplo de ―enclave‖ e foi 

implantado a doze milhas de Manhattan em 1853. O primeiro subúrbio considerado 

―village‖ foi o Brooklyn, ligado a Nova Iorque por serviço de ferry boat em 1814 

(STERN, 2013, p.47-48). Assim, desde as primeiras décadas do século XIX, a 

expansão nas adjacências suburbanas era parte da dinâmica das cidades 

americanas, especialmente as industrializadas. Vale destacar que a prática de 

implantação de bairros e subúrbios jardins se consolidou e continuou a ser 

praticada. Como exemplo emblemático das primeiras décadas do século XX está o 

projeto de Clarence Stein (1882-1975) para Radburn, de 1928. 

Figura 60: Planta de Radburn. 

 
Fonte: http://br.pinterest.com 
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Em contrapartida, a expansão da produção fordista39 no período pós guerra gerou 

periferias pobres na Europa, pois a reestruturação das metrópoles adotou a solução 

racionalista da extensiva construção de moradias aglomeradas em conjuntos 

habitacionais. Ao promover o modelo progressista40 como paradigma da solução 

habitacional, vasta parcela da população foi alocada afastada dos centros urbanos, 

que se mantiveram como centro econômico e espaço do poder.  

Nessa linha, o ―Plano de Avenidas‖ do Prefeito Eng. Prestes Maia, de 1930, 

privilegiando a reconfiguração do sistema viário e inserção de áreas verdes públicas, 

mesmo com sua implantação parcial, foi a proposta de intervenção urbana mais 

marcante promovida na cidade de São Paulo. O plano a encarava como Metrópole, 

embora não abrangesse sua periferia. A intervenção permaneceu centralizada na 

melhoria das áreas centrais e dos bairros para os setores de renda média e alta. Na 

zona central e adjacências, entre 1937 e 1945, ao revitalizar áreas deterioradas, o 

plano acabou por expulsar uma população pobre do centro. Nesse período a 

expansão das áreas urbanas foi intensa e acelerada. 

A extensão das áreas inseridas na condição urbano industrial, extrapolando limites 

das cidades núcleo e configurando uma urbanização extensiva, já se tornava um 

processo presente nos Estados Unidos no período entre guerras, o que mais tarde 

se reconheceria como metropolização. Assim, o enfrentamento dos desafios 

impostos pela organização dos espaços de produção passava da escala do urbano 

para a regional. 

Entre as principais iniciativas de política de urbanização derivadas do modelo das 

―cidades jardim‖ está a política de descentralização das grandes aglomerações 

urbanas, implantada pelo Governo Britânico após a Segunda Guerra Mundial, 

conhecida pela promoção das ―New Towns‖ - Cidades Novas, que voltarão a ser 

abordadas mais adiante..  

Outra contribuição relevante do conceito das ―cidades jardim‖ foi o desenvolvimento 

da legislação urbanística e as normativas referentes às condições das habitações, 

inicialmente, na Grã Bretanha e depois reproduzida para outros países. A postura 

legal com relação ao espaço urbano abrangeria, inicialmente, condutas pertinentes 
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 Processo de produção que se derivou do Taylorismo, implementado na Ford Motors, empresa de Henri Ford. 

Definição de um modo capitalista de acumulação e regulação vinculado às grandes empresas, por Antonio 
Gramsci. 
40

 De acordo com a classificação de CHOAY (1997). 
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às condições sanitárias das edificações. Com a proliferação de experiências de 

planos urbanísticos que intervieram nas cidades existentes, ou mesmo, com os 

modelos de novas áreas de urbanização passaram a ser estabelecidos parâmetros 

de dimensões idealizadas como tecnicamente adequadas por seus proponentes. 

Dessas experiências foram sendo derivados parâmetros urbanísticos que vieram a 

ser regulamentados como leis para serem adotados no meio urbano. 

Por outro lado, quanto à proposição de política urbana de Estado que implementaria 

leis exigindo a elaboração de planos urbanos, há o registro de que, em 1874, a 

Suécia passou a exigir que todas as cidades elaborassem planos para suas áreas 

de expansão. Em 1875, seria a vez da Prússia e, em 1901, a Holanda exigiria plano 

para todas as cidades com mais de 10.000 habitantes, que seriam revistos a cada 

10 anos (TOLEDO 1996). 

O ―Town Planning Act‖ – Lei de planejamento urbano, influente instrumento que 

pautou as preocupações sobre planejamento urbano internacionalmente, foi 

promulgado na Grã Bretanha para todas as cidades com mais de 20.000 habitantes 

em 1909. 

Em termos de legislação impondo a necessidade de adotar o planejamento urbano 

como instrumental, vale citar a ―Lei Cornudet‖, aplicada na França para localidades 

com mais de 10.000 habitantes desde 1919.  

O zoneamento como instrumento legal de organização e ordenamento da ocupação 

do solo teve sua origem na Prússia, ainda antes da unificação de Estados que 

formariam a Alemanha. Em 1891, Franz Adickes (1846 - 1915), então burgomestre 

de Frankfurt promoveu a aprovação de um plano de ocupação do solo em que as 

áreas de expansão teriam destinação específica com funções e regulamentações 

próprias, determinando usos, tipos de ocupação e parâmetros de densidade 

(TOLEDO, 1996). 

As diversas experiências e propostas desenvolvidas na passagem do século XIX 

para o XX foram mais amplamente divulgadas e compartilhadas em encontros e 

congressos internacionais promovidos desde o fim do século XIX, por exemplo, o 

―Congrès International de L’Art Public‖ realizado em Bruxelas em 1898. Os 

Congressos Internacionais de Arquitetura contemplaram sessões específicas para o 

tema do urbanismo em 1906, em Londres, e, em 1908, em Viena. 



122 
Do plano econômico à estruturação do território: o eixo Rio de Janeiro – São Paulo 

Também foram promovidos congressos de planejamento urbano como o ocorrido 

em Dresden, em 1903, assim como as idéias sobre o tema se propagavam para a 

América. Em 1909, foi realizada a ―Primeira Conferência Nacional de Planejamento 

Urbano‖ em Washington e o ―National Town Planning Congress‖ em Port Sunlight. 

Outros congressos foram realizados em Berlim, Leipzig e Londres em 1910. 

Neste último, denominado ―Town Planning Exhibition and Conference‖ estiveram 

presentes os maiores expoentes da prática urbanística da época, tais como: Joseph 

Stübben, Patrick Geddes, Eugène Hénard, Ebenezer Howard, Daniel Burnham e 

Raymond Unwin. 

Entre os presentes também estava Sir. Patrick Abercrombie que em sua 

manifestação notabilizou as contribuições de Patrick Geddes, que teriam trazido 

para uma dimensão de intensa complexidade as intencionalidades de planos de 

urbanismo. Não mais bastaria combinar aspectos louváveis dos diversos modelos 

concebidos no período, mas sim se aprofundar no conhecimento do território, não 

mais restrito a uma única cidade, para elaborar propostas pertinentes. 

Desde 1913, havia sido fundado o ―Town Planning Institute‖ na Inglaterra e Tomas 

Adams (1871 – 1940) foi seu primeiro presidente. 

Com todas as conseqüências da destruição provocada pela Primeira Guerra 

Mundial, o enfoque na reconstrução das cidades priorizou a questão da produção 

habitacional. O enfoque dado à habitação foi notável em Frankfurt, especialmente, 

com a produção dos ―Siedlungen‖ projetadas por Ernst May (1886 – 1970). A 

racionalização imperava desde o projeto da unidade até o conjunto habitacional 

como um todo. Essa experiência foi de grande importância para o desenvolvimento 

da industrialização da construção civil. Em 1930, Ernst May foi para a União 

Soviética trabalhar no primeiro Plano Quinquenal que promoveria a construção de 

grandes complexos industriais. 

Depois do congresso realizado na Suécia, em Gotemburgo, em 1923, passaram a 

ser anuais os encontros da ―International Federation for Housing and Town 

Planning‖. 

De 1928 em diante, os CIAM – Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna 

tratariam de maneira inovadora a questão urbana. 
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Do congresso internacional que não se realizou em Moscou, em 1932, foi 

organizada uma reunião em um cruzeiro realizado entre Marselha e Atenas, durante 

o qual teriam sido redigidas as diretrizes para a formulação da ―Carta de Atenas‖41. 

Em diferentes versões, passou a ser reconhecido como o documento condutor do 

pensamento modernista sobre a cidade. Ao mesmo tempo, suas proposições 

assimilavam conteúdos derivados das utopias passadas e sistematizava orientações 

de como atuar racionalmente na prática da organização das cidades a partir das 

funções principais: morar, trabalhar, circular e praticar o lazer. A ordem 

disciplinadora evitaria ou atenuaria conflitos e propostas racionalistas de 

planejamento das cidades ganharam força. 

Figura 61: Propostas de Le Corbusier – Ville Radieuse (1924) e Chandigarh (1950) 

   

Fonte: LE CORBUSIER (2000)  

No momento que o movimento moderno se consolida como vertente dominante, é o 

francês Le Corbusier (1887-1965), que se impõe como referência progressista (LE 

CORBUSIER, 2000, p. 18-21) no campo da arquitetura e do urbanismo, introduzindo 

modelos como o da Ville Radieuse (1924) e elaborando, anos mais tarde, o projeto 

para a cidade de Chandigarh, na Índia (1950). Sua influência conduz o sentido de 

modernidade que acompanhou o processo de urbanização do Brasil a partir dos 

anos 1930 e culminou com o projeto e construção de Brasília.  
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 Town Planning Chart, resultado do 4º CIAM – Congresso Internacional de Arquitetura Moderna em 1933. Entre 
as versões mais conhecidas estão a de Le Corbusier e a de Josep Lluís Sert. 
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Em termos de arquitetura, a influência de Le Corbusier foi determinante no projeto e 

na construção (1936-1945) do Ministério da Educação, que se consagrou como um 

monumento e se estabeleceu como marco inaugural do significado do Movimento 

Moderno no Brasil. 

Figura 62: Desenho de Le Corbusier para o Rio de Janeiro (1930) 

 

Fonte: LE CORBUSIER.42 

A industrialização da sociedade brasileira foi tardia, quando comparada aos 

processos ocorridos na Europa e nos Estados Unidos. A urbanização brasileira, 

atrelada ao processo de industrialização com enfoque na substituição de 

importações, se expandiu fortemente no período entre as guerras mundiais. 

Esse período foi propício à reflexão sobre a forma de vida nas cidades e, entre os 

instrumentos de planejamento urbano que ganharam importância, destaca-se o 

zoneamento do uso do solo.  

As incontestáveis carências urbanas, em termos de infraestrutura, bens e serviços 

de caráter social, contribuíram para a formulação de outras abordagens de 

planejamento que incorporavam a politização da questão urbana no mundo. Entre os 

expoentes, destaca-se o Movimento Economia e Humanismo criado na França em 

1941. 

No Brasil, este tipo de abordagem foi melhor representada pela atuação da 

SAGMACS – Sociedade para a Análise Gráfica e Mecanográfica Aplicada aos 

Complexos Sociais, fundada em São Paulo em 1947 e comandada pelo Padre 

Lebret (1897-1966). Além dos trabalhos conduzidos para elaborar estudos com a 

finalidade de planejamento de São Paulo, atuou em várias outras cidades do país. O 
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 Desenho de Le Corbusier para Forma, Rio de Janeiro, 1930 Arquivo Quirino da Silva. Arquivo Multimeios 
Centro Cultural São Paulo Fonte: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1678-53202008000200008& 
script=sci_arttext, acesso em 31 mai 2015. 
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estudo da Estrutura Urbana da Aglomeração Paulistana ―indicava novos eixos de 

expansão industrial junto às rodovias e às vias expressas que viriam a ser 

implantadas ao longo dos canais a serem retificados dos rios Tietê e Pinheiros – de 

Guarulhos a Santo Amaro – nas atuais Avenidas Marginais.‖ (ASQUINO 2012, p.79). 

Figura 63: Polos Regionais da Cidade de São Paulo – Estudo SAGMACS. 

 

Fonte: apud AMADIO (2004). p.146. 

Em 1950, São Paulo vivenciava discussões derivadas de diferentes correntes do 

urbanismo, além das proposições do grupo comandado pelo Padre Lebret, havia 

disputas entre Prestes Maia (1896–1965) e Luiz de Anhaia Mello (1891-1974).  

Além de Prefeito, Prestes Maia foi muito atuante como consultor de planejamento e 

propositor de planos para muitos municípios além da capital paulista, onde seu 

―Plano Avenidas‖ definiu a configuração do sistema viário estrutural da cidade. 

Anhaia Melo propunha a descentralização industrial e populacional da Capital 

paulista em novos núcleos planejados, em cidades satélites. Conhecido como 

―Esquema Anhaia‖ o planejamento proposto era abrangente e não amparado num 

traçado físico territorial, através de diretrizes, defendia limites ao adensamento a fim 

de evitar o congestionamento e a deterioração da vida urbana.  

Este último, além de urbanista, era catedrático e foi o primeiro diretor da Faculdade 

de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo e responsável pela 

criação do CEPEU - Centro de Pesquisas e Estudos Urbanísticos, em 1948. 
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No âmbito federal também houve a criação de importantes instituições como o IBAM 

– Instituto Brasileiro de Administração Municipal, criado em 1952. Na época, as 

análises urbanas já incorporavam aspectos sociais, políticos e administrativos aos 

físico-urbanísticos, inclusive questões pertinentes ao contexto regional.  

Embora existissem técnicos locais, seguindo o caminho da política nacional de 

estreitar relações com os Estados Unidos e de privilegiar a opção rodoviarista, em 

1950, a Prefeitura de São Paulo contratou a empresa americana International Basic 

Economic Corporation - IBEC, dirigida por Nelson Rockefeller (1908 – 1979), para 

propor o planejamento da cidade. Robert Moses (1888 -1981) foi o responsável por 

realizar os trabalhos do ―Plano de Melhoramentos Públicos de São Paulo‖. O escopo 

incluía proposta de planejamento geral de obras públicas para o município, incluindo 

planta geral, um plano de zoneamento; sistema de arteriais de tráfego e de 

transporte coletivo; parques e praças; retificação do rio Tietê; engenharia sanitária e 

urbanização das várzeas; e sugestões sobre métodos de financiamento para a 

realização de obras e serviços públicos. (MEYER 1991) 

Figura 64: Plano Viário – proposta IBEC / Robert Moses (1950) 

 

Fonte: transporteiro.org43 
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 Fonte: www. http://transporteativo.org.br/wp/2014/01/26/solucoes-rodoviaristas Acessado em 20 de junho 
2015. 
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Depois dos estudos realizados por Moses, Anhaia Melo coordenou a proposta do 

―Plano Regional de São Paulo‖ em 1956. Na ocasião afirmava:  

―Se urbanismo é arte de correlação e integração – problema de função, de textura, de 

economia e síntese estética – só pode ser realmente praticado no plano regional e na 

maior de suas regiões – a nação.‖ (...) ―Rio / São Paulo representam apenas 3,4% da 

área do território nacional; entretanto, aí se encontram 68% da produção industrial 

brasileira; 70% do potencial de energia elétrica instalada, 58% dos operários 

empregados na indústria.44‖  

A concentração do crescimento populacional e econômico no eixo Rio de Janeiro – 

São Paulo era inegável. Embora, as maiores aglomerações se formassem a partir de 

seus polos principais e se alastrassem pelas cidades contíguas, em paralelo, a 

urbanização era ampliada em outras cidades mais distantes que mantinham 

condições de acesso ferroviário ou rodoviário aos polos. 

Ao longo do século XX, as questões relacionadas ao planejamento urbano se 

tornaram progressivamente mais abrangentes e a dimensão da cidade isolada 

insuficiente para enfrentá-las. Assim, a região passou a ser objeto de investigações 

e da prática do planejamento. 

Justamente, uma das estratégias promovidas para impulsionar o desenvolvimento 

de determinadas regiões seria o investimento na indústria de motores para veículos 

e aeronaves45, como foi o caso no eixo territorial Rio – São Paulo, onde se destacam 

os projetos para a Cidade dos Motores em Duque de Caxias – RJ e o CTA – Centro 

Tecnológico da Aeronáutica (posteriormente, renomeado aeroespacial) em São José 

dos Campos - SP. Esses dois elementos foram estratégicos na dinamização dos 

processos de industrialização e desenvolvimento de toda a região. 

 

2.2.3 A dimensão urbano regional 

Os processos de expansão urbana já extrapolavam os limites de uma única cidade 

no início do século XX. Uma das experiências que constataram a necessidade de 

lidar com a organização de um espaço regional foi o concurso de urbanismo para 

Berlim de 1910. Nesse contexto, o plano a ser proposto deveria abranger as áreas 
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 Plano Regional de São Paulo, p.10 apud MEYER (1991) p.99 
45

 Ver também o exemplo do Complexo industrial em Toulouse, França, focado em construção aeronáutica, onde 
foi produzido o primeiro avião super sônico Concord. 
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industriais situadas em outros municípios para além de Berlim. A proposta 

vencedora foi a de Hermann Jansen (1869 - 1945). Em 1914, o plano começou a ser 

implementado e apenas em 1920, portanto, após o fim da Primeira Guerra Mundial, 

a instância de administração da Grande Berlim foi criada para cuidar de sua gestão. 

Figura 65: Plano da Grande Berlim de Hermann Jansen. 

 

Fonte: http://www.europeana.eu/portal/pt/record/08535/local__default__20545.html. 

A abrangência regional dos planos começava a ser introduzida na prática. A 

proximidade de novos núcleos aos previamente existentes seria alterada por 

processos de crescimento contínuos de ocupação urbana que já tinham sido 

denominados como conurbação, conceito cunhado em 1904 por Patrick Geddes. 

Ao considerar a cidade como parte de um território ampliado, Geddes impulsionou o 

desenvolvimento do conceito de Planejamento Regional. Em sua concepção, os 

planos urbanísticos deveriam ser antecedidos por estudos que abarcassem 

aspectos históricos, demográficos, econômicos e sociológicos (TOLEDO, 1996, 

p.259). Geddes publicou, em 1904, o livro City Development e, em 1915, Cities in 

Evolution, neles divulgava seu posicionamento contrário a modelos pré-

estabelecidos e ao estabelecimento de grandes metrópoles que concentrassem a 

organização de uma vasta região. Em contrapartida, defendia o estabelecimento de 

núcleos de menor dimensão articulados entre si, que valorizassem a cultura local. 

Segundo TOLEDO (1996), os primeiros planos regionais formalizados foram 

elaborados nos Estados Unidos. Já em 1902, foi constituída uma comissão em 
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Boston que trataria de seu plano regional: a Comissão Metropolitana de 

Melhoramentos da Região de Boston. (Metropolitan Improvement Commission in the 

Boston Region). 

O projetista da emblemática Cidade Jardim de Radburn, também desenvolveu o 

conceito de Cidade Regional. Clarence Stein teve forte ligação entre a aproximação 

conceitual e a prática profissional do planejamento. Ele acreditava que a vida em 

comunidades menores estaria em maior equilíbrio com a natureza e a tecnologia de 

transporte da época já viabilizaria essa opção (LARSEN, 2005). 

Figura 66: Esquema conceitual da Cidade Regional de Clarence Stein. 

 

Fonte: STEIN (1942) apud LARSEN, 2005. 

Stein era membro da RPAA - Regional Planning Association of America, da qual 

Lewis Mumford (1895-1990) também fazia parte desde sua fundação em 1923, e, 

entre outros importantes trabalhos, participou da elaboração do plano regional de 

Nova York.  

Embora já houvesse um passado de planejamento das áreas de expansão urbana 

de Nova York com o plano datado de 1811, foi em 1922 que se constituiu uma 

organização para tratar de um plano de caráter regional: o Comitê do Plano Regional 

de Nova York e seus arredores.  

Thomas Adams coordenou uma equipe multidisciplinar para elaborar durante sete 

anos o Plano Regional de Nova York. Entre os destaques, a questão da unidade de 

vizinhança, concebida por Clarence Perry foi aprofundada, aferindo o 
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dimensionamento de equipamentos e instalações necessárias para atender de forma 

autônoma a demanda cotidiana de abastecimento dos núcleos de moradia.  

Figura 67: Plano Regional de Nova York e seus arredores (1923 -1929). 

 

Fonte: Regional Plan of New York and its Environs. V. 1, 1929. p. 21. 

Outros exemplos se reproduziram, como o de Chicago que estabeleceu sua 

entidade: ―Chicago Regional Planning Association‖, em 1923, para elaboração de 

seu plano regional cuja primeira versão havia sido conduzida por Burnham, a qual já 

abarcaria um caráter regional ao incorporar em suas diretrizes a criação de um 

sistema de vias expressas que articulariam as áreas de expansão da cidade. 

O planejamento regional adquire uma conotação de planejamento econômico para o 

desenvolvimento de regiões no sentido de dinamizar a produção, o mercado e a 

atividade econômica de áreas mais abrangentes que extrapolavam cidades 

singularmente. Sua prática passou a ser difundida com mais proeminência depois da 

Crise de 1929, que provocou grande depressão econômica em diversas regiões do 

mundo.  

A crise de 1929, provocada pela quebra da bolsa de valores de Nova York, gerou 

uma recessão econômica generalizada no mundo capitalista, evidenciando o 
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problema das desigualdades regionais na maioria dos países industrializados. Em 

1933, como parte do New Deal46, política da administração de Franklin Roosevelt 

(1882 - 1945), foi estabelecida pelo congresso e fundada a Tennessee Valley 

Authorithy – TVA, órgão público federal que promovia o planejamento regional 

enfocando a articulação das cidades, compondo a estratégia de desenvolvimento 

para a região. O território de abrangência englobaria parte dos estados do 

Tennessee, Alabama, Geórgia, Kentucky, Mississipi, Carolina do Norte e Virginia. O 

Vale do Tennessee havia sido objeto de investigações da RPPA antes da 

configuração da TVA. 

Figura 68: Região de abrangência da TVA. 

 

Fonte: TVA. 

O órgão foi concebido para planejar e atuar em programas de caráter econômico, 

ambiental e tecnológico, visando fortalecer as condições de desenvolvimento de 

uma região de menor dinamismo. Portanto, a ênfase era econômica. 

Fundamentalmente, visava à ampliação da infraestrutura e o fomento à 

industrialização. Entretanto, em sua concepção a proposta de planejamento 

integrado abarcava além da geração e provisão de energia, abastecimento de água, 

                                                           
46

 Estratégia para alavancar a economia desenvolvida nos Estados Unidos após a quebra da bolsa de Nova 
Iorque. 
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e incentivo a novas indústrias, diretrizes de regulação das cheias e erosões, 

implantação de áreas de recreação e de desenvolvimento agrícola. 

A experiência do TVA – Tennesse Valley Authoroty não foi reproduzida nessa escala 

em outras áreas.  

Na Grã Bretanha, em 1937, foi instalada a Comissão Barlow (Barlow Commission de 

1937-1940), preocupada em enfrentar as condições de depressão econômica de 

regiões alijadas do processo capitalista de produção. A Comissão identificou a 

extrema concentração industrial em poucas áreas, alertando para os problemas 

oriundos da elevada concentração populacional, econômica e industrial nas 

metrópoles. O relatório Barlow de 1940 indicava a seleção e a localização de 

investimentos do Estado para enfrentar a crise econômica instalada. Inicialmente 

chamada de Royal Commission on the Geographical Distribution of Industrial 

Population, sob comando de Sir Anderson Montague-Barlow (1868-1951), a 

comissão deveria avaliar os problemas inerentes ao desequilíbrio crescente entre as 

diversas regiões no Reino Unido e indicar recomendações. 

Um dos membros da Comissão era justamente Patrick Abercrombie, arquiteto que 

enfatizava a abordagem dos aspectos físicos do planejamento. 

Segundo HALL (1975), foi significativa a contribuição da comissão no sentido de 

compreender e tratar o problema da estagnação econômica e do desenvolvimento 

desequilibrado, articulando ao problema das grandes concentrações urbanas 

conurbadas, ―como duas faces do mesmo problema‖. (HALL p.93) 

No termo de referência dos trabalhos da comissão, redigido por Sir Malcolm Stewart, 

já era indicada a necessidade de tratar desses dois problemas. Estava prevista a 

investigação sobre vantagens da concentração, assim como a consideração sobre 

desvantagens da aglomeração concentrada da população e da indústria, além da 

indicação de tratamento da situação em prol do interesse nacional. 

Dessa forma, o relatório Barlow de 1940 agregou os problemas regionais e urbanos 

como dois aspectos do mesmo problema. Tratava-se de compreender os efeitos 

estruturais do crescimento e distribuição concentrada da indústria e propor soluções 

como estratégia comum para enfrentamento de situações de caráter urbano e 

regional. 
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O relatório Barlow definiu uma prática que foi incorporada pelo Estado no sistema de 

planejamento britânico no período pós Segunda Guerra Mundial. Várias comissões 

foram posteriormente estabelecidas, nomeadas a partir de seus líderes, 

coordenadores dos processos, por exemplo: Scott, Uthwatt, Abercrombie, Reith, 

Dower e Hobhouse. De seus relatórios derivaram-se leis com a finalidade de 

implantar suas recomendações (HALL, 1975). 

Destacam-se: o Ato de distribuição da indústria (Distribuition of Industry Act 1945); o 

“New Towns” Act  de 1946; o Town and Country Act de 1947; o Town Development 

Act e o New Development Act, ambos de 1952. Vale registrar também o National 

Parks and Access to Countryside Act de 1949. 

O Greater London Plan de 1945, elaborado sob o comando de Patrick Abercrombie, 

tinha como meta a descentralização de habitantes em direção às áreas dos 

arredores em um raio de aproximadamente 30 milhas. A estratégia propunha 

estabelecer um cinturão verde de cerca de 5 milhas de largura  envolvendo a área 

consolidada de Londres que já incorporava a conurbação de núcleos até 1939. Essa 

extensa área verde teria também função recreacional. O plano propunha que cerca 

de 400 mil pessoas seriam deslocadas de Londres para novos núcleos a serem 

criados a uma distância entre 20 e 35 milhas, outras 600 mil para áreas de expansão 

em pequenas cidades distantes entre 30 e 50 milhas (HALL, 1975, p.104).  

O Ato de Distribuição da Indústria de 1945 estabelecia uma estrutura lógica que 

abrangia a distribuição por todo o país. Em suas diretrizes, reconduzia a instalação 

de indústrias das áreas prósperas para as de depressão econômica. O Ato 

introduziu a necessidade do licenciamento para a atividade, de uma licença de 

implantação, ou seja, de um certificado de permissão do empreendimento industrial 

expedido pelo Conselho Comercial (Board of Trade), sucedido pelo Departamento 

de Comércio e Indústria. Além de restrições, o Ato previa incentivos à instalação de 

indústrias fabris nas áreas de desenvolvimento indicadas, distantes de Londres, 

como por exemplo, em Merseyside, North-East England, West Cumberland, Central 

Scotland e South Wales. Também foram estimuladas outras atividades econômicas, 

especialmente, ligada ao setor terciário, em franca expansão em Londres. 

O New Towns Act foi promulgado no Reino Unido em 1946. Essa lei estabelecia um 

ambicioso programa de alocação populacional em novos assentamentos urbanos 

fora dos limites das grandes cidades existentes, principalmente Londres. Esse 
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dispositivo foi derivado dos trabalhos da Comissão Reith, sob comando do Lord 

Reith (1889-1971), fundador da BBC. Os princípios orientadores da configuração 

das ―cidades novas‖ (New Towns) seguiam os preceitos de Ebenezer Howard e 

entre as recomendações estava a dimensão populacional entre 30 mil e 50 mil 

habitantes, no máximo 60 mil. (HALL p.106) 

A primeira ―cidade nova‖, Stevenage, em Hertfordshire, foi concebida em 1946. 

Entre 1946 e 1950, pelo menos 14 novas cidades foram propostas na Inglaterra e no 

País de Gales, oito nos arredores de Londres, conforme proposto pelo plano de 

Abercrombie de 1945, com algumas mudanças pontuais de localização específica. A 

relação entre os novos núcleos e Londres continuaria estreita, pois era na capital 

que se concentravam as oportunidades de trabalho. 

Os movimentos pendulares de mão de obra passaram a ser importantes para suprir 

a demanda pela força de trabalho concentrada nas grandes cidades, o que 

demandava sistemas de transporte eficientes e ampliava a densidade de fluxos.  

A implantação das ―cidades novas‖ seria de responsabilidade de uma corporação 

incorporadora que gerenciaria as obras de construção e a própria cidade até sua 

conclusão, de acordo com um plano urbanístico. Depois de finalizadas as obras, a 

administração passaria a ser delegada à Comissão das ―New Towns‖ em 1958, ao 

invés de ser transferida a estruturas locais de governo. 

Entre 1950 e 1961, uma única ―cidade nova― foi proposta, Cumbernauld na Escócia. 

Em 1957, foi anunciado que não mais seriam empreendidas novas cidades, 

entretanto, em 1961, foi retomada essa política e outras cidades voltaram a ser 

propostas e pelo menos outras quatorze foram construídas até 1970 (HALL,1975, 

p.112).  

O Town Development Act de 1952 providenciou a provisão de recursos destinados a 

cidades em expansão, tendo promovido pelo menos 68.000 residências na Inglaterra 

e Gales, enquanto mais de 180.000 foram implantadas como resultado da política 

das cidades novas. 

Portanto, a provisão habitacional no período pós guerra se deu de acordo com a 

política urbana estabelecida pela legislação e materializou novas localidades, 

reconfigurando a lógica de distribuição territorial dos núcleos urbanos, interferindo no 

intensivo processo de conurbação, especialmente, nos arredores de Londres. 
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O Town and Country Act, de 1947, foi um marco na definição do sistema de 

planejamento britânico do período pós segunda guerra. Essa lei garantiu a 

configuração de cinturões verdes no entorno de grandes áreas urbanizadas, dando 

exeqüibilidade a propostas como a do Plano Abercrombie para Londres. A legislação 

passou a determinar que o direito de parcelamento do solo seria subordinado à 

aprovação do Estado. Dessa forma, a apropriação da terra para implantação de 

projetos deveria requisitar permissão das autoridades responsáveis pelo 

planejamento, que por sua vez, quando estabelecidas, passavam a ter a obrigação 

de elaborar planos com revisões quinquenais, prevendo o futuro de 20 anos e 

controlando o parcelamento. 

O ―British Planning Act‖ de 1947 estabeleceu períodos de cinco anos para que 

planos fossem revistos, ou seja, processos de planejamento fossem repetidos para 

que os planos fossem atualizados. Os planos deveriam ser apresentados em texto e 

mapas, demonstrando diretrizes pretendidas e as propostas de ocupação da área. 

A compreensão de planejamento enquanto processo transformou a figura do plano 

em um conjunto de metas e objetivos para o desenvolvimento, continuamente 

revisto. 

A abrangência do plano seria de uma unidade geográfica que corresponderia à 

agregação de localidades de menor porte, subordinadas a uma mesma instância 

administrativa de caráter regional. A conexão entre planejamento e controle sob 

responsabilidade de um mesmo órgão foi uma contribuição estrutural para a lógica 

do sistema introduzida pelo Ato de 1947. 

O Ato também introduziu uma política de compensação pela perda do direito de 

parcelar o solo. Esse mecanismo passou da destinação de recursos públicos a todos 

que possuíam terras que não seriam parceladas para fins urbanos até o que se 

estabeleceu como mais razoável com ajustes na legislação em 1953, que oferecia 

compensação apenas no caso de solicitação de parcelamento negada pelas 

autoridades de planejamento. As desapropriações passaram a ser pagas pelo valor 

de mercado em 1959. 

As autoridades locais de planejamento e obras eram responsáveis pelos programas 

de renovação urbana, expansão e construção de novas áreas em todo o interior. As 

atividades de controle do parcelamento supervisionavam a atividade da iniciativa 
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privada, que produzia a minoria dos parcelamentos empreendidos no país (HALL, 

1975, p.122). O Ato de 1947 veio a ser substituído por outro em 1962 e, 

posteriormente, por nova legislação em 1971.  

Diferentemente da legislação urbanística que regulava as construções e 

parcelamentos, na experiência britânica, mesmo no caso de planos regionais 

configurados no pós guerra, o teor era indicativo e não determinante como de uma 

lei. 

O sistema de planejamento britânico47 no período pós segunda guerra foi concebido 

para uma economia na qual o desenvolvimento e as intervenções urbanas seriam 

conduzidas pelo Estado, através de agências públicas. 

As entidades públicas criadas para conduzir o planejamento e controle do uso e 

parcelamento do solo foram extintas pelo governo conservador em 1951. Deixou de 

existir o mecanismo previsto pelo ato de 1947. Dessa forma, planos de abrangência 

regional passaram a ser elaborados na instância central de governo, até que 

estruturas regionais voltaram a ser estabelecidas depois de 1970. 

Há características diferenciadas entre planos estruturais para o território e de ação 

para intervenções específicas. A delimitação de uma região para a configuração de 

planos de intervenção contemplaria aspectos relevantes a serem considerados em 

escala abrangente no que concerne às condições de infraestrutura, tais como 

transportes, mas essencialmente, a conexão entre planejamento regional e 

planejamento urbano dos núcleos envolvidos. 

O Instituto de Planejamento Urbano (Town Planning Institute), fundado em 1914, 

iniciou suas atividades focado nos desafios da escala local de arranjo físico-

territorial. Depois de 1945, a escala de planejamento foi alterada, especialmente, a 

partir do Ato de 1947 com a criação das autoridades locais ou provinciais (county 

planning). 

Posteriormente, muitos outros planos passaram a adotar a região como unidade de 

abrangência, entre eles: o Plano Urbanístico de Copenhagen de 1948, o de 

Washington de 1961, o de Paris de 1965 e o de Estocolmo de 1966. 

                                                           
47

 Sobre sistema de planejamento britânico consultar: CULLINGWORTH, J.B. Town and Country Planning in 
England and Wales. (ALLEN & UNWIN, 3rd Edition, 1970) 
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Mudanças de abordagem se intensificaram depois das recomendações do Comitê 

Schuster sobre a preparação dos profissionais de planejamento, ampliando o perfil 

de arquitetos e engenheiros para outras formações, tais como cientistas sociais, 

geógrafos e economistas (HALL, 1975, p.198).  

Para HALL (1975), havia uma série de desafios para o planejamento: o 

esclarecimento de seus objetivos; melhoria da técnica de previsão e avaliação de 

planos alternativos; estudo de procedimentos de tomada de decisão. 

Nos países da Europa Ocidental, já nas primeiras décadas do século XX, havia se 

consolidado o contraste entre as regiões de crescimento econômico dinâmico 

baseado na industrialização e as áreas estagnadas. 

Nas áreas urbanas de grande concentração, o terciário crescia, exigindo mão de 

obra mais qualificada e ampliando a complexidade das inter-relações econômicas, 

sociais e as oportunidades culturais. 

Entre as experiências de planejamento, para além da britânica, na Europa Ocidental 

depois da Segunda Guerra Mundial, HALL destaca a do Vale do Ruhr. Nessa região 

que concentrava minas de carvão e um rápido crescimento industrial se conformou 

um eixo territorial Rhine – Ruhr, que também foi objeto de avaliação de Perroux em 

suas investigações sobre polaridade e desenvolvimento. 

Na Alemanha também a grande parte da população vive em um número limitado de 

grandes aglomerações urbanas. Há uma concentração dessas grandes cidades ao 

longo de dois eixos principais no sentido norte-sul, um de Hamburgo a Kassel até 

Munique e outro de Bremen, através do Vale do Ruhr até Frankfurt, Sttutgart e 

Basel. 

A região do Rhine-Ruhr sofreu com o declínio da demanda pelo carvão mineral. Em 

sua extensão territorial, equivalente a 110 por 80 quilômetros aproximadamente, 

predominava uma concentração de indústrias químicas e metalúrgicas. Situada no 

estado (Länder) de Nordrhein-Westfalen, desde os anos 1920, havia uma autoridade 

executiva que administraria toda a região do Ruhr, chamada: ―Associação das áreas 

produtoras de carvão do Ruhr‖ - Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk (Ruhr Coalfield 

Settlement Association). 

O eixo estabelecido pelo vale do Rio Ruhr foi percurso mercantil da idade média, 

onde cidades foram se alinhando no sentido leste – oeste. 
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Na Escandinávia era adotada a postura social democrata com ênfase na intervenção 

estatal, enquanto a economia de mercado conduzia a dinâmica de investimentos na 

Alemanha Ocidental no período pós Segunda Guerra. (HALL 1975) 

O sistema de planejamento francês tem base numa concepção articulada e 

sofisticada de técnicas e órgãos que deriva dos compartimentos da gestão territorial 

dos sistemas de defesa proposta pelo Marechal Vauban (1633 - 1707), no século 

XVII, durante o Governo de Luiz XIV. O militar desenvolveu o que pode ser 

considerado um precursor plano de desenvolvimento territorial, a partir de um plano 

de defesa para a França com a construção de fortes distribuídos em pontos 

estratégicos do território (GUTIÉRREZ; ESTERAS, 1991). 

A partir de 1946, o governo francês estabeleceu a ideia de compartilhamento de 

custos de investimento entre o Estado e empreendedores privados. Em 1950, foram 

criados fundos estatais para a finalidade de promover o desenvolvimento regional e 

a partir de 1955, o Comissariado Geral de Planejamento, órgão central assumiu 

responsabilidade pela política na escala regional. (HALL 1975) 

O país foi dividido em 21 regiões de planejamento econômico com estrutura 

administrativa própria, que interagia diretamente com a instância de planejamento 

central. Embora houvesse um esforço de distribuição do desenvolvimento a partir de 

iniciativas de planejamento, no início dos anos 1960, a região de Paris que ocupava 

2% do território francês, detinha 19% da população total e 29% dos empregos 

industriais (HALL, 1975, p.205).  

Outro sistema foi concebido para promover o planejamento urbano regional a partir 

do modelo implantado para Paris em 1961, o OREAM – Organismes Régionaux 

d’Étude et d’Aménagement d’Aire Métropolitaine, para as regiões de: Lille-Roubaix-

Tourcoing, Marseille, Lyon, Nancy-Metz e Nantes-Saint-Nazaire. Os organismos 

foram montados para planejar a região e coordenar os planos locais das 

municipalidades. 

Além de um representante executivo da instância administrativa, representantes 

governamentais da região e corpo técnico davam consistência às atividades de 

planejamento. 

As nações européias buscaram se unir e fornecer recursos e empréstimos para a 

construção e o equipamento de novas indústrias nas áreas de incentivo ao 
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desenvolvimento, combinando a provisão de infraestrutura pelo Estado, 

especialmente, de transporte e comunicação, assim como, energia. 

A partir da CECA – Comunidade Europeia do Carvão e do Aço foi concebido o 

Tratado de Roma, assinado em março de 1957, que viria a dar origem ao Tratado 

Constitutivo da União Europeia, que previa a coordenação entre as políticas 

regionais, embora as tradições administrativas e culturais prevalecessem nos 

diversos países signatários.  Em 1958, como decorrência dos acordos, entra em 

vigor o funcionamento da EURATOM - Comunidade Europeia da Energia Atômica 

Segundo HALL (1975), o planejamento nos Estados Unidos no período pós Segunda 

Guerra assume duas vertentes: uma no nível nacional/regional caracterizado pela 

finalidade do desenvolvimento econômico e outro no nível regional / local de 

desenvolvimento físico-territorial. HALL ressalta a crítica a esse planejamento 

praticado de forma discrepante, sendo o econômico adotado para escalas muito 

extensas e o físico-territorial em escala muito reduzida. O nível intermediário, apesar 

de discutido, seria pouco praticado. 

As disparidades econômicas entre as diferentes regiões norte-americanas seriam 

maiores do que as encontradas na Europa. As áreas de maior acumulação de 

riquezas estariam ligadas às indústrias de tecnologia mais sofisticada, por exemplo, 

vinculadas ao complexo industrial aeroespacial em Seattle, Los Angeles, Phoenix. 

Mais recentemente, o Vale do Silício é um exemplo indiscutível. 

As influências da economia regional e urbana, fundamentada como ciência regional 

a partir de Walter Isard (1919-2010), ampliaram a compreensão da teoria 

convencional do equilíbrio microeconômico ―para racionalizar o lugar da cidade no 

sistema nacional de cidades‖ (THOMPSON, 1975). O modelo ―inter regional de 

insumo – produto‖ de Isard buscava dimensionar as trocas que se estabeleciam 

entre lugares, suas conexões comerciais para finalidade produtiva, a ideia de origem 

e destino de fluxos. Desde essa formulação, outros métodos foram criados48 e foi se 

aprofundando a técnica de aferir vínculos e graus de dependência entre lugares.  

Na experiência brasileira, o planejamento de Estado empreendido com maior vigor a 

partir dos anos 1930, incorporou uma abordagem estratégica de cunho técnico e 

                                                           
48

 Tais como os modelos de Chenery, de Leontief e de Leontief-Strout, usados para medir fluxos mercadorias, 
transporte. Ver: HADDAD, Paulo (Ed.) Planejamento Regional: métodos e aplicação ao caso brasileiro. Rio de 
Janeiro, IPEA/INPES,1974. 
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militar na gestão do território. Em suas iniciativas, o Estado buscou fortalecer e 

proteger estruturas territoriais regionais que consagravam vantagens locacionais 

competitivas para, a partir delas, lançar seu projeto de desenvolvimento nacional. 

Assim, a prática do planejamento territorial regional estaria sendo instaurada. 

A política de desenvolvimento baseada na industrialização promoveu investimentos 

estratégicos nas estruturas produtivas que ampliariam sua base tecnológica, com 

foco no redimensionamento da indústria siderúrgica e na implantação da indústria 

aeronáutica. A polarização preponderante do eixo territorial Rio - São Paulo em 

relação ao restante do país passou de atributo a critério de escolha locacional dos 

novos núcleos de produção. Esses núcleos de caráter urbano viriam a sediar as 

principais instalações que iriam compor uma nova etapa do desenvolvimento 

nacional: a CSN - Companhia Siderúrgica Nacional, a FNM – Fábrica Nacional de 

Motores e o CTA – Centro Tecnológico da Aeronáutica.  

Teoricamente, as infraestruturas já instaladas garantiriam condições favoráveis aos 

fluxos de insumos e produtos entre as localidades diretamente articuladas pelos 

sistemas de transportes existentes e, de fato, garantiram. Ao selecionar localidades 

que apresentariam condições ideais de produção para atender ao planejamento de 

abrangência nacional, a abordagem do Estado focou na concepção do desenho 

urbano moderno e adequado de seus novos núcleos. 

Entretanto, o Estado desenvolvimentista deixou de contemplar estratégias para 

alterar estruturalmente as relações de desigualdade entre as classes sociais, entre 

trabalho e capital, entre as diferentes regiões do país, minimizando o impacto 

positivo dessa política na sociedade brasileira do ponto de vista do pleno 

desenvolvimento. 
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3. O tempo do desenvolvimento da nação: 1930 - 1964 

 

No Brasil, ainda no período Imperial, é significativo o vínculo entre os aspectos 

econômico e territorial nos planos do governo central, como nos exemplos do Plano 

Moraes (1869) que tratava da navegação no interior do país; do Plano Queiroz 

(1874), um esboço de plano viário; do Plano Rebouças (1874), visando a construção 

de ferrovias ligando o interior aos portos; além do Plano Bicalho (1881), que 

propunha a construção de uma rede articulada, contemplando as ferrovias e a 

navegação fluvial (TEIXEIRA, 1997. p.38). 

Embora tenhamos registro dessas iniciativas anteriores de racionalizar as ações do 

governo a fim de ampliar as condições gerais para a expansão das atividades 

econômicas, a atividade pública de planejamento ganhou impulso a partir da 

Revolução de 1930. 

O modelo de desenvolvimento nacional foi concebido com base no fortalecimento da 

industrialização do país e, para tanto, o Estado interveio diretamente na economia e 

no território promovendo investimentos e fomentando mudanças na dinâmica de sua 

ocupação, fundamentalmente, com base em planos econômicos. 

As bases para a implantação de um sistema público de planejamento em caráter 

nacional no Brasil foram iniciadas a partir do primeiro governo de Getúlio Vargas. O 

Estado passou a ter como objetivo a adoção de medidas para promover a 

industrialização da economia brasileira buscando enfrentar sua condição de 

dependência exterior.  Foram realizados investimentos e implementadas estratégias 

de planejamento da ocupação do espaço regional, destacadamente do centro sul, 

configurado pelo eixo Rio de Janeiro – São Paulo, atrelado a vetores de ligação com 

Minas Gerais. 

O advento da Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945, impulsionou a estratégia 

de substituição das importações que conduziu as diretrizes da industrialização 

nacional. Entre outras consequências, novas ondas de imigrantes chegaram ao país 

no período pós guerra, inclusive, muitos do quais, com recursos para investir, se 

dirigiram para as grandes cidades, o que também influenciou a dinâmica da 

formação da cultura urbana nos grandes centros. 
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Os desequilíbrios regionais já eram reconhecidos, entretanto, eles foram acentuados 

e a condição de melhor oferta de infraestrutura no sudeste, mais especificamente no 

eixo Rio – São Paulo, favoreceu a dinamização desta em detrimento de outras 

regiões do país. A intensiva implantação de indústrias na região, combinada aos 

entraves de desenvolvimento presentes no restante do país, atraiu populações 

migrantes em busca de emprego e provocou o crescimento das áreas urbanas. 

A forma da expansão urbana não foi condizente com uma condição de qualificação 

dos espaços que passaram a ser ocupados, houve crescimento, mas não 

desenvolvimento urbano. As áreas mais qualificadas eram relativamente reduzidas e 

o processo de expansão acelerada das periferias esteve diretamente ligado à 

dinâmica da política econômica que, ao privilegiar a produção industrial em meio 

urbano, retirava do campo as possibilidades de emprego e fixação de massas 

populacionais que migraram para as cidades. 

Os planos econômicos não apenas determinaram a implantação de elementos físico 

territoriais estruturadores do território, especialmente infraestrutura de transporte e 

energia, que lhe garantiam atributos diferenciados, como também definiram os 

processos de ocupação e urbanização, no que concerne seus desequilíbrios e 

precariedades. Portanto, a hipótese central é que os planos econômicos foram mais 

estruturais na configuração da condição urbana do que os planos e instrumentos de 

planejamento urbano. 

O Estado brasileiro assumiu postura intervencionista, adotando o modelo 

desenvolvimentista de capitalismo urbano industrial. A intervenção na economia 

partia de ações centralizadas no âmbito federal, especialmente através de Planos 

Econômicos. A partir de então, foi instaurado um ciclo contínuo de desenvolvimento 

que se estabeleceu entre o Governo de Getúlio Vargas e de Juscelino Kubitschek, 

denominado 1º Ciclo Desenvolvimentista (BIELSCHOWSKY, 2010). 

―As principais ideologias em luta, o nacionalismo contra o cosmopolitismo, o 

industrialismo contra o agriculturalismo, o intervencionismo desenvolvimentista contra 

o liberalismo, traduziam o conflito entre os novos grupos sociais, e particularmente 

dos empresários industriais contra a velha oligarquia agrário-comercial, que desejava 

manter o país em seu estágio agrícola.‖ (PEREIRA,1968, p.121). 

O período foi marcado por importantes mudanças políticas. O Governo Vargas, 

iniciado em 1930 com a Revolução, prolongado pelo golpe do Estado Novo em 
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1937, que o manteve no poder até 1945, havia reconfigurado as relações de poder 

no país. Na tentativa de ganhar adesão dos diversos setores, Vargas promoveu 

iniciativas para agradar desde o empresariado industrial até o proletariado urbano, 

sem deixar de lado demandas das velhas oligarquias agrárias, que apenas deixaram 

de ser atendidas exclusivamente. Em 1945, os interesses conflituosos dos diversos 

setores apoiadores ou, de alguma maneira, vinculados ao governo, junto com o 

crescimento da oposição ao Estado Novo, num contexto de derrocada dos regimes 

de inspiração fascista pelo mundo, levaram à deposição de Vargas e à convocação 

de eleições que conduziram Dutra ao poder entre 1946 e 1950. 

Em 1951, após processo eleitoral, foi iniciado um segundo período de governo para 

Vargas em que os conflitos de interesse foram mais evidenciados e as disputas mais 

acirradas. As condições internacionais voltaram a influenciar a economia nacional, 

uma vez que a Guerra da Coréia assumiu proporções que passavam a indicar a 

possibilidade de um novo conflito mundial e, num contexto de supervalorização do 

câmbio, o governo liberou importações. A partir desse momento, houve grande 

aumento das importações, 82% em relação ao ano anterior, resultando numa 

balança comercial deficitária e numa crescente dívida que, acumulada, atingiu US$ 

1.3 bilhão em 1954 (IBGE, 2007). A inflação também atingiu patamares críticos e o 

custo de vida teve crescimento de 11% por dois anos seguidos, em 1950 e 1951, e 

de 21% em 1952. Além disso, a produção industrial sofreu queda em 1953 

(SKIDMORE, 1979). 

O ano de 1954 foi marcado por grave crise política, que não cessou com o suicídio 

de Vargas em agosto. O período de crise se prolongou até janeiro de 1956, quando 

Juscelino Kubitschek assumiu a Presidência da República, marcando uma 

importante transição na política econômica. 

A Instrução 155 da SUMOC – Superintendência da Moeda e do Crédito, de 1955, 

passou a favorecer a entrada de capital estrangeiro na forma de investimentos 

diretos, definindo claramente o direcionamento que incentivou a instalação de 

empresas estrangeiras do setor industrial no país. 

Até o final da década de 1950, houve aceleração do crescimento econômico e 

grande expansão dos segmentos industriais vinculados à produção de bens 

duráveis, notadamente veículos e eletrodomésticos. 



144 
Do plano econômico à estruturação do território: o eixo Rio de Janeiro – São Paulo 

 

Tabela 13: Produto Interno Real e Produção Industrial (1940 – 1965)  

            (taxa anual média de crescimento por períodos) 

  

Períodos 
 

 

Produto Interno Real 
 

Produção Industrial 
 

 

1940-1945 
 

4,7% 
 

6,2% 
1946-1950 7,3% 8,9% 

1951-1955 5,7% 8,1% 

1956-1961 6,0% 11,0% 

1962-1965* 1,9% 2,4% 

* Estimativa para o primeiro semestre 

Fontes: Fundação Getúlio Vargas e CEPAL apud BRESSER PEREIRA (1973) p.43 

No início dos anos 1960, o ritmo de crescimento diminuiu associado ao esgotamento 

das previsões e da capacidade de investimento estatal referente ao Plano de Metas, 

assim como pela contenção de empréstimos externos, o que vai ampliando as 

tensões sociais. Jânio Quadros (1917-1992), eleito presidente, permaneceu no 

cargo apenas entre janeiro e agosto de 1961, quando renunciou e foi substituído por 

João Goulart (1918-1976). 

A instituição do 13º salário para elevar os salários e aplacar a insatisfação popular, 

impulsionou a inflação que atingiu índice da ordem de 50% ao ano em 1962, 

passando a 78% em 1963 (IBGE, 2007). 

Frente à aceleração da inflação e a uma crescente insatisfação popular, foram 

sendo ampliadas as condições de instabilidade política. Ainda em 1963 foi elaborado 

o Plano Trienal (1963-1965), que ampliou a recessão ao restringir o crédito e impor 

rígido controle monetário e fiscal. Alterações na legislação passaram a limitar a 

remessa de lucros e dividendos ao exterior, desestimulando novos investimentos 

estrangeiros, que foram praticamente extintos em 1963. 

A instabilidade econômica e política foi alimentada pelas constantes manifestações 

contrárias e favoráveis ao governo ampliando as evidências de crescente conflito 

social, que culminou com o Golpe Militar em abril de 1964. A partir de então, foi 

retomada uma política econômica que buscava o crescimento associado aos 

investimentos propiciados pelo capital estrangeiro e ao incentivo dos padrões de 

consumo semelhantes aos dos países centrais, benefício acessível apenas a 

frações da população brasileira. 

 



145 
Do plano econômico à estruturação do território: o eixo Rio de Janeiro – São Paulo 

3.1  A condição de formação da identidade nacional 

É um desafio atrelar a condição da estrutura territorial às estruturas não territoriais49, 

tais como a economia, a política e a ideologia presentes no processo de urbanização 

brasileiro no período de 1930 a 1964. A ideia de estruturação territorial e urbana 

extrapola a identificação de elementos vinculados à categoria físico-territorial, tal 

como a infraestrutura de transportes, e busca identificar processos de consolidação 

da sociedade no território. Como estes processos se transformaram e instauraram a 

partir da implementação de planos econômicos? 

No Brasil, o Estado republicano, proclamado em 1889, foi fundado nas concepções 

liberais fortalecidas no século XIX. Entre seus princípios básicos estava o de evitar 

interferir na esfera privada. O problema fundamental da sociedade capitalista que se 

instaurava era o de garantir a regularidade do trabalho e assegurar que ex-escravos 

se tornassem trabalhadores convictos de suas obrigações. 

As novas formas de sociabilidade exigiam novas espacialidades. Frente às 

condições de trabalho livre, os personagens sociais se confundiam de maneira 

menos clara do que no passado escravagista. Apesar da postura liberal, o Estado da 

Primeira República (1889-1930) faz-se presente na instituição de práticas que 

segregariam os diferentes grupos nas cidades, mantendo a desigualdade como 

elemento estruturador de nossa sociedade. A herança histórica da formação da 

nação foi determinante na estruturação das cidades que cresciam. 

A transição do modelo agro exportador para o urbano industrial redirecionou os 

caminhos da formação da nação brasileira. Apesar do processo de mudança ter se 

iniciado na passagem do século XIX para o XX, foi no primeiro ciclo 

desenvolvimentista que as mudanças se consolidaram.  

Até meados da década de 1950, a população brasileira ainda era em sua maioria 

rural, assim como no restante da América Latina, à exceção de poucos países que 

apresentavam maiores taxas de urbanização Argentina (65,3%), Chile (58,4%) e 

Venezuela (53,2%) (ALMANDOZ, 2009).  

Os incentivos à industrialização, impulsionada pelo processo de substituição de 

importações para atender ao crescente consumo nos centros urbanos em expansão, 

                                                           
49

 Na concepção de MARX, elas são classificadas em ―base‖ e superestrutura‖. 
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derivaram de uma política de Estado atrelada às expectativas de modernização da 

economia e da sociedade. 

Nesse sentido, conforme já apresentado, a tese foca o período entre 1930 e 1964, 

com base no reconhecimento da ruptura provocada pela Revolução de 1930 na 

prática política, econômica e social no Brasil, e segue até 1964, quando o Golpe 

Militar definiu outra ruptura. Apesar dos processos de ruptura, ainda persistiria a 

herança colonial. 

―O passado colonial converte a separação entre ―minoria privilegiada‖ e a ―grande 

massa excluída‖ numa realidade pungente, que não chegou a existir mesmo nas 

sociedades de classes mais rígidas da Europa, que foram descritas como se fossem 

―duas nações‖. A minoria privilegiada encara a si própria e a seus interesses como se 

a Nação real começasse e terminasse nela. Por isso, seus interesses particularistas 

são confundidos com os ―interesses da nação‖ e resolvidos desse modo. Enquanto 

os interesses da grande massa excluída são simplesmente esquecidos, ignorados ou 

subestimados.‖ (TEIXEIRA, 1997, p.45). 

Segundo os economistas políticos marxistas, a cidade é uma aglomeração onde se 

concentram a força de trabalho e o capital. Afirmam que as mudanças 

socioespaciais na cidade são reguladas pela lógica da acumulação do capital e o 

resultado desse processo é o desenvolvimento desigual do espaço e a geração de 

injustiças sociais. Frequentemente, apontam o Estado como agente da classe 

capitalista. As relações de poder do Estado e da sociedade submetem o 

planejamento aos interesses preponderantes das classes dominantes. Essa é a 

essência da crítica ao planejamento de forma geral desenvolvida pela Escola 

Francesa de Sociologia Urbana, à qual pertencem Manuel Castells (1942 -  ), Jean 

Lojkine (1939 -  ), Edmond Preteceille (1944 -  ) e Christian Topalov (1944 -  ). 

Outros críticos, também de origem fundamentalmente marxista, tais como Henry 

Lefebvre e David Harvey apontaram como o Estado não agiu exclusivamente em 

prol do interesse público na produção do espaço urbano. Assim como o direito, o 

Estado não é neutro. 

Muitos autores que abordam nossa realidade urbana, entre eles: Celso Lamparelli, 

Flávio Villaça, Ermínia Maricato, Raquel Rolnik, Nabil Bonduki e João Whitaker 

Ferreira, afirmam que nas cidades brasileiras, em função do controle do Estado 

estar vinculado às elites, as intervenções de caráter normativo, assim como os 
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planos urbanísticos e o planejamento urbano, de forma geral, qualificaram o território 

desequilibradamente, privilegiando e valorizando as áreas destinadas às populações 

mais ricas, em detrimento dos locais ocupados pelos mais pobres.  

Desde a metade do século XIX até o fim dos anos 1910, acentuando-se no período 

republicano, o Estado usava a vigilância e a repressão como instrumentos para 

controlar a questão do trabalho e a vida urbana. É curioso observar, no mapa a 

seguir, a grande fragmentação da área central do Rio de Janeiro, então Capital 

Federal, em diversos distritos policiais. 

Figura 69: Distritos policiais do Rio de Janeiro 1920. 

 

Fonte: Biblioteca Nacional.
50

 

Na virada do século XIX para o século XX, a postura de controle na atuação do 

Estado veio enfrentar a deterioração das condições habitacionais e sanitárias a partir 

de reformas urbanas, como já mencionado. Tomando São Paulo como exemplo, a 

participação de higienistas, médicos e engenheiros na administração pública 

começou a crescer junto com a cidade. O controle sanitário das habitações, a 

legislação, a promoção direta de obras de saneamento das baixadas, a implantação 

de rede de água e esgoto, além da urbanização da área central, foram as formas de 

atuação do poder público paulistano. 

                                                           
50

 Comissão da Carta Cadastral. Planta geral da cidade do Rio de Janeiro: :Distrito Federal : Organizada de 

acordo com a Carta Cadastral e outros documentos de importância cartographica, com indicação dos Distritos 
Policiaes. [Rio de Janeiro]: [s.n.], [ca.1920]. 1 mapa, 37 x 60. Disponível em: 
htt//objdigital.bn.br/acervo_digital/div_cartografia/cart 309957/cart309957.jpg. Acesso em: 31 mai. 2015. 
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Harvey (1980) constrói uma teoria da relação entre o Estado e o capital no que se 

refere à intervenção no espaço. O conflito de classes vai além do local de trabalho e 

o ambiente construído tem importância para a qualidade de vida dos trabalhadores, 

aspecto também importante para a teoria fordista. A teoria de Harvey trata da 

necessidade de explicar as mudanças na forma urbana, afirmando que o ambiente 

construído é transformado essencialmente pelo capital intervencionista que age 

através do Estado. 

De acordo com a postura liberal da teoria econômica neoclássica, as economias de 

mercado, pela própria condição de livre concorrência, tinham a capacidade de 

utilizar de maneira eficiente todos os recursos disponíveis, propiciando pleno 

emprego de recursos e trabalhadores para determinada produção. Produto e 

emprego representariam a efetiva disponibilidade de recursos, sem a necessidade 

de qualquer intervenção do Estado, que deveria restringir-se à oferta de bens e 

serviços públicos, tais como segurança, educação e saúde. Entretanto, após a crise 

de 1929, proliferava a condição de desemprego. 

Enquanto os economistas neoclássicos dedicavam-se mais à microeconomia, John 

Maynard Keynes (1883-1946) deu grande impulso à teoria macroeconômica, 

contrariando a ideia de que as economias capitalistas teriam a capacidade de 

promover o pleno emprego de forma automática. Keynes publicou em 1936 a ―Teoria 

geral do emprego, juros e da moeda‖, na qual defendia a ação estatal através de 

instrumentos de política econômica no sentido de promover a plena utilização de 

recursos disponíveis na economia e propiciar seu crescimento.  

 

  3.1.1 A inserção da nação no contexto internacional 

A economia do café, altamente atrelada ao mercado internacional, havia enfrentado 

crises derivadas de sua super produção ainda nas últimas décadas do século XIX. 

No início dos anos de 1920, créditos externos na balança comercial favoreceram 

uma nova fase de valorização do preço do café, que se estendeu até o fim da 

década, quando houve o início da grande depressão econômica mundial em 1929, 

desencadeada pela quebra da bolsa de Nova York. 

O período que precede a crise de 1929, de acordo com MELLO (1982) apud 

DRAIBE (1985), se caracterizou como um período de transição capitalista, 
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constituído na etapa monopolista do capitalismo mundial, do qual o Brasil participava 

como nação agroexportadora, vivenciando um processo de Capitalismo Tardio51, 

conforme concebido por Ernest Mandel (1975). 

A consequência direta para países periféricos ainda muito vinculados à condição de 

agroexportadores de matérias primas e produtos agrícolas foi a perda de recursos 

advindos do comércio internacional, pois os preços desses bens despencaram. 

Em compensação, no caso do Brasil, além da política de suporte ao preço do café 

adotada pelo Governo Federal (FURTADO, 1967), houve uma oportunidade para 

ampliar o investimento na indústria, uma vez que a importação de bens de consumo 

passou a ser dificultada. Entre os fatores que possibilitaram esse processo estava a 

disponibilidade de capital em segmentos do empresariado nacional, a chegada de 

empreendedores estrangeiros, a existência de certa capacidade ociosa de produção 

e crescimento de novos ramos industriais. 

Entre os setores tradicionais que se expandiram significativamente estava o têxtil, 

que ampliou sua produção em vinte vezes entre 1932 e 1939 (IBGE, 2007), 

impulsionados pela demanda interna. O crescimento industrial, à época baseado em 

baixos níveis de tecnologia, dependia de uso intensivo de mão de obra, atraindo 

mais pessoas para os centros urbanos onde estariam implantadas as unidades 

industriais que ofereceriam maiores oportunidades de trabalho do que o campo. 

No período da primeira guerra mundial, havia ocorrido um primeiro movimento de 

impulso à industrialização voltada à manufatura de produtos para atender à 

demanda interna, entretanto, foi a crise da economia cafeeira, cujo auge culminou 

com a quebra da bolsa de Nova York em 1929, que conduziu o investimento de 

capitais para a indústria em função da necessidade de substituição das importações. 

Nas primeiras décadas do século XX, a indústria brasileira era voltada à produção 

de bens de consumo, principalmente, tecelagem e alimentos, concentrando mais de 

85% do valor da produção industrial. Enquanto isso, os bens de produção eram 

importados dos países onde a industrialização era mais avançada. Do total das 

importações, 31% correspondia a máquinas e equipamentos em 1929 (CANO, 

1977). 

                                                           
51

 Teoria de reinterpretação da condição de subdesenvolvimento, no caso do Brasil, desenvolvida por João 
Manuel Cardoso de Mello, Maria da Conceição Tavares, entre outros economistas nos anos de 1980. 
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Depois do reposicionamento social e ideológico derivado da Revolução em 1917, o 

Estado Soviético, no momento inicial da crise mundial, estabelecera o 1º Plano 

Quinquenal em 1929, que teve repercussão no pensamento político e econômico 

mundial (CARR, 1981. p.131). A partir de então, o Estado passou a definir seu 

crescimento e desenvolvimento econômico e social através deste instrumento. Os 

planos quinquenais soviéticos tornaram-se importantes referências para a atividade 

de planejamento público em escala mundial. 

A partir de 1930, o mundo vivia o predomínio da concepção keynesiana, a ascensão 

do fascismo e do socialismo, criando um clima ideológico amplamente favorável à 

intervenção estatal na economia. No Brasil, durante a Era Vargas, o Estado passou 

a regulamentar a atuação dos agentes privados. Nesse período, é possível 

identificar certo grau de autonomia da burocracia pública em relação aos segmentos 

organizados da sociedade civil. 

O Brasil, mesmo na condição de agente subordinado às nações que controlavam os 

processos do capitalismo internacional, também passou a praticar o planejamento 

governamental. O Estado, essencialmente populista52, sob influência internacional 

buscou montar um suposto Estado de Bem Estar Social. Entre os destaques que 

impactaram na produção do espaço urbano, foram criados os primeiros órgãos 

federais que atuaram no setor da habitação: os IAPs - Institutos de Aposentadoria e 

Pensão a partir de 1933 e enfatizadas políticas públicas que desestimularam os 

investimentos especulativos no setor habitacional. 

Instituições e mecanismos constituídos pelo governo Vargas, tais como os institutos 

de previdência social e as caixas econômicas, dispunham de recursos que eram 

investidos de acordo com os interesses políticos. O Banco do Brasil também cedia 

empréstimos de acordo com as indicações do governo. As decisões de investimento 

eram muito centralizadas. 

O governo Getúlio Vargas constituiu um marco no processo de intervenção do 

Estado na economia com o objetivo de promover o desenvolvimento nacional. Na 

conjuntura do impacto da crise internacional provocada pela quebra da bolsa de 

valores de Nova York, Vargas adotou medidas protecionistas para promover 

mudanças na estrutura produtiva, até então fundamentada no setor agrário 
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 Populista seria uma atitude política que visa agregar adeptos a partir de postura voltada a agradar o povo, sem 
ter verdadeiro compromisso com a transformação de sua condição de vida de forma estrutural 
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exportador, alterando a relação das forças que controlavam o poder político 

nacional. 

A gestão Vargas promoveu uma grande reforma administrativa e, entre outras 

providencias, houve a criação do Conselho Federal de Comércio Exterior, em 1934. 

A atribuição principal do conselho era formular políticas econômicas voltadas para a 

redução da dependência externa e, segundo REZENDE (2009), pode ser 

considerado como o primeiro organismo governamental com funções típicas de um 

órgão de planejamento.  

A composição do Conselho conferia competência técnica às propostas ali 

elaboradas, pois reunia funcionários públicos, empresários e técnicos familiarizados 

com as técnicas de planejamento aplicadas em situação de guerra. Dessa forma 

―contribuíam para introduzir um novo caráter às decisões governamentais‖ 

(REZENDE, 2009).  

Especialmente depois do Golpe de 1937, em que Getúlio evitou as eleições e se 

manteve no poder, a política de intervenção estatal empreendida pelo Estado Novo 

contrariava tanto o liberalismo político, quanto o econômico. Medidas em prol da 

institucionalização do Estado também foram muito importantes, tais como a criação 

do Departamento Administrativo do Serviço Público - DASP em 1938.  

O início da Segunda Guerra Mundial rompeu o padrão de comércio internacional e 

as relações do Brasil começaram a se aprofundar com os países da América Latina, 

especialmente, com a exportação de produtos industrializados. Com as condições 

impostas pelo conflito mundial, houve um processo de intensificação do uso da 

capacidade instalada e a diversificação da produção. As relações comerciais 

chegaram a ser tão favoráveis ao Brasil que entre 1943 e 1944, a dívida que levou o 

país a declarar moratória em 1937, foi equacionada (ABREU (1975) apud IBGE, 

2007). 

O DASP foi responsável pelo primeiro plano quinquenal da história do planejamento 

brasileiro: O Plano Especial de Obras Públicas e Reaparelhamento da Defesa 

Nacional (1939-1943), que revisto e ampliado para o período seguinte, assumiu o 

nome de Plano de Obras e Equipamentos – POE. O plano foi concebido exatamente 

durante a Segunda Guerra Mundial. Nesse período, tratativas militares levaram o 

Brasil a ceder partes de seu território para implantação de bases aéreas e navais 
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norte- americanas, em contrapartida de incentivos técnicos e recursos materiais para 

a ampliação da indústria siderúrgica. 

O fortalecimento das atividades de planejamento levou à criação da Comissão do 

Plano Siderúrgico Nacional em 1940. Depois de uma fase de aproximação do 

governo brasileiro com a Alemanha, as negociações com os norte-americanos 

prevaleceram e a Companhia Siderúrgica Nacional foi implantada com recursos 

provindos do Export Import Bank (SKIDMORE, 1979, p.67). Sua sede foi inaugurada 

em 1941, em Volta Redonda. A localização reforçava a situação estratégica do eixo 

Rio de Janeiro - São Paulo no contexto nacional. Outras companhias de capital 

misto foram criadas nos setores de minérios de ferro e exploração de recursos 

naturais, como a Companhia Nacional de Álcalis (1943), valorizando a exploração de 

matéria prima nacional, além da indústria de motores para caminhões e aviões antes 

de 1945. 

No início dos anos 1940, na conjuntura nacional, havia a disputa entre o ideário 

liberal - que ganhava força à medida que a vitória aliada na Segunda Guerra Mundial 

se consolidava a partir de 1943 - e os grupos desenvolvimentistas que apoiavam 

uma política nacionalista, baseada na intervenção do Estado na economia. 

A política desenvolvimentista nacionalista era apoiada por grupos diversificados. Em 

comum, acreditavam na industrialização como alternativa à condição de 

subordinação na economia internacional. 

As transformações estruturais foram intensas no período pós-guerra. Houve 

definitivo declínio do predomínio da agricultura em detrimento da industrialização, 

que continuou em expansão, embora as condições de importação tenham sido 

gradativamente retomadas. Consequentemente, a passagem do modo de vida rural 

para o urbano foi tomando vulto e a cidade se consolidando como espaço de vida do 

homem moderno, deixando a ideia do arcaico vinculado ao campo. 

A influência americana nas decisões de política econômica era crescente desde o 

período da 2ª Guerra Mundial, com a realização dos Acordos de Washington, e no 

pós-guerra, com as iniciativas de apoio técnico comandadas pelos organismos 

internacionais, recém criados, especialmente a ONU – Organização das Nações 

Unidas e o FMI – Fundo Monetário Internacional. Se o Plano Marshall (1946-1953) 

estruturou a recuperação dos países devastados pela guerra, outros mecanismos 
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foram concebidos para ampliar a influência e o domínio americanos em outras 

nações, inclusive no Brasil. 

A agenda de desenvolvimento havia sido propulsionada com a criação de agências 

internacionais desde 1948, especialmente a OEA - Organização dos Estados 

Americanos e a CEPAL - Comissão Econômica para a América Latina. Efetivamente, 

tratava-se de entidades patrocinadas pelas Nações Unidas e influenciadas pelos 

interesses dos Estados Unidos, tanto na exploração de recursos primários, quanto 

na expansão de seu parque industrial na América Latina. A CEPAL foi liderada pelo 

economista argentino Raul Prebisch, que havia dirigido o Banco Central de seu país.  

A conjuntura política da América Latina foi marcada pela Revolução Cubana de 

1959, quando Fidel Castro assumiu o poder nas bases de um regime ditatorial 

marxista. Esse evento marcaria a condução da política externa norte-americana para 

a América Latina no âmbito da Guerra Fria, instaurada no pós Segunda Guerra. 

Com o suporte da CEPAL, foi promovida a Aliança para o Progresso, ainda na 

administração de John F. Kennedy (1917-1963) na presidência dos Estados Unidos, 

um programa cooperativo destinado a incentivar o desenvolvimento econômico da 

América Latina e, ao mesmo tempo, deter a propagação de ideais socialistas no 

continente. 

As economias latino-americanas eram vistas como de promissores países em 

desenvolvimento em processo de consolidação da industrialização. Dessa forma, 

além de incentivar a substituição de importações, o programa Aliança para o 

Progresso incentivava a reforma agrária e certa redução das desigualdades sociais 

em prol da ampliação dos mercados consumidores. 

O Brasil como uma potência emergente enfrentou o contexto de submissão à 

hegemonia dos Estados Unidos como força dominante sobre a América Latina. 

Conforme Immanuel Wallerstein (1983), o Brasil se inseria na ―semiperiferia‖ do 

sistema capitalista mundial, no qual o Estado atua em prol da politização da 

economia, enquanto nação que explora e é explorada (DRAIBE 2004). 

A associação do crescimento econômico ao capital internacional foi comum às 

demais nações latino americanas, entretanto, no Brasil, o Estado teve papel decisivo 

na aceleração do ritmo de crescimento. 
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O mecanismo de montagem de missões técnicas foi bastante disseminado, entre as 

mais conhecidas está a Comissão Mista Brasil-Estados Unidos (a chamada 

Comissão Abbink), cujo encargo foi o da investigação dos pontos de 

estrangulamento ao desenvolvimento da economia brasileira. Do lado americano, 

John Abbink (1890-1958) era o responsável pela coordenação dos trabalhos e do 

brasileiro, Otávio Gouveia de Bulhões (1906-1990). 

Entre os organismos internacionais que influenciaram estruturalmente a ação do 

Estado brasileiro estavam a CEPAL, criada em 1948, e o ILPES – Instituto Latino- 

Americano para Pesquisa Econômica e Social. Celso Furtado, vinculado a esses 

organismos, defendia que somente um sistema de planejamento comandado pelo 

Estado poderia superar as tendências à estagnação e promover o desenvolvimento 

econômico. 

De acordo com as análises e estudos da CEPAL, destacadamente, o Estudio 

Economico de America Latina (1951), indicam que somente a ―industrialização 

nacional conseguiria romper o círculo vicioso do subdesenvolvimento‖ (BECKER & 

EGLER, 1990, p.30). Entretanto, a industrialização baseada na substituição das 

importações não foi suficiente para superar a condição de dependência da economia 

mundial, nem de periferia no sistema capitalista internacional. 

―A dinâmica social latino-americana é determinada, em primeira instância, por fatores 

internos e, em última instância, por fatores externos, a partir do momento que se 

estabeleceu o Estado Nacional‖ (CARDOSO & FALLETTO, 1970, apud BECKER & 

EGLER, 1990). 

A conexão entre industrialização, urbanização e modernização era vista como uma 

sequência causal por Philip Hauser (1909-1994), entre outros. A transição 

demográfica do campo para a cidade e as mudanças sociais dela decorrentes 

repetiriam processos vividos em períodos anteriores por sociedades na Europa e na 

América do Norte. Entretanto, HAUSER (1967) apontou distorções consideráveis na 

América Latina. Entre os principais fatores que distinguem os processos está o fato 

de que a industrialização não teria sido determinante primordial na migração dos 

contingentes populacionais do meio rural para o urbano e sim a falta da reforma 

agrária e de meios de sobrevivência no campo para os trabalhadores sem terra. Ou 

seja, a urbanização promovida superava as capacidades produtivas instaladas, 

especialmente para absorção dos contingentes excedentes de população, que 
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acabaram descartados do mercado formal de trabalho. Esses contingentes 

passaram a adotar soluções de acomodação precárias que, desde o início do século 

XX, foram se consolidando como o modo de moradia do trabalhador urbano, 

materializando a cidade configurada nas bases da desigualdade social.  

Os processos de industrialização e urbanização na América Latina fugiram da lógica 

proposta pela sociologia funcionalista, do estágio de ―maturidade‖ do 

desenvolvimento proposto nas teorias de Rostow. 

Segundo MELLO (1982) (apud DRAIBE 1985), o capitalismo no Brasil nasceu 

tardiamente. Sua origem estaria na Colônia, teria crescido como economia mercantil 

e se estabelecido apenas com a industrialização. 

No Brasil, durante a Primeira República, de acordo com BECKER & EGLER (1990) 

foi privilegiada a construção do Estado à frente da construção da nação. Nesse 

período, o pacto oligárquico motivou várias revoltas, com destaque para a Coluna 

Prestes, grupo militar comandado por Luis Carlos Prestes (1898 - 1990), que 

atravessou o país denunciando as mazelas da exploração do povo pelos oligarcas, 

entre os anos de 1925 e 1927. 

A economia cafeeira, em condição de crise, passou a depender de subsídios 

governamentais, para manter suas estruturas desde os fins do século XIX e, 

especialmente, entre 1924-1930. Com a crise provocada pela quebra da bolsa de 

Nova Iorque, em 1929, o complexo cafeeiro entrou em colapso, arrasando a 

economia nacional, atrelada ao sistema internacional.  

Nesse contexto, foram criadas as condições para que a industrialização viesse a 

produzir e suprir as necessidades prementes do consumo nacional por produtos 

industrializados e assim substituir as importações, inviabilizadas pela crise. 

Assim, houve forte expansão da indústria de bens de consumo. Já desde a Primeira 

Guerra, devido à dificuldade de importar, indústrias estrangeiras se implantaram no 

Brasil. Entre elas, frigoríficas: Swift, Armour e Anglo, em 1917, e Wilson, em 1918, e 

montadoras, tal como a Ford, em 1919, e a General Motors, em 1925. Na década de 

1920, também com a participação do capital estrangeiro, o crescimento industrial 

começou a se diferenciar com o início da produção do aço na Siderúrgica Belgo 

Mineira e outras de menor porte. 
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SINGER (1987) afirma que os recursos internacionais aplicados no setor industrial 

foram concentrados no sudeste, destacadamente em São Paulo, em função das 

condições pré-existentes em termos de infraestrutura. 

O tripé que estruturou a produção industrial brasileira se caracterizava pela 

composição do capital privado nacional produzindo bens não duráveis, o capital 

estrangeiro, bens duráveis e o Estado investindo nos bens de produção. A 

construção de uma identidade nacional moderna e soberana continuaria incompleta. 

―A industrialização acelerada, proporcionada por recursos humanos e materiais, é a 

força que faria libertar por completo a América Latina da órbita do 

subdesenvolvimento. [...] pode-se afirmar que, no estrito senso, na América Latina 

existe indústria, mas a América Latina não tem indústria.‖53 

Assim como em outros países da América Latina, o país passou por um processo de 

―modernização conservadora‖ no desenvolvimento baseado na industrialização. As 

condições estruturais de desenvolvimento em termos das relações de subordinação 

aos países centrais permaneceram. Enquanto isso, os modelos urbanísticos 

adotados em núcleos urbanos e para dar suporte às instalações industriais 

materializavam uma realidade desejada e figuraram como espaço produzido onde o 

controle social prevaleceria e a modernidade imperava. 

 

3.2  Planos Econômicos do 1º Ciclo Desenvolvimentista 

Com o Governo Getúlio Vargas, a partir da década de 1930, foram realizados os 

primeiros esforços para constituir as bases de um Estado propulsor do 

desenvolvimento econômico apoiado na industrialização, em que houvesse menor 

grau de dependência exterior.  

Nesse período, de acordo com FURTADO (1967): ―A produção industrial cresceu 

cerca de 50 por cento entre 1929 e 1937 e a produção primária para o mercado 

interno cresceu em mais de 40 por cento, no mesmo período.‖ (FURTADO, 1967. 

p.210-211) 

A busca pela integração do mercado nacional implicou no desafio de articular os 

mercados regionais, eliminando entraves à homogeneização do espaço nacional e 

                                                           
53

  Conteúdo de palestra proferida em Bogotá, Colombia, em 1975, por Figueiredo Ferraz. In FERRAZ. José C. F. 
Urbis Nostra. São Paulo: EDUSP/Pini, 1991. p.110. 
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implementando políticas baseadas em planos econômicos, fortalecendo a 

infraestrutura instalada. A primeira iniciativa do período para favorecer essa 

integração foi o ―Plano Geral de Viação Nacional‖, instituído pelo Decreto nº 

24.497/1934. 

Apesar de existirem algumas diretrizes e ações para estimular um processo de 

desenvolvimento nacional que abarcasse todo o território, houve nítida concentração 

da indústria na região sudeste. Os estados do Rio de Janeiro e São Paulo 

concentravam 60% da produção industrial brasileira já na década de 1930, 

apresentando ―o meio urbano mais favorável à implantação de novas indústrias‖ 

(GOLDENSTEIN; SEABRA, 1982). 

Depois da crise mundial de 1929, com a restrição das importações no período da 

Segunda Guerra, setores de indústrias de base e bens de produção começaram a 

ganhar espaço, especialmente, a siderúrgica, a cimentícia e a química. A produção 

foi concentrada no eixo Rio de Janeiro – São Paulo, conforme aponta pesquisa do 

IBGE, elaborada por Rodrigues, Santos & Oliveira (1992) apud IBGE (2007). 

No estabelecimento de maiores conexões entre o polo nacional e os mercados 

regionais fora do eixo, aqueles com alguma atividade industrial sofreram os efeitos 

da concorrência e progressivamente foram perdendo participação na produção, se 

estagnando, desestabilizando e até mesmo desmontando estruturas antes 

estabelecidas. 

O Estado teve papel primordial no processo de produção do espaço do núcleo 

principal de desenvolvimento nacional, o eixo Rio de Janeiro - São Paulo. Através de 

ações diretas e de diretrizes derivadas dos planos econômicos, promoveu a 

implantação de infraestrutura de transportes, comunicação e produção de energia. 

Com essa atuação, o Estado teve participação direta na diferenciação de forma 

privilegiada deste território em relação aos demais. 

―O período que decorre entre 1930 e 1955 é muito rico em transformações no estado 

de São Paulo.‖ (NEGRI, GONÇALVES & CANO, 1988, p.43). No processo de 

unificação do mercado nacional, o estado de São Paulo e em especial, a capital e 

seus arredores, foram consagrados como polo industrial nacional. 

São Paulo foi o principal estado onde houve crescimento da indústria entre 1930 e 

1955, concentrando 40,7% em 1939, 48,9% em 1949 e 52% em 1955, da produção 
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industrial nacional. Sendo que apenas o interior registrava taxas de concentração da 

indústria de 14,5% em 1939, 16,5% em 1949 e de 17,4% em 1955 (NEGRI, 

GONÇALVES & CANO, 1988, p.49-50). Na tabela a seguir, verifica-se a 

concentração da produção entre 1907 e 1958 nos estados do Rio de Janeiro, 

incluindo o Distrito Federal, e São Paulo. 

Tabela 14: Distribuição percentual da produção industrial por Estados 

 

Estado 
 

1907 
 

1920 
 

1938 
 

1958 
 

 

Distrito Federal................... 
 

33,1% 
 

20,8% 
 

14,2% 
 

11,4% 
São Paulo........................... 16,5% 31,5% 43,2% 55,0% 
Rio Grande do Sul............. 14,9% 11,0% 10,7% 7,7% 
Rio de Janeiro.................... 6,7% 7,4% 5,0% 6,6% 
Paraná................................ 4,9% 3,2% 1,8% 3,1% 
Minas Gerais...................... 4,8% 5,5% 11,3% 5,6% 
Pernambuco...................... 4,0% 6,8% 4,2% 2,8% 
Bahia.................................. 3,2% 2,8% 1,7% 1,5% 
Pará.................................... 2,7% 1,1% 0,7% 0,6% 
Amazonas........................... 2,0% 0,1% 0,2% 0,3% 
Santa Catarina.................... 2,0% 1,9% 1,8% 2,1% 
Alagoas............................... 1,0% 1,6% 0,7% 0,5% 
Maranhão............................ 0,7% 0,7% 0,3% 0,2% 
Sergipe............................... 0,6% 1,2% 0,6% 0,2% 
Mato Grosso....................... 0,5% 0,2% 0,2% 0,3% 
Ceará.................................. 0,4% 0,8% 0,9% 0,6% 
Paraíba............................... 0,4% 1,1% 0,8% 0,6% 
Goiás.................................. 0,2% 0,1% 0,2% 0,3% 
Piauí................................... 0,1% 0,2% 0,1% 0,1% 
Rio Grande do Norte......... 0,1% 0,6% 0,4% 0,3% 
Espírito Santo.................... 0,1% 0,7% 0,2% 0,2% 
     

           
          Total......................... 

 

100,0% 
 

 

100,0% 
 

100,0% 
 

100,0% 

Fonte: Jobim, 1943, pág. 96 e Produção industrial brasileira, 1958 apud LOPES (1971) p.10. 

Na investigação a respeito do papel dos planos econômicos na estruturação do 

território, esta tese os apresenta e visa compreender as condicionantes estruturais e 

conjunturais nacionais e internacionais durante o período de 1930 e 1964, 

considerado por vários autores (BIELSCHOWSKY, 1988; MUSSI, 2005) o primeiro 

ciclo desenvolvimentista. Em seguida, ao enfocar as estratégias em favor da 

industrialização, a tese evidencia a superioridade das condições gerais no sudeste, 

de acordo com o conceito de MARX, ou seja, em prol da acumulação e reprodução 

capitalista e, sobretudo, constata a desigualdade nos processos de configuração 

socioespacial resultante. 

Numa análise mais abrangente, não é possível avaliar os elementos físicos sem 

considerar a conjuntura histórica e as condições de organização social. Inclusive, os 

fatos sociais e o aparelho de Estado que tende a difundir a ideologia predominante, 
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reproduzindo relações de dominação que acompanharam a formação da nação. O 

papel do Estado tem sido preponderante e nele dominam os interesses das classes 

sociais que o apóiam e compõem. 

As diretrizes de planejamento estavam associadas à expansão dos setores 

capitalistas mais vinculados ao meio urbano. Dessa forma, as práticas político-

sociais não foram neutras, embora tenham se transformado ao longo do período 

enfocado, reproduzindo relações de poder desequilibradas entre os segmentos mais 

privilegiados da sociedade e as demais classes, mantendo aprofundadas as 

desigualdades sociais. 

De toda maneira, a sociedade passou por mudanças estruturais significativas após a 

Revolução de 1930. IANNI (1977) afirma que nesse momento há a passagem de um 

Estado oligárquico para um tipicamente burguês, demarcando um reposicionamento 

do poder até então concentrado nas oligarquias vinculadas ao setor agro exportador. 

Estas deixaram de ser as forças hegemônicas e as políticas de Estado passaram a 

contar com a influência da burguesia industrial, assim como das crescentes 

camadas populares urbanas, entre elas, o operariado. 

Embora seja preciso reconhecer os avanços em termos de políticas sociais e 

conquista de direitos para segmentos das classes trabalhadoras, especialmente 

urbanas, houve uma composição de forças entre as classes dominantes que não 

derivaria em uma estratégia de planejamento comprometida com o pleno 

desenvolvimento que combateria efetivamente a desigualdade social. Pois a 

desigualdade era condição premente para a expansão das atividades da produção 

capitalista no país. 

A Constituição Federal de 1934, promulgada em 16 de julho, previu uma maior 

participação do Estado na condução dos rumos econômicos em comparação à 

postura liberal até então predominante, ampliou os poderes do Executivo e do 

Judiciário, enquanto reduziu os do Legislativo. Ela foi considerada modernizante, 

pois reformou o aparelho estatal criando vários ministérios. Paralelamente, ampliou 

os direitos civis, nesse sentido foi liberal, pois, por exemplo, deu direito de voto à 

mulher. Entretanto, na economia promoveu o protecionismo, a estatização de 

algumas empresas e definiu a propriedade da União sobre o subsolo do território 

nacional. De forma geral, foi no sentido da democratização buscando consolidar 

princípios que favoreciam um acordo social em prol da construção de consensos. 
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Em função das tensões de disputa entre os grupos que vinham se sentindo alijados 

do poder, tanto aliados, quanto oponentes do governo, Getúlio Vargas, com apoio de 

setores militares, deu um Golpe de Estado em 1937 para se conservar como 

presidente (SKIDMORE, 1979 e LIRA NETO, 2013). Nesse contexto, promulgou 

uma nova Constituição Federal em 10 de novembro de 1937, de forte componente 

nacionalista e intervencionista, implantando o regime autoritário do Estado Novo. 

O poder foi concentrado na instância federal, reduzindo as receitas das fontes 

tributárias destinadas às esferas estaduais e municipais. Portanto, essa estratégia 

estabeleceu o controle e a gestão direta do poder Executivo Federal, do Estado 

centralizado, no domínio econômico, na regulação e na decisão sobre investimentos 

(IANNI, 1991). 

Nesse contexto, o Estado atuaria em prol do fomento às atividades produtivas, 

ampliando as condições de infraestrutura de transportes, regulando as relações de 

trabalho e de acesso aos recursos naturais. Para tanto, seriam criadas empresas e 

órgãos estatais que promoveriam essas políticas de Estado. 

As Constituições Federais de 1934 e 1937 instauraram princípios nacionalistas e 

intervencionistas, rompendo com a postura liberal das anteriores. Em 1946, uma 

nova Constituição retomou uma postura mais liberal. Maria da Conceição Tavares 

(1972) destaca que o modelo de desenvolvimento econômico, adotado a partir de 

1946, preconizava ―um crescimento centralizado, com ênfase na composição das 

indústrias nacionais [...] e falta de opção pela distribuição da renda‖.  

O primeiro período do Governo Vargas, de 1930 até 1945, foi interrompido pela 

disputa das forças que estavam fora do poder. Vargas foi deposto por um golpe 

promovido por militares crescentemente contrários à continuidade de seu governo e 

respaldado pela crescente oposição em nível nacional, além de uma opinião pública 

internacional francamente favorável às democracias de modelo ocidental em 

detrimento dos regimes inspirados no fascismo, como era o caso do Estado Novo. 

Entre 1945 e 1950, o Governo Dutra se estabeleceu como uma tentativa de 

continuidade, mas o país não alcançou o mesmo desempenho econômico do 

período anterior. Ao retornar ao poder em 1950, Vargas implementou um novo surto 

de intervenção do Estado na economia, mais uma vez como reação ao retorno da 

dependência externa, decorrente da dilapidação das divisas acumuladas durante a 
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guerra. A volta de Vargas ao poder pelo processo eleitoral definiu uma nova fase de 

caráter ―nacional – populista‖ já a partir de 1950 (BECKER & EGLER, 1990, p.81). 

Em 1951, foi lançado o Plano Nacional de Reaparelhamento Econômico, também 

conhecido como Plano Lafer, que mantinha o foco na melhoria da infraestrutura e no 

fortalecimento das indústrias de base. O mecanismo concebido previa investimentos 

com recursos do Fundo Nacional de Reaparelhamento Econômico, que veio a ser 

administrado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento - BNDE, criado em 1952. A 

elaboração desse plano se baseou nos estudos desenvolvidos pela Comissão 

Abbink e nos trabalhos desenvolvidas pelo Grupo Executivo de Trabalho Misto 

composto por técnicos do BNDE e da CEPAL.  

Entre as principais iniciativas do governo para estabelecer condições gerais para a 

expansão da produção, estava a criação da Petrobrás, em 1954, enfatizando uma 

política de industrialização nacionalista.  

Essas iniciativas compunham a estratégia para o estabelecimento da produção 

capitalista nacional com forte intervenção estatal. Outra estratégia apontava para 

maior aliança com o capital estrangeiro, a fim de desatrelar a indústria em expansão 

da dependência dos capitais oriundos do setor agroexportador (BECKER & EGLER, 

1990, p.82). 

A disputa de forças entre o setor agrário tradicional e o urbano industrial moderno 

dividia a sociedade brasileira. A burguesia nacional ligada à indústria se formava 

imbuída da ideologia de superação da condição de subdesenvolvimento. 

Com a ascensão de Juscelino Kubitschek ao poder e a implantação de seu Plano de 

Metas, a partir de 1956, foi ampliada a postura de intervenção do Estado na 

economia, entretanto, com duas diferenças importantes em relação às experiências 

anteriores: a motivação principal já não era o combate à dependência externa e a 

intervenção não se apoia no nacionalismo. Ao contrário, a presença do capital 

estrangeiro para o financiamento da industrialização brasileira passou a ser 

fundamental na composição do tripé do modelo de desenvolvimento.  

O Programa de Metas se fundamentou nos trabalhos conduzidos pelo Grupo Misto 

BNDE-CEPAL, ou seja, em bases técnicas indispensáveis ao planejamento 

governamental. O plano focou na remoção dos pontos de estrangulamento da 

economia, mediante investimentos na melhoria da infraestrutura e fortalecimento das 
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indústrias de base, expandindo o alcance da política industrial para promover, 

especialmente, o desenvolvimento das indústrias produtoras de máquinas e 

equipamentos e da indústria automobilística.  

―Ao reforçar a complementaridade dos setores que compunham o parque produtivo 

brasileiro, o Plano de Metas promoveu a diversificação da indústria brasileira, 

completando um ciclo de industrialização iniciado na década de trinta.‖ (REZENDE, 

2009). 

Entre 1945 e 1964, o país vivenciou duas décadas de intenso crescimento 

econômico, com grande diversificação das atividades, destacadamente, dos bens 

produzidos pela indústria instalada. 

As iniciativas relacionadas à convergência de estratégias de planejamento 

econômico e urbano, iniciadas na década de 1930, que impactaram a estruturação 

do território, culminaram na criação do Conselho de Política Urbana na instância 

federal em 1964, ano marcado pelo Golpe Militar que significou uma ruptura na 

prática política, econômica e social no Brasil. 

 

3.2.1  Plano Quinquenal: 1939 – 1943 e o POE: 1944 -1948 

O ―Plano Especial de Obras Públicas e Aparelhamento da Defesa Nacional‖, ou 

Quinquenal (1939-1943), instituído pelo Decreto-Lei nº 1058 de 19 de janeiro de 

1939, foi o primeiro plano concebido no Brasil com um alcance de um período de 

cinco anos. Seus objetivos focavam a exploração das riquezas minerais e naturais 

do país, a implantação de indústrias voltadas para o aproveitamento das mesmas, 

ampliação das potencialidades energéticas, além da expansão e melhoria da 

infraestrutura de transportes e comunicações. Considerando o contexto da Segunda 

Guerra Mundial, também buscava constituir recursos materiais necessários à defesa 

nacional, reaparelhando as forças armadas. 

A concepção do plano envolveu a instituição de garantias financeiras para sua 

execução, através da alocação de recursos próprios, com a vinculação de recursos 

orçamentários, que passavam a compor um orçamento paralelo, cuja execução era 

favorecida por um sistema contábil flexível. Os recursos destinados à implementação 

do plano eram mantidos em uma conta no Banco do Brasil, cuja movimentação 

ficava sob a responsabilidade do Ministro da Fazenda. 
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Cerca de 60% dos recursos disponibilizados para a execução do plano foram 

obtidos a partir da criação de um imposto de 3% sobre as operações cambiais, 

depois aumentado para 6% pelo Decreto Lei nº 97/1937, e, posteriormente, 

diferenciado conforme a natureza da operação (5% sobre as operações de 

importação de mercadorias e 10% sobre as demais operações) (REZENDE 2009). 

―O balanço financeiro da execução desse plano mostrou que 95% dos recursos 

previstos foram efetivamente aplicados durante os cinco anos de sua vigência. Com 

respeito ao destino dos recursos, os Ministérios Militares (60%) e as obras de 

infraestrutura (20%) foram os principais beneficiados.‖ (REZENDE, 2009). 

Tabela 15: Realizações do Plano Quinquenal 1939 – 1943. 

SETOR REALIZAÇÃO 

INDÚSTRIAS DE BASE 
- COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL 
- FÁBRICA NACIONAL DE MOTORES 

TRANSPORTE FERROVIÁRIO 
- FERROVIA CORUMBÁ - SANTA CRUZ DE LA SIERRA 
- ESTRADA DE FERRO NOROESTE DO BRASIL 

TRANSPORTE RODOVIÁRIO 
- PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA RIO – SÃO PAULO (DUTRA)* 
- APARELHAMENTO DA DIRETORIA DE AERONÁUTICA CIVIL 

TRANSPORTE MARÍTIMO - DRAGAGEM DE VÁRIOS PORTOS BRASILEIROS* 

COMUNICAÇÕES 
- NORMALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS TELEGRÁFICOS DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL 

ENERGIA - CONSTRUÇÃO DA USINA DE RIBEIRÃO DAS LAGES 

EDUCAÇÃO 
- EDIFÍCIO SEDE DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO* 
- ESTAÇÃO DA RÁDIO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO* 
- FACULDADE NACIONAL DE MEDICINA* 

SAÚDE E SANEAMENTO 
- 27 HOSPITAIS, SANATÓRIOS, CASAS DE SAÚDE 
- SANEAMENTO DE MACEIÓ, MARÍLIA, BAIXADA PAULISTA, VALE DE 
MARANGUAPE E SÃO LUIS DO MARANHÃO 

ASSISTÊNCIA 

- INSTALAÇÃO E APARELHAMENTO DE POSTOS INDÍGENAS, EM MATO 
GROSSO 
- OBRA DO ABRIGO DO CRISTO REDENTOR* 
- OBRA DA ESCOLA 15 DE NOVEMBRO* 

AGRICULTURA 
- CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE 11 ESCOLAS AGRÍCOLAS, 21 ESTAÇÕES, 
POSTOS OU FAZENDAS EXPERIMENTAIS, LOCALIZADOS EM TODAS AS 
UNIDADES DA FEDERAÇÃO 

PRODUÇÃO MINERAL 

- PESQUISAS DE CARVÃO MINERAL NOS ESTADOS DO MARANHÃO, PIAUÍ E 
PARANÁ 
- EXPLORAÇÃO E ESTUDOS DAS JAZIDAS AURÍFERAS DE URUCUMACUAN, 
DAS JAZIDAS DE COBRE NA PARAÍBA 
INDUSTRIALIZAÇÃO DE FOSFATO EM IPANEMA, SÃO PAULO* 

PETRÓLEO 
- CRIAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE PETRÓLEO PARA PROSPECÇÃO E 
ESTUDOS GEOLÓGICOS 

Fonte: material didático elaborado pela Prof. Dra. Andreína Nigriello. 

Entre outras realizações, esse plano promoveu a criação da Companhia Siderúrgica 

Nacional (1941) e da Fábrica Nacional de Motores (1939), a ampliação da 

infraestrutura de transportes, a expansão de ferrovias e melhoria do controle do 

transporte aéreo, além de impulsionar a prospecção de petróleo. 
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―A rigor, este, assim como outros planos que a ele se seguiram, tratavam mais de um 

regime orçamentário próprio voltado para a execução de projetos e investimentos 

selecionados com base em prioridades definidas em um determinado período de 

governo, do que um exercício sistemático de planejamento.‖ (REZENDE, 2009). 

Embora não tenha sido apresentado como um plano de desenvolvimento que 

buscaria reestruturar o território nacional, foi concebido como um plano de governo 

para organizar e programar realizações que pudessem transformar a realidade 

brasileira. As propostas foram abrangentes e diversificadas, como pode ser 

verificado na tabela de realizações do Plano Quinquenal. 

No contexto intervencionista e autoritário do Estado, a concessão de exploração de 

minérios pela Itabira Iron Ore Co, Companhia de Mineração e Siderurgia, do 

empresário norte americano Percival Farquhar (1864-1953) foi cancelada e a 

empresa confiscada. Mais tarde, em 1942, a partir da empresa que foi estatizada por 

Vargas seria criada a Companhia Vale do Rio Doce. 

Os planos de desenvolvimento da indústria siderúrgica foram apoiados pelos 

Estados Unidos, depois do Brasil ter declarado apoio aos aliados na Segunda 

Guerra. Já em 1939, a empresa americana United States Steel Corporation enviou 

equipe técnica para avaliar as condições de implantação de uma nova usina 

siderúrgica. Segundo WIRTH (1973), os objetivos básicos da implantação da usina 

seriam tornar o Brasil independente da importação de aço e produtos derivados. Em 

1940, foi criada a Comissão Siderúrgica Nacional54 que tinha por objetivo criar uma 

companhia nacional e construir sua usina. 

Vale destacar que o mundo vivia a Segunda Guerra (1939-1945) que envolvia um 

número de países e de territórios cada vez mais amplos e, embora o Brasil não 

estivesse engajado diretamente no conflito, o país dispunha de posicionamento 

estratégico numa eventual expansão dos embates no vetor das Américas. Depois de 

iniciado o conflito, Getúlio Vargas não havia se posicionado oficialmente, mas não 

descartava apoio ao Eixo ao invés dos Aliados. O acordo entre o Brasil e os Estados 

Unidos só foi oficializado em 1942, embora as tratativas para apoio técnico e 

financeiro tivessem começado em 1939 com a missão de Oswaldo Aranha a 

Washington, que derivou nos ―Acordos de Washington‖ (SKIDMORE 1979).  

                                                           
54

 Composta por Guilherme Guinle, Heitor Freire de Carvalho, Macedo Soares, Ary Frederico Torres, Oscar 
Weinscheneck e Noronha Torrezão, atuava sob direção direta do Presidente da República. (BENTES 2014 
p.272) 
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Por meio dos ―Acordos‖ os dois países avançaram numa aproximação política, 

econômica e militar num movimento que foi divulgado como ―política da Boa 

Vizinhança‖. Tratava-se essencialmente de um projeto dos Estados Unidos de 

arregimentar o apoio de um conjunto de países estratégicos para o esforço de 

guerra dos Aliados e combater a influência do Eixo sobre o Brasil. 

A partir de então uma série de ―missões técnicas‖ americanas visitaram o Brasil. O 

intuito seria elevar o nível de vida dos brasileiros e ativar o crescimento do comércio 

exterior. Efetivamente, os americanos buscavam expandir seus mercados 

consumidores, especialmente durante a guerra, em que as transações com a 

Europa estavam muito comprometidas. 

A primeira missão, em 1941, foi chefiada por Alex Taub e era composta por dez 

engenheiros que produziram um relatório que permaneceu secreto, segundo 

SKIDMORE (1979). Já em 1941 foi criada a Brazilian-American Joint Group of Staff 

Officers, com o objetivo de planejar diretrizes de guerra comuns aos dois países, em 

nome de uma identidade continental e de interesses apresentados como comuns 

aos dois países. A defesa do território brasileiro, sobretudo da costa, das ilhas e vias 

de comunicação era um compromisso comum, uma vez que os EUA teriam 

autorização para construir bases aéreas e navais e se utilizarem do espaço 

brasileiro. Ao mesmo tempo, os EUA comprometiam-se a ajudar o Brasil na 

aquisição de armamentos e outros materiais estratégicos e fornecer os técnicos que 

fossem necessários (RIBEIRO, 2012). 

A Missão Cooke veio em 1942 e propunha entre outras diretrizes a criação de um 

―Banco de Desenvolvimento‖. Chefiada por Morris Llewellyn Cooke (1872-1960), a 

Missão marcou o início de uma colaboração entre planejadores econômicos dos dois 

governos. Ao lado dessa missão norte-americana foi também constituída uma 

missão técnica brasileira, composta por mais de cem técnicos especializados e por 

alguns industriais, chefiados por João Alberto Lins de Barros (1897-1955). Esta 

missão técnica representou o primeiro levantamento sistemático da economia e dos 

recursos brasileiros, bem como dos principais entraves ao seu desenvolvimento 

(SKIDMORE, 1979). 

Assim, foi frente ao suporte norte americano ao plano siderúrgico nacional, 

formalizado em 1942, que o Estado brasileiro decidiu seu apoio político e logístico 

aos aliados. As bases americanas em Belém, Natal, Fernando de Noronha e Santa 
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Cruz (RJ) também foram plenamente assumidas em 1942, embora já houvesse a 

evidente concessão territorial em função da guerra, revestido em um acordo 

relacionado ao Airport Development Program55, um programa de desenvolvimento 

aeroportuário, derivado do Plano Quinquenal. 

Os estudos realizados pela consultoria americana, em 1939, estabeleceram os 

critérios técnicos para escolha da localização da nova usina: a CSN – Companhia 

Siderúrgica Nacional. Em paralelo, critérios políticos e militares também orientaram 

onde a usina se localizaria.  

O Rio de Janeiro era a Capital Federal e a nova indústria atribuía status 

modernizador aos meios de produção nacional, assim a usina não poderia estar 

muito distante do núcleo do poder. Ao mesmo tempo, o Estado de São Paulo se 

consolidava como o grande produtor industrial e seriam potencializadas as 

vantagens de aglomeração ao situar a usina em suas proximidades. A matéria 

prima, o minério de ferro, era extraída em Minas Gerais. Ou seja, o eixo territorial Rio 

de Janeiro – São Paulo despontou como a escolha estratégica. A preocupação dos 

militares era garantir a segurança das instalações em caso de ataque bélico, por 

isso, Santa Cruz (RJ), alvo relativamente acessível a eventuais ataques a partir da 

Restinga da Marambaia, onde inclusive foi implantada uma base militar, foi uma 

localidade descartada em favor de Volta Redonda então distrito de Barra Mansa. 

O projeto da Usina foi elaborado pela empresa americana Arthur G. Mc. Kee & Co. 

(BENTES, 2014) e o plano urbanístico foi concebido por Atílio de Corrêa Lima. 

Para o quinquênio seguinte, de 1944 a 1948, foi concebido o POE - Plano de Obras 

e Equipamentos, focado na definição de empreendimentos e obras públicas de 

caráter civil, além de incentivar as indústrias de base. Uma inovação foi a de adotar 

um orçamento particularizado por projeto ao invés de um orçamento por exercício 

financeiro. Dessa forma, uma vez aprovado o plano, os orçamentos anuais incluiriam 

as verbas previstas para serem aplicadas em cada projeto proposto para ser 

executado.  

Embora instituído pelo Decreto Lei nº 6144 em dezembro de 1943, o POE foi 

abandonado antes de sua plena implementação, pois o novo governo comandado 

por Eurico Gaspar Dutra, que assumiu o poder em 1946, extinguiu o imposto sobre 
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 Fonte: INFRAERO, www.infraero.gov.br/index.php/us/airports/bahia/salvador-international-airport.html. Acesso 
em 21 de março de 2015. 
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as operações cambiais, sua principal fonte de financiamento e, posteriormente, o 

Decreto Lei nº 9782/1946 extinguiu o plano a partir de 1947 e suas receitas e 

despesas passam a ser previstas e fixadas no orçamento geral da república. Isso se 

deu, pois com o fim da guerra, a vitória americana trouxe à tona a valorização do 

ideário liberal. Assim, foram iniciadas as disputas entre os defensores de uma 

política nacionalista apoiada no protecionismo e os adeptos de um Estado não 

intervencionista.  

Várias obras foram iniciadas, mas grande parte ficou na fase de construção, sem 

finalização, demandando mais prazos e recursos Nesse sentido, as realizações 

foram parciais, mas significativas no setor de transportes, principalmente ferroviário. 

Alguns importantes edifícios públicos foram construídos: do DASP, do Ministério das 

Relações Exteriores, do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, além de 

agências de correios e telégrafos. 

No contexto internacional, as negociações durante a Segunda Guerra levaram aos 

acordos de Bretton Woods (1944) que redefiniram a ordem econômica mundial, 

estabelecendo os Estados Unidos como principal liderança. A nação norte-

americana se posicionou como protagonista dos rumos que o mundo capitalista viria 

a tomar na disputa com as forças do mundo socialista, comandado pela União 

Soviética. Consolidavam-se assim, as raízes do que viria a ser a Guerra Fria 

instaurada a partir dos anos 1950. Bretton Woods instituiu o FMI - Fundo Monetário 

Internacional, com a finalidade de contribuir para a estabilidade financeira dos 

países alinhados, o BIRD – Banco Internacional de Reconstrução e 

Desenvolvimento, com o propósito de fornecer recursos de investimento, além da 

proposta da OMC - Organização Mundial do Comércio, para regular as transações 

internacionais, embora esta só tenha se estabelecido plenamente anos depois. 

Os debates nacionais estavam sintonizados com as discussões internacionais e 

foram acirrados no 1º Congresso Brasileiro de Economia realizado no Rio de 

Janeiro, realizado em 1943, que reuniu comerciantes, banqueiros, industriais, 

agricultores, economistas, funcionários e professores, e se aprofundou durante os 

trabalhos da Comissão de Planejamento Econômico entre 1944 e 1945 (REZENDE 

2009). As vertentes de pensamento em disputa 56  eram lideradas por Roberto 
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 Ver ―A Controvérsia do Planejamento na Economia Brasileira‖. IPEA/INPES, Série Pensamento Econômico 
Brasileiro, 1977. 
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Simonsen (1889-1948), que fazia a defesa enfática do planejamento e da 

intervenção do Estado em prol da industrialização, e por Eugênio Gudin (1886-

1986), que se contrapunha à participação direta do Estado na economia. Simonsen 

declarou em 1944:  

―Impõem-se assim a planificação da economia brasileira, em moldes capazes de 

proporcionar os meios adequados para satisfazer as necessidades essenciais de 

nossa população e prover o País de uma estrutura econômica e social forte e estável, 

fornecendo a segurança e a sua colocação num lugar condigno, na esfera 

internacional. A ciência e a técnica modernas fornecem seguros elementos para 

delineamento dessa planificação.‖57 

Em contrapartida, a postura liberal preconizava que o mecanismo de preços deveria 

ser o principal condutor da economia, os gastos públicos controlados e reduzidos, 

enquanto o capital estrangeiro seria bem recebido. Essa era a proposta defendida 

por Eugênio Gudin e respaldada pela grande imprensa. Nessas condições 

prevaleceria a lei das vantagens comparativas do Brasil como locus do investimento 

internacional. 

Um fator importante na recondução da política e da economia internacional foi a 

hegemonia dos Estados Unidos no mundo ocidental ao final da Segunda Guerra, 

que de inicio, apoiaram os países envolvidos em seus processos de reconstrução. 

No entanto, a pressão pela imposição de sua ideologia se estendia por todo o 

mundo, inclusive o Brasil, haja vista a atuação da CIA – Central Intelligence Agency 

na América Latina e, posteriormente, no Oriente Médio, em países como o Irã. 

Embora a postura liberal tenha prevalecido no imediato pós-guerra, a prática do 

planejamento não foi completamente descartada, em função da constituição de 

infraestrutura técnica qualificada. A abordagem governamental buscou a 

identificação dos entraves, dos pontos de estrangulamento ao desenvolvimento da 

economia brasileira. Tarefa apoiada pela estratégia de ampliação de influência 

norte-americana na América Latina, que entre outros mecanismos concebeu a 

configuração de missões técnicas, tais como a Comissão Mista Brasil-Estados 

Unidos (a partir da Comissão Abbink). 

No contexto do plano econômico e das decisões decorrentes dos acordos com os 

Estados Unidos, a Companhia Siderúrgica Nacional foi fundada em Volta Redonda 
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 Parecer apresentado ao Conselho Nacional de Política Industrial e Comercial. SIMONSEN (1978), p.33. 
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em 1941. As obras consumiram recursos nacionais, mas foram fundamentalmente 

viabilizadas pelos empréstimos internacionais. A usina foi inaugurada em 1946, no 

começo do governo Dutra, com a presença de Getúlio Vargas. 

Figura 70: Getulio Vargas inaugura alto-forno da CSN, Volta Redonda (1946) 

 

Fonte: Coleção de fotos da Agencia Nacional. 

Ainda durante o Governo Dutra, foi estabelecido o Plano Nacional de Estradas de 

Rodagem, cuja implementação, iniciada em 1945, seguiu até a década de 1970. 

Criado em 1946, o Fundo Rodoviário Nacional, cujo objetivo era aumentar a malha 

rodoviária do país e formular uma política de aparelhamento de portos e ferrovias, 

fez parte do escopo do Plano de Reaparelhamento Econômico. Entre outras obras, o 

Fundo viabilizou a conclusão da Rodovia Presidente Dutra, inaugurada em 1951. A 

nova rodovia articulou as conexões da CSN de maneira mais ágil com o Rio de 

Janeiro e São Paulo, que concentravam seus principais consumidores. Esse 

elemento estruturador do eixo entre as duas principais cidades do país também 

estimulou a industrialização ao longo de seu percurso. 

Após uma maior pressão dos grupos nacionais que buscavam atenuar a condição 

controladora do Estado, foi promulgada a Constituição Federal de 1946, sob 

inspiração mais liberal. 
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3.2.2  Plano SALTE: 1949 -1953 

No período pós Segunda Guerra, os Estados europeus haviam introduzido políticas 

de bem estar social para aplacar as graves consequências sociais do conflito. Nesse 

sentido, houve um grande empenho de recursos nas áreas da saúde, educação e 

previdência social para configurar o que veio a ser denominado Welfare State, que 

previa a disseminação de condições mais justas ao conjunto da sociedade, 

redistribuindo as benesses do desenvolvimento econômico que estava em marcha.  

Com o efetivo crescimento produtivo e a necessidade de conquistar novos 

mercados, empresas começaram a descentralizar suas instalações, criando filiais, 

inicialmente em áreas em que a mão de obra era menos valorizada que em seus 

próprios países, depois houve um processo de expansão internacional. As então 

denominadas multinacionais, hoje empresas transnacionais, buscaram condições 

mais rentáveis em países como o Brasil, que, arrolado no processo de 

internacionalização do capital industrial, vivenciou um modelo de desenvolvimento 

denominado de ―Capitalismo Tardio‖ por Ernest Mandel (1975), conceito ampliado 

para as condições nacionais por Maria da Conceição Tavares entre outros. 

O Plano SALTE, proposto em maio de 1947, imbuído da influência das tendências 

da política de bem estar social internacional e de componente propagandista, 

agregava em sua nomenclatura as iniciais das áreas de enfoque prioritário do plano: 

saúde, alimentação, transporte e energia. O plano organizava gastos públicos e 

incentivava a produção de bens de consumo, enquanto seu caráter de planejamento 

territorial mais abrangente tenha sido derivado da Constituição Federal de 1946. 

Com base no modelo da TVA – Tennessee Valley Authorithy, o órgão federal de 

planejamento regional americano, a Constituição de 1946 previa projetos de 

desenvolvimento para o Vale do São Francisco e a região da Amazônia. Foram 

criadas, em 1948, a Comissão do Vale do São Francisco e a Superintendência do 

Plano de Valorização da Amazônia, depois renomeada SUDAM – Superintendência 

de Desenvolvimento da Amazônia em 1953. Conforme artigo 29 das Disposições 

Gerais da Constituição de 1946, era destinado 1% da renda tributária da União para 

a execução de um plano de aproveitamento das possibilidades econômicas da bacia 

hidrográfica do Rio São Francisco. Dessa forma, o planejamento regional e setorial 

ganhou espaço no governo Dutra, em detrimento de planos que promovessem a 

intervenção estatal focados fundamentalmente no funcionamento da economia.  
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A coordenação de sua elaboração coube ao Departamento Administrativo do 

Serviço Público – DASP, criado em 1938, que organizou uma série de programas de 

investimentos nos diversos setores previstos pelo plano para o período de 1949 a 

1953.  

Tabela 16: Realizações do Plano SALTE 1949 -1953. 

SETOR PROJETO 
% DO 

TOTAL 

SAÚDE ENGENHARIA SANITÁRIA 1,2 

ENERGIA 

PETRÓLEO – PESQUISA, PERFURAÇÃO, REFINARIAS E FROTA 6,3 

COMPANHIA HIDRELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – AUMENTO DE 
CAPITAL 

2,3 

USINA DO FUNIL 1,2 

TRANSPORTE 

E.F.TRONCO PRINCIPAL SUL - CONSTRUÇÃO 13,5 

E.F. CENTRAL DO BRASIL - MELHORAMENTO 6,8 

VIAÇÃO FÉRREA RIO GRANDE DO SUL - MELHORAMENTO 2,5 

REDE VIAÇÃO PARANÁ – Stª CATARINA – MELHORAMENTO 2,5 

E.F. CENTRAL DE PERNAMBUCO, ATÉ SALGUEIRO (L.10) CONSTRUÇÃO 2,3 

E.F. PASSO FUNDO – BARRA DO JACARÉ – CONSTRUÇÃO 2,2 

E.F. CAMPINA GRANDE – PATOS - CONSTRUÇÃO 1,8 

E.F. APUCARANA-PÔRTO MENDES (T.6) – CONSTRUÇÃO 1,8 

E.F. NORDESTE DO BRASIL – MELHORAMENTO 1,8 

RODOVIA BR-3 - JUIZ DE FORA – BELO HORIZONTE 1,7 

RODOVIA BR-14 – TRANSBRASILIANA 1,5 

E.F. COATIARA – PATOS DE MINAS – CONSTRUÇÃO 1,4 

E.F. LIMA DUARTE – BOM JARDIM (L-32) - CONSTRUÇÃO 1,4 

APARELHAMENTO DE MATERIAL RODANTE E DE TRAÇÃO FERROVIÁRIA 1,3 

OLEODUTO SANTOS – SÃO PAULO 1,3 

E.F. PASSO FUNDO – BARRA DO JACARÉ - CONSTRUÇÃO 1,1 

Fonte: Material didático elaborado pela Prof. Dra. Andreína Nigriello. 

Uma grande dificuldade para a plena execução do plano foi a determinação dada 

pela Constituição de 1946 de não ser estabelecido qualquer orçamento paralelo ao 

geral do Estado, assim o plano não contou com fonte específica de recursos para 

sua execução. Outro aspecto relevante para seu insucesso foi o fato de ter sido 

aprovado no último ano do Governo Dutra. 

Os sucessivos planos econômicos mostravam um crescimento geral da economia e 

alteravam o quadro das atividades econômicas e o peso representado por cada 

setor na composição do PIB - Produto Interno Bruto nacional. 
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Tabela 17: PIB total e por setores (1939-1952) (em Bilhões de Cruzeiros Correntes). 

Anos PIB Agricultura Indústria 
Transporte e 

Comunicações 
Comércio Governo 

Outros 
Serviços 

        

1939 47,5 10,9 9,1 2,6 6,8 4,6 6,7 

1940 50,2 10,9 9,8 2,9 7,0 5,4 7,3 

1941 58,0 12,5 11,9 3,3 8,2 5,8 8,5 

1942 65,6 13,9 13,8 4,0 8,9 6,6 10,8 

1943 83,1 17,7 18,3 4,7 11,8 7,1 14,4 

1944 107,8 23,0 22,9 6,7 15,6 9,1 18,4 

1945 127,9 26,3 27,3 8,0 18,5 11,6 20,6 

1946 163,4 33,8 35,3 10,2 23,3 14,8 24,5 

1947 182,6 37,5 39,4 11,2 27,3 16,0 27,4 

1948 214,8 47,1 47,8 14,1 31,2 19,3 26,9 

1949 253,7 55,1 53,8 16,0 36,3 22,9 35,4 

1950 300,7 67,6 68,8 19,6 41,8 27,3 36,2 

1951 356,2 83,1 81,8 25,4 51,5 31,8 24,8 

1952 438,1 104,4 90,0 29,8 59,9 37,0 57,0 

Fonte: MALAN et al., op.cit., p.429 apud RIBEIRO, 2012, p.36. 

Embora tenham ocorrido iniciativas governamentais de incentivar o desenvolvimento 

baseado na industrialização em outras regiões do país, imperou a desigualdade 

inter-regional. Os planos nacionais qualificaram a região amazônica e a Centro-

Oeste e como zonas de expansão da fronteira econômica, além dos incentivos 

direcionados ao Nordeste. Entretanto não foi suficiente a criação de órgãos 

específicos para fomentar o desenvolvimento descentralizado. 

Apesar de iniciativas no sentido de promover a descentralização, os investimentos 

federais direcionados ao eixo territorial Rio de Janeiro – São Paulo continuavam em 

alta, privilegiando os processos de acumulação na região. 

 

3.2.3  Plano de Reaparelhamento Econômico: Lafer 1951 

Na década de 1950, a Teoria do Subdesenvolvimento, construída por teóricos dos 

países periféricos do sistema capitalista, especialmente o grupo ligado à CEPAL, 

buscaria alavancar estratégias para superar suas limitações de desenvolvimento. 

Nesse contexto, caberia ao Estado continuar promovendo a condução do processo 

de desenvolvimento, implantando ou impulsionando a industrialização por meio do 

planejamento econômico e grandes obras públicas. Assim, o Estado manteria uma 

doutrina intervencionista. 
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A industrialização almejaria um salto qualitativo nas condições de disparidade social 

do país e a postura desenvolvimentista do Estado se tornaria a mais poderosa 

ideologia industrialista (OLIVEIRA, 2011). 

Com o retorno de Getúlio Vargas ao poder em 1950 foram redefinidos os gastos 

públicos e elaborado o ―Plano Nacional de Reaparelhamento do Econômico‖ que, 

coordenado por Horácio Lafer, ficou conhecido como ―Plano Lafer‖. Os objetivos do 

plano eram, fundamentalmente, melhorar a infraestrutura instalada e fortalecer as 

indústrias de base. Procurava equipar ou reaparelhar os sistemas ferroviário, de 

portos e de navegação; os sistemas de energia elétrica; apoiar o setor industrial; 

mas, também o da agricultura, financiando armazéns, silos, matadouros e 

frigoríficos; além da eletrificação rural e abastecimento de água a pequenas cidades. 

O plano foi anunciado em 1951 e, como os anteriores, foi concebido para um 

período de cinco anos. Seu conteúdo usou como insumos os estudos elaborados 

pela Comissão Mista Brasil – Estados Unidos, conhecida como Comissão Abbink, 

coordenada por John Abbink, do lado americano, e por Otávio Gouveia de Bulhões, 

do lado brasileiro. Como objetivo central estava o de identificar e propor projetos 

para eliminar pontos de estrangulamento ao crescimento da economia, conforme 

citado anteriormente. Como resultado, essa Comissão sistematizou um conjunto de 

propostas que derivaram na publicação de dezessete volumes, editados pelo 

Conselho Técnico de Economia e Finanças, ―dos quais dois do Relatório Geral, nove 

sobre transportes, quatro sobre energia, um de diversos e outro de Estudos 

Diversos.‖ (REZENDE, 2009) 

Tendo compreendido que a ausência de recursos específicos para a implantação de 

diretrizes contidas no Plano SALTE levou a seu fracasso, os encarregados por 

conceber o novo plano reintroduziram esse mecanismo, criando uma fonte de 

recursos gerados a partir de um adicional do Imposto de Renda. Para tanto, foi 

criado o Fundo Nacional de Reaparelhamento Econômico entregue à administração 

do Banco Nacional de Desenvolvimento – BNDE, fundado em 1952. O banco, que 

mais tarde seria renomeado para BNDES, agregando social a seu nome, está entre 

os principais legados do período. 

Os recursos nacionais eram insuficientes, mas as agências e bancos de fomento 

internacionais deram amplo suporte à execução de diversas obras. 
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Tabela 18: Empréstimos BIRD para o Brasil entre 1949 e 1954. 

 

Destino do empréstimo 
 

 

Data do empréstimo 
 

US$ 
 

―Brazilian Traction Light and Power‖ 27.jan.1949 75.000.000 

 18.jan.1950 15.000.000 

CHESF (Usina de Paulo Afonso) 26.mai.1950 15.000.000 

CEEE (Rio Grande do Sul) 27.jun.1952 25.000.000 

E. F. Central do Brasil 27.jun.1952 12.500.000 

DEER-RJ (equipamento rodoviário) 30.abr.1953 3.000.000 

CEARG e CEMIG (Usina de Itutinga) 17.jul.1953 7.300.000 

E. F. Central do Brasil (ramais suburbanos) 18.dez.1953 12.500.000 

CEARD (Usinas Elétricas) 18.dez.1953 10.000.000 

―Brazilian Traction Light and Power‖ (Usina de 
Piratininga) 

24.abr.1954 18.790.000 

Fonte: INTERNATIONAL BANK OF RECONSTRUTION AND DEVELOPMENT. Loan  administration  

report: Brazil. Washington, 1954.apud RIBEIRO, 2012, p.226. 

Na retomada do planejamento como estratégia prioritária do Estado, em 1953, sob 

direção de Celso Furtado, foi formado um grupo composto por técnicos do BNDE e 

da CEPAL (Grupo Misto CEPAL – BNDE) que elaborou um diagnóstico da situação 

econômica brasileira. O resultado de seus trabalhos incorporou a experiência da 

Comissão Mista Brasil Estados Unidos, mas também incorporou ideias gestadas na 

CEPAL, indicando uma maior participação do Estado em prol da industrialização. 

Esse conjunto influenciou a conformação do Programa de Metas do Governo JK. 

No intuito de fortalecer as indústrias de base, ampliar as fontes energéticas e 

enfrentar a escassez do petróleo, o governo criou a Petrobrás em 1953, limitando a 

exploração do petróleo exclusivamente à empresa brasileira, marcando o caráter 

nacionalista impresso às iniciativas do Governo de Getúlio Vargas.  

Um conjunto de medidas que reestruturaram o país foi tomado no período de 1930 

até 1954, quando Getúlio comete suicídio e finaliza sua trajetória como presidente 

da República, encerrando o que ficou conhecido como ―a Era Vargas‖. A adoção da 

estratégia de planejamento público do desenvolvimento industrial em prol do 

progresso da nação estava concebida e não seria descartada, fundamentaria o 

projeto de desenvolvimento nacional. 
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3.2.4  Plano de Metas: 1956 – 1960 

Sem dúvida o Plano de Metas é o mais conhecido do período do 1º Ciclo 

Desenvolvimentista e foi muito significativo para a condução dos rumos do país. 

Entretanto, sem as experiências anteriores não teria havido qualquer chance de se 

formular um plano com a complexidade ressaltada por LAFER (1975): 

―A partir da década de 1940 várias foram as tentativas de coordenar, controlar e 

planejar a economia brasileira. Entretanto, o que se pode dizer a respeito dessas 

tentativas até 1956 é que elas foram mais propostas como é o caso do relatório 

Simonsen (1944-45); mais diagnósticos como é o caso da Missão Cooke (1942-43), 

da Missão Abbink (1948), da Comissão Mista Brasil – EUA (1951-53); mais esforços 

no sentido de racionalizar o processo orçamentário como é o caso do Plano Salte 

(1948); mais medidas puramente setoriais como é o caso do petróleo ou do café do 

que experiências que pudessem ser enquadradas na noção de planejamento 

propriamente dito. [...] o Plano de Metas, pela complexidade de suas formulações – 

quando comparado com essas tentativas anteriores – e pela profundidade de seu 

impacto, pode ser considerado como a primeira experiência efetivamente posta em 

prática de planejamento no Brasil. [...]‖ (LAFER, 1975, p. 29-30) 

A eleição de Juscelino Kubitschek para Presidente da República em 1955 foi 

marcante, pois ele representava o rompimento com as estruturas atreladas a Getúlio 

Vargas, cuja presença na liderança do país totalizou 20 anos em dois períodos. A 

gestão como prefeito de Belo Horizonte havia repercutido positivamente e o projeto 

da Pampulha, como símbolo concretizado dos preceitos modernos do urbanismo e 

da arquitetura, imprimiram a Juscelino uma imagem de renovador, da mais positiva 

modernidade. 

No governo Juscelino Kubitschek (1956-1960), foram reforçadas as ações que 

visavam maior integração entre as diversas regiões do país, buscando ampliar as 

conexões da rede de transportes, destacadamente da rodoviária.  

De toda forma, o regionalismo e os interesses divergentes das distintas oligarquias 

permaneciam como elementos estruturais na composição das forças políticas 

nacionais que conduziriam o teor do crescimento da economia nacional.  

Entretanto, há uma importante mudança entre as ações empreendidas pelo Governo 

Vargas e o de Kubitschek. Do foco na formação de uma economia capitalista a partir 

do acúmulo de capital interno, passou-se à atração do capital internacional, 



176 
Do plano econômico à estruturação do território: o eixo Rio de Janeiro – São Paulo 

destacadamente, aos capitais vinculados à indústria automobilística. A concentração 

no Sudeste, especialmente em São Paulo se justificava pela lógica dos ganhos de 

acumulação e os investimentos do Estado a reforçavam. 

O que se concretizava contrariava a própria meta de descentralizar as condições de 

crescimento e desenvolvimento das outras regiões do país que passaram a contar 

com políticas compensatórias insuficientes para reverter a relação desequilibrada 

com o eixo territorial de desenvolvimento que se estruturava mais definitivamente 

entre Rio de Janeiro e São Paulo.  

―A questão urbano-regional havia definitivamente ganhado dimensão estratégica para 

o crescimento econômico nacional e o planejamento, tomado de empréstimo da 

experiência socialista e adaptado ao receituário keynesiano e à democracia 

burguesa.‖ (Monte Mor s/d). 

O Plano de Metas foi promovido pelo poder executivo federal, mas contou com a 

participação do Conselho Desenvolvimento Econômico, que agregava 

representantes do setor privado e era presidido pelo próprio Kubitschek. 

Essencialmente, correspondeu a uma seleção de projetos prioritários. A busca pela 

conciliação de interesses promoveu iniciativas seguindo duas linhas fundamentais: 

uma voltada para investimentos no desenvolvimento de regiões marginalizadas no 

âmbito nacional e, outra, no fortalecimento das condições de expansão dos capitais 

nacionais e estrangeiros. 

O plano propunha trinta metas que foram agrupadas em cinco setores: Energia, 

Transportes, Agricultura e Alimentação, Indústrias de Base e Educação. A ampla 

abrangência contemplou os mais diversos interesses. A abundância de recursos 

disponibilizados pelas entidades, agentes e bancos estrangeiros fez o Brasil 

vivenciar uma explosão de projetos e obras espalhados por todo o país. Mesmo 

assim, o eixo territorial Rio de Janeiro – São Paulo foi o que incorporou a 

concentração da industrialização e, de forma mais estrutural, as transformações 

advindas do plano econômico do governo JK. 

―O Plano compreendia um conjunto de 30 metas organizadas nos seguintes setores: 

1) Energia (com 43,4% do investimento total): elétrica; nuclear; carvão mineral; 

produção e refinação de petróleo; 2) Transportes (29,6% dos recursos previstos): 

reaparelhamento e construção de ferrovias; pavimentação e construção de rodovias; 

serviços portuários e de dragagens; marinha mercante; transportes aeroviários; 3) 

Alimentação (com apenas 3,2% dos investimentos previstos): trigo; armazéns e silos; 
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armazéns frigoríficos; matadouros industriais; mecanização da agricultura; 

fertilizantes; 4) Indústrias de base (com 20,4% dos investimentos previstos): 

siderurgia; alumínio; metais não-ferrosos; cimento; álcalis; celulose e papel; borracha; 

exportação de minérios de ferro; indústria automobilística; construção naval; 

mecânica e material elétrico pesado; 5) Educação (3,4% dos recursos): formação de 

pessoal técnico.‖ (ALMEIDA, 2004, p.10) 

Para a região central do Brasil, foi concebida a ideia da nova Capital Federal, 

Brasília, e de toda uma rede de infraestrutura de transportes, fundamentalmente, 

baseada em grandes rodovias. Esta pode ser considerada uma trigésima primeira 

meta de grande significado para a imagem de modernização do país. A seguir as 30 

metas relacionadas (Consultar detalhamento no Anexo A). 

Tabela 19: Listagem das 30 metas do Plano de JK. *(BILHÕES DE CR$) 

METAS PROGRAMADAS* REALIZADAS* % EXECUÇÃO 

1 ENERGIA ELÉTRICA 97,499 67,678   88,5 

2 ENERGIA NUCLEAR - -   60,0 

3 CARVÃO MINERAL 2,901 2,078   12,4 

4 PETRÓLEO (PRODUÇÃO) - -   96,7 

5 PETRÓLEO (REFINAÇÃO) - -   44,0 

6 FERROVIAS - REAPARELHAMENTO - -   76,0 

7 FERROVIAS - -   37,7 

8 RODOVIAS (PAVIM.) 14,142 31,000 112,5 

9 RODOVIAS (CONSTR.) 17,718 35,000 110,1 

10 POSTOS E DRAGAGEM 7,574 7,086   65,0 

11 MARINHA MERCANTE - -   87,3 

12 FROTA AÉREA 6,168 11,119   80,0 

13 TRIGO - 6,987     1,6 

14 ARMAZÉNS SILOS 3,028 2,469   71,1 

15 ARMAZÉNS FRIGORÍFICOS 1,178 0,220   17,8 

16 MATADOUROS INDUSTRIAIS 0,600 0,740   42,0 

17 MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA 4,744 12,196   68,4 

18 FERTILIZANTES 2,012 2,340   95,0 

19 SIDERURGIA 27,982 25,140   91,0 

20 ALUMÍNIO 3,313 0,786   81,1 

21 METAIS NÃO FERROSOS - -   55,0 

22 CIMENTO 4,222 5,505   94,3 

23 ÁLCALIS - -   71,4 

24 CELULOSE E PAPEL - -   50,7 

25 BORRACHA - -   44,1 

26 EXPORTAÇÃO DE MINÉRIOS - -   68,1 

27 INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA 20,999 16,588   78,2 

28 CONSTRUÇÃO NAVAL - -   61,9 

29 
INDÚSTRIA MECÂNICA E MATERIAL ELÉTRICO 
PESADO 

- - 100,0 

30 FORMAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO 1,031 13,030   50,0 

TOTAL 226,105 227,132   67,0 

Fonte: SCHIFFER (1989); TEIXEIRA (1997). 
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O desequilíbrio entre valores programados e realizados, comparados aos 

percentuais do que foi executado, pode ser explicado pela incidência da inflação do 

período, assim como custos mais elevados, ou em alguns casos menores, do que os 

estimados. Embora tenham sido classificadas em setores, as diretrizes 

estabelecidas partiam do entendimento de que o desenvolvimento dependeria de 

uma transformação estrutural vinculada a mudanças tecnológicas, mas também do 

enfrentamento de problemas estruturais da sociedade e de seu território.  

Nesse contexto, em 1959, foi criada a SUDENE – Superintendência do 

Desenvolvimento do Nordeste, dirigida por Celso Furtado, orientada pelas teorias 

concebidas por ele e seu grupo na CEPAL – Comissão Econômica para a América 

Latina. Analisando a configuração da TVA – Tennesse Valley Authorothy, fundada 

em 1933, pode-se acreditar que o exemplo de planejamento regional americano foi 

uma das referências para seu estabelecimento. 

Entre as principais diretrizes da SUDENE estavam previstos incentivos à 

industrialização do Nordeste com base na utilização de recursos locais e do 

fortalecimento do setor agrícola voltado para abastecimento do mercado interno.  

De acordo com Francisco de Oliveira (2011), a predominância das propriedades da 

terra concentrada em latifúndios, que fortalecia o poder social, econômico e político 

da oligarquia agrária regional, dificultou o projeto de industrialização empreendido 

pela SUDENE. Por outro lado, estendeu o poder de setores dominantes da 

burguesia do Centro-Sul para o Nordeste, que se aproveitou dos incentivos fiscais 

para atividades de produção e comércio. Em outras palavras, o mercado da região 

Nordeste foi captado pelas forças dominantes do Sudeste, levando a um desmonte 

de estruturas econômicas regionais.  

O Sudeste, destacadamente, a indústria paulista liderou o fornecimento de produtos 

para as demais regiões do país, o que a fortaleceu e acentuou o processo de 

acumulação concentrada com a ampliação do mercado interno. A articulação 

regional promovida pela expansão dos sistemas de transporte, principalmente as 

rodovias, favoreceu a hegemonia da região, cada vez mais fortalecida. 

Por mais que a orientação nacional desenvolvimentista do Governo Vargas (1930 -

1945) em diante indicasse a necessidade da integração do território nacional, 

também promoveu a concentração dos investimentos nos insumos de produção no 
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sudeste, mais detidamente no eixo territorial Rio – São Paulo. Dessa forma, foi se 

consolidando o núcleo central de desenvolvimento do país e foram fortalecidas as 

condições gerais para ali ocorrer a expansão dos capitais nacionais e estrangeiros. 

O período entre 1955 e 1961 se caracterizou por uma importante atuação do Estado 

em prol da industrialização brasileira, destinada a impulsionar o setor de bens de 

consumo e de produção. Destacadamente: o automobilístico, de plásticos, química 

pesada, derivados de petróleo e petroquímico, máquinas e ferramentas (LIMA, 1987 

apud SCHIFFER, 1989). 

Uma diretriz definitiva na condução dos processos de produção implementados foi a 

facilitação da entrada de capitais estrangeiros. Estes impulsionaram a implantação 

de setores industriais baseados em tecnologia mais avançada do que a instalada até 

então. Entretanto, a transferência tecnológica vinha com defasagem, muitas vezes 

com métodos e materiais já em desuso nos países desenvolvidos.  

―Constituiu-se desse modo o que se poderia chamar de sociedades industrializadas 

dependentes. O perfil resultante diferia radicalmente das sociedades e das 

economias dos países centrais, caracterizando-se pela alta concentração de renda, 

dos equipamentos e da população e baixa remuneração da mão de obra local. O 

modelo implantado no Brasil obedeceu a essas especificações.‖ (REIS, 1995, p.38). 

A instrução nº113 da Sumoc autorizava a isenção de taxas de importação às 

empresas estrangeiras que investissem em setores sem similar no Brasil. No 

período de 1955 a 1961, teriam entrado 721 milhões de dólares, enquanto no 

período dos seis anos anteriores, 97 milhões (SCHIFFER,1996, p.39). 

Tabela 20: Aplicação dos investimentos estrangeiros entrados pela Instrução 113 – SUMOC 1955-60. 

 

estados 
 

percentagem 

 

São Paulo 
 

 75,98% 

Rio de Janeiro   6,83% 

Guanabara   5,96% 

Minas Gerais   5,64% 

Pernambuco   1,80% 

Bahia   1,41% 

Rio Grande do Sul   1,04% 

Outros estados   1,34% 
 

TOTAL 
 

 

100,00% 

Fonte: LIMA (1967) p.123 apud SCHIFFER (1989) p.100. 
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De acordo com a sistematização de dados elaborada por SCHIFFER (1989): ―Do 

valor global destas aplicações, 57,8% vincularam-se a máquinas e automóveis, 9,4% 

a química e farmacêutica e 9,2% a siderurgia e metalúrgica‖ (SCHIFFER, 1989, 

p.100). Do total de investimentos, 75,98% destinaram-se ao estado de São Paulo, 

aproximadamente 13% ao Rio de Janeiro, 5,64% a Minas Gerais (LIMA 1967 apud 

SCHIFFER, 1989). 

―A partir desse momento em que se instaura predominantemente no polo paulista o 

processo de industrialização pesada, é nesse espaço econômico que seriam 

centralizadas as decisões de ‗onde‘, ‗quando‘ e ‗em que setor‘ o capital que domina a 

dinâmica de acumulação à escala nacional, deve investir. Assim – a despeito de 

incentivos regionais, a partir desse momento não teria sentido em falar-se em 

‗industrialização autônoma‘ em qualquer outra região.‖ (CANO, 1985, p.253). 

A política econômica nacional amparou a expansão da infraestrutura e da indústria 

com base na tecnologia e no capital internacional, repetindo a estratégia de 

momentos anteriores, sem o viés nacionalista da Era de Getúlio Vargas.  

―Uma diferença importante do Programa de Metas em relação aos planos anteriores 

estava no fato de que o Governo Federal não assumia a responsabilidade exclusiva 

pela sua implementação. De acordo com os números compilados por Jorge Monteiro 

da Costa (1971), o governo era responsável direto pela execução de cerca de 60% 

dos empreendimentos previstos (40% com recursos do orçamento da União e o 

restante de responsabilidade da Administração Indireta, inclusive sociedades de 

economia mista). 30% dos projetos seriam de responsabilidade de empresas 

privadas, que poderiam se valer do financiamento de entidades públicas (BNDE e 

Banco do Brasil, principalmente, que controlavam 15% das fontes de recursos do 

programa), e, detalhe importante, 10% das aplicações dependiam de recursos dos 

orçamentos de governos estaduais.‖ (REZENDE, 2009) 

Formou-se um tripé para propiciar o salto da industrialização, composto pelo Estado, 

o capital internacional e o capital nacional. O Estado assumiu os investimentos em 

áreas que necessitavam de grande aporte de capital e longo prazo, enquanto o 

capital internacional veio para o Brasil a fim de aproveitar a grande oferta de mão de 

obra e o crescente mercado consumidor. As unidades das grandes indústrias 

estrangeiras primordialmente executavam montagem e armazenagem de produtos. 

Enquanto o capital nacional configuraria a produção de menor porte para alimentar a 
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cadeia, a indústria nacional se estruturava de forma debilitada, ineficiente e 

dependente (PRADO JR., 2000). 

 ―O Plano de Metas revelou pela primeira vez, a possibilidade de cooperação entre o 

setor privado – mobilizado por meio de grupos executivos – e o setor público – 

organizado em torno do BNDE. A taxa de crescimento da economia ultrapassou as 

médias dos dois quinquênios anteriores – 7% ao ano entre 1957 e 1962, contra 

apenas 5,2% nos períodos precedentes‖ (ALMEIDA, 2004). 

Juscelinino justificava a cooperação estrangeira em função da técnica e do capital 

nacional serem insuficientes para promover o desenvolvimento almejado. Através 

dessa estratégia houve um reposicionamento do Brasil em relação à dependência 

externa que havia sido reduzida na Era Vargas, segundo IANNI (1991): ―Vargas 

superou a dependência por intermédio da nacionalização das decisões sobre política 

econômica. JK realizou o desenvolvimento por meio da reelaboração das condições 

de dependência‖. 

―Os resultados do plano ultrapassaram as previsões. O PIB cresceu, no período 

1956-1960, à taxa média anual de 8,1%. A construção de rodovias superou a meta 

em 15% (14.970 km) e a pavimentação, em 7% (6.202 km). A capacidade instalada 

na produção de energia elétrica aumentou em 4,8 milhões de kw (95,4% da meta). A 

produção de veículos automotores atingiu 321,2 mil unidades (92,3%). Foi, também, 

elevada a expansão da produção de cimento (87,3% da meta), aço (99% da meta) e 

petróleo (75,5%). Poucos foram os resultados que ficaram bem abaixo da meta 

estabelecida, como foi o caso do trigo e da construção de ferrovias (55,1%)‖ 

(PAGNUSSAT, 2006). 

Não é uma grande surpresa que a meta de ampliação das ferrovias não tenha sido 

cumprida. Afinal, entre os principais investidores estrangeiros, houve a supremacia 

da indústria automobilística, que consolidou a opção rodoviarista como condutora da 

implantação das novas infraestruturas nas escalas local, regional e nacional. 

Além do Plano de Metas, o carismático discurso de Juscelino Kubitschek estava 

centrado no desenvolvimento, imbuído de seu significado em prol do bem estar 

econômico e social. Derivado do programa eleitoral, o mote ―cinqüenta anos em 

cinco‖ havia conduzido a concepção do plano econômico de seu governo. 
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Figura 71: O presidente Juscelino Kubitschek durante conferência sobre "O Desenvolvimento 

Econômico e as Metas do Governo", no Clube Militar. 

 

Fonte: Acervo Arquivo Jornal O Globo. 

 

3.2.5  Plano Trienal de 1963 

Em 1961, foi criado o Ministério Extraordinário do Planejamento, sob o comando de 

Celso Furtado, que coordenou a concepção do Plano Trienal de Desenvolvimento 

Econômico e Social a partir do fim de 1962. O plano foi embasado em um 

diagnóstico abrangente da situação econômica do país, e visava elaborar políticas e 

programas voltados para conciliar a estabilização macroeconômica com a 

preservação do crescimento e contemplar alguns objetivos distributivistas 

(ANDRADE, 2004). Apresentado em dois volumes, o plano buscava a redução das 

desigualdades regionais e sociais e para tanto indicava reformas institucionais (de 

base). 

As eleições presidenciais que elegeram Jânio Quadros foram muito acirradas. A 

vitória arrasadora de Jânio sobre seu principal oponente, o Marechal Lott (1894-

1984), foi acompanhada da vitória do candidato a vice-presidente da chapa de Lott, 

João Goulart (à época a legislação previa disputas separadas entre presidência e 

vice-presidência). Ao mesmo tempo, e a formação do Congresso Nacional não 

acompanhava o alinhamento político do Executivo, que teve grande dificuldade em 

pautar as questões nacionais. Jânio Quadros renunciou em 1961, seis meses depois 
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de tomar posse. Em seguida, foi instaurado um regime parlamentarista que duraria 

até 31 de dezembro de 1962. A presidência da república ficou sob o comando de 

João Goulart até março de 1964, quando um golpe militar o depôs. 

Embora tocasse em temas polêmicos como a proposta de reforma agrária, 

viabilizando o acesso a terras consideradas improdutivas, não foi isso, ou a falta de 

consistência de seu conteúdo, que impediu o plano de ser implementado. Tratou-se 

de uma disputa, pois o Legislativo teve seus poderes reforçados pela Constituição 

de 1946 e, naquela conjuntura, manteve uma postura de enfrentamento ao 

Executivo e, assim, o Plano Trienal de 1963 foi abandonado. 

―Entre suas metas estavam: a elevação em 7% do Produto Nacional Bruto (PNB) e o 

repasse desse crescimento para os salários; redução da inflação para níveis 

inferiores a 10% até 1965; refinanciamento da dívida externa; promoção das 

chamadas Reformas de Base, sobretudo a agrária; e a melhoria do ensino. Para 

reduzir a inflação, Furtado elaborou um plano que tentaria diminuir os gastos 

públicos, aumentar impostos e captar recursos do setor privado. O Plano Trienal é 

considerado um avanço já que ofereceu uma abordagem abrangente à economia e 

concentrou-se em problemas sociais. Mas ele acabou fracassando por causa das 

resistências às reformas estruturais no conturbado ambiente político que marcou o 

governo Jango. Em 1963, a inflação subiu a 90,6% e o PIB avançou apenas 0,6%.‖ 

(REZENDE, 2009) 

O plano trienal tinha como objetivo de curto prazo enfrentar a aceleração 

inflacionária, conter a deterioração das contas externas, para em seguida, melhorar 

a redistribuição de renda e retomar o desenvolvimento. Lamentavelmente, ―o Plano 

Trienal não funcionou: a taxa de crescimento do PIB recuou de 6,6%, em 1962, para 

0,6%, em 1963, e a inflação atingiu 82%‖ (PAGNUSSAT, 2006, p.32). 

A execução do plano saiu do âmbito do Ministério do Planejamento e passou para o 

da Fazenda. O plano foi abandonado depois da saída de Celso Furtado de seu 

cargo de Ministro. ―No entanto, o esforço desenvolvido durante o trabalho de 

elaboração desse plano contribuiu para dar mais um passo importante no sentido da 

criação de condições propícias ao fortalecimento da atividade de planejamento no 

Brasil.‖ (REZENDE, 2009) 

Os planos econômicos foram concebidos como instrumentos de planejamento 

voltados para a estabilização ou dinamização econômica, em prol do crescimento, 
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mesmo que em detrimento de promover as regiões menos equipadas, embora 

também explicitassem a intenção de promover o desenvolvimento das diversas 

regiões do país. A materialização dos planos no território, através de grandes 

projetos e obras de infraestrutura, expressa o predomínio da lógica de investimentos 

concentrados nas regiões de maior grau de desenvolvimento a fim de ampliar as 

vantagens de acumulação. Entretanto, isso não impediu que se reproduzissem 

desigualdades socioespaciais internamente a essas regiões, caracterizando a 

heterogeneidade desses territórios.  

―O território foi tanto um instrumento quanto um produto do ―capitalismo nacional‖, 

através das estratégias espaciais implícitas e explícitas do Estado. Surgiu o 

planejamento regional. O desenvolvimento reforçou o papel da urbanização como 

base para a industrialização, favorecendo novamente a concentração econômica no 

sudeste.‖ (BECKER & EGLER, 1990, p.86). 

Os planos não foram capazes de reconfigurar a condição de desigualdade estrutural 

de nossa sociedade e do território nacional em suas diversas escalas, no sentido de 

promover aproximações. No máximo, foram atenuadas as discrepâncias de 

infraestrutura de transportes inter-regional. 

A prática do planejamento através dos planos econômicos entre as décadas de 1940 

e 1960 impulsionou o fortalecimento e a de implantação de polos de 

desenvolvimento, podendo ser compreendida como uma reinterpretação da ―Teoria 

de Polarização‖ de Perroux (1955). Assim, ―de descritiva, a teoria do crescimento 

espacialmente desequilibrado através de polos de crescimento se tornaria 

prescritiva, dando origem a políticas e estratégias de polarização.‖ VAINER (2007)  

O eixo territorial Rio de Janeiro – São Paulo, em toda sua extensão apresenta 

características de heterogeneidade que se complementam para impulsionar os 

diferentes polos inseridos em seu contexto regional. Com a finalidade de melhor 

compreender os processos de urbanização desencadeados no período – 

polarização, periferização, conurbação e metropolização, nas diferentes escalas – foi 

dada ênfase em alguns lugares específicos do eixo territorial, nas metrópoles 

nacionais, nos projetos da Cidade dos Motores em Duque de Caxias, da CSN em 

Volta Redonda, ambos no estado do Rio de Janeiro e do CTA em São José dos 

Campos, São Paulo. 
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4. A convergência entre o plano econômico e o urbanístico 

 

A herança do pensamento dos socialistas utópicos, conforme classificação de 

CHOAY (1997), permaneceria como referência na concepção de novas cidades no 

século XX e embasaria soluções que vieram a ser desenvolvidas pelo urbanismo 

moderno. Vale ressaltar que este é compreendido como o que se materializa como 

proposições de espaço urbanizado na sociedade industrial. 

Com a intensificação da produção industrial e a decorrente pressão dos processos 

de urbanização sobre as cidades existentes, a partir da segunda metade do século 

XIX, o urbanismo passou a assumir um caráter mais científico. 

―A conquista de maior racionalidade e eficiência, na cidade industrial, pressupõe um 

razoável alto nível de conhecimento técnico e requer, também, considerável 

padronização nos processos de produção e distribuição. Isto só é possível se a 

organização econômica e política formalizar seus regulamentos e processos.‖ 

(SJÖBERG,1975, p.221) 

Além de lidar com os núcleos urbanos existentes, as proposições de espaços 

projetados passaram a materializar novas formas urbanas, principalmente voltados à 

produção. A racionalização imposta às necessidades produtivas passou a ser 

preconizada nos espaços pensados para a implantação de novas indústrias.  

Ainda em meados do século XIX, uma série de novos núcleos foi construída atrelada 

aos eixos ferroviários priorizando as condições ideais para a produção industrial no 

Reino Unido. Modelo que foi sendo replicado nas mais diversas partes do mundo, 

inclusive no Brasil. 

O investimento público planejado estrategicamente, no que concerne ao conceito de 

―cidade regional‖, desenvolvido por Stein, vem desde as teorias de Christaller, Lösch 

e Von Thunen. Há o registro de alguns trabalhos empíricos tais como o de Robert E. 

Dickinson (1905 - 1981): ―City, Region and Regionalism‖ (Londres, 1947) e de outros 

trabalhos como o de Karl Fox (1917 - 2008) sobre o ―sistema de áreas econômicas 

funcionais‖58, que estabelecem um sistema integrado de cidades regionais. Esses 

estudos consideravam que um grupo de cidades com estrutura industrial semelhante 

poderia conformar associações para alcançar economias de escala na 

                                                           
58

 Economic Models for Area Development Research. Consultar HALL (1975). 
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implementação de investimentos públicos e, assim, contribuíram para fundamentar a 

importância do planejamento regional. 

Com base nessas teorias, o Estado intervencionista keynesiano, inicialmente no 

Reino Unido, passa a agir na constituição de espaços regionais estratégicos para 

enfrentar os desequilíbrios e desigualdades entre os espaços estagnados e os 

economicamente desenvolvidos. 

Para aferir a condição de desenvolvimento econômico não bastaria equacionar o 

crescimento da economia. Seria fundamental avaliar o nível de renda per capita, a 

equidade da distribuição de renda e a estabilidade ou acréscimo de renda no tempo. 

Na tabela a seguir, é possível verificar como a renda per capita era muito superior 

nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, comparados ao restante do país e como 

ela diminuiu ao longo do tempo, apesar de aumento temporário em São Paulo. 

Tabela 21: Diferenças regionais da renda média por habitante (Brasil = 100) 

 1939 1970 1995 

NO
(1)

  79   56            68 
NE   33   38   49 
MG   61   69   88 
ES   62   69   90 
RJ 239 163 123 
SP 179 200 165 
PR   96   75 119 
SC   78   88 109 
RS 127 119 119 
CO 

(1)
   69   67   84 

DF - 175 206 

Fonte: FGV/FIBGE – Censo Demográfico e Contas Nacionais (1939 – 1970), IPEA (1995). NO
(1) 

 inclui TO em 

1995; CO
(1)

 inclui TO em 1939 -1970, apud CANO (1998) p.316. 

Uma das grandes contradições oriundas do próprio funcionamento do sistema 

capitalista é o fato de que nas grandes cidades e regiões onde haveria grande 

concentração de renda, haveria maior amplitude nos valores da renda dos 

indivíduos, ou seja, maior desigualdade socioeconômica (THOMPSON, 1960).  

Nesse sentido, fica a questão se o padrão de crescimento urbano com desigualdade 

não seria um impeditivo para se atingir o pleno desenvolvimento da sociedade. Pois, 

há o crescimento da riqueza gerada, mas, ao invés da distribuição, há concentração.  

Os ciclos de crescimento que podem levar à condição de desenvolvimento urbano 

podem ser constatados, numa primeira hipótese, a partir da instalação de novas 

unidades produtivas e, num segundo momento, a partir do engajamento de maior 

número de trabalhadores na indústria e nas demais atividades produtivas. 
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De forma geral, os processos de urbanização vinculados à industrialização geram a 

intensificação do crescimento urbano, tanto por adensamento, como extrapolando os 

limites das cidades. Esse fenômeno seria mundial, não uma especificidade do Brasil. 

 ―Supondo-se que as áreas rurais e as pequenas cidades da nação continuem a 

esvaziar-se e as grandes áreas metropolitanas continuem a abrigar a maioria dos 

migrantes, pode-se prever um padrão urbano em que, aproximadamente, 2/3 da 

população dos Estados Unidos viverão em duas dúzias de imensas áreas 

metropolitanas de mais de um milhão de habitantes, dentro de uma ou duas 

décadas.‖ (THOMPSON, 1975, p. 449) 

A conurbação, conforme conceito de GEDDES (1904), atingia em larga escala os 

municípios contíguos à Capital de São Paulo a partir dos anos 1940, pois a região já 

acomodava a crescente atividade industrial desde as primeiras décadas do século 

XX. Esses municípios formavam um complexo urbano industrial que se consolidaria 

como dos mais importantes da América Latina já nos anos 1950. Nesse momento, o 

processo de metropolização suplantava a interpretação de conurbação, pois 

configura a expansão física acompanhada do crescimento demográfico, do 

desenvolvimento econômico e da instalação de lógicas sociais específicas, sendo 

que a organização desse território estaria associada à industrialização (MEYER et al 

2003). Dessa forma, a crescente urbanização do núcleo de São Paulo extrapolou os 

limites do município e foi ocupando áreas antes rurais de seu entorno, consolidando 

uma extensão contínua de moradias e áreas com indústrias, especialmente ao longo 

dos vetores ferroviário e rodoviário. 

Tabela 22: Cidade de São Paulo e seus Arredores: Indústria – Número de Estabelecimentos 

Industriais, segundo os Municípios1907-1939  

Municípios  1907     1939 
Capital 162 8.511 
Guarulhos - 94 
Cotia - 22 
Itapecerica - 39 
Juqueri - 100 
Santos André - 513 
Santo Amaro - - 
São Bernardo 7 - 
Sub-total 169 9.279 
Mogi das Cruzes - 97 
Salesópolis - 15 
Guararema - 26 
Santa Isabel - 107 
Parnaiba - 49 
Sub-total - 294 

Total 169 9.573 

Fonte: FONTE DOS DADOS BÁSICOS: Crescimento da   População no Estado de São Paulo e Seus Aspectos   

Econômicos USP – Faculdade de Filosofia,Ciências   e Letras – José Francisco de Camargo – Boletim n˚ 153 – 

Vol. III –1952 apud EMPLASA (2001) p.83. 
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 ―Em 1900 (o estado de SP) compreendia 13% da população nacional e em 1907 

abarcava 16% da produção industrial, cifra que saltaria para 31% em 1919 e para 

45% em 1939.‖ (CANO, 1998, p. 58) 

Antes de 1930, o Brasil importava a maior parte dos produtos manufaturados que 

consumia e, à exceção da indústria têxtil, poucos setores tinham produção 

significativa. A capacidade de manter essas importações era financiada pelas 

exportações de produtos agrícolas, com a primazia do café nesse conjunto. Com a 

crise de 1929, a quebra geral dos produtores de café e o rompimento dessa 

estrutura econômica, as importações foram drasticamente reduzidas, em função 

principalmente da dificuldade do governo gerenciar a balança comercial e a questão 

cambial. Esta situação de crise aguda estimulou a industrialização no país. Se as 

importações despencaram, a procura interna por produtos industrializados manteve-

se. O resultado foi o que Skidmore chamou de ―surto de industrialização 

espontânea‖, respaldado por uma política de intervenção estatal promovida pelo 

governo, na década de 1930 (SKIDMORE, 1979. p.65-67).  

Tabela 23: Estado de São Paulo - Número de Estabelecimentos Industriais, Operários e Valor da 
Produção, segundo os Gêneros de Indústria:1950 

Gêneros de  
Indústria 

Estabelecimentos  Operários  Valor da Produção 
(em mil réis) 

N˚s Absolutos 
 

    %  N˚s Absolutos %  N˚s Absolutos     % 

Alimentação 7.876 32,1    45.828 9,5  12.480.512 22,8 

Têxtil 1.522 6,2  141.730 29,2  11.706.089 21,4 

Metalúgicas e  
Mecânicas 

1.150 4,7    56.606 11,7          5.308.033 9,7 

Químicas e 
Farmacêuticas 

   772 3,1    32.585 6,7  4.605.586 8,4 

Cerâmicas, Vidros e 
Cristais 

3.498      14,3   45.212 9,3          2.492.762 4,6 

Construção Civil    952 3,9    25.499 5,3  2.475.764 4,5 

Vestuário e 
Toucador 

1.586 6,5    24.530 5,1          2.175.394 4,0 

Materiais de 
Transporte 

   207 0,8      7.389 1,5  1.699.708 3,1 

Borracha     54 0,2      5.964 1,2  1.439.955 2,6 

Papel e Papelão    188 0,8    11.766 2,4  1.259.874 2,3 

Outros 6.714 27,4     87.735 18,1  8.980.347 16,4 

Total        24.519 100,0   484.844 100,0        54.624.024   100,0 

Fonte: FONTE DADOS BÁSICOS: A Cidade de São Paulo – Estudo de Geografia Urbana, vol. III – Grupo de 
Geógrafos dirigido por Aroldo de Azevedo – Companhia Editora Nacional, 1958 apud EMPLASA (2001) p.80. 

Entre as décadas de 1940 e 1950, houve uma expansão do parque industrial em 

vários setores, de bens de consumo duráveis, automóveis e eletrodomésticos; bens 

intermediários, siderurgia, papel, petroquímica e borrachas; e bens de capital, 
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máquinas e equipamentos (EMPLASA, 2001, p.23). Esse crescimento industrial se 

expandiu também para outras regiões do Estado. 

Assim como o processo de metropolização, o processo de conurbação que o 

antecede, também se manifesta em outras partes do eixo Rio São Paulo, 

especialmente ao longo da Rodovia Dutra, na região compreendida entre São José 

dos Campos e Caçapava – Taubaté. Essa área de conurbação não atinge o mesmo 

grau de densidade populacional que a Região Metropolitana de São Paulo, nem 

mesmo que a Região Metropolitana do Rio de Janeiro, onde as cidades sedes dessa 

grande configuração regional de caráter urbano formam núcleos de atração 

importantes nesse grande vetor (Consultar Apêndice A). 

No Brasil, a acelerada urbanização no período do primeiro ciclo desenvolvimentista, 

entre 1930 e 1964, lançou as bases da estruturação do espaço nacional, 

fundamentado em espaços regionais diferenciados e hierarquizados, embora 

interdependentes. Tanto na escala nacional, regional, urbana e intraurbana, a 

articulação entre seus espaços se dá de forma desigual e combinada. 

O caráter desenvolvimentista era combinado a uma postura de Estado 

conservadora, centralizadora e autoritária, sem pretensão de transformar as 

estruturas fundamentais de uma sociedade constituída nas bases da desigualdade.  

―É evidente que o progresso não beneficia a todos igualmente e que o ônus da nova 

ordem social cai pesadamente, sobre os que dependem do valor pecuniário da 

própria força de trabalho.‖ (FERNANDES, 1979. p.202) 

Em paralelo, o setor privado, ao desmobilizar investimentos nas atividades 

produtivas no campo, aprofundou a dicotomia entre o meio rural estagnado e a 

modernização ligada ao processo de industrialização e ao meio urbano. 

As expectativas progressistas ao longo do século XX, baseadas na transição da 

predominância do modo rural de vida para o urbano, não promoveram melhores 

condições de igualdade e inserção social. O processo de urbanização brasileiro foi 

acelerado e desequilibrado, acentuando desigualdades socioespaciais, gerando 

periferias precárias, sem atributos da urbanidade idealizada pela crença no viés 

positivista do que viria a ser o desenvolvimento econômico fundamentado na 

industrialização. Os impactos ambientais, urbanos e sociais negativos fizeram parte 

da produção do espaço no modelo capitalista periférico (MARICATO, 1996). 
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―A explicação para essa acelerada urbanização está em primeiro lugar na 

industrialização, em segundo lugar na des-ruralização da produção com a expulsão 

dos trabalhadores do interior dos estabelecimentos produtivos [...], na fortíssima 

concentração de renda que provocou uma verdadeira corrida para as cidades com o 

trabalho ―informal‖ como processo perverso de aproveitamento da força de trabalho 

disponível e na adoção de um padrão de transportes baseado na rodovia.‖ 

(OLIVEIRA, 2004. p.27) 

As grandes cidades, especialmente Rio de Janeiro e São Paulo, concentraram a 

atratividade de populações migrantes em busca de trabalho mesmo antes da crise 

de 1929, frente às expectativas geradas pela crescente ampliação das atividades 

industriais que, por sua vez, ali se instalavam em função das condições gerais 

oferecidas. 

Tabela 24: Evolução da População Urbana Segundo as Capitais: 1900 – 1910 – 1920 – 1930  

Capitais 1900 1910 1920 1930 

 
TGCA (%) 

 

 
1910/1900 

 
1920/1910 

 
1930/1920 

D. Federal 691.565 905.013 1.157.873 1.505.595 2,73 2,49 2,66 
São Paulo 239.820 375.439 587.072 887.810 4,59 4,57 4,22 
Salvador 205.813 242.176 284.463 335.309 1,64 1,64 1,64 

Belém 166.121 198.763 237.819 284.549 1,81 1,81 1,81 
Recife 113.106 193.429 241.888 390.942 5,51 2,26 4,92 

Manaus 61.211 68.196 75.977 84.646 1,09 1,09 1,09 
São Luís 36.798 44.268 53.256 64.069 1,87 1,87 1,87 
Teresina 45.316 51.150 57.733 57.110 1,22 1,22 -0,11 
Fortaleza 48.369 65.816 79.184 126.666 3,13 1,87 4,81 

Natal 16.056 22.322 31.035 43.149 3,35 3,35 3,35 
João Pessoa 28.793 36.398 53.629 84.623 2,37 3,95 4,67 

Maceió 36.427 61.281 75.065 107.756 5,34 2,05 3,68 
Aracaju 21.132 28.264 37.805 50.564 2,95 2,95 2,95 
Vitória 11.850 18.371 22.095 30.169 4,48 1,86 3,16 
Niterói 53.433 68.150 86.941 110.898 2,46 2,46 2,46 

Curitiba 49.755 60.800 76.658 102.713 2,03 2,34 2,97 
Florianópolis 32.229 36.578 41.513 47.113 1,27 1,22 1,27 
Porto Alegre 73.764 115.791 181.185 256.550 4,61 4,63 3,49 

Cuiaba 34.393 36.723 33.920 42.041 0,61 -0,79 2,17 
Goiania 13.475 15.815 21.387 26.943 1,61 3,06 2,34 

Belo Horizonte 13.472 33.245 56.914 116.981 9,45 5,52 7,47 
Rio Branco -- 23.340 20.379 25.564 -- -1,35 2,29 

Fonte: FONTE DOS DADOS BASICOS: A República Velha (Instituições e Classes Sociais) – Edgar Carone –  

Difusão Europeia do Livro – 1970. EMPLASA (2001) p.25. 

Ao migrar do campo para a cidade, as condições de integração social foram 

mantidas no sentido da subordinação aos detentores do poder econômico e à 

ocupação dos espaços residuais. A localização da moradia dos diferentes grupos 

sociais evidenciava a segmentação do espaço urbano em territórios desiguais em 
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termos de qualidade e salubridade já antes da virada do século XIX para o XX, 

quando o regime de trabalho passou do escravo para o assalariado. 

O modo de moradia do trabalhador urbano foi primeiramente o cortiço, depois a 

favela e a casa auto-construída no loteamento periférico, que continuaram a existir 

mesmo com a implementação de políticas públicas de provisão habitacional.  

O processo de desenvolvimento brasileiro acumulava e reproduzia contrastes entre 

a riqueza e a pobreza, seguindo essencialmente a lógica do funcionamento do 

sistema capitalista de ser desigual e combinado59. Enquanto isso, o planejamento 

econômico não reduzia, mas ao contrário reforçava essa lógica. 

Os processos migratórios foram se intensificando, mas além do fluxo rural – urbano 

intrarregional, foi notável o êxodo dos estados do nordeste e de Minas Gerais para o 

Rio de Janeiro (e Distrito Federal - GB) e São Paulo. 

Tabela 25: Movimento migratório inter-regional (a) Fluxo acumulado até 1950 

 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico (vários anos) apud CANO (1998) p.409. 

A limitação da capacidade de absorção de mão de obra nos processos de produção 

ligados à economia formal consolidou a condição de exclusão social da população 

migrante que não encontrou trabalho nas grandes cidades. De acordo com VILLAÇA 

(1988), a configuração intraurbana das metrópoles formadas no período de 

industrialização nos moldes fordistas consolidou a condição dicotômica entre centro 

e periferia. Os desequilíbrios se revelariam no contraste entre espaços qualificados 

por investimentos, concentração de infraestrutura e capitais, além de modernização 

contínua e outros onde estaria expressa a pobreza e a precariedade urbana. 

                                                           
59

 conforme já afirmara TROTSKY (1909). 
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As aspirações de progresso imbuídas na idéia de modernização através da 

industrialização sofreram um embate com a realidade que se materializava numa 

urbanização desequilibrada e contrastante. Ao mesmo tempo em que a maioria da 

população se fixava em meio urbano de forma precária, os espaços centrais e os 

destinados às camadas mais privilegiadas eram valorizados por intervenções 

urbanísticas que reforçavam os preceitos da modernização. 

Vale destacar a atuação de Prestes Maia em São Paulo e Agache no Rio de Janeiro 

como pioneiros em elaborar propostas de planejamento urbano mais abrangentes, 

planos de intervenção que visavam adequar o crescimento, a expansão e a 

transformação das cidades que passavam por processos mais intensivos de 

urbanização na fase do impulso de industrialização no Brasil (TOLEDO,1996, p.239). 

Esses planos tinham por objetivo dar maior fluidez ao tráfego, oferecer melhor 

funcionamento e embelezamento urbano, favorecendo o atendimento das 

necessidades econômicas das cidades que se modernizavam. A influência derivava 

das proposições urbanísticas adotadas na Europa e nos Estados Unidos. 

O conceito de planejamento ligado à economia permite uma interpretação mais 

política e ideológica de sua definição. No campo do urbano, o planejamento se 

reveste de uma imagem de instrumental técnico, entretanto, exerce papel político e 

apresenta teor ideológico (ALMANDOZ, 2009). 

A elaboração de proposições de planejamento que viriam avaliar e considerar as 

carências urbanas para além das áreas mais bem estruturadas, surgiu com os 

estudos da SAGMACS, conduzidos pelo Padre Lebret em São Paulo. Os planos 

elaborados para o Rio de Janeiro no período estudado nunca chegaram a enfrentar 

os desafios de equacionar as carências urbanas, por mais que o plano de Agache já 

revelasse a desigualdade de condições na distribuição socioespacial. 

A industrialização promovida pelo Estado e forças produtivas dos setores privados 

provocaram uma acelerada urbanização concentrada nos grandes centros, dando 

propulsão ao processo de metropolização, notadamente em São Paulo e Rio de 

Janeiro. 

SANTOS (1996) destaca que, a partir da década de 1940, a Região Metropolitana 

de São Paulo já passava a registrar incremento mais significativo do que a Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro. A atratividade do Rio de Janeiro seria reduzida 
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frente à crescente concentração da produção industrial e consequente ampliação 

das expectativas de oportunidades de emprego em São Paulo. Mais tarde, isso se 

daria também em função da transferência da Capital Federal para Brasília. 

A concentração e polarização da produção industrial no eixo territorial Rio – São 

Paulo seguiu a lógica das economias de escala e otimização dos recursos 

disponíveis, fatores que propulsionaram o processo de crescimento e também de 

desenvolvimento econômico da região. 

O processo de transferência da ênfase do termo urbanismo para planejamento 

acompanhou a modificação da influência europeia para a norte-americana no 

pensamento e na prática das intervenções no espaço urbano, o que mudaria 

gradativamente de dimensão da cidade para o âmbito da região com alcance não 

mais na escala local e sim regional, de amplitude nacional. 

A mudança epistemológica do urbanismo para o planejamento foi impulsionada por 

instituições continentais para a região da América Latina. Entre elas destacam-se a 

Sociedad Interamericana de Planificación (SIAP) e o Consejo Latinoamericano de 

Ciencias Sociales (CLACSO), ao qual esteve vinculada a Comisión de Desarrollo 

Urbano y Regional, patrocinados pelas fundações norte americanas FORD e 

ROCKFELLER (ALMANDOZ, 2009). 

 

4.1 A estruturação do eixo territorial Rio – São Paulo 

Ao situar o enfoque da discussão desta tese no território é importante reafirmar a 

compreensão derivada da interpretação de SANTOS (2000): 

―O território não é apenas o resultado da superposição de um conjunto de sistemas 

naturais e um conjunto de sistemas de coisas criadas pelo homem. O território é o 

chão e mais a população, isto é, uma identidade, o fato e o sentimento de pertencer 

àquilo que nos pertence. O território é a base do trabalho, da residência, das trocas 

materiais e espirituais e da vida, sobre os quais ele influi.‖ (p.96,97) 

Na análise do processo brasileiro, a estruturação do território é motivada, 

primordialmente, pela razão econômica a fim de estabelecer as condições gerais 

para a expansão da produção, essencialmente, vinculada ao sistema capitalista. 
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O binômio urbano Rio de Janeiro – São Paulo oferecia conjuntamente a diversidade 

de bens e serviços que determinaria o grau de centralidade e estabeleceria a 

hierarquia superior do eixo entre os demais lugares do país. Haveria, no entanto, 

uma pluralidade de ―lugares centrais‖ ao longo do eixo que se estruturou na região, 

principalmente com a implantação da Rodovia Presidente Dutra. Esses lugares, 

configurados pelo conjunto de atributos de caráter urbano das mais diversas 

categorias, seriam parte integrante da estrutura geral do sistema hierarquizado da 

rede urbana ali consolidada, que conjugada a espaços rurais de produção e naturais 

preservados, formaria o eixo territorial. 

A ideia de ―eixo‖ se remete aos vetores lineares que conectam as cidades do Rio de 

Janeiro e São Paulo: o rio, a ferrovia Central do Brasil, a ―Estrada Velha‖ Rio – São 

Paulo, a Rodovia Dutra e ainda as ligações aeroviárias, em especial a ‗Ponte Aérea‘. 

Esses vetores, articulados por pontos nodais, configurados pelos centros urbanos 

que historicamente se formaram ao longo do Vale do Rio Paraíba do Sul, formam 

uma trama que conforma a região, a qual corresponde mais a uma nebulosa do que 

a uma área delimitada por um rígido perímetro. 

A costa que foi base para assentamento de portos marítimos, estabelecidos a partir 

de processos econômicos anteriores, como o ciclo do ouro, da mineração e do café, 

com o aperfeiçoamento de estruturas logísticas, passou a ter outra função, a de 

lazer. Destacadamente, Santos se estabeleceu como o maior porto nacional de 

articulação da produção cafeeira e exportação a partir do século XIX, enquanto 

demais estruturas portuárias, como por exemplo, de Ubatuba, Paraty e, em certa 

medida, o próprio porto do Rio de Janeiro, foram perdendo importância ao longo dos 

anos. Assim, essas cidades tiveram que se reconfigurar para estabelecer ―um lugar‖ 

na rede que se organizava nesse eixo. 

O ponto de inflexão no desenvolvimento regional foi o investimento na indústria 

siderúrgica ao situar a CSN em Volta Redonda. Esse projeto garantiria a propulsão 

da indústria nacional. Para a escolha de sua localização específica no eixo Rio – 

São Paulo, foram avaliados os fatores de acessibilidade para recepção da matéria 

prima provinda de Minas Gerais e os fluxos para a distribuição dos produtos pelos 

vetores ferroviários, rodoviários e também de acesso aos portos. Outros fatores de 

escolha determinantes foram as condições de segurança para as instalações, além 

da disponibilidade de recursos hídricos e energéticos. 
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O projeto de modernização da nação foi materializado nas iniciativas de 

territorialização do planejamento econômico concebido pelo Estado nacional entre 

1930 e 1964, na prática, uma experiência de planejamento regional ao eleger o eixo 

Rio – São Paulo como o território a ser estruturado para consolidar o núcleo de 

desenvolvimento nacional, destacadamente, através da suplementação de 

infraestrutura e na promoção de novos núcleos urbanos voltados à indústria. 

As propostas de novos núcleos, da CSN, da Cidade dos Motores e do CTA 

reproduziam parâmetros, diretrizes e, inclusive, soluções formais inseridas na 

tradição das teorias e práticas do pensamento urbanístico do século XX, 

especialmente, as difundidas no âmbito das ―company towns‖, das cidades 

industriais de Garnier, das cidades jardim de Howard e dos preceitos da cidade 

moderna pregados pelos CIAMs, especialmente, a partir da Carta de Atenas. 

Na estruturação do eixo territorial Rio - São Paulo, os sistemas de transporte 

precederam os empreendimentos propulsores da produção industrial. A região 

complementar aos núcleos principais se ampliaria com a presença de melhores 

condições de tráfego, enquanto a participação de determinados lugares se reduzia 

pela ausência ou insuficiência de infraestrutura de transportes. 

 

4.1.1 A infraestrutura de transportes 

Uma pré condição para a consolidação do eixo territorial Rio de Janeiro – São Paulo 

como núcleo do desenvolvimento nacional foi o conjunto de condições gerais 

propícias à produção industrial, destacadamente, a infraestrutura de transportes. 

Conforme visto no Capítulo 1, a trama de caminhos de ligação entre São Paulo, Rio 

de Janeiro, Minas Gerais e o litoral articulou núcleos que foram se estabelecendo 

desde o século XVII. A antiga Estrada Rio de Janeiro - São Paulo, que havia sido 

construída no período colonial, tendo passado por melhorias no Império, só foi 

deixando de ser tão utilizada a partir da ligação ferroviária que se completou em 

1877, que viria a ser a Ferrovia Central do Brasil (REIS, 1996 b. p. 55). 

A economia cafeeira desencadeou a implantação de infraestrutura de transportes e 

energia que, além de impulsionar a própria atividade em suas etapas de produção e 

comercialização, foi também responsável por estruturar uma rede urbana e oferecer 

melhores condições para a expansão da industrialização no estado de São Paulo. 
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Na passagem do século XIX para o XX, além da economia cafeeira fortemente 

estabelecida no Sudeste, fundamentalmente em São Paulo, no Sul e no Centro 

Oeste predominava a atividade de pecuária extensiva, no Nordeste a agro-indústria 

açucareira, além de alguma produção mais expressiva de algodão e cacau, 

enquanto na Amazônia tinha destaque a extração da borracha. Em síntese, essas 

eram as atividades econômicas preponderantes que conduziram a configuração dos 

espaços regionais no Brasil (PRADO JR., 1957).  

A articulação entre as regiões era precária. O escoamento da produção do interior 

para o litoral se dava por sistemas ferroviários isolados entre si que se conectavam 

com portos regionais, onde as mercadorias eram embarcadas em navios de longo 

curso e seguiam para a Europa ou América do Norte. A interligação interna do país 

era limitada e precária. A navegação de cabotagem atendia as áreas portuárias, mas 

o interior era muito desconectado, até mesmo porque os sistemas ferroviários 

dispunham de sistemas de bitolas incompatíveis entre si, dificultando a continuidade 

dos fluxos entre as diferentes regiões (BARAT, 1991).  

É importante ressaltar que, assim como no caso dos sistemas de infraestrutura 

urbana, a infraestrutura ferroviária e portuária passou a ser um negócio explorado 

pelas empresas dos países centrais, especialmente da Inglaterra, que detinham 

tecnologia e recursos para investir nesses setores. 

Embora insuficientes frente as dimensões continentais do Brasil, as ferrovias foram 

fundamentais para induzir a ocupação territorial. Por exemplo, desde o início da 

industrialização, além de pequenos núcleos industriais, formavam-se assentamentos 

residenciais de trabalhadores ao longo da EFCB – Estrada de Ferro Central do 

Brasil, que através do trem mantinham conexão com os locais de trabalho, 

inicialmente nas capitais, tanto em São Paulo, como também no Rio de Janeiro, 

onde os ―subúrbios‖ se adensaram e caracterizaram como moradia das classes 

trabalhadoras. 

A linha da EFCB, com seus 499,1 quilômetros de extensão, partia da Estação D. 

Pedro II, no centro do Rio de Janeiro e seguia até a Estação do Norte, atual Estação 

Roosevelt, no Largo da Concórdia, bairro do Brás na cidade de São Paulo. O 

percurso contava com 83 paradas durante o trajeto Rio - São Paulo. De acordo com 

LANGENBUCH (1971), a partir da estação Roosevelt, no sentido da Rua do 

Gasômetro, se constituía um ―eixo de urbanização linear‖ (p.79), induzindo o 
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crescimento local, além do já apontado adensamento dos núcleos formados junto às 

estações do percurso. 

A partir dos anos 1920, o sistema de deslocamento sobre pneus começava a 

competir com os trilhos. A crescente presença do automóvel na vida da elite paulista 

incentivou a criação do Automóvel Clube de São Paulo que, ao promover circuitos 

esportivos, contribuiu para a abertura e manutenção de trechos de estradas de 

rodagem nos arredores de São Paulo, fazendo uso da influência de seus membros 

na gestão dos recursos públicos. Entre os mais ilustres estava Washington Luis 

(1869 - 1957), que iniciou seu mandato como Presidente do Estado de São Paulo 

em maio de 1920 e que ostentava o notório bordão ―governar é construir estradas‖.  

Ao assumir seu mandato, Washington Luis determinou a execução imediata da 

estrada São Paulo - Campinas, valendo-se da legislação da qual ele mesmo havia 

sido promotor que possibilitava a utilização de mão de obra de presidiários, 

reduzindo assim os custos da construção.  

Logo no início de sua gestão, foi estabelecido o Plano Geral Rodoviário do Estado 

que definia grandes eixos radiais a partir da Capital paulista, acompanhando os 

principais vales. Seriam eles: dos rios Tietê, do Mogi-Guaçu, do Paranapanema e do 

Paraíba do Sul no sentido do Rio de Janeiro (REIS, 1996 b. p. 61). 

Figura 72: Plano Geral Rodoviário do Estado de SP (1920-1924). 

 
Fonte: apud REIS (1996b) p.66. 
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As ligações rodoviárias de âmbito local começaram a ser expandidas a partir dos 

anos 1920 em complementação ao transporte ferroviário. Essa passou a ser uma 

estratégia para superar as dificuldades operacionais de articular os diferentes 

sistemas ferroviários em prol da unificação do mercado interno.  

Em 1922 já haviam sido empreendidas obras de melhoria nos trechos da antiga 

estrada no sentido do Rio de Janeiro, no trecho da Capital a Mogi das Cruzes e 

Jacareí. Até 1924 o governo paulista havia concluído o trecho de São Paulo a 

Silveiras, com 253 km (REIS, 1996 b. p. 63). Conhecida como "Estrada Velha", ela 

ainda existe, sendo composta por diversos trechos: SP-62, SP-64, SP-66 e SP-68. 

Washington Luís se tornaria Presidente da República em 1926 e, em dois anos, 

concluiu as obras da Estrada Rio - São Paulo. No mesmo período executou uma 

nova via em opção à Estrada de Ferro Rio – Petrópolis, primeira linha do sistema 

ferroviário brasileiro, construída pelo Barão de Mauá e inaugurada em 1854. A 

estrada entre Rio de Janeiro e Petrópolis seria a principal obra rodoviária do Brasil 

até a construção da Via Anchieta, concluída em 1947.  

Em 1929, o Brasil contava com 53.928 veículos (REIS, 1996 b. p. 55). Sem dúvida, 

era uma parcela bastante reduzida da população que possuía veículo próprio. 

Embora, a partir dos anos 1920, o transporte rodoviário tenha passado a se 

apresentar como uma alternativa, entre 1920 e 1950, a malha ferroviária nacional se 

ampliou em mais de 8.000 quilômetros. De 1900 até 1950, a malha ferroviária 

nacional passou de 15,3 mil km para 36,6 mil km (CNT, 2013).  Durante esse 

período, houve o desenvolvimento de novas tecnologias que permitiram a 

substituição de trens movidos a vapor por outros de tração elétrica e mais tarde, por 

motores a diesel. Com a evolução tecnológica, foi adquirida maior eficiência na 

operação do sistema ferroviário, entretanto, esse atributo não garantiu sua 

preponderância frente aos interesses envolvidos na ampliação do sistema 

rodoviário.  

Desde o início dos anos 1930, o estado de São Paulo buscava institucionalizar um 

órgão que seria responsável pela concepção e gestão do sistema rodoviário. Em 

julho de 1934, foi criado o DER - Departamento de Estradas de Rodagem, através 

do Decreto nº 6.529. Em 1935, era inaugurado o trecho da estrada entre São José 

dos Campos e Campos do Jordão, já sob responsabilidade do DER. 
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Entre seus procedimentos, o DER implantou o Cadastro e Estatística de Tráfego que 

permitia adotar padrões técnicos avançados para a época na elaboração de planos 

rodoviários, embora tenha sido apenas em 1943, a promulgação do Decreto nº 

13.623 que estabelecia normas e parâmetros para o traçado de rodovias no estado.  

Com grande autonomia técnica, o DER de São Paulo dependia de repasses do 

Governo do Estado até 1946, quando passou a assumir maior autonomia financeira 

e captar recursos diretamente do Fundo Rodoviário Nacional. 

Segundo BARAT (1991), com a crise desencadeada depois de 1929, houve 

significativa redução dos volumes exportados e importados, levando ao declínio dos 

sistemas ferroviário e portuário, em função da redução das receitas operacionais.  

Dessa forma, o Estado passou a adotar medidas institucionais e destinar recursos 

financeiros para fortalecer as condições de expansão do sistema de transporte 

rodoviário. Em 1934, através do Decreto nº 24.497, foi aprovado o Plano Geral de 

Viação Nacional.  

Figura 73: Plano Geral de Viação Nacional (1934). 

 

Fonte: http://www.fau.usp.br/docentes/depprojeto/c_deak 



200 
Do plano econômico à estruturação do território: o eixo Rio de Janeiro – São Paulo 

No plano de 1934 foi concebida a proposta da construção de uma nova estrada 

entre São Paulo e Santos, que viria a ser a Via Anchieta, a qual viabilizaria uma 

ligação mais eficiente da Capital Paulista à Baixada Santista e foi executada entre 

1939 e 1947, quando foi inaugurada. 

Outra diretriz datada de 1934 era a nova estrada entre São Paulo e Campinas, cujas 

obras foram iniciadas em 1940, sob a conjuntura da Segunda Guerra Mundial. Esta 

estrada, que viria a ser a Anhanguera, foi concluída em 1948 até Jundiaí e em 1950 

até Campinas. A segunda pista da Anhanguera e a pavimentação do trecho paulista 

da Rodovia Fernão Dias, para Minas Gerais, só se concluiriam em 1953.  

Em 1937, havia sido criado o DNER – Departamento Nacional de Estradas de 

Rodagem, com a finalidade de planejar, executar obras e manutenção das rodovias 

federais. 

Em paralelo, foram implementadas estratégias para garantir a viabilidade do uso de 

veículos movidos por combustíveis derivados do petróleo, buscando expandir sua 

produção no país. Em 1938, foi criado o Conselho Nacional do Petróleo e, em 1940, 

foi instituído o Imposto Único sobre Combustíveis e Lubrificantes, cobrado sobre 

produtos importados.  

Quanto à infraestrutura de navegação, o Estado privatizou a Companhia Lloyd-

Brasileiro em 1937 e a Companhia de Navegação Costeira em 1942. Conforme 

mencionado anteriormente, a partir de 1941, em função da Segunda Guerra, navios 

brasileiros passaram a ser afundados, o que motivou ainda mais a opção pela busca 

de soluções baseadas no sistema de transporte rodoviário. 

Entre o início dos anos 1930 e o imediato período pós Segunda Guerra, eram muitos 

os desafios para o desenvolvimento do país, em destaque, estava o da integração 

de seu mercado interno, superando os pontos de estrangulamento do transporte de 

insumos e da produção. 

Da Segunda Guerra em diante, com a intensificação da industrialização e o 

acelerado processo de urbanização houve grande incremento do transporte de 

cargas no país. Apesar das relativas vantagens do custo do modal ferroviário em 

sua operação, os custos relativos à sua adequação para propiciar a interligação dos 

diferentes sistemas e a implantação de redes complementares seriam elevados. 

Somados a essa condição, estavam presentes os interesses da indústria 
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automobilística internacional. Nesse contexto, a opção pelo rodoviarismo 

prevaleceu. 

A partir da progressiva expansão do sistema rodoviário em detrimento de 

investimentos suficientes nos sistemas ferroviário e de navegação, houve uma 

transformação estrutural no sistema de transportes no país. As ferrovias foram 

perdendo o interesse para o capital estrangeiro, enquanto os portos regionais foram 

perdendo participação na dinâmica da economia nacional, concentrando no Porto de 

Santos as atividades mais significativas de comércio exterior. Na trilha do 

desenvolvimento, a crescente integração do mercado interno se viabilizou pela 

interligação das economias regionais pelo transporte rodoviário.  

―A ação governamental se voltou, deste modo, para a construção e pavimentação de 

rodovias e a encampação de atividades privadas em processo de deterioração 

econômica e financeira nos setores ferroviário, marítimo e portuário. Esta ação 

aprofundou-se bastante no pós-guerra e ao longo dos anos cinqüenta.‖ (BARAT, 

1991. p.14) 

A principal função das ferrovias era a de transportar a produção agrícola e 

extrativista aos portos regionais alocados em diversos pontos da costa brasileira. O 

sistema ferroviário não tinha como premissa a intenção de interligar as diversas 

regiões do país no sentido de ampliar a articulação territorial. Nesse contexto, as 

ferrovias de relativa pequena extensão foram perdendo viabilidade ao final dos ciclos 

econômicos que suscitaram sua construção. 

Em 1957, foi criada a RFFSA - Rede Ferroviária Federal S.A., visando integrar a 

rede ferroviária pertencente à União sob um mesmo órgão. A operação das ferrovias 

representava 90% do déficit orçamentário público na ocasião (CNT, 2013). 

O grande impulso para a ampliação da malha rodoviária no país veio com a 

instituição do Fundo Rodoviário Nacional, atrelado ao Plano Nacional de Estradas de 

Rodagem, através do Decreto Lei nº 8.463 em dezembro de 1945. Dos recursos 

desse fundo, 40% eram destinados ao DNER - Departamento Nacional de Estradas 

de Rodagem, 60% destinados aos estados que deveriam aportar o equivalente a 

50% dos recursos federais para executar seus planos. Em 1948, a parcela de 60% 

destinada aos estados foi reduzida para 48%, sendo os 12% complementares 

destinados diretamente aos municípios. Os recursos provinham da arrecadação do 

Imposto Único sobre Combustíveis e Lubrificantes. Entre outras obras, esse fundo 



202 
Do plano econômico à estruturação do território: o eixo Rio de Janeiro – São Paulo 

proporcionou a conclusão da Rodovia Dutra, ligando o Distrito Federal à Capital 

paulista. 

A Rodovia Presidente Dutra, inaugurada em 1951, possibilitou uma ligação mais 

rápida entre as metrópoles do Rio de Janeiro e São Paulo em estrada asfaltada. O 

percurso rodoviário entre as duas cidades passou a ser mais curto, dos 550 

quilômetros através da Estrada Velha Rio de Janeiro – São Paulo, para 402 

quilômetros da Via Dutra. Os 20 quilômetros de aproximação da Capital paulista, no 

trecho entre São Paulo-Guarulhos, foram construídos como pista dupla desde o 

início, em conjunto com a obra de retificação do Rio Tietê, empreendida pelo Estado 

de São Paulo. A duplicação de toda a extensão da Rodovia Dutra só seria concluída 

em 1967. 

―(...) as auto estradas passaram a desempenhar com relação às indústrias o papel de 

fator locacional anteriormente desempenhado pelas ferrovias.‖ (LANGENBUCH, 

1971, p.213). 

A industrialização e a urbanização prosseguiram mais intensificadas nos municípios 

com acesso direto à Rodovia Dutra, processos que, posteriormente, também seriam 

reproduzidos ao longo das demais rodovias construídas no estado de São Paulo 

(Vale observar os mapeamentos da taxa de urbanização no Anexo 1). 

De Queluz, a Rodovia Dutra seguiu direto para o Estado do Rio de Janeiro, não 

passando por Silveiras, Areias, São José do Barreiro, Arapeí e Bananal. Como 

consequência, estas cidades pararam no tempo.  

Figura 74: Traçado da Estrada Velha Rio de Janeiro – São Paulo x Rodovia Dutra. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Depois do declínio da produção cafeeira na região, pela segunda vez, as cidades do 

"Vale Histórico" tornaram-se as ―cidades mortas‖, reforçando a apreensão de 
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Monteiro Lobato (1919) e de Caio Prado (1943), indicando que, sem estradas, 

haveria ainda mais estagnação. 

―A decadência da lavoura cafeeira, iniciada ainda no Império, na parte oriental da 

província de São Paulo, bem como no Rio de Janeiro e Minas Gerais, chegará em 

boa parte destas cidades à sua consumação final. Somente as ruínas de velhas 

mansões senhoriais, antigas residências de opulentos fazendeiros, denotam nelas a 

rápida passagem da riqueza do café, as plantações desapareceram e em seu lugar 

não encontramos outra coisa que uns pobres pastos que alimentavam um gado 

miserável e ralo.‖ (PRADO JR., 1957. p 233) 

Em contrapartida, nos núcleos atendidos pela nova rodovia, a população crescia e a 

indústria prosperava. Nos ―Anais da VII Convenção dos Industriais do Interior‖, 

realizado em maio de 1956, em Sorocaba - SP, está registrada a seguinte 

constatação sobre a região do Vale do Paraíba: 

―Considerando apenas os principais municípios, possui o Vale do Paraíba, no 

momento, 966 estabelecimentos industriais com total de 24.000 empregados, 

números esses que tornam mais expressivos ao se levar em conta que a aceleração 

do seu desenvolvimento vem se dando muito recentemente.‖60 

A suplementação do parque produtivo com indústrias ligadas à tecnologia aceleraria 

o ritmo do desenvolvimento econômico, o que aconteceria com a implantação das 

indústrias de motores veiculares e aeronáuticos. Primeiramente, em Duque de 

Caxias, posteriormente, em São José dos Campos. 

O plano de expansão rodoviária teve o suporte técnico de profissionais qualificados, 

não apenas estrangeiros, pois, desde sua fundação, em 1894, a Escola Politécnica 

preparava engenheiros para atuar na construção civil, o que também diferenciou a 

capacidade de desenvolvimento tecnológico e econômico de São Paulo. 

O estado de São Paulo liderava a abertura de novas estradas. Tendo sido clara a 

opção rodoviarista em detrimento das ferrovias, visando ampliar a ramificação das 

estradas de rodagem, foi prevista a construção da Autoestrada do Oeste a partir da 

Capital paulista rumo ao sudoeste do estado em 1963. Esta viria a ser a Rodovia 

Castelo Branco, que atenderia a região anteriormente interligada pela Estrada de 

Ferro Sorocabana, e seu primeiro trecho seria inaugurado ainda em 1963. 
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 Plano Preliminar de São José dos Campos – SP (1961). 
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A infraestrutura de transportes instalada no Sudeste, especialmente no estado de 

São Paulo, baseada na articulação de sua Capital com o interior do estado e do 

país, com o Rio de Janeiro, Distrito Federal até 1960, e com o exterior, através de 

sua ligação com o Porto de Santos, foi fator determinante para configurar vantagens 

locacionais superiores em relação às demais regiões do país. Nesse contexto, 

houve a intensificação da importância estratégica do eixo territorial Rio de Janeiro – 

São Paulo na promoção do projeto de desenvolvimento nacional. 

 

4.1.2 A disponibilidade energética 

No Brasil, na década de 1890, a produção de energia elétrica ainda era reduzida e a 

distribuição limitada à prestação de alguns serviços públicos urbanos e a empresas 

de energia locais e independentes, pequenas centrais hidrelétricas, primordialmente, 

para atender à atividade industrial (GOMES & VIEIRA, 2009). 

Figura 75: Principais acontecimento no campo da energia elétrica no Brasil (1880 -1930). 

 
Fonte: apud GOMES; VIEIRA (2009). 

A canadense Light and Power Co. chegou ao Brasil, primeiro em São Paulo, em 

1899, fundando The São Paulo Tramway, Light and Power Company Limited, e 

depois no Rio de Janeiro, em 1905, estabelecendo The Rio de Janeiro Tramway, 

Light and Power Company Limited. Os investimentos estrangeiros em infraestrutura 

geravam uma possibilidade de lucro tanto na implantação, como na exploração dos 

serviços, aumentando em muito o interesse pelo empreendimento. Portanto, foi 

colocada uma oportunidade de expansão das economias centrais pela exportação 

de capitais. 
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Atrás de oportunidades no negócio de geração e distribuição de energia, nos moldes 

do grupo Light, em 1924, o grupo Amforp – American Foreign Power Company, de 

capital norte-americano chegou ao Brasil. 

Segundo GOMES & VIEIRA (2009), houve uma conciliação de interesses, a Light se 

instalou no eixo Rio - São Paulo e a Amforp concentrou suas atividades no interior 

de São Paulo e em diversas capitais do país, como Porto Alegre, Recife, Natal e 

Vitória, entre outras.  

É relevante atrelar a disponibilidade energética à concentração da produção 

industrial no Sudeste desde o início do século XX, embora a tabela a seguir também 

revele significativa presença da indústria no Rio Grande do Sul. 

Tabela 26: Número de Estabelecimentos e Empregados, segundo a Posição dos Cinco Maiores 
Centros Industriais do País: 1912 

Local 
Estabelecimentos  Empregados 

N˚s Absolutos %  N˚s Absolutos % 

São Paulo 3.321 35,0    42.843 29,6 

Distrito Federal    642 6,8    22.466 15,5 

Rio de Janeiro    587 6,2    13.910 9,6 

Rio Grande do Sul 1.199 12,7      9.256 6,4 

Minas Gerais    732 7,7      9.786 6,8 

Outros Estados 2.994 31,6    46.259 32,1 

Total 9.475 100,0  144.520 100,0 

Fonte: FONTE DOS DADOS BÁSICOS: A Cidade de São Paulo – Estudo de Geografia Urbana, vol. III – Grupo 

de Geógrafos dirigido por Aroldo de Azevedo – Companhia Editora Nacional,1958 apud EMPLASA (2001) p.76. 

A questão da disponibilidade energética no Vale do Paraíba antes do início do 1º 

Ciclo Desenvolvimentista também foi condição determinante para habilitar seu 

potencial como região estratégica para o planejamento de investimentos. 

O desenvolvimento industrial a partir da Primeira Guerra Mundial exigiu a expansão 

da capacidade de abastecimento energético e, entre 1905 e 1920, foram construídas 

diversas pequenas centrais hidrelétricas. Além da capacidade instalada nos 

arredores da Capital do estado, no Vale do Paraíba Paulista, destacavam-se as 

usinas Turvo (1907), em São José dos Campos, Sodré (1912), em Guaratinguetá, 

Bocaina (1912), em Cachoeira Paulista e Isabel (1915) em Pindamonhangaba. Na 

década de 1920, passaram a funcionar as usinas do Chapéu, em São Luis do 

Paraitinga (1925) e a Vaticano (1926), em Roseira. A Usina Fojo, em Campos do 

Jordão, deu início a suas operações em 1930 (SANTOS, 2007). 
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Entre 1890 a 1930, a capacidade instalada de energia elétrica no Brasil, teria 

aumentado 61.709,52%.61 

Tabela 27: Evolução da potência instalada no Brasil 

 

ANO 
POTÊNCIA INSTALADA 

HIDROELÉTRICA POTÊNCIA TOTAL 

1901        3.756          8.384 

1910      63.143        78.843 

1920    193.829      229.617 

1930    448.692      496.679 

1940    757.684      805.155 

1950 1.257.766   1.311.082 

1960 3.172.328   4.033.220 

1970 8.634.652 10.295.953 

Fonte: Ministério da Infraestrutura – Cadastro Nacional de Usinas; SIESE – Sistema de Informações 
Empresariais do Setor de Energia apud FERREIRA (2006). 

Logo no início do Governo Vargas, em 1931, foi retirada dos municípios a 

competência para autorizar a exploração da energia hidráulica, a qual passava a ser 

uma concessão da União. 

Outra medida que alterou e reduziu a atuação das empresas estrangeiras no setor 

foi, em 1933, a retirada da ―cláusula ouro‖, que permitia às concessionárias corrigir 

suas tarifas pela depreciação da moeda. A partir de 1934, foi instituído o Código de 

Águas, o qual constituiu um marco regulatório no setor de exploração dos recursos 

hídricos, sintonizado com a progressiva nacionalização das fontes de energia, 

―julgadas essenciais à defesa econômica ou militar da nação‖ (CALABI, 1983, p.129-

130 apud RICCI, s/d) 

Simultaneamente ao início da Segunda Guerra Mundial, em 1939, o governo federal 

criou o CNAEE - Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica, subordinado à 

Presidência da República. O órgão ficaria responsável pelos assuntos pertinentes ao 

setor elétrico, considerado estratégico para o plano de desenvolvimento. Em 1945, 

visando ampliar o abastecimento energético foi criada a primeira empresa estatal 

federal de geração de energia elétrica, a Chesf – Companhia Hidroelétrica do São 

Francisco, focada no atendimento da região Nordeste, carente também da oferta de 

energia. 
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 (Lima, 1983:12) apud GOMES & VIEIRA (2009). Vale esclarecer: ―O conceito de capacidade instalada é: 

Energia = Potência x Tempo e fornece a soma das potências máximas de todas as máquinas instaladas no país 
e que geram energia elétrica num determinado instante. Logo, quanto maior a capacidade instalada, maior a 
quantidade de energia disponível para o consumo.‖ p.302 
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Perseguindo a diretriz de ampliação da infraestrutura para os meios de produção, ou 

melhoria das condições gerais, foram criadas outras empresas estatais ligadas ao 

desenvolvimento em setores estratégicos, mas em especial de energia. No processo 

desencadeado pelo planejamento estatal centralizado foram criadas a Petrobrás e a 

Eletrobrás em 1954. Esta guiaria suas ações pelo Plano Nacional de Eletrificação, 

também datado de 1954. O estado de São Paulo já havia elaborado seu próprio 

Plano Básico Energético em 1951 (SANTOS, 2007). 

No governo Kubitschek houve prioridade para os projetos do setor de energia 

elétrica. No período, foram construídas várias usinas hidrelétricas, fundada a 

segunda empresa geradora federal de energia, Central Elétrica de Furnas, com 

financiamento do Banco Mundial, criado o Ministério de Minas e Energia (MME) e 

incentivados os planos de expansão das empresas estaduais de energia. Embora o 

plano tivesse abrangência nacional, houve ênfase nas regiões sul e sudeste. 

Construída entre os estados de são Paulo e Minas Gerais, entre 1958 e 1965, 

Furnas também viria a incorporar a Companhia Hidroelétrica do Vale do Paraíba. 

Por mais que as iniciativas do Estado também buscassem atender a outras regiões, 

o aumento dos investimentos na produção de energia hidroelétrica continuou 

bastante concentrado, fazendo com que os estados de São Paulo e também do Rio 

de Janeiro se diferenciassem em muito dos demais estados da União. 

Tabela 28: Capacidade geradora instalada de energia elétrica (MW) e número de telefones instalados 
(x 1000) Brasil e Estados selecionados. 

 

Estados 
 

Energia Elétrica 
 

 

N˚ de telefones 
1956 1964  1959 1963 

São Paulo 1385 2267  396 479 
Rio de Janeiro + DF 845 1047  376 410 
Minas Gerais 443 1591  67 97 
Paraná 72 207  27 38 
Santa Catarina 62 143  9 12 
Rio Grande do Sul 116 400  55 64 
Pernanbuco 52 56  13 22 
Bahia 241 458  12 16 

Brasil 3360 6840  1007 1222 

Fonte: IBGE, Anuário Estatístico do Brasil (1965/1967); Boletim Estatístico (1958/1959/1962) apud SCHIFFER 

(1999) p.91. 

A importância da disponibilidade de um sistema de abastecimento de energia para 

dar viabilidade às condições gerais de produção, criando a base para o 

desenvolvimento industrial, conduziria a escolha locacional para o estabelecimento 

de espacialidades adequadas a sua expansão. 
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Além disso, a configuração e qualidade dos sistemas de transporte e comunicação 

seriam fatores determinantes para definir a localização de investimentos voltados à 

produção industrial. Conforme está demonstrado na tabela acima, a telefonia era 

também muito mais expandida no sudeste do que no restante do país. 

Tabela 29: Principais etapas na formação do setor elétrico brasileiro (1880 -1979). 

1880-1930 

Monopólio privado — primórdios do uso da energia elétrica no Brasil, com a 
implantação dos primeiros empreendimentos nacionais e estrangeiros, dominados a 
partir da década de 1920 pelas empresas de capital estrangeiro.  
Corresponde ao período da República Velha. 

1931-45 

Presença do Estado — o Estado elabora as primeiras regulamentações no setor, 
com destaque para a implantação do Código de Águas, em 1934. A aceleração do 
desenvolvimento econômico brasileiro corresponde a um aumento da demanda de 
energia que não tem contrapartida em investimentos.  
Corresponde ao governo de Getúlio Vargas. 

1946-62 
Estado indutor — com a queda de Vargas, é estabelecida uma maior participação do 
Estado no setor elétrico, com aumento dos investimentos públicos, especialmente 
nas concessionárias estaduais. Criação da Eletrobrás em 1962. 

1963-79 
Modelo estatal — a Eletrobrás é a empresa indutora do processo de nacionalização 
e estatização do setor elétrico, efetuando grandes investimentos.  
É consolidado um novo modelo institucional que atingiu seu ápice em 1979. 

Fonte: extraído do Quadro 1 apud GOMES; VIEIRA (2009). 

 

4.1.3 A postura político militar 

Os primórdios dos vínculos entre os militares e a arquitetura no Brasil remontam à 

implantação dos fortes ao longo da costa, justamente, para viabilizar a defesa do 

território que ainda não era nacional, mas sim da Metrópole Portuguesa. 

No final do século XVIII, a estrutura militar no Vale do Paraíba do Sul era composta 

pelo ―2º Corpo de Cavalaria Ligeira de Guaratinguetá e Vilas do Norte de Serra 

Acima‖, distribuído em quartéis situados em Guaratinguetá, Cunha, 

Pindamonhangaba, Taubaté, Jacareí e Mogi das Cruzes; além do 4º Corpo de 

Infantaria‖, com quartéis em Guaratinguetá, Lorena, Pindamonhangaba, Taubaté, 

Jacareí e Mogi das Cruzes (BENTO, 1996). 

Entre 1893 e 1895, a Revolta da Armada teve influência direta na implantação de 

unidades do Exército em pontos estratégicos do Vale do Paraíba, principalmente, 

para proteger a ferrovia e os percursos entre o litoral e Minas Gerais. Destacam-se 

as localidades de São José dos Campos, Taubaté, Caçapava, Guaratinguetá e 

Lorena (BENTO, 1996, p.12). 
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O exército brasileiro ampliou a ocupação de pontos estratégicos do Vale do Paraíba 

no início do século XX. Sua primeira iniciativa com esse objetivo foi a implantação da 

Fábrica de Pólvora de Piquete em 1901, em ponto de articulação estratégica entre 

os estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. A unidade de produção era 

protegida pela Infantaria, que foi instalada em Lorena em 1902. 

A partir de 1919, Caçapava passou a sediar a tropa que viria a integrar a Força 

Expedicionária Brasileira durante a Segunda Guerra Mundial.  O CRI – Comando 

Regional foi instalado em Itatiaia em 1922, assim como o Sanatório Militar que era 

destinado ao tratamento da tuberculose, doença que acometia gravemente a 

população brasileira. 

Com o levante militar de 1924, foram concentrados efetivos militares em Mogi das 

Cruzes para deter forças revolucionárias que previam dominar o Vale do Paraíba 

(BENTO, 1996, p.13). Entre os revolucionários, encontravam-se Eduardo Gomes, já 

proeminente militar desde o episódio dos 18 do Forte de Copacabana, em 1922, e 

Juarez Távora, ambos assumiriam importante papel na Revolução de 1930. 

Em seguida à aclamação de Getúlio Vargas como líder do Governo Revolucionário, 

entre 30 e 31 de outubro de 1930, ele percorreu o Vale do Paraíba de trem, sendo 

ovacionado nas diversas estações ao longo do caminho. O percurso ao longo do 

eixo, carregado de significado para a nação, respaldaria a consagração de sua 

liderança. 

Uma consequência da ascensão dos militares ao poder foi a criação de uma então 

considerada moderna Escola Militar, que por razões estratégicas foi implantada em 

Resende, local da atual AMAN – Academia Militar de Agulhas Negras. Resende já 

acolhia o Quartel General do Destacamento do Exército do Leste, assim, em 1932, 

Getúlio Vargas confirmou a localidade como sede da nova escola. 

A AMAN, sediada bem próxima à divisa entre os estados do Rio de Janeiro e São 

Paulo, também seria de fácil conexão com Minas Gerais. A academia foi concebida 

no período de 1930 a 1932 e suas obras iniciadas em 1938. Sua inauguração foi em 

março de 1944, ainda durante a Segunda Guerra com a preocupação de fortalecer a 

estrutura para o exercício do Serviço Militar Obrigatório e a formação de oficiais para 

o Exército brasileiro. 
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A sede da AMAN foi implantada estrategicamente junto ao Pico das Agulhas Negras, 

na região onde se encontra o Parque Nacional de Itatiaia, o primeiro parque de 

caráter nacional a ser criado no Brasil, por força de um decreto de Getúlio Vargas 

em 1937. Portanto, o local é condicionado a uma ocupação moderada, por razões 

geomorfológicas e legais, estabelecendo dificuldades de penetração no território. 

Dessa forma, pode-se interpretar que houve uma clara escolha de lugar estratégico 

para promover a defesa e resguardar essa importante estrutura de eventual ataque 

inimigo, assim como a própria região de maior poder político econômico brasileiro. 

Com relação ao processo de industrialização do eixo Rio – São Paulo é possível 

reconhecer a tomada de decisões estratégicas de cunho militar, imbuídas de 

preocupações com o sistema de defesa nacional e de definição do planejamento 

territorial, na escolha das sedes dos principais elementos estruturais que viriam a 

dinamizar a região como um todo.  

Durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), à medida que cresce o 

envolvimento do Brasil com o conflito, os assuntos militares ganharam maior 

proeminência na pauta dos interesses nacionais, muito influenciados pelos 

interesses internacionais. A disputa entre o Eixo Alemanha-Itália-Japão, e os 

Aliados, que viriam a ser liderados pelos Estados Unidos, era replicada no país, sem 

clara definição do posicionamento das lideranças no Governo Getúlio Vargas 

durante boa parte do período inicial da Segunda Guerra. 

A Alemanha foi importante parceira comercial do Brasil, na transição da economia 

agroexportadora para a industrial. Foi significativa a exportação de café e a 

importação de máquinas e equipamentos dos germânicos, mesmo que já obsoletos. 

A aliança entre o governo brasileiro e o norte-americano só foi definida a partir dos 

acordos estabelecidos entre Roosevelt e Vargas com o comprometimento da 

destinação de recursos financeiros e tecnológicos com o objetivo de impulsionar a 

industrialização no Brasil. 

O acordo militar que permitiu a cessão das bases aéreas aos Aliados favoreceu a 

liberação de recursos para a implantação da CSN, sob orientação do engenheiro 

militar Coronel Edmundo Macedo Soares. Este, anos antes, após ser preso no 

levante militar de 1924, tinha fugido da prisão de Ilha Grande para estudar 

Siderurgia e Metalurgia na Europa (BENTO, 1996, p.13) 
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Com a construção da CSN, foi implantada a unidade de Infantaria Blindada em Barra 

Mansa, conhecida como o ―Batalhão do Aço‖. 

Entre os setores estratégicos, estava justamente a indústria ligada à Guerra, além 

da bélica, especialmente, a aeronáutica. A influência dos norte americanos e a 

criação de meios para treinamento e aprendizagem de militares brasileiros em suas 

instituições62 formaram uma base sólida de conexão entre os dois países. 

No processo de fortalecimento da dimensão política das forças armadas, em 1941, 

foi criado o Ministério da Aeronáutica a partir da fusão da Aviação Militar do Exército 

e da Aviação Naval da Marinha. 

Desde então, era debatida a ideia de implantar uma escola de alto nível de formação 

tecnológica em aeronáutica no Brasil. Entre os oficiais envolvidos nesse processo, 

estava o Coronel Casemiro Montenegro Filho que, em 1945, visita diversas 

instalações militares norte americanas, inclusive, o Wright Field, base aérea onde 

estava sediado o centro de desenvolvimento tecnológico da USAF – United States 

Air Force, o Air Force Institute of Technology em Ohio. Este viria a ser o modelo 

conceitual para a formação de um instituto com a mesma finalidade no Brasil. 

A interação entre os governos, assim como entre militares e técnicos, brasileiros e 

norte-americanos, promoveria as condições não apenas da disponibilização de 

recursos materiais, mas também humanos, especialmente, com a contratação de 

professores e técnicos que viriam a atuar no instituto brasileiro.  

O Brasil vivia um momento de pleno engajamento do Estado e da sociedade na 

modernização do país. O projeto de desenvolvimento nacional baseado na 

industrialização passa a incorporar um foco estratégico: a construção de um sistema 

de defesa. De acordo com DOMINGOS (2006): 

―A produção de conhecimento científico e tecnológico, um aspecto fundamental na 

construção das nações modernas, está intrinsecamente relacionado à defesa 

nacional‖. (DOMINGOS, 2006) 

Com o estreitamento das relações, ainda em 1945, o Professor Richard Harbert 

Smith (1894 - 1957), então chefe do Departamento de Aeronáutica do MIT - 
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 Entre elas o MIT – Massachussets Institute of Technology, onde o chefe do Departamento de Aeronáutica, 
Richard Harbert Smith, teve contato direto na formação de militares brasileiros e papel proeminente na 
concepção da escola de Engenharia Aeronáutica no Brasil. (Fonte: aeita.com.br, acesso em 16/09/2016) 
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Massachussets Institute of Technology, realiza uma Conferência63 no Auditório do 

Ministério da Educação – RJ a convite do Instituto Brasileiro de Aeronáutica e 

declara: 

―Como nenhum país poderá possuir indústria e comércio equivalentes aos de outras 

mais adiantadas, enquanto for subordinado à engenharia e às outras profissões 

correlatas dessas nações, o Brasil só poderá tornar-se independente das outras 

nações competidoras no comércio aéreo pela criação de escolas superiores nos 

campos da engenharia aeronáutica, aerologia, comércio aéreo e fabricação de 

aviões, e pela instalação, para essas especialidades, de laboratórios próprios de alto 

padrão científico. 

A partir daí, sob a orientação dessas instituições, o Brasil deverá desenvolver e 

fabricar tipos de aviões genuinamente brasileiros, e organizar linhas de navegação e 

aeroportos terminais brasileiros, perfeitamente aparelhados. Uma rede de linhas de 

transporte aéreo bem distribuída, abrangendo todo o território brasileiro, 

revolucionaria por completo o sistema econômico, agrícola e industrial do país. Tal 

sistema de transporte tornaria acessível o interior do país, mesmo as longínquas 

regiões amazônicas da borracha. 

Penso que as linhas aéreas serão para o Brasil o que são as estradas de rodagem e 

de ferro para a América e para a Europa.‖ 

O discurso promovia a aspiração à ascendência do Brasil a um papel determinante 

na nova configuração da distribuição de forças entre as nações depois da derrocada 

do Eixo na Segunda Guerra, propagando simultaneamente o alinhamento do país ao 

bloco dos Estados Unidos, sugerindo parceria e não competição. O Brasil seria de 

importância estratégica para os norte-americanos na América Latina. Na época, 

iniciara-se a disputa pelas áreas de influência das nações que se estabeleceriam 

como as duas potências mundiais: Estados Unidos e União Soviética, processo que 

viria a se configurar como a ―Guerra Fria‖, na qual a conquista dos territórios além de 

suas fronteiras era um dos objetivos, assim como o domínio do espaço aéreo e 

atmosférico.  

                                                           
63

 Conferência ―Brasil, Futura Potência Aérea‖, realizada em 26 de setembro de 1945, logo após o encerramento 
oficial do Conflito Mundial. Trecho reproduzido a partir do sítio eletrônica da Associação de Engenheiros do ITA. 
Fonte: http://www.aeitaonline.com.br/wiki/index.php?title=Brasil,_Futura_Pot%C3%A Ancia_A%C3%A9rea, 
acesso em 08/09/2016. 
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―A menos que o Brasil se descuide, o que creio não ocorrerá; espero vê-lo erguer-se 

ao poder como uma nação de comércio aéreo, e tornar-se o país mais importante em 

transporte barato de carga e misto de carga e passageiro, no hemisfério ocidental. 

No fato de serem as aviações comerciais americana e brasileira fundamentalmente 

complementares, não competidoras, para os EUA não é de interesse vital 

desenvolver, em grande escala, aviões de transporte ou linhas aéreas de carga 

dentro de seu próprio país.‖64 

Harbert Smith enfatiza a ideia de que ao final da Guerra a indústria aeronáutica 

mundial teria perdido recursos e espaço em três das mais fortes potências 

industriais: Alemanha, Itália e Japão, criando oportunidades para sua expansão no 

Brasil, desde que houvesse investimento em ensino e tecnologia. 

―O Brasil precisa criar suas escolas e seus laboratórios profissionais de aeronáutica, 

para poder sobrepujar os seus concorrentes na construção dos mais eficientes 

motores e aviões de carga.‖65 

Embora as tratativas e contatos tenham se iniciado no período da Segunda Guerra 

Mundial, apenas em março de 1952 foi firmado o Acordo Militar Brasil - Estados 

Unidos, através do qual passou a ser formalizada a cooperação entre os dois 

países, definindo parâmetros para essa articulação. Em troca do fornecimento de 

equipamentos, materiais e serviços pelos Estados Unidos, o Brasil ofereceria 

minerais estratégicos66. 

Com a Segunda Guerra Mundial, a proeminência da tecnologia adotada pela 

indústria bélica passa a conduzir a pauta da pesquisa científica mundial, com 

destaque para os setores da aeronáutica e da energia nuclear, além da indústria 

farmacêutica 67 . Estrategicamente, o conhecimento e a inovação na área da 

tecnologia espacial e de equipamentos de defesa visavam uso militar. 

―Em maio de 1946, o Almirante Álvaro Alberto da Motta e Silva (engenheiro de 

formação), representante brasileiro na Comissão de Energia Atômica do Conselho de 

Segurança da recém-criada Organização da Nações Unidas (ONU), propôs ao 

governo, por intermédio da ABC, a criação de um conselho nacional de pesquisa.‖68 
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 Trecho da Conferência ―Brasil, Futura Potência Aérea‖, proferida por Herbert Smith. 
65

 Idem. 
66

 Fonte: http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas2/artigos/EleVoltou/PoliticaDesenvolvimento acesso 
em 08 de agosto 2012. 
67

 Fonte: http://www.capes.gov.br/historia-e-missao , acesso em 22 de setembro de 2016. 
68

 Idem. 



214 
Do plano econômico à estruturação do território: o eixo Rio de Janeiro – São Paulo 

O Almirante Motta e Silva teria conduzido a formulação da política de compensações 

específicas, que consistia no fornecimento de minérios radioativos aos Estados 

Unidos em troca de apoio técnico e equipamentos para o enriquecimento do urânio 

no Brasil, livre da condição de garantir exclusividade aos norte-americanos 

(DOMINGOS, 2006). 

No processo de constituição de estruturas de apoio, a SBPC - Sociedade Brasileira 

para o Progresso da Ciência foi criada em 1948, sem fins lucrativos e com a missão 

de defender o avanço científico e tecnológico, visando o desenvolvimento 

educacional e cultural do Brasil. 

Quanto ao desenvolvimento tecnológico voltado à indústria aeronáutica, de acordo 

com as recomendações de Harbert Smith, ―todos os laboratórios nacionais de 

aeronáutica‖ poderiam ―ser construídos e concentrados num único grande centro de 

pesquisas e treinamento‖69. Seguindo essa diretriz, foi dado início a estudos para 

não apenas conceber, mas localizar estrategicamente no território nacional, este que 

seria o grande núcleo irradiador do desenvolvimento da indústria aeronáutica 

brasileira. Para tanto, foi criada a Comissão de Organização do Centro Técnico da 

Aeronáutica70, através da Portaria nº36 do governo federal em janeiro de 1946.  

O plano para o Centro Técnico previa a consolidação do instituto de pesquisa e 

formação com organismos auxiliares e a transformação do mesmo em uma 

fundação desvinculada do Ministério da Aeronáutica. 

A partir da implantação do CTA - Centro Tecnológico da Aeronáutica em São José 

dos Campos, em 1946, e da Escola de Especialistas da Aeronáutica em 

Guaratinguetá em 1950, viabilizaram-se as condições de promover a industrialização 

do setor aeronáutico no Brasil. 

Com a valorização do planejamento para promover o desenvolvimento e em apoio à 

política de fortalecimento da capacitação científica e tecnológica no país, são criados 

em 1951, o CNPq - Conselho Nacional de Pesquisas e a Capes - Coordenação de 

Aperfeiçoamento do Pessoal do Ensino Superior. 

Apesar de prever a promoção da investigação científica em qualquer área do 

conhecimento, em sua origem, entre as funções do CNPq havia destaque para seu 
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 Trecho da Conferência ―Brasil, Futura Potência Aérea‖ supracitada. 
70

 A Comissão foi composta pelo Tenente Coronel Benjamin Manoel Amarante, o Capitão de Aviação Engenheiro 
Aldo Weber Vieira da Rosa e o Engenheiro Hélio de Oliveira Gonçalves. 
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compromisso com a questão da segurança nacional, sobretudo quanto a atribuições 

relativas à política nuclear. O que permanece explícito no artigo 3º, item l, da Lei 

Federal nº 4.533 de 1964, que reestrutura o Conselho:  

―Colaborar, especialmente com o Conselho de Segurança Nacional e o Estado Maior 

das Forças Armadas, na formulação do conceito estratégico nacional, nos aspectos 

que dependam da ciência e da tecnologia‖ 

Desde sua criação, o CNPq esteve fortemente ligado aos militares. Estes, por sua 

vez, desempenharam muita influência não apenas no governo na Era Vargas, mas 

no imaginário e na vida da sociedade brasileira que almejava atingir o progresso 

pelas vias da modernização e passaram a acreditar na busca da ciência e tecnologia 

como um caminho para o desenvolvimento. 

―A construção de aparelhos militares modernos no país envolveu a formação de 

pessoal altamente qualificado, o domínio de conhecimentos especializados, a 

ampliação da infraestrutura econômica e o desenvolvimento de um parque industrial 

sofisticado. Nesse quadro, os militares se dedicaram ao desenvolvimento de áreas do 

conhecimento como a engenharia, a química dos explosivos, a geologia, a 

metalurgia, a cartografia, a oceanografia, a geografia, a climatologia, a estatística, a 

história, a veterinária e a medicina, não raramente assumindo papéis pioneiros.‖ 

(DOMINGOS, 2006). 

Como diretriz, o CNPq incentivaria a investigação e prospecção de reservas naturais 

de materiais apropriados ao aproveitamento para produção de energia atômica. O 

que, sem dúvida, interessava enormemente não apenas à comunidade científica, 

mas em muito aos militares, tanto brasileiros, quanto norte-americanos. 

Embora a lei de criação do CNPq determinasse a proibição da exportação dos 

minerais radioativos do país, essa regra cedeu a pressões externas. Conforme já 

citado, o Acordo Militar Brasil - Estados Unidos, firmado em 1952, viabilizou a 

exportação de minerais estratégicos. 

Com os crescentes conflitos de interesse no período da política nuclear brasileira em 

sua fase nacionalista, foi criada em 1954, a Comissão Nacional de Energia 

Atômica71 que, posteriormente, em 1956, veio a configurar a Comissão Nacional de 

                                                           
71

 A Comissão tinha por objetivo propor medidas necessárias à utilização da energia atômica, controlar as 
atividades referentes à energia nuclear, elaborar instruções para o aproveitamento da energia nuclear e opinar 
sobre a exportação de urânio e tório. Fonte: AEITA (2012). 
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Energia Nuclear - CNEN, a qual passou a ser gestora da atividade nuclear no Brasil, 

independente das atribuições do CNPq. 

A Capes - Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal do Ensino Superior, criada 

pelo Decreto nº 29.741 de 1951, foi concebida como agente que disponibilizaria 

recursos específicos para a formação de cientistas e pesquisadores no meio 

acadêmico. No contexto do segundo Governo de Getúlio Vargas, era prioridade 

fortalecer a formação de pessoal qualificado para assumir cargos na administração 

pública, com a crescente valorização do conhecimento técnico. 

―Em 1953, é implantado o Programa Universitário, principal linha da Capes junto às 

universidades e institutos de ensino superior. (O Presidente da CAPES, Anísio) 

Teixeira contrata professores visitantes estrangeiros, estimula atividades de 

intercâmbio e cooperação entre instituições, concede bolsas de estudos e apoia 

eventos de natureza científica.‖72 

Entre as universidades mais beneficiadas pelos recursos disponibilizados pela 

CAPES estavam a Universidade de São Paulo e a Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, os dois principais polos de desenvolvimento tecnológico do eixo territorial 

Rio de Janeiro – São Paulo. 

De acordo com a postura político-militar, havia a necessidade da proteção desse 

território que ampliava sua importância para o estabelecimento do projeto nacional 

no sentido da construção de uma nação soberana, desenvolvida, ou pelo menos, 

mais desenvolvida. Assim, esse território precisava ser resguardado do ponto de 

vista da defesa, para tanto foi estabelecida uma rede de quartéis e bases militares.  

A partir do levantamento realizado durante a elaboração desta tese foi possível 

verificar a disseminação dessas instalações ao longo de todo o eixo Rio – São 

Paulo, havendo maior presença das mesmas no Vale do Paraíba Paulista. O ponto 

central dessa camada de estruturas militares, sem dúvida, é a Academia Militar de 

Agulhas Negras, além do próprio CTA. 

Através da inauguração da Rodovia Dutra, em 1951, o Vale do Paraíba ampliou 

suas condições de acessibilidade e sua importância estratégica. As instalações 

militares também foram ampliadas, Lorena passou a sediar o Quartel General da 

Segunda Divisão do Exército, responsável por todo o território do sudeste em 1959. 
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 Fonte: http://www.capes.gov.br/historia-e-missao, acesso em 22 de setembro de 2016. 
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Em 1964, foi inaugurado o Quartel General da Brigada de Infantaria Motorizada em 

Caçapava e em Pindamonhangaba, o Segundo Batalhão de Engenharia de 

Combate, a Engenharia do Comando Militar do Sudeste. 

As estruturas físicas e elementos estruturais derivados de decisões no plano 

econômico foram pensados e implantados com o suporte de um planejamento de 

cunho físico territorial, contribuindo definitivamente para a estruturação do território. 

Para tanto, houve a concreta participação dos militares na escolha de pontos nodais 

estratégicos no eixo Rio de Janeiro – São Paulo. 

 

4.2 A materialidade do projeto de desenvolvimento 

Com a finalidade de estabelecer uma relação entre o significado de desenvolvimento 

e planejamento no plano econômico e para a finalidade intrínseca à atividade do 

arquiteto urbanista, ou seja, do planejamento urbano, dos planos de urbanização, 

dos projetos de urbanização e urbanismo, foram selecionados alguns exemplos para 

aferir a materialidade estabelecida entre a relação das decisões políticas e das 

diretrizes econômicas previstas por planos econômicos, criados entre 1930 e 1965, 

que efetivamente se implantaram no território, transformando e condicionando a 

configuração desse eixo territorial como um todo. Trata-se de evidenciar a 

importância dos projetos de cunho estratégico no período: da Companhia 

Siderúrgica Nacional em Volta Redonda, da Cidade dos Motores em Duque de 

Caxias e do CTA em São José dos Campos. 

Esses projetos materializam a interface entre o plano econômico e o planejamento 

urbano, com ênfase no viés modernista que se implantava a partir dos anos 1920. O 

edifício do Ministério da Educação inauguraria uma espacialização atrelada ao 

modernismo internacional, vigente nas correntes de vanguarda na Europa e também 

no restante do mundo. O Movimento Moderno no Brasil ganharia muitos adeptos e a 

produção de núcleos urbanos, especialmente conjuntos habitacionais, seria 

difundida daí em diante, com destaque para o período de 1930 a 1964 (BONDUKI & 

KOURY, 2012). 

Em paralelo, a abordagem e o caráter de planos de intervenção urbanística do início 

do século XX nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, baseavam-se nos 

preceitos da Escola de Belas Artes que, entre as décadas de 1930 e 1940, também 
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exploravam as diretrizes de cunho social do movimento moderno e, a partir dos anos 

50, sofreram crescente enfoque funcionalista derivado da também crescente 

influência norte americana, em detrimento da européia. 

Segundo ALMANDOZ (2009), foi na América Latina, destacadamente no Brasil, que 

projetos de caráter modernista ganharam destaque, não se podendo deixar de 

reconhecer o quanto a construção do espaço esteve atrelada ao projeto político de 

modernização da sociedade. O Estado passou a empreender projetos elaborados 

por arquitetos e urbanistas ligados ao movimento moderno para cidades 

universitárias, conjuntos habitacionais, edifícios institucionais e em planos para 

novas cidades, destacadamente industriais e capitais. 

O apoio dos Estados Unidos na divulgação da produção modernista brasileira se 

apresentou em pleno período da Segunda Guerra Mundial com a exposição Brasil 

Builds, em 1943 e, posteriormente, a exposição Modern Architecture in Latin 

America since 1945, no MOMA - Museum of Modern Art de Nova York.  

A interação dos profissionais brasileiros com as tendências internacionais no campo 

do urbanismo esteve ligada aos processos dos Congressos Internacionais de 

Arquitetura Moderna (CIAM).  

Junto com a política desenvolvimentista do Estado, a arquitetura e o urbanismo, 

assumindo cada vez mais um papel de planificação do território, construíram a 

imagem de progresso, ainda distante de um pleno sentido de desenvolvimento da 

sociedade.  

 

4.2.1 A CSN 

O eixo territorial Rio de Janeiro – São Paulo teve seu ritmo de crescimento e 

consolidação alterados a partir da implantação da CSN - Companhia Siderúrgica 

Nacional, fundada em 1941 e instalada no distrito Volta Redonda, à época parte do 

município de Barra Mansa. Junto com o projeto de implantação da usina da CSN, foi 

desenvolvido um projeto de Cidade Operária e um Plano Regional prevendo o 

impacto e os desdobramentos nos municípios vizinhos. O projeto de implantação da 

CSN estabelecia um complexo em que a indústria e a área urbana onde ele se 

inseria comporiam um conjunto único, seguindo os modelos conceituais das 

company-towns e da Cidade Industrial de Tony Garnier. Este complexo urbano-
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industrial se tornaria um poderoso propulsor de crescimento e de transformações 

econômicas, espaciais, sociais e políticas da região e da nação. 

A implantação da CSN fez parte de um projeto do governo brasileiro, de modernizar 

o país, investindo na indústria de base, estimulando a indústria de máquinas e 

equipamentos voltados para a produção de outros bens. 

De acordo com a crença na industrialização como caminho para o desenvolvimento 

havia o desafio de investir na produção de bens de capital, em especial na 

siderurgia. O governo Vargas entendia que a expansão da indústria siderúrgica era 

indispensável à criação da indústria de base e à expansão das ferrovias no Brasil. 

Para WIRTH (1973), o rearmamento europeu da segunda metade da década de 

1930, bem como o advento da Segunda Guerra Mundial, a partir de 1939, fez com 

que o Exército brasileiro enxergasse na construção da grande usina siderúrgica um 

dos maiores objetivos do país (p.XXIV). De fato, a siderúrgica seria estratégica para 

o desenvolvimento de diversos segmentos industriais, tais como: o mecânico, o de 

transportes, o químico e o alimentício; enquanto para os militares, era considerada 

essencial para a indústria bélica, naval e aeronáutica. 

A entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial representou um importante 

catalisador para este projeto, na medida em que reforçou a necessidade de 

equipamentos vitais ao esforço de guerra e propiciou também o suporte financeiro 

norte-americano para a implantação da usina, por conta da aliança estabelecida pelo 

governo Vargas com o governo do presidente Roosevelt e dos interesses dos EUA 

em estabelecer conexões militares, políticas e comerciais com o Brasil. (SKIDMORE, 

1979, p.67-68) 

Com o apoio de recursos norte americanos, a CSN – Companhia Siderúrgica 

Nacional se estabeleceria em Volta Redonda, como ponto absolutamente 

estratégico entre as áreas de maior produção de minério de ferro, em Minas Gerais 

e da logística de escoamento para os núcleos consumidores de aço.  

Em Minas, nas proximidades de Sabará, já havia sido estabelecida uma experiência 

de configuração de um núcleo urbano planejado vinculado à siderúrgica Belgo 

Mineira, Monlevade, mas que pela sua distância tanto dos maiores centros 

consumidores como das localidades portuárias, dificultava a comunicação dessa 

região com o exterior. 
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A questão siderúrgica ganhou importância e levou à constatação de que o 

estabelecimento de um novo núcleo siderúrgico mais próximo das áreas onde o aço 

seria efetivamente consumido seria muito mais estratégico. Em Itabira, MG, antes de 

ser expropriado pelo Governo Vargas, o empresário Farquhar já havia entrado em 

tratativas com o Governo Federal e iniciado a ampliação de um complexo que previa 

o aumento significativo da extração de minérios, produção do aço e seu escoamento 

via o porto de Vitória, que efetivamente não se concluiu e, de toda forma, estaria 

muito distante dos centros consumidores nacionais e muito mais voltado à 

exportação para outras nações, o que não agradava ao governo brasileiro (WIRTH 

1973). A Itabira Iron Ore Co viria a se transformar na Companhia Vale do Rio Doce. 

Havia um grande empenho dos Estados Unidos em fortalecer as condições de 

produção e maior agregação de valor ao minério de ferro do Brasil, para que o país 

pudesse ganhar importância na América Latina, visto que havia se posicionado 

como um aliado norte americano, no momento em que o final da Segunda Guerra 

Mundial estabelecia a hegemonia compartilhada entre as nações norte americana e 

soviética. 

Em 1940, foi instituída uma Comissão do Plano Siderúrgico, a qual escolheu Volta 

Redonda, entre Barra Mansa e Barra do Piraí, como local ideal para o novo núcleo 

para a instalação de uma grande usina.  

A escolha do local para a usina siderúrgica obedeceu a um conjunto de fatores 

técnicos, políticos e militares. Os aspectos técnicos consideravam o tamanho da 

área (2 km2) para a construção da usina, a geomorfologia do terreno, seu formato, a 

ausência de risco de enchentes, a resistência do solo a grandes cargas e a 

disponibilidade hídrica e de energia elétrica. A localização também se justificava por 

ficar entre os estados do Rio de Janeiro e São Paulo, que representavam 75% dos 

consumidores de aço e 60% da produção industrial do país. E era ainda uma região 

servida por ferrovias e já provida por outras indústrias relacionadas à siderurgia. 

(GOLDENSTEIN; SEABRA, 1982). 

Volta Redonda se transformaria numa localidade estratégica muito melhor 

qualificada para a recepção dos insumos, matérias primas, assim como para a 

distribuição de seus produtos finais. A distância das estruturas portuárias do Rio de 

Janeiro como alternativa também representaria uma vantagem em relação aos 

núcleos do interior mineiro. Portanto, a localidade oferecia fácil conexão com as 
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áreas fornecedoras de matéria prima e infraestrutura de transporte que garantia 

acesso aos maiores centros consumidores de aço: as regiões atreladas aos polos de 

São Paulo e do Rio de Janeiro. 

Vale lembrar que foi cogitada a hipótese da localização da CSN, antes de Volta 

Redonda, ter sido em Santa Cruz, na extensão oeste da Região Metropolitana do 

Rio de Janeiro, local com atividade produtiva implantada desde o início do processo 

de industrialização no país. Os argumentos a favor de Santa Cruz consideravam a 

vantagem da proximidade com o mar e com as fontes de matéria-prima. Também 

levavam em consideração que ali a siderúrgica estaria protegida pela base militar 

instalada nos arredores. Entretanto, tiveram peso na decisão os critérios militares 

que entendiam que Santa Cruz seria mais vulnerável a eventuais ataques por 

artilharia naval o que implicaria em investimentos elevados na suplementação da 

proteção militar. 

Houve, portanto, a reconsideração dessa escolha, em função da necessidade da 

nova usina estar mais próxima tanto do centro de fornecimento de matérias primas, 

quanto do centro industrial paulista capitaneado pela Capital e seus arredores. 

Entre outras vantagens, Volta Redonda também apresentava disponibilidade hídrica, 

proporcionada pelo rio Paraíba do Sul e estaria atrás da Serra do Mar, numa 

localidade mais segura para ser resguardada de um eventual ataque inimigo vindo 

da costa marítima. Essa era uma real preocupação em tempos da Segunda Guerra 

Mundial, pois afinal o Brasil havia se posicionado a favor dos Aliados em detrimento 

do Eixo, do qual fazia parte a Alemanha, parceira comercial e de troca tecnológica, 

inclusive no setor de siderurgia, que havia se transformado circunstancialmente em 

país inimigo. Vale lembrar que navios brasileiros começaram a ser atacados e 

afundados a partir de 1941. 

A produção do aço e a localização desse novo núcleo seriam estratégicas para o 

fornecimento de insumos, especialmente, para as indústrias automobilísticas, que 

cresceriam pautando a motorização da sociedade dos anos de 1950. De toda forma, 

havia o entendimento de que se estaria desenvolvendo uma indústria estratégica: a 

indústria bélica, ligada à defesa, pautada pela crescente necessidade da provisão de 

material bélico e, entendendo as possibilidades do uso do avião como uma 

importante arma na Guerra, a indústria aeronáutica passou a ser um dos principais 

eixos do desenvolvimento da lógica da industrialização promovida pelo Estado. 
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A indústria siderúrgica exigiu o estabelecimento de uma estrutura de dimensão 

urbana em sua concepção inicial. Na busca pela espacialização desse projeto 

estratégico de origem econômica e forte participação militar, foi escolhido o Arquiteto 

Attílio Corrêa Lima como encarregado de elaborar um plano que contemplasse não 

apenas as instalações industriais, como também um novo núcleo com habitações, 

serviços e equipamentos para uma comunidade que viria ser fixada naquele novo 

lugar. Este seria um novo ponto nodal no eixo territorial que também o estruturaria.  

Em 1940, foi apresentada ao governo uma ―Proposta para o Estudo do Plano 

Regional de Urbanismo para Volta Redonda, no Vale do Paraíba‖, onde seria 

instalada a Usina Siderúrgica. De autoria de Corrêa Lima, a proposta contemplava 

os seguintes itens (BENTES, 2014, p.280): 

―- Plano de Conjunto - localizava as futuras indústrias, núcleos urbanos, lavouras, 

sistema viário, reserva florestal, entre outros; 

- Plano de urbanização de Barra Mansa - previa a remodelação da parte existente da 

cidade e sua extensão racional, além da adaptação às condições futuras, pela 

convergência de capitais industriais atraídos pela siderúrgica;  

- Projeto da Vila Operária para Volta Redonda - previa o máximo rendimento e 

conforto e o mínimo de despesas e manutenção, estabelecendo categorias e tipos de 

habitação, além de campos de esportes, áreas de recreação, escolas, centro 

comercial e infraestrutura.‖ 

O projeto do plano urbanístico da Cidade Operária foi elaborado por Attílio Corrêa 

Lima, enquanto o projeto da usina propriamente dito foi de responsabilidade da 

empresa americana Arthur G. Mc. Kee & Co. (BENTES, 2014). 

O grande diferencial desta proposta urbanística está na elaboração de um plano na 

escala intermediária entre o planejamento derivado da escala nacional e o projeto 

urbanístico. Nesse sentido, o projeto da CSN não se limitou à abrangência 

estritamente ligada ao terreno destinado à implantação do empreendimento, mas 

buscou sua inserção na lógica do território em que estava sendo inserido, propondo 

uma articulação entre o existente e o novo núcleo. 

A competência técnica pode ser verificada através dos registros sobre o projeto e 

sua construção e foi devidamente aplicada em sintonia com os objetivos do Estado 

em promover um novo paradigma para a indústria nacional e para sua atuação. 
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Figura 76: Plano Geral e da Vila Operária de Volta Redonda,1941. 
 Attílio Corrêa Lima. 

 

Fonte: LOPES (1993) p.85 apud BENTES (2014) p.281. 

A concepção da proposta estava atrelada aos princípios modernistas, descartando 

aspectos de monumentalidade e valorizando o funcionalismo. O plano previa a 

destinação de áreas ao uso residencial, comercial, cívico e para os equipamentos 

públicos de educação, esportes e saúde, além do setor reservado às instalações da 

usina. 

O núcleo urbano foi implantado na margem sul do rio Paraíba e a usina entre o rio e 

a ferrovia Central do Brasil. 
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Figura 77: Vista do setor residencial e usina siderúrgica ao fundo. 

 

Fonte: CSN apud BONDUKI & KOURY (2012) p.422. 

―O plano urbanístico reproduz no território urbano a hierarquia funcional e salarial da 

empresa, propondo bairros estratificados para as diversas categorias de 

trabalhadores: alta administração, técnicos de nível superior, técnicos e operários 

especializados e trabalhadores simples.‖73 

Figura 78: Implantação do núcleo urbano e CSN em Volta Redonda. 

 

Fonte: CSN apud BONDUKI & KOURY (2012) p.417. 

A imagem de núcleo moderno foi construída de maneira muito convincente, inclusive 

com o uso de mecanismos de propaganda. 
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 BONDUKI; KOURY (2013) p.414. 



225 
Do plano econômico à estruturação do território: o eixo Rio de Janeiro – São Paulo 

Figura 79: Divulgação do empreendimento em Volta Redonda. 

 

Fonte: CSN apud BONDUKI & KOURY (2012) p.422. 

De acordo com BONDUKI & KOURY (2013), a construção do núcleo seguiu o plano 

urbanístico entre 1941 e 1946. Depois dessa fase, a expansão da área urbana se 

deu pela promoção de novos conjuntos habitacionais, inclusive promovidos pelo 

IAPI 74 , assim como pelo processo de periferização, formando loteamentos 

clandestinos precários fora da área de propriedade da empresa. Em 1965, a 

empresa alojaria apenas 40,8% de seus funcionários (BONDUKI; KOURY, 2012. 

p.414). 

Figura 80: Períodos de expansão da área urbanizada em Volta Redonda – 1940 a 1970. 

 

Fonte: CSN apud BONDUKI & KOURY (2012) p.417. 
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 Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Industriários, muito ativo no período. 
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―A usina representava a alavanca de modernização e da diversificação industrial no 

Brasil. Ao projeto de Volta Redonda seriam atribuídos códigos simbólicos capazes de 

indentificá-lo como síntese do Brasil novo. Esses códigos estariam associados não só 

aos aspectos econômicos, industriais e tecnológicos do projeto, mas a um amplo 

conjunto de experiências que estavam sendo implementadas e que iam do social ao 

urbanismo.‖ (LOPES,1993, p.21 apud BENTES, 2014, p.278) 

 

4.2.2 A Cidade dos Motores 

A motorização da forma de deslocamento seria uma tendência desde os anos de 

1920 e faria com que a implantação da indústria de motores de automóveis e aviões 

fosse um projeto estratégico para o país. O complexo denominado ―Cidade dos 

Motores‖ incluiria a Fábrica Nacional de Motores, a Fábrica Nacional de Tratores e a 

Fábrica Nacional de Aviões de Transporte. Ainda estava prevista a construção de 

uma fábrica de alimentos processados. As competências para o empreendimento do 

projeto foram compartilhadas entre o Ministério de Viação e Obras Públicas e o 

Ministério da Aeronáutica, que nem sempre estavam plenamente sintonizados. 

Em 1939, foi criada a Comissão Construtora da FNM – Fábrica Nacional de Motores, 

sob comando do Brigadeiro Antonio Guedes Muniz. Depois de avaliar que a 

proximidade da cidade do Rio de Janeiro era a mais indicada, de acordo com a 

postura político-militar do Estado, uma das primeiras providências foi a 

desapropriação de uma área de 5,4 mil hectares em Xerém, Duque de Caxias.  

A decisão de construir instalações para produção de motores veiculares e de aviões 

em um novo núcleo urbano, em apoio ao que seria o complexo industrial, tinha um 

caráter eminentemente estratégico, para privilegiar o controle sobre as instalações 

que visavam melhor equipar o Brasil para sua defesa e soberania. 

A primeira concepção para o projeto urbanístico da denominada Cidade dos Motores 

em Duque de Caxias, foi também de Attílio Corrêa Lima, que já havia sido 

responsável pelo plano do núcleo da CSN. Àquela altura, Corrêa Lima era um 

urbanista experiente, tinha se formado pela Escola Nacional de Belas Artes em 1925 

e havia cursado sua especialização no Institut d’Urbanisme de Paris, entre 1927 e 

1930. Vivenciou o auge das discussões travadas no âmbito dos CIAMs. Ao ser 

convidado para projetar o núcleo da FNM, já havia realizado o Plano de Goiânia 
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(1933), um Plano de Remodelação de Recife (1936), o conjunto habitacional da 

Várzea do Carmo, empreendido pelo IAPI em São Paulo, e o Plano da Cidade 

Operária da CSN em Volta Redonda. 

O programa do projeto urbanístico contemplaria: áreas residenciais para acomodar 

25 mil habitantes, um núcleo operário e uma vila para os engenheiros, um centro 

médico, um hotel, um campo de aviação e destinação de áreas para ocupação 

agropecuária. 

A proposta de Corrêa Lima preconizava princípios modernistas, entre outros 

aspectos, a ênfase na modalidade de habitação coletiva e o zoneamento como 

instrumento de planejamento. Com sua morte, o projeto passa a ser de 

responsabilidade de terceiros. 

Dias antes de sofrer um acidente fatal, Corrêa Lima entregou ao Brigadeiro Muniz 

um parecer que seria um conjunto de diretrizes para o ―Plano da Cidade Operária da 

FNM‖.  

Figura 81: Proposta atribuída a Attílio Corrêa Lima para a FNM. 

 

Fonte: apud BONDUKI & KOURY (2012) p.427. 

De acordo com BONDUKI & KOURY (2013): 
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―O parecer é um verdadeiro manifesto em defesa do urbanismo moderno, da 

socialização do solo, da habitação coletiva e do racionalismo que marcaram os 

primeiros CIAMs.‖ (BONDUKI; KOURY, 2012. p.427) 

Os Estados Unidos forneceram apoio técnico e financeiro para o empreendimento. A 

forte influência norte-americana nas diretrizes de planejamento de ações de Estado 

vinha desde o suporte brasileiro às operações táticas norte americanas, a partir da 

cessão de seu território para a instalação de bases aéreas durante a Segunda 

Guerra. A atuação dos norte-americanos envolvia diretamente o direcionamento de 

investimentos na consolidação da produção do território, inclusive na indução de 

contratação de trabalhos técnicos. 

Nesse contexto, o escritório TPA - Town Planning Associates, dos sócios Paul Lester 

Wiener e Josep Lluis Sert, assumiu o projeto da Cidade dos Motores depois da 

morte de Corrêa Lima. A TPA funcionou entre 1945 e 1958, o escritório mantinha 

vínculo e grandes contratos com agências governamentais do mundo todo, graças 

às estreitas relações de Wiener com o Departamento de Estado Norte-Americano, 

de cujo Secretário Geral era genro. Sert, por sua vez, catalão exilado desde a 

Guerra Civil Espanhola, se fixou como professor de arquitetura em Harvard e gozava 

de prestígio em toda a América Latina. Sert era fortemente vinculado aos CIAMs, 

presidindo-os entre 1947 e 1956, nos quais sua atuação foi intensa na Europa e 

continuou depois de sua mudança para os Estados Unidos. 

Wiener e Sert tomaram o projeto de Corrêa Lima, identificado por eles como da 

―equipe brasileira‖, como base, mas elaboraram uma versão alternativa. Quanto ao 

registro gráfico do que seria a proposta inicial elaborada por Corrêa Lima, há uma 

controvérsia, pois poderia ter sido um primeiro esboço desenhado sem seu rigor 

projetual habitual ou uma interpretação das diretrizes por ele concebidas, traçada 

pela equipe com a qual desenvolveria o projeto. 

A versão da TPA, apresentada ao Brigadeiro Muniz, aprofundou as características 

modernistas do plano, adotando traçado claro da hierarquia viária, assumindo a 

unidade de vizinhança como parâmetro e optando pela solução de habitações 

multifamiliares ao invés das individuais isoladas. A infraestrutura ferroviária e 

rodoviária existente, a ênfase nos aspectos funcionais do projeto e a racionalização 

da implantação dos edifícios garantiriam condições privilegiadas ao fluxo inerente à 

produção industrial. 
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Figura 82: Primeira proposta da TPA – Wiener e Sert para a FNM. 

 

 

 

 

Fonte: apud BONDUKI & KOURY (2012) p.429. 

No decorrer do processo de sua implantação, a FMN teve uma terceira versão de 

plano, após a determinação pelo Brigadeiro Muniz da redução em 20% da área a ser 

destinada à urbanização, embora mantendo a diretriz do dimensionamento para 

atender a 24.800 habitantes. Para tanto, a TPA elaborou uma nova versão com 

maior grau de verticalização das unidades habitacionais. Foram mantidas as linhas 

gerais da proposta previamente apresentada, embora tenha havido uma maior 

concentração das áreas destinadas à habitação. Na reconfiguração do projeto, o 

novo traçado racionalizou ainda mais a circulação e reduziu a proporção da área 

urbanizada destinada ao sistema viário. A proposição de um centro cívico, a partir da 

articulação do eixo viário principal à praça em apoteose, estabelece um precedente 

ao que viria ser a configuração do eixo monumental de Brasília. 
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Figura 83: Proposta definitiva da TPA – Wiener e Sert para a FNM. 

 

Fonte: apud BONDUKI & KOURY (2012) p.432. 

A FNM foi fundada em 1942, embora seu projeto definitivo tenha sido concluído em 

1945. Este passou a ser um ícone do urbanismo moderno, publicado em várias 

revistas estrangeiras (BONDUKI & KOURY 2013, p.426). Contudo, o plano não foi 

plenamente implantado, pois das 1.200 unidades habitacionais previstas, em 1950, 

apenas 200 haviam sido edificadas. 

A primeira versão do projeto da TPA foi publicada na revista Progressive 

Architecture em 1946 e fez parte da exposição Two Cities no MoMA em 1947. 

Figura 84: Proposta definitiva da TPA – Wiener e Sert para a FNM. 

 

Fonte: apud BONDUKI & KOURY (2012) p.433. 
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Em artigo publicado na conceituada revista L’Architecture d’Aujourd’ Hui (1947), Le 

Corbusier se manifestou sobre o projeto para a Cidade dos Motores: 

“L’ouvre de Paul Lester Weiner et Jose-Luis Sert,oeuvre urbanistique et architecturale 

en tous points admirable, en porte le temoignage. J’ai regardé ses plans avec une joie 

profunde, je les ai regardés avec un plaisir extreme. C’est un travail bien fait: 

paysage, climat, topographie, science combinée de l’ingenieur et de l’architect font un 

tout harmonieux, scrupuleux, inspirant confiance. La maitrise éclate dans ces plans.IL 

est beau (quand on est pour quelque chose dans sa naissance) de voir apliquer les 

príncipes libérateurs d’une doctrine saine...l’unité règne. Or,l’unité est ce que l’homme 

obtient lorsqu’il est maitre.La Cidade dos Motores est um travail bien fait.”75   

O projeto da FNM foi um importante elemento de propagação do ideário moderno na 

América Latina e da atuação da TPA que, depois dele, viria a elaborar projetos 

urbanísticos para Lima e Chimbote no Peru, entre 1948 e 1949, para Medellín e Cali 

na Colômbia, entre 1949 e 1952, e também para Ciudad Pier e Puerto Ordoz na 

Venezuela, entre 1951 e 1953. (BONDUKI; KOURY, 2012, p.428) 

A construção do núcleo fabril não seguiu o projeto urbanístico, cujo significado 

permanece como importante referência modernista do século XX e entre as 

principais estratégias para materializar o projeto político militar do Governo Vargas. 

De acordo com o planejado, a Cidade dos Motores seria sede de fábricas ligadas à 

produção de motores, em especial, para a indústria aeronáutica. Entretanto, com o 

fim da Segunda Guerra e do Primeiro Governo Vargas, os planos de tornar a FNM 

um núcleo de produção da indústria aeronáutica foram reconduzidos. 

Nesse contexto, o projeto da fábrica de motores foi reconfigurado, embora atividades 

de manutenção de motores fossem realizadas para os equipamentos da 

aeronáutica, a fábrica passou a ser direcionada à produção de motores de 

caminhões e ônibus (GIMENES, 1998). 

A motivação inicial do empreendimento da FNM seria a construção de uma fábrica 

de motores de avião, pois a implantação de uma indústria aeronáutica já fazia parte 

                                                           
75

 L’Architecture d’Aujourd’ Hui (1947), p. 98 apud COSTA s/d. Tradução livre: “A obra de Paul Lester Weiner e 
Jose-Luis Sert, obra urbanística e arquitetônica em todos os pontos admirável, traz esse testemunho. Eu olhei 
esses planos com uma alegria profunda, eu os vi com um prazer extremo. É um trabalho bem feito: paisagem, 
clima, topografia, a ciência combinada do engenheiro e do arquiteto fazem um todo harmonioso, escrupuloso, 
inspira confiança. A maestria estoura nesses planos. Como é belo (quando há um propósito em seu nascimento) 
ver aplicados os princípios libertadores de uma doutrina saudável... a unidade reina. Ora, a unidade é o que o 
homem obtém quando ele é mestre. A Cidades dos Motores é um trabalho bem feito.” 
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de uma estratégia traçada desde 1938. Acima de tudo, a FNM se configurava como 

uma importante iniciativa no sentido de concretizar a política modernizadora do 

Governo Vargas, que, frente à circunstância da Segunda Guerra, teve acesso a 

recursos financeiros e tecnológicos providos pelos norte-americanos. Esses recursos 

seriam redirecionados futuramente para o CTA, em São José dos Campos. 

Em paralelo, a produção petroquímica ganhava muita importância para a lógica de 

um sistema produtivo cada vez mais vinculado à industrialização, que aumentava 

sua participação como atividade econômica desde meados da Primeira Guerra 

Mundial. Em 1961, Duque de Caxias viria a sediar também uma das maiores 

refinarias do país a REDUC – Refinaria de Duque de Caxias, sob comando da 

Petrobrás. 

 

4.2.1 O CTA 

O acesso às mais importantes cidades do país fez parte dos critérios de escolha da 

localização estratégica do CTA – Centro de Tecnologia Aeronáutica. Dessa forma, o 

eixo territorial Rio – São Paulo, interligado pela antiga Rodovia, se mostrou como a 

região adequada. Paralelamente, o fortalecimento da presença militar no eixo 

favorecia as condições de segurança para a crescente expansão do parque 

industrial na região. 

Uma primeira hipótese de localização foi Guaratinguetá, onde já havia uma tradição 

da presença de unidades militares. Entretanto, esta foi preterida em função da 

articulação dos políticos e do empresariado de São José dos Campos e, também, da 

vantagem locacional de conexão mais direta com o porto de São Sebastião, 

facilitando a chegada de insumos às instalações de pesquisa. 

A industrialização de São José dos Campos havia sido iniciada quando ainda 

persistia a função sanatorial do município. Em 1922, havia sido inaugurada a 

Cerâmica Bonadio, que deu início à atividade fabril na cidade. Em 1927, foi a vez da 

Tecelagem Parahyba que, ao empregar 300 funcionários, ajudou a impulsionar o 

êxodo da população da zona rural para a urbana, fenômeno que se acentuaria 

posteriormente, de acordo com Plano Preliminar de São José dos Campos (1961). 

A cidade foi estância hidromineral, voltada ao tratamento de saúde, especialmente 

de tuberculosos. São José dos Campos foi conduzida à categoria de Estância 
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Climática e de Repouso em 1935 e, em 1947, passou a se beneficiar com recursos 

destinados a estâncias hidrominerais, instituída pela Lei Orgânica dos municípios. 

Nessa época, a industrialização já se expandia, transformando as feições e a 

ocupação do território. Havia resistência entre políticos contrários à instalação das 

primeiras fábricas, pois temiam os efeitos da constituição de grupos operários na 

cidade, que desestabilizassem o poder consolidado. Posteriormente, o empresariado 

convenceu a classe política de que seria vantajoso permitir que ali a indústria se 

expandisse, associada aos ideais de progresso. 

Figura 85: Estância Hidromineral e Climática – São José dos Campos (1938). 

 

Fonte: Plano Preliminar de São José dos Campos (1961). 

Dessa forma, São José dos Campos passava a ser um importante ponto estratégico 

no eixo territorial Rio – São Paulo, pois de Estância Hidromineral e Climática, o 

município se transformaria e se consolidaria como polo de desenvolvimento 

tecnológico a partir da implantação do CTA. O município foi eleito o espaço 

adequado para materializar as iniciativas planejadas na instância federal com o 

intuito de implementar o desenvolvimento da indústria aeronáutica no Brasil.  

Em 1947, a Comissão de Organização do Centro Técnico da Aeronáutica elaborou o 

edital para o concurso de anteprojeto das instalações do Centro Técnico de 

Aeronáutica em São José dos Campos, do qual participaram apenas os seguintes 

profissionais selecionados pelo Ministério: Affonso Eduardo Reidy (1909 - 1964), 

Benedicto de Barros (1897 - 1947), Marcelo Roberto (1908 - 1964), Oscar Niemeyer 

(1907 - 2012) e a empresa Companhia Brasileira de Engenharia.  
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Figura 86: Proposta de projeto do CTA, elaborada por Affonso Reidy.

 

Fonte: Arquivo do Grupamento de Infraestrutura e Apoio – SJ (GIA-SJ) apud MORI (2013). 

Figura 87: Proposta de projeto do CTA, elaborada por Benedicto de Barros. 

 

Fonte: Arquivo do Grupamento de Infraestrutura e Apoio – SJ (GIA-SJ) apud MORI (2013). 
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Figura 88: Proposta de projeto do CTA, elaborada por Marcelo Roberto. 

 

Fonte: Arquivo do Grupamento de Infraestrutura e Apoio – SJ (GIA-SJ) apud MORI (2013). 

Figura 89: Proposta de projeto do CTA, elaborada por Oscar Niemeyer. 

 

Fonte: Arquivo do Grupamento de Infraestrutura e Apoio – SJ (GIA-SJ) apud MORI (2013). 
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O projeto de Oscar Niemeyer foi o vencedor do concurso e as obras iniciadas em 

1948.  

Figura 90: Projeto vencedor do concurso do CTA: Oscar Niemeyer. 

 

Fonte: Arquivo do Grupamento de Infraestrutura e Apoio – SJ (GIA-SJ) apud MORI (2013). 

Figura 91: Maquete do CTA. 

 

Fonte: Arquivo do Grupamento de Infraestrutura e Apoio – SJ (GIA-SJ). 
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Figura 92: Projeto implantado do CTA. 

 
Fonte: Arquivo do Grupamento de Infraestrutura e Apoio – SJ (GIA-SJ) apud MORI (2013). 

Enquanto a sede não ficava pronta, a partir de março de 1947, as atividades do 

instituto de formação aeronáutica foram iniciadas na Escola Técnica do Exército no 

Rio de Janeiro, atualmente, Instituto Militar de Engenharia. 

Figura 93: Vista Aérea do conjunto da Escola Profissional do ITA. 

 

Fonte: Arquivo do Grupamento de Infraestrutura e Apoio – SJ (GIA-SJ). 
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O edital previa a elaboração de um projeto seguindo preceitos modernistas e 

indicando estratégias de planejamento a partir do princípio da setorização do 

complexo em categorias de zonas: residencial, escolar, industrial, hospitalar e de 

lazer, além das instalações para o aeroporto. 

No terreno de 9.280.000 m², doado pela Prefeitura de São José dos Campos, foi 

implantado um complexo urbano independente da cidade existente. Além da sede 

do instituto técnico foram construídos equipamentos, laboratórios, refeitório, 

alojamentos, residências para alunos, professores e administradores. 

Figura 94: Estrutura urbana de São José dos Campos na década de 1940, destaque para área do CTA (8). 

 

Fonte: Fonte: SOUZA & COSTA (2010). 
76 

Em março de 1949, o Decreto nº 26.508 reitera oficialmente a criação da COCTA - 

Comissão de Organização do Centro Técnico da Aeronáutica e o Decreto nº 26.619 

cria oficialmente o CTA – Centro Técnico da Aeronáutica, que englobaria o ITA – 

Instituto Tecnológico da Aeronáutica, criado em janeiro de 1950, pelo Decreto nº 

27.695. 

Em maio de 1950, foi inaugurada a sede do ITA - Instituto Tecnológico da 

Aeronáutica em São José dos Campos, que ministraria o primeiro curso de 
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 SOUZA; COSTA (2010) Urbanização e indústria em São José dos Campos na década de 1940: (4) 
CERÂMICA WEISS I, 1941; (5) VIGOR, 1943; (6) CERÂMICA WEISS II, 1944; (7) RHODIA, 1946; (8) CTA, 
CENTRO TÉCNICO DE AERONÁUTICA, 1947. 
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engenharia aeronáutica do país, como parte do projeto de criação do polo de 

formação e produção de conhecimento, materializado como o CTA - Centro Técnico 

da Aeronáutica. Em janeiro de 1954, é criado o IPD – Instituto de Pesquisas e 

Desenvolvimento para ampliar o escopo dos trabalhos no CTA, focando nas áreas 

da aeronáutica, eletrônica, materiais, sistemas e equipamentos especiais para 

aviação. 

Figura 95: Croquis do CTA. 

 
Fonte: Fonte: AEITA.

77 

A orientação de Harbert Smith, que acabou se tornando o primeiro reitor do ITA, era 

de ampliar as possibilidades de formação em engenharia aeronáutica para civis, 

enquanto oficiais de altas patentes defendiam que o centro fosse destinado 

exclusivamente a militares78. 

Como desdobramento da implantação do CTA, São José dos Campos se 

transformaria em outro ponto nodal vinculado ao desenvolvimento científico e 

tecnológico no eixo, inclusive, para além do setor aeronáutico. Em 1954, é fundada a 

Faculdade de Farmácia e Odontologia de São José dos Campos, que futuramente, 

em 1976, iria compor a UNESP - Universidade Estadual Paulista. Em 1961, tem 

início o processo de implantação do futuro INPE - Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais, também em São José dos Campos, a partir da criação do GOCNAE - 

Grupo de Organização da Comissão Nacional de Atividades Espaciais, depois 

renomeado CNAE - Comissão Nacional de Atividades Espaciais.  
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 AEITA. História para Contar: Amigos para Encontrar. São José dos Campos, SP: ITA/CTA, 2012. p. 142. 
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 Fonte: http://www.aeitaonline.com.br/wiki/index.php?title=Historia_do_ITA_1941a_1950, acesso em 08/09/ 
2016. 
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Figura 96: Estrutura urbana de São José dos Campos na década de 1950. 

 

Fonte: SOUZA & COSTA (2010).
79

 

Figura 97: Estrutura urbana de São José dos Campos na década de 1950. 

 

Fonte: AEITA (2012). p. 51 

A localização de São José dos Campos passa a adquirir condição mais estratégica. 

A indústria aeronáutica impulsionou a qualificação da infraestrutura instalada na 

cidade, motivando a implantação de outros segmentos produtivos. 
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 Fonte: SOUZA; COSTA (2010) Urbanização e indústria em São José dos Campos na década de 1950: (3) 
COOPER, 1957; (9) JOHNSON & JOHNSON, 1954; (10) ERICSSON I, 1954; (11). KANEBO, 1956; (12) GM, 
GENERAL MOTORS, 1957; (13) EATON, 1957; (14) ALPARGATAS, 1959. 
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No relatório sobre as ―Tendências e possibilidades do Estado de São Paulo‖, 

elaborado pela equipe da SAGMACS, para a Comissão Interna da Bacia do Paraná-

Uruguai, em 1954, destaca-se: ―Acredita-se que Taubaté cederá a São José dos 

Campos o encargo de capital do Vale do Paraíba‖ (p. 185, vol. I). 

Entre outros aspectos, a taxa de crescimento populacional de São José dos Campos 

foi acentuada e a variação do total de sua população foi aproximadamente o dobro 

da média dos outros municípios do Vale do Paraíba entre 1950 e 1960 (IBGE).  

Tabela 30: População total e variação percentual: 1940 – 1950 – 1960  

Municípios do Vale População total Variação Variação 

do Paraíba Paulista 1.940 1.950 1.960 1940-50 1950-60 

AREIAS                         5.168 3.558 3.880 -45,25 8,30 

ARUJÁ                          (...) (...) 5.758 - - 

APARECIDA                      9.156 15.088 19.696 39,32 23,40 

BANANAL                        11.566 15.018 12.810 22,99 -17,24 

CAÇAPAVA                       16.352 19.301 24.199 15,28 20,24 

CACHOEIRA PAULISTA (ex-Cachoeira)             9.137 12.492 15.538 26,86 19,60 

CAMPOS DO JORDÃO               11.716 13.040 16.665 10,15 21,75 

CUNHA                          24.818 20.784 21.848 -19,41 4,87 

CRUZEIRO                       16.466 19.918 31.569 17,33 36,91 

GUARAREMA                      7.315 8.277 7.688 11,62 -7,66 

GUARATINGUETÁ                  29.345 36.657 52.577 19,95 30,28 

IGARATÁ                        (...) (...) 2.851 - - 

JACAREÍ                        23.669 27.561 35.390 14,12 22,12 

JAMBEIRO                       4.433 4.066 3.207 -9,03 -26,79 

LAGOINHA                       (...) (...) 5.175 - - 

LAVRINHAS (ex-Pinheiros)                      3.815 3.930 3.248 2,93 -21,00 

LORENA                         15.961 24.569 33.254 35,04 26,12 

MONTEIRO LOBATO                (...) 4.131 3.800 - -8,71 

NATIVIDADE DA SERRA            11.709 11.573 11.335 -1,18 -2,10 

PARAIBUNA                      15.803 16.789 15.415 5,87 -8,91 

PINDAMONHANGABA                22.995 28.901 39.628 20,44 27,07 

PIQUETE                        7.262 10.372 12.312 29,98 15,76 

QUELUZ                         5.192 5.741 5.477 9,56 -4,82 

REDENÇÃO DA SERRA (ex-Redenção)         5.537 5.589 5.400 0,93 -3,50 

ROSEIRA                        (...) (...) 3.003 - - 

SÃO BENTO DO SAPUCAÍ           9.113 14.005 9.869 34,93 -41,91 

SANTA BRANCA                   5.968 5.889 6.285 -1,34 6,30 

SANTA ISABEL                   12.945 15.734 11.787 17,73 -33,49 

SANTO ANTÔNIO DO PINHAL        (...) (...) 4.652 - - 

SÃO JOSÉ DO BARREIRO (ex-Barreiro)      6.347 6.537 5.753 2,91 -13,63 

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS            36.279 44.804 77.533 19,03 42,21 

SÃO LUÍS DO PARAITINGA         11.127 14.547 10.497 23,51 -38,58 

SILVEIRAS                      6.213 6.004 5.129 -3,48 -17,06 

TAUBATÉ                        40.970 52.997 78.744 22,69 32,70 

TREMEMBÉ                       6.702 8.905 9.033 24,74 1,42 

TOTAL dos municípios 393.079 476.777 611.005 17,55 21,97 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico. Elaboração própria. 
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O crescimento da atividade industrial em São José dos Campos sem o controle 

sobre a localização adequada de suas instalações foi prejudicial para a preservação 

de atividades em zonas rurais, contrariando interesses da população local vinculada 

à produção agropecuária.  

Constatados os conflitos engendrados pelo crescimento econômico com base na 

industrialização do município de São José dos Campos, foram iniciados os trabalhos 

de elaboração de um plano de desenvolvimento municipal, em 1958.  

Através de um convênio firmado com a Prefeitura, com o apoio do Escritório Técnico 

de Planejamento Municipal, o CEPEU - Centro de Pesquisas e Estudos Urbanísticos 

da FAU USP elaborou um plano para São José dos Campos, em 1961. O processo 

de planejamento introduziria ações que reorganizariam o conhecimento e as 

possibilidades de modernizar a administração do município. Prevalecia a crença no 

conhecimento técnico para desenvolver a cidade. 

―o planejamento territorial do município só poderia assentar sobre bases sólidas e 

reais, na medida em que se cuidasse de preparar planos de desenvolvimento 

econômico e social que equacionassem com clareza quais as tendências e diretrizes 

do desenvolvimento físico territorial do Município.‖80 

O plano visava ordenar o desenvolvimento urbano do município, equacionando 

problemas de circulação e ocupação do solo, inclusive buscando evitar os 

desequilíbrios entre o custo efetivo e o especulativo do solo, demonstrando que os 

técnicos responsáveis estavam conscientes dos conflitos da urbanização, além do 

estabelecimento de condições adequadas ao fluxo viário. Como objetivo, o plano 

preliminar publicado em 1961, explicita que:  

―visa principalmente coibir abusos de especuladores imobiliários, limitando áreas 

loteáveis, ordenar sumariamente os vários usos do solo urbano e reestruturar o atual 

sistema viário, propondo alterações e melhoramentos que assegurarão um fácil 

escoamento do intenso tráfego futuro.‖81 

No crescente processo de industrialização, a GM - General Motors, gigante norte 

americana do setor automobilístico, instala um complexo industrial em São José dos 

Campos em 1959, inaugurado pelo Presidente Juscelino Kubitschek. Em 1961, a 
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 Plano Preliminar de São José dos Campos. Departamento de obras sanitárias. Centro de Pesquisa e estudos 
urbanísticos. FAU USP. Prefeitura Municipal de São José dos Campos (1961). 
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 Idem. 
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multinacional americana de farmacêuticos e utensílios médicos, Johnson & Jonhson, 

cria na cidade aquele que é hoje seu maior complexo industrial no mundo.  

Ainda em 1960, foi inaugurada a Neiva Indústria Aeronáutica, em 1961, a AVIBRAS, 

indústria especializada no setor aeroespacial e de tecnologia de defesa militar que, 

posteriormente, cria mais duas unidades também no Vale do Paraíba, em Jacareí e 

em Lorena. A Forteplas foi instalada em 1962 e a Sociedade Aerotec em 1963. A 

EMBRAER só chegaria a São José dos Campos em 1969. 

Figura 98: Estrutura urbana de São José dos Campos na década de 1960. 

 
Fonte: SOUZA & COSTA (2010).

82 

Em 1967, o CTA - Centro Técnico da Aeronáutica seria reconfigurado como DCTA - 

Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, através do Decreto nº 60.521, 

ao assumir enfoque ampliado no segmento aeroespacial.  

―As bases que deram início ao processo de formação do Polo Científico-Tecnológico 

de São José dos Campos remontam à década de 1940, quando o governo brasileiro, 

por intermédio do Ministério de Aeronáutica, criado em 1941, escolheu o município, 

para a implantação de uma estrutura propícia à capacitação tecnológica e industrial 

do País para o setor aeronáutico. Do período que se estendeu do final da década de 

1940 até o final da década de 1990, São José dos Campos passou de cidade 
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 Fonte: SOUZA; COSTA (2010) Urbanização e indústria em São José dos Campos na década de 1960: (15) 
BENDIX (BUNDY) 1961; (16) INPE, INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS, 1961; (17) AVIBRAS, 
1961; (18) FAZENDA SANT'ANA DO RIO ABAIXO, 1962; (19) MATARAZZO (IRFM), 1962; (20) KODAK, 1969. 
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sanatorial a cidade industrial e finalmente a cidade produtora e difusora de alta 

tecnologia relacionada ao setor aeroespacial‖ (SOUZA & COSTA, 2010). 

O complexo formado por instituições de ensino e pesquisa, empresas de alto valor 

agregado e estruturas de transporte regional promove grande impacto na condição 

de inserção do núcleo de São José dos Campos na região, reiterando seu papel 

estruturador no eixo territorial Rio de Janeiro – São Paulo. Configurava-se um polo 

científico tecnológico, agregando ensino, pesquisa e desenvolvimento de novas 

tecnologias, fortemente embasado na indústria aeronáutica, que viria a ser também 

aeroespacial. A cadeia produtiva se beneficiou das condições gerais implantadas.  

―Estudos realizados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) comparam 

São José dos Campos a cidades como Seattle, nos Estados Unidos, e Toulouse, na 

França, no que se refere ao nível de projeção regional e internacional que possuem - 

em razão da especialização produtiva, coincidentemente "polos aeronáuticos", e ao 

nível de influência que exercem sobre lugares localizados além dos limites de seus 

respectivos hinterlands‖ (SOUZA & COSTA, 2010). 

Tabela 31: Instalação de indústrias no município de São José dos Campos 1940-1970 
  

Ano Total de Indústrias 

1940      45 
1950      65 
1960      72 
1970    284 

Fonte: IBGE apud SOUZA & COSTA (2010) 

O investimento em tecnologia fazia parte do plano de desenvolvimento nacional. A 

estratégia de expandir a capacidade de produção da indústria aérea estava 

sintonizada com essa premissa e atrelada ao CTA, que se implantou como uma 

instituição de pesquisa e ensino que daria conta do desenvolvimento de aeronaves e 

da qualificação de pessoal técnico para atuar nessa área.  

O projeto do CTA, em dimensões mais modestas do que o da CSN, tem suma 

importância, pois foi objeto de um concurso fechado entre arquitetos modernistas, 

reconhecidamente ícones de sua geração, no qual a participação de Oscar 

Niemeyer, o levou a vencer essa confrontação de alternativas. O projeto de 

Niemeyer estruturou toda a ocupação da área de cerca de 1 milhão de metros 

quadrados, que foi destinada à implantação desse centro, justamente na articulação 

entre a então recém finalizada Rodovia Dutra, ligando as capitais do Rio de Janeiro 

a São Paulo, e a Estrada dos Tamoios, que levava diretamente ao Porto de São 
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Sebastião. A ligação facilitada ao porto viabilizaria a chegada de insumos 

tecnológicos a esse novo núcleo de produção e promoção tecnológica e de 

pesquisa. 

Tabela 32: Dados demográficos do município de São José dos Campos - 
população total, urbana e rural - 1940-2000 

  
Ano População Total População 

Urbana 
População Rural 

1940   36.702   14.775 (40%) 21.927 (60%) 
1950   44.804   26.600 (59%) 18.204 (41%) 
1960   77.533   56.882 (73%) 20.651 (27%) 
1970 150.884 134.896 (89%) 15.988 (11%) 

Fonte: IBGE apud SOUZA & COSTA (2010) 

O crescimento populacional foi intenso depois da implantação do CTA. A expansão 

da área urbana e o nível do PIB municipal também responderam à dinâmica que ali 

se instalou. Entretanto, assim como as grandes metrópoles, São José sofreu os 

efeitos negativos do que seria seu desenvolvimento, materializando processos de 

urbanização com padrão de desigualdade social e desequilíbrios ambientais. 

O planejamento derivado do enfoque econômico combinado à estratégia militar de 

planejamento territorial estruturou no eixo Rio – São Paulo, a partir do núcleo 

sediado em São José dos Campos, um espaço dedicado à pesquisa científica, 

voltado à inovação tecnológica, com o claro objetivo de desenvolver a indústria 

aeronáutica, dentro do âmbito da política nacional de desenvolvimento industrial. 

Para tanto, contou com a materialização de um projeto urbanístico modernista em 

sintonia com as aspirações políticas, econômicas e sociais do período.  

Assim como nos casos dos projetos da CSN e da FNM, o CTA se tornou um 

exemplar emblemático da competência técnica de arquitetos urbanistas em projetar 

espaços dimensionados para atender às demandas das necessidades produtivas, 

equacionando fluxos e fixos. Por outro lado, o planejamento da configuração 

espacial dos novos núcleos urbanos não foi capaz de reformular processos de 

produção do espaço que derivam das condições em que os agentes sociais estão 

engajados na sociedade.  

Partindo das premissas do plano econômico, esses projetos de cunho estratégico 

contribuíram para estruturar o eixo territorial Rio – São Paulo e para impulsionar o 

crescimento urbano. Entretanto, não tiveram força para desencadear processos de 

pleno desenvolvimento, nem mesmo nas localidades em que foram inseridos. 
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CONCLUSÃO 

 

―Busca-se no passado não apenas o entendimento do próprio 

passado, mas condicionantes do presente e do futuro. A comparação 

dos caminhos seculares do Rio e de São Paulo enriquece a 

percepção do seu estágio atual enquanto principais focos do 

processo de urbanização brasileiro.‖ SZMRECSANYI (1993) p.217. 

 

A indústria como atividade econômica ensaia seus primeiros passos no Brasil na 

passagem do século XIX para o XX, ainda como um surto industrial de limitada 

relevância. A Primeira Guerra Mundial contribui para a ampliação do parque 

industrial, mas a atividade só passa a ganhar significado como estratégia de 

planejamento para promover o desenvolvimento econômico do país a partir dos 

anos de 1930. Seu impulso maior se dá em função do direcionamento da política 

econômica do Estado e da efetiva necessidade de substituição das importações de 

produtos industrializados entre as décadas de 1940 e 1950, incentivado pelos efeitos 

da Segunda Guerra Mundial no comércio internacional. Ao longo dessas décadas, o 

processo de industrialização se consolida plenamente, principalmente, em São 

Paulo e seus arredores, onde o processo de metropolização se deu em meados dos 

anos 1950. 

O Estado não apenas fortaleceu as iniciativas de produção industrial, como também 

efetivou ações diretas de intervenção que promoveram o território compreendido 

entre o Rio de Janeiro e São Paulo de forma privilegiada. Assim, é possível 

constatar que os planos econômicos do 1º Ciclo Desenvolvimentista e os 

mecanismos deles derivados foram diretamente responsáveis pela estruturação do 

eixo territorial Rio – São Paulo, especialmente das regiões metropolitanas e do Vale 

do Paraíba do Sul. 

No Brasil, a industrialização fordista foi condicionada ao posicionamento de 

subordinação do país na divisão internacional da produção e do trabalho, o capital 

veio principalmente do estrangeiro assim como as decisões de investimento. A 

escolha locacional se remetia aos fundamentos primários da lógica cunhada pela 

teoria do ―Lugar Central‖ de Christaller e Lösch, buscando vantagens de 

aglomeração. Assim, o território privilegiado foi o eixo Rio de Janeiro – São Paulo, 
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especialmente, ao longo do principal vetor de acesso aos principais núcleos 

urbanos: a Rodovia Presidente Dutra. 

A tese evidencia que é no período entre as décadas de 1930 e 1960, em que há 

profundas transformações sociais, políticas e econômicas, que se consolida a lógica 

de apropriação do espaço urbano que caracteriza o processo de urbanização 

brasileiro. Considera-se que nas décadas seguintes os processos então instaurados 

se reproduzem frente à crescente taxa de urbanização da população e, portanto, 

houve uma intensificação das lógicas de acumulação concentrada, segregação 

social e desenvolvimento desigual em meio urbano, ampliando a complexidade do 

enfrentamento dos problemas que se agravam até hoje, mas que foram 

engendrados no 1º Ciclo Desenvolvimentista. 

É muito importante fazer a distinção entre os processos ocorridos no eixo Rio - São 

Paulo e a ideia da formação de uma megalópole, conforme a definição de Gottmann 

no início da década de 1960 para a área da costa leste dos Estados Unidos, 

conhecida como a megalópole de BOSWASH, reunindo cinco das mais importantes 

cidades da região em um único vetor de desenvolvimento axial, configurando um 

eixo territorial denso e contíguo. 

Em contrapartida, no período estudado, o que encontramos no eixo territorial Rio - 

São Paulo é uma força biunívoca entre seus dois vértices, as metrópoles nacionais, 

que, formando um binômio urbano, interagem conduzindo e revelando o processo de 

desenvolvimento nacional. Os dois polos principais constroem relações entre si e 

pontos nodais distribuídos, primordialmente, ao longo do Vale do Paraíba do Sul. 

Este se coloca como elemento estruturador da região e nele ainda predomina uma 

ocupação não urbana, com características mais vinculadas ao modo rural de vida ou 

áreas destinadas a lazer e turismo, que atenderiam ao público residente nas 

metrópoles nacionais inseridas como vértices desse eixo e também a uma demanda 

de abrangência nacional. A implantação de novos núcleos urbanos pelo Estado, que 

materializou empreendimentos estratégicos de abrangência nacional, gerou novos 

espaços de polarização que fortaleceram a condição deste eixo.  

O eixo territorial corresponderia a uma região heterogênea, cujos espaços que o 

compõe, não sendo preponderantemente urbanizados, apresentam características 

muito distintas da configuração da megalópole de Gottmann até 1965. Pois, por mais 

que a conurbação ocorra em trechos do vetor da Rodovia Dutra, especialmente a 
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partir da polarização de São José dos Campos e de Volta Redonda, não há 

contiguidade nem preponderância das áreas urbanizadas ao longo da extensão do 

conjunto de vetores de estruturação. Embora tenha sido ampliada a intensidade de 

seus fluxos, principalmente, a partir da presença de elementos estratégicos de 

significado em âmbito nacional e internacional, ainda assim, a configuração do eixo 

territorial estaria mais próxima do conceito de Região Urbana Global como indicam 

estudos do IPEA (1999) mais contemporâneos. 

A pesquisa objetivava identificar interfaces, coerências e conflitos entre planos, 

projetos e instrumentos urbanísticos, universo do arquiteto urbanista, e os 

investimentos definidos por planos de desenvolvimento econômico e suas diretrizes 

que têm estruturado o território, em particular, o eixo territorial Rio – São Paulo. 

Entretanto, como resultado, constatou algo muito singelo, ou seja, que o projeto é 

em si um instrumental, o elemento que materializa a convergência de interesses 

econômicos e de ordenamento do espaço buscados pelo planejamento urbano 

regional e o urbanismo. O projeto urbanístico de cada núcleo estratégico impregnou 

o território com a lógica derivada das diretrizes econômicas, elaborado em sintonia 

com as intencionalidades da renovação da imagem da nação que passaria de 

retrógrada e arcaica a progressista e moderna. 

O Governo Vargas, especialmente, a partir do Estado Novo, deu impulso ao que 

seria o ideário da renovação da sociedade, de uma verdadeira revolução social, com 

base na mudança de paradigma para a condição urbano-industrial, tentando deixar 

para trás a condição de sociedade agrária. A política do Estado na construção dessa 

imagem foi diretamente apoiada pela propaganda das novas cidades como novo 

paradigma urbano, o que continuou com o Governo Kubitscheck, culminando com a 

inauguração de Brasília. 

É imprescindível reconhecer que as ações do Estado definiram o rumo político do 

desenvolvimento, ao adotar a promoção da industrialização fortemente nos 

Governos Getúlio Vargas e Juscelino Kubitscheck e, sem dúvida, alavancaram a 

nação rumo ao crescimento econômico. Entretanto, ao recorrer aos registros da 

história do período do 1º Ciclo Desenvolvimentista, pode-se constatar que os 

processos de transformação social, envolvendo as dimensões econômica, política e 

cultural, fortemente condicionados à influência norte-americana, derivaram em um 
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desenvolvimento parcial, com aprofundamento de desigualdades, sem a 

abrangência de seu pleno significado.  

Em todo o território nacional, as realidades locais e regionais estariam subordinadas 

aos interesses nacionais, ao planejamento do desenvolvimento econômico. Ao 

elaborar estratégias de desenvolvimento articuladas entre aspectos econômicos, 

militares, de organização da ocupação territorial e modelos urbanísticos vinculados à 

racionalização da produção no eixo territorial Rio – São Paulo, estaria sendo 

construído um processo de planejamento regional que seria multidimensional e 

almejaria diversos objetivos, primordialmente, em prol da melhoria das condições 

gerais de produção, mas também da sociedade.  

Entretanto, a política de desenvolvimento econômico baseada na industrialização, 

imbuída da relação da exploração do trabalho em favor do capital, produziu espaços 

urbanos e regionais com precariedades e desequilíbrios. Foram sendo forjados 

fenômenos que se consolidaram como modalidades recorrentes, embora não 

exclusivas, do processo de urbanização brasileiro: polarização, periferização, 

conurbação e metropolização. Como resultado, esses processos consolidaram a 

desigualdade social e econômica no espaço urbano e regional, ampliando o desafio 

do planejamento que pretenda contribuir para otimizar potencialidades e 

oportunidades presentes e futuras em prol do pleno desenvolvimento. 

Foi uma ilusão a crença de que o desenvolvimento baseado na industrialização seria 

uma solução para o enfrentamento das mazelas sociais inerentes à condição 

imposta pelo subdesenvolvimento da nação. 

Os desequilíbrios regionais permaneceram ao longo do período enfocado. O 

reconhecimento e a própria denominação do eixo territorial Rio – São Paulo advém 

justamente da importância que as metrópoles nacionais adquiriram dentro da 

configuração desse que se configurou como o núcleo de desenvolvimento nacional. 

A condição estabelecida a partir da dinâmica derivada da importância histórica, 

política, econômica e cultural, além dos intensos fluxos entre as cidades do Rio de 

Janeiro e São Paulo, forma o que aqui é denominado binômio urbano, que 

fundamenta o sentido dos vetores da estrutura do eixo territorial. 

O elo entre esses dois centros urbanos ainda configura uma força hegemônica de 

atratividade e reprodução da identidade nacional. As duas cidades ancoram a 
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região, definem seus principais fluxos e tem sido determinantes na efetiva condição 

do país se inserir no sistema capitalista mundial, mesmo que ainda subordinado aos 

países centrais, e de promover o desenvolvimento nacional, mesmo que ainda 

prioritariamente econômico e com a reprodução das condições de desigualdade 

herdadas dos tempos de Colônia. 

A dimensão socioespacial no contexto da industrialização e da urbanização no eixo 

territorial Rio de Janeiro – São Paulo se constituiu a partir da acumulação de 

vantagens de aglomeração e riquezas concentradas que acabaram por gerar maior 

desigualdade em relação a outras regiões e interna a ela mesma.  

O maior desenvolvimento tecnológico não propiciou maior acesso às suas benesses 

à maior parcela da população. A precariedade de condições de vida não se 

restringiu aos processos de metropolização dos núcleos principais. Mesmo partindo 

de projetos urbanísticos qualificados, a estruturação do território através de novos 

núcleos estratégicos manteve e propagou desequilíbrios sociais e ambientais, 

derivados dos processos de urbanização que pela força da polarização dos mesmos 

e da lógica de produção do espaço em nossa sociedade, promoveu a periferização a 

partir de seus núcleos, configurando áreas de expansão urbana precárias. 

A estruturação do eixo não é só uma condição de urbanização do território, mas é 

uma condição de configuração de uma região urbana que demonstra sua 

capacidade produtiva superando as condições instaladas no restante do país e 

crescentemente subordinando-as a condição de mercado interno consumidor. 

Embora tenham sido realizadas iniciativas para estimular o desenvolvimento de 

outras regiões do país, não foram suficientes para aplacar a desigualdade regional.  

Assim, há que se refletir sobre o quanto as políticas de planejamento direcionadas 

desenvolvem e estruturam o território, ponderando sobre a importância da dinâmica 

regional como elemento imprescindível e indutor da composição de estratégias de 

planejamento e das próprias condições da estrutura social que as entravam. 

Efetivamente, o planejamento de Estado em prol do desenvolvimento econômico foi 

apoiado por uma estratégia militar de defesa e ocupação do território nacional, que 

optou por privilegiar o território mais valorizado do país. O plano econômico foi 

impulsionado por projetos estratégicos que, além de investimentos em infraestrutura, 

em especial, transportes e energia, se materializaram em projetos urbanísticos de 
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unidades estratégicas de produção, embasados nos princípios estéticos e funcionais 

do urbanismo moderno que contribuíram para a estruturação do eixo territorial Rio – 

São Paulo e para forjar a modernidade atribuída à renovada identidade nacional. 

A tese constata que o planejamento urbano e o urbanismo se fizeram instrumentos 

do Estado no processo de implantação do plano político-econômico continuado entre 

as décadas de 1930 e 1960. Entretanto, embora tenham contribuído para estruturar 

o território em sua condição física, nem o plano econômico, nem o urbanístico, 

alteraram estruturalmente as condições de desigualdade impregnadas na sociedade 

que se materializam no espaço urbano e regional.  
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APÊNDICE A – Dados demográficos 

 

Neste apêndice são apresentados dados demográficos derivados dos levantamentos 

censitários do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Os dados estão 

georreferenciados para os estados do Rio de Janeiro e São Paulo, buscando 

evidenciar o período enfocado pela pesquisa. As variáveis selecionadas para 

elaboração dos mapeamentos foram: população absoluta, densidade populacional e 

taxa de urbanização83.  

Em função da não realização do Censo em 1930, foram selecionados dados 

referentes a 1920 e, por interpolação com dados de 1940, realizados cálculos 

estimados para 1930, sendo adotada a base cartográfica de municípios de 1933. 

Considerando a disponibilidade de dados censitários por década, foram estimados 

os dados para 1965, interpolando os valores entre 1960 e 1970. Foi uma opção não 

estimar para 1964, considerando que de qualquer maneira não se poderia assegurar 

a precisão dos valores calculados. 

A distinção entre população urbana e rural residente nos municípios brasileiros 

passou a ser objeto da pesquisa do Censo do IBGE a partir de 1940, portanto, não 

foram elaborados mapeamentos para antes dessa data para a variável da taxa de 

urbanização. 

Figura 99: Principais vetores de articulação do Eixo territorial Rio de Janeiro-São Paulo. 

 
Fonte: IBGE, elaboração própria. 

                                                           
83

 A elaboração é própria com suporte técnico no software de georreferenciamento de Débora Cavalcante 
Santos. 
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Figura 100: Georreferenciamento da População Absoluta por município: 1920, 1930 e 1940. 

 

Fonte: IBGE Censos 1920 e 1940. 



257 
Do plano econômico à estruturação do território: o eixo Rio de Janeiro – São Paulo 

Figura 101: Georreferenciamento da População Absoluta por município: 1950, 1960 e 1965. 

  

 

Fonte: IBGE Censos 1950, 1960 e 1970. 
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Figura 102: Georreferenciamento da Densidade por município: 1920, 1930 e 1940. 

 

 

 
Fonte: IBGE Censos 1920 e 1940. 
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Figura 103: Georreferenciamento da Densidade por município: 1950, 1960 e 1965. 

 

 

 
Fonte: IBGE Censos 1950, 1960 e 1970. 
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Figura 104: Georreferenciamento da Taxa de Urbanização por município: 1940, 1950 e 1960. 

 

 

 
Fonte: IBGE Censos 1940, 1950 e 1960. 
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Figura 105: Georreferenciamento da Taxa de Urbanização por município: 1965. 

 

Fonte: IBGE Censos 1960 e 1970. 

Com a intensificação dos processos migratórios do campo para a cidade ao longo do 

período enfocado, verifica-se uma crescente taxa de população residente em área 

urbana na maioria dos municípios do Rio de Janeiro e de São Paulo, principalmente, 

seguindo os vetores das principais rodovias de articulação regional.  

Enquanto o processo de urbanização foi generalizado, a densidade populacional foi 

se concentrando e ampliando nas metrópoles e seus arredores imediatos.  

Figura 106: Georreferenciamento da Taxa de Urbanização por município: 1970. 

 

Fonte: IBGE Censos 1970. 
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Figura 107: Superfície geoestatística da Taxa de Urbanização: 1940. 

 

Fonte: IBGE Censos 1940.  

Desde os anos 1940, pode ser notada uma concentração de maiores taxas de 

população urbana nos municípios situados ao longo dos vetores de estruturação do 

eixo territorial Rio de Janeiro – São Paulo. A caracterização urbana do espaço 

regional do eixo se intensifica até 1965, atrelada à presença da Rodovia Dutra. 

Figura 108: Superfície geoestatística da Taxa de Urbanização: 1965. 

 

Fonte: IBGE Censos 1960 e 1970. 
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ANEXO A - Listagem do Plano de Metas de JK 

 

METAS Previsão Realizado % meta 

1 ENERGIA ELÉTRICA 

3 para 5 milhões de kw  

Com obras que criassem capacidade para 
8 milhões de kw em 1965 

4.770 mil kw em 1965 95,4 

2 ENERGIA NUCLEAR 
Instalação de central atômica de 10 mil kw 
e expansão de metalurgia dos minerais 
atômicos  

Inaugurado reator de 
pesquisas do IEA USP, 

bolsas de estudos e 
prospecção de minários 

 

3 CARVÃO MINERAL 
aumento da produção de 2 para 3 milhões 
de T/ano de 1955 a 1960 

2.199 T em 1960 73.3 

4 PETRÓLEO (PRODUÇÃO) 
Aumento da prod. de 6.500 barris/dia em 
1955 para 100 mil/dia em 1960 

75.550 barris diários em 
1960 

75,5 

5 PETRÓLEO (REFINAÇÃO) 
Aumento da capacidade de refinação de 
130 mil barris/dia em 1955 para 330 mil 
barris/dia em 1960  

218 mil barris/dia em 
1960 

125% da 
meta revista 

6 
FERROVIAS - 
REAPARELHAMENTO 

a) aquisição de 9 locomotivas elétricas e 
430 a diesel; b) aquisição de 1.086 
vagões de passageiros e 10.943 de carga; 
c) aquisição de 791.600 Ton de trilhos e 
acessórios de substituição de dormentes.  

Foram alcançados 100% 
e 95% da meta a; 51 e 
59% das metas b e c; 

foram substituídos mais 
que o dobro da meta de 

dormentes. 

76 

7 FERROVIAS 
Construção de 1.500 km de novas 
ferrovias; 280 km de variantes e 320 km 
de alargamento de bitola.  

Construídas 826 km de 
ferrovias 

39,4 

8 RODOVIAS (PAVIM.) 
Pavimentação asfáltica de 5.800 mil km 
de rodovias até 1960 

Pavimentados 6.202 km. 
Superada 

em 7% 

9 RODOVIAS (CONSTR.) 
13 mil km de rodovias de 1

a
 classe até 

1960 
14.970 km 

Superada 
em 15% 

10 POSTOS E DRAGAGEM 
Obras portuárias; reaparelhamento; 
dragatem e compra de equipamento de 
dragagem  

Estima-se que tenham 
sido alcançados 56,1% 

da meta prevista 
56,1 

11 MARINHA MERCANTE 
Ampliação da frota de cabotagem e longo 
curso de 300 mil T da frota de petroleiros 
de 330 mil T (dwt).  

Cabotagem - 85% da 
meta 

Petroleiros - 90,9% da 
meta 

85 e 90,9% 

12 FROTA AÉREA 

Compra de 42 aviões para frota comercial; 
implantação de infraestrutura de vôos 
adequados; estabelecimento de indústria 
aeronáutica.  

Frota: 31% da meta 
inicial; novos campos 

construídos e índice de 
T/km chegou a 585 

milhões, previsto para a 
meta  

 

13 TRIGO 
Aumento da produção de 700 mil T para 
1.500 mil T até 1960 

Produção caiu para 370 
mil T, menos da metade 

da produção de 1955 
 

14 ARMAZÉNS SILOS 
Construção de uma rede com capacidade 
para 800 mil T 

Constrúida rede com 
capacidade de 569.233 T 

71,0 

15 ARMAZÉNS FRIGORÍFICOS 
Construção e aparelhamento de 
armazéns frigoríficos para 45 mil T 

Ampliaram-se 8.014 T 17,8 

16 MATADOUROS INDUSTRIAIS 
Construção de matadouros com 
capacidade de abate diário de 2.750 
bovinos e 1.100 suínos 

Atingido 2.100 bovinos 
(59,2%) e 700 suínos 

53,8%) 

80% da meta 
revista 

17 MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA 
Aumeno de tratores em uso na agricultura 
de 45 mil para 72 mil unidades 

77.362 tratores em 1960 
Meta 

superada 

18 FERTILIZANTES 

Atendimento ao consumo de:  

- 40 mil T de nitrogênio; 
- 20 mil T de anidrido fosfórico; 
- 60 mil T de potássio; 
- prod. de adubos químocos básicos;  
- 120 mil T de conteúdo de nitrogênio 

e anidrido fosfórico.  

Resultados de:  

- 100% nitrogênio; 
- 95% de anidrido 

fosfósico; 
- 108% de potássio 
- Adubo químico: 

superado em 
151,7% 
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19 SIDERURGIA 

Aumento capacidade de produção de aço 
em lingotes de 1 milhão para 2 milhões de 
T/ano, em 1960 e para 3.500 mil T em 
1965.  

 
Superada 
em 14%  

20 ALUMÍNIO 
Aumento capacidade de produção de 
2.600 T para 18.800 T em 1960 e 42 mil T 
e m1962. 

 92,1 

21 METAIS NÃO FERROSOS 
Expansão das indústrias de chumbo, 
estanho, níquel e cobre, e implantação da 
metalurgia do zinco até 1960 

Aumento de: 

Cobre 203,8%; Chumbo 
147,7%; Estanho 93,7%; 

Níquel 143,6%.  

 

22 CIMENTO 
Aumento da capacidade de produção de 
2.700 mil para 5 milhões de T anuais em 
1960.  

 87,4 

23 ÁLCALIS 
Aumento capacidade produção de 20 mil 
para 152 mil T em 1960 

 100 

24 CELULOSE E PAPEL 
Aumento produção de 90 mil para 260 mil 
T e de papel jornal de 40 mil para 130 mil 
T em 1960 

Aumentos de: 

Celulose - 77% 

Papel jornal - 50,6%  

 

25 BORRACHA 
Aumento produção de 22 mil para 65 mil 
T, sendo 40 mil borracha sintética e 25 mil 
borracha natural.  

A produção da borr. 
Natural foi igual à de 
1955 e a de borracha 

sintética atingiu a meta.  

 

26 
EXPORTAÇÃO DE 
MINÉRIOS 

Aumento da exportação de minério de 
2.500 para 8 milhões de T e preparação 
para exportação de 30 milhões no 
quinquênio seguinte (1961-1965).  

 65 

27 
INDÚSTRIA 
AUTOMOBILÍSTICA 

Produção de 347.700 veículos em 1960  92.3 

28 CONSTRUÇÃO NAVAL 
Implantação de indústria com capacidade 
nominal de 160.000 dwt/ano.  

 100 

29 
INDÚSTRIA MECÂNICA E 
MATERIAL ELÉTRICO 
PESADO 

Impantação e expansão de indústria 
mecânica e de mat. elétrico pesado.  

Não foram quantificadas 
metas, as indicadas 
foram alcançadas.  

 

30 
FORMAÇÃO DE PESSOAL 
TÉCNICO 

Intensificar a formação de pessoal técnico 
e orientar a educação para o 
desenvolvimento.  

Metas não quantificadas, 
mas consideradas como 

atingidas.  
 

TOTAL    

Fonte: TEIXEIRA (1997) p.180-186. 
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