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RESUMO 
 
O presente trabalho trata do processo contemporâneo de reprodução do espaço urbano que inclui a 
construção de linhas de transporte de alta e média capacidade e envolve intervenções urbanas 
cujas estratégias articulam a atuação do Estado, de diferentes ramos do capital e de instituições 
internacionais. Tal processo foi apreendido a partir da análise, por um lado, da construção do 
primeiro trecho da Linha 15-Prata da Cia do Metrô de São Paulo que transformou a dinâmica 
socioespacial do bairro de Vila Prudente e, por outro, da investigação dos planos de transportes 
urbanos do Governo do Estado de São Paulo e de sua Secretaria de Transportes Metropolitanos 
que, ao longo das últimas duas décadas, sujeitaram-se aos projetos de instituições internacionais, 
como o Banco Mundial. Tais instituições impõe formas específicas de planejamento ou de uma 
“governança metropolitana” para promover intervenções e “requalificações” urbanas que 
acompanham o ritmo das reestruturações técnico-produtivas do capital e, no caso de São Paulo, 
tentam manter a hegemonia da maior metrópole brasileira na divisão territorial do trabalho (como 
centro de gestão e comando). Resulta dessa estratégia e prática a reinserção de antigos terrenos 
industriais, “vazios urbanos” e centralidades espaciais constituídas historicamente no tecido 
metropolitano e tidos, hoje, como obsoletos, na dinâmica dos mercados imobiliário e financeiro 
através da construção de infraestrutura. Isso revela que a produção contemporânea do espaço, 
subordinado à um urbanismo metropolitano e de mercado, objetiva-se, também, na construção de 
infraestrutura de transportes, reafirmando as relações sociais de produção e suas contradições que 
vão da superexploração do trabalho e da segregação socioespacial à obsolescência precoce do 
espaço para atender aos processos de valorização do capital. 
 

Palavras-chave: planejamento, reprodução do espaço, metrópole, reestruturação produtiva, 
Estado, governança metropolitana, Plano Integrado de Transportes Urbanos, Linha 15-Prata, Vila 
Prudente. 
 

ABSTRACT 
 

The present work is related to the contemporary process of reproduction of the urban space, which 
includes the construction of high and medium capacity transport lines and involves urban 
interventions, whose strategies articulate the actions of the State, from different branches of the 
financing and international institutions. Such process was apprehended from the analyses, in one 
hand. by the construction of the first patch of the Line 15-Silver by the São Paulo Metropolitan 
Company, which has transformed the social-spacial dynamics of Vila Prudente District. In the 
other hand, from the investigation of urban transportation plans by the São Paulo state 
government and its Metropolitan Transport Secretary, that along the last two decades, subjected 
themselves to the project of International institutions, such as The World Bank, specific ways of 
planning or a “Metropolitan Governancy” to promote urban interventions and “requalifications”, 
follow the speed of technical-productives restructuring of capital investments in a peripheral 
country and keep the hegemony of the greatest Brazilian metropolis in the territorial sharing of 
work as a center of command and management. As result of this strategy and practice we see the 
reintegration of ancient industrial lots, “urban empties” and central spaces formed historically in 
the metropolitan tissues and considered nowadays as obsoletes in the analyses of Finanacial and 
Real Estate markets, through the construction of infrastructure. This shows up that the space 
contemporary production, dependent of a metropolitan and Market urbanism, has also as an 
objective, the building of a transportation infrastructure, assuring the social relationships of 
production and its contradictions that starts in the superexploitation of work force and social-
spacial segregation to the precocious obsolescence of the urban space to favor the capital 
improvement process. 
 

Keywords: Planning, space reproduction, Metropolis, productive re-structuralization, State, 
Metropolitan Governancy, Urban integrated transportation planning, Line 15-Silver, Vila 
Prudente. 
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Introdução 
 
  O trajeto de uma pesquisa é extremamente tortuoso, muitas vezes leva, por rotas e 

caminhos distintos, a sínteses diferentes daquelas que permearam as primeiras aproximações 

sobre processos estudados e que precisam ainda ser apreendidos e verificados antes do 

esgotamento dos conteúdos materiais que o cercam. Isso ocorre devido ao conjunto de 

complexos que estruturam a realidade, sua dinâmica e seu devir. A pesquisa e o texto final de um 

projeto ou trabalho vem a ser, por um lado, a exposição do levantamento prévio e uma reflexão 

mais ou menos elaborada sobre as múltiplas determinações, conteúdos e até mesmo algumas 

sínteses que compreendem a realidade; parte de descobertas e caminhos que são realizados 

durante a pesquisa, mas não se fecham nela.  

 Por outro lado, o trabalho teórico, longe de ser modelo fechado e com finalidades definidas 

a priori, torna-se um ponto de partida para novas e mais complexas inserções nas tramas da 

realidade, por isso não é estranho afirmar que “o ponto de partida é também o de chegada” e faz-

se através de análises cada vez mais depuradas a respeito dos nexos estudados, i.e., cada vez 

mais determinadas, pois compreendem melhor a dialética que constitui a materialidade e 

objetividade das relações sociais em seu constante devir. O trajeto de uma pesquisa, sobretudo 

aquelas que se dizem críticas, não é a busca por posições epistemológicas no interior do debate 

de ciências autorreferenciadas, mas a tentativa de se aproximar do movimento que constitui o 

devir de processos sociohistóricos específicos.  

 Foi este o lineamento geral empreendido neste trabalho e que, portanto, deve ser exposto 

como uma primeira aproximação dos complexos sociais abordados ao longo dessa dissertação. 

 Em busca da apreensão dos nexos que compreendem as relações do capitalismo 

contemporâneo e, com ele, da produção social do espaço, a partir da singularidade do 

planejamento de transporte na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), empreendemos a 

análise do movimento global das relações sociais de produção que emerge, assim como o 

trabalho, como categoria central para compreensão dos processos sociohistóricos. 

 O objeto singular de nossa pesquisa foi compreender a implantação da primeira linha de 

monotrilho da Cia do Metrô de São Paulo, a Linha 15-Prata, sobretudo no trecho entre as 

estações Vila Prudente e Oratório.1 Além da construção da linha, dedicamo-nos à leitura das 

estratégias do poder público em adequar a metrópole à dinâmica das reestruturações da divisão 

																																																								
1 Como veremos nos capítulos 1 e 4, o projeto original da linha previa a construção de 24,54 km de extensão de trilhos de 
concreto elevados que ligariam a Vila Prudente à Cidade Tiradentes. Em 2014, durante as obras o Metrô e a Secretaria de 
Transportes Metropolitanos declararam que seria construído um ramal de conexão com mais 2,1 km entre a estação Vila 
Prudente do Monotrilho e do Metrô até a estação Ipiranga da CPTM. No ano seguinte, o Governo do Estado de São Paulo 
anunciou a interrupção (temporária) das obras até a Cidade Tiradentes, porém não revelou o que ocorrerá com o trecho 
entre Vila Prudente e Ipiranga. Neste programa, a linha se estenderá da Vila Prudente até São Mateus em todo o eixo 
sudeste da cidade de São Paulo. No caso deste trabalho, focamos no trecho inicial da linha, em funcionamento desde 2014, 
com seus 2,76 km que interliga as estações Oratório e Vila Prudente. 
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territorial do trabalho, implícitas na elaboração do projeto do Metrô e da Secretaria de 

Transportes Metropolitanos, ambas instituições geridas pelo Governo do Estado de São Paulo. 

 Embora a perspectiva deste trabalho seja a análise dos desdobramentos econômicos do 

capital que encontra no espaço características fundamentais para sua reprodução, como afirmou 

Neil Smith (1988), o “espaço pode funcionar como um meio de produção, mas faz muito mais do 

que isto” (SMITH, 1988, p. 134-5), procuramos especificar a atuação das estratégias políticas e 

extraeconômicas a respeito da edificação e organização da geografia da metrópole. A apreensão 

de Smith (1998) nos permite compreender que cada arranjo espacial produzido pela sociedade 

corresponde às suas contradições históricas, tornando o espaço instrumento político que pode, de 

modo extraeconômico, reafirmar as determinações da divisão social do trabalho. No mesmo 

sentido, Giovanni Arrighi (2008) ressalta que 
“Uma das características mais essenciais (e teoricamente negligenciadas) do capitalismo 
histórico é a ‘produção do espaço’. Esse processo não só foi essencial para a 
sobrevivência do capitalismo em conjunturas difíceis /.../ como também foi condição 
fundamental para a formação e o aumento do alcance global do capitalismo como 
sistema social histórico” (ARRIGHI, 2008, p. 225). 
 

 Se o metabolismo sociohistórico do capitalismo e os processos de acumulação inerentes à 

sua reprodução impulsionam certa dimensão da produção do espaço, esta precisa ser 

compreendida em sua totalidade e, portanto, no movimento entre os aspectos singulares de sua 

constituição (que envolve a práxis imediata dos homens) e sua relação com o todo (as mediações 

gerais de produção). Esta conexão foi encontrada no transcorrer da pesquisa, sendo fundamento 

para compreensão da construção da linha de transporte e dos projetos e estratégias a ela 

vinculadas.  

 A trajetória da pesquisa revelou que a construção da Linha 15-Prata e sua segmentação em 

diferentes trechos, além de atender a um projeto de transporte, tinha como objetivo a reinserção 

seletiva de terrenos e de centralidades tidas como obsoletas no circuito de valorização do capital 

em todo eixo sudeste da cidade de São Paulo. Sob o aspecto geral da reprodução econômica, a 

relação entre desvalorização e valorização, segundo Harvey (1990), torna-se um importante fator 

impulsionador do processo de acumulação, uma vez que 
“se sistematizam dentro de certas configurações espaciais por meio do poder 
racionalizador dos conflitos de classe e da competição sobre as formas absoluta e 
relativa de mais-valia. A reestruturação contínua das configurações espaciais por meio 
de revoluções no valor deve ver-se novamente como um rasgo típico do 
desenvolvimento capitalista” (HARVEY, 1990, p. 429). 
 

 No bojo das inúmeras reestruturações possíveis que, como veremos no primeiro capítulo, 

também se materializa no plano da reedição dos projetos de intervenção estatal, analisaremos 

particularmente aquelas que derivam da mundialização financeirizada do capital oriunda das 

crises dos anos de 1970 que se manifestou de modo específico em diferentes localidades e 
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regiões. No caso dos países periféricos, em especial da América Latina, o conjunto de 

reestruturações produtivas (industrial e agrária) e políticas foram impostas por ajustes 

estruturais, sobretudo nas décadas de 1980 e 1990, promovidos por instituições internacionais 

como o Banco Mundial (BM), o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o Fundo 

Monetário Internacional (FMI) que, além de investir em programas públicos voltados à estrutura 

micro e macroeconômica, impuseram seus lineamentos jurídicos, administrativos e ideológicos 

aos mutuários em diferentes escalas (local, nacional e regional). 

 No interior do complexo determinativo da reestruturação do espaço, presentes nos projetos 

de transportes metropolitanos e na objetivação destes na construção de infraestrutura, foi 

possível identificar nos últimos planejamentos 2  concebidos pela Secretaria de Transportes 

Metropolitanos (STM) e pelo GOVESP (que orientam as empresas metropolitanas de 

transportes3) que a presença dos modelos econômicos e políticos do BM são marcantes. A 

ideação dos técnicos do GOVESP parte da perspectiva de dilatação de investimentos públicos, 

privados e internacionais na rede de transportes sobre trilhos, mas a meta a ser alcançada é a 

sistematização das intervenções urbanas em toda a Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), 

seccionando-a em espaços fragmentados de especialização do mercado cujo propósito último é a 

reorganização das atividades econômicas e o adensamento seletivo da população, segundo poder 

de renda. As estratégias metropolitanas de transportes, ancoradas nos modelos de 

desenvolvimento econômico (e urbano) do BM, referem-se ao espaço como instrumento da 

segregação induzida das classes sociais de acordo com seu padrão de consumo.  

 Na ausência de instâncias políticas de administração da metrópole, o GOVESP 

transformou a STM (e outras instituições) de uma governança metropolitana, i.e., em instância 

privilegiada do Estado que orienta as intervenções urbanas sob as mesmas diretrizes políticas e 

urbanísticas do BM. Assim, o planejamento realiza um urbanismo (estratégia de classe) que 

pretende estender-se à escala metropolitana, mediando a relação entre segmentos distintos do 

capital em conjunto às medidas jurídicas e administrativas do Estado, sobretudo nas instâncias 

municipal e estadual, utilizando instrumentos legais preexistentes como álibi do arranjo legal que 

autoriza ao GOVESP transformar a metrópole em receptáculo de investimentos do capital. 

 A apreensão deste processo foi possível através da análise da singularidade das 

estratégias urbanas inerentes à construção da Linha 15 que mantinha (e ainda mantém), como 

seu eixo condutor, a reafirmação da centralidade do bairro de Vila Prudente. A reafirmação dessa 

centralidade parte da tentativa de reedição de seus conteúdos sociais, alienando-os à história do 
																																																								
2 No Plano Integrado de Transportes Urbanos para 2025 denominado PITU 2025 (GOVESP e STM, 2006) e em suas 
atualizações que resultaram nos documentos “Atualização da rede metropolitana de alta e média capacidade de 
transportes” (ibid., 2013a) e “Cenários de desenvolvimento urbano” (ibid., 2013b).  
3 A Secretaria de Transportes Metropolitanos orienta as intervenções urbanas e de transportes da Companhia do Metrô 
(Metrô), Companhia Paulista de Trens Metropolitano (CPTM) e Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU).  
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bairro ao promover, por intermédio das linhas de transporte, frentes do mercado imobiliário, 

como se esta fosse a unívoca determinação da constituição daquela centralidade. O Estado e os 

segmentos do capital que se beneficiam da criação das linhas de transportes, ao incorporar 

trabalho na produção do espaço, através de obras de construção civil e pesada, procuram 

desobstruir os limites de expansão do capital, além de fetichizar o espaço, desvinculando-o das 

contradições sociais e do seu devir histórico para promovê-lo como centralidade que 

representaria o novo crescimento econômico local, sem mediações e conexões com a realidade 

herdada historicamente e a situação imediata que é criada através deste fetiche. 

A respeito da formação das centralidades urbanas que originaram a metrópole, sobretudo 

a de Vila Prudente, analisamos o processo histórico de urbanização que se modifica de acordo 

com a produção social e, deste modo, tem, em cada caso e centralidade, uma trajetória específica 

associada à dinâmica particular da economia e da sociedade brasileira. No caso da Vila Prudente, 

como veremos no segundo capítulo, o bairro originou-se da parca industrialização e dos negócios 

imobiliários no final do século XIX, sendo integrado ao tecido urbano e, por fim, à metrópole no 

contexto da ampliação da infraestrutura de transportes nas décadas de 1930 e 1940, adensando 

atividades com o intenso e desigual processo de industrialização que marcou a inserção do Brasil 

na divisão internacional do trabalho entre as décadas de 1950 e 1980, condição profundamente 

alterada durante as reestruturações produtivas (urbano-industrial) da década de 1990.  

Este retorno à constituição do bairro e sua inserção no tecido metropolitano não significa 

uma ditadura das origens ou até mesmo uma teleologia da história. Procuramos acentuar a 

situação geográfica da Vila Prudente produzida historicamente, em suas rupturas e continuidades 

e nela inserimos a construção da Linha 15, tendo em vista que, além do projeto de transportes, a 

STM procura o adensamento seletivo da população e de atividades econômicas.  

Sendo as linhas de transportes um fator importante da (re)produção do espaço na 

economia regida pelo capital, sua implantação aprofunda a geração e apropriação de valor 

através da cristalização de trabalho na faceta infraestrutural que também constitui o espaço 

urbano, bem como realiza elementos específicos da produção e do arranjo particular entre 

projetos públicos e oligopólios da construção (civil e pesada)4. 

Na realidade dos países periféricos, obras de infraestrutura e os serviços públicos urbanos 

(em diversas escalas do Estado) são muitas vezes orientadas por parâmetros ideológicos de 

instituições internacionais que, por sua vez, reafirmam os arranjos políticos e econômicos locais 

pautados na intensidade da geração de valor que veem no espaço urbano uma mercadoria que 

precisa ter sua morfologia constantemente alterada para produzir e realizar valor no mercado. 
																																																								
4 Partimos da compreensão concreta de que o espaço não se reduz à infraestrutura e/ou, como vimos na afirmação de Neil 
Smith (1988), a meios de produção. Porém, é preciso ressaltar que este aspecto do espaço é importante e faz parte da 
multifacetada dimensão de sua produção social e, portanto, deve ser apreendido em sua totalidade. 
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Cabe lembrar que esse arranjo local deriva também da situação do Estado como segmento 

econômico monopsônico no que se refere às obras de infraestrutura urbana, dada a sua posição 

no interior da divisão do trabalho. Na trama que se insere a construção da Linha 15, no terceiro 

capítulo analisaremos o projeto da STM a respeito dos sentidos econômicos da construção das 

linhas de transporte de média e alta capacidade, para encontrar os nexos contraditórios entre a 

concepção e a prática que compreendem os investimentos ligados às obras de infraestrutura5. 

Assim, a partir da implantação da Linha 15, encontram-se os nexos que compreendem os 

arranjos políticos e econômicos que, em termos históricos, permitiram a manutenção de certas 

formas de trabalho no segmento da construção e que envolvem a articulação entre Estado e 

capital. No caso da Linha 15, expusemos a atuação do Consórcio Expresso Monotrilho Leste, 

constituído pela empresa canadense Bombardier (responsável pela produção dos trens e pelas 

empreiteiras brasileiras Queiróz Galvão e OAS). O consórcio, ao vencer a licitação, construiu 

toda a estrutura dos trilhos elevados, a estação Oratório e seu pátio de manobras. Para encontrar 

os nós do processo de valorização, ainda no terceiro capítulo, investigamos a realidade dos 

trabalhadores do canteiro de obras do Pátio do Oratório6, para expor o processo produtivo da 

indústria da construção, sua situação na dinâmica do capitalismo contemporâneo e no processo 

de valorização da centralidade espacial. Essa exposição implicou a crítica à STM e às obras de 

transportes metropolitanos cuja perspectiva (teórica e prática) expressa-se como um 

fantasmagórico projeto de infraestrutura, se analisada do ponto de vista do valor de uso do 

monotrilho para atendimento do deslocamento da população. Projeto que revela seus limites 

quando são expostas as fisionomias de superexploração que leva geração do valor e, nesta 

dinâmica, a forma de ser da reprodução do capital na RMSP. 

Ainda que a produção imediata da linha de transporte revele importantes antagonismos 

da sociedade regida pelo capital, é preciso escavar ainda outros processos que caracterizam o 

momento histórico atual. No quarto capítulo, debruçamo-nos sobre um antagonismo 

aparentemente simples, o elo limites entre valor, valor de uso e valor de troca. Partimos da 

dimensão do valor de uso específico do monotrilho, das experiências práticas de uso deste 

modal, da capacidade de transporte e enfim de sua inserção na dinâmica urbana, para verificar as 

estratégias do GOVESP, da STM e da Cia do Metrô de São Paulo em parceria com as empresas 

que constituem o CEML, em construir a Linha 15 enquanto primeiro monotrilho de média 

capacidade do mundo, bem como as consequências ligadas a tal projeto. Assim, a escolha e o 
																																																								
5 O projeto adotado pela STM e orientado pelo BM, partem da leitura liberal acerca da produção do espaço e que está 
pautada numa equação abstrata – de saldo expansivo de crescimento econômico – em que todas as classes e segmentos 
sociais seriam beneficiados com a atuação do capital na construção das linhas de transportes, assim todos ganhariam, sem 
a existência de perdas ou contradições nesse processo. 
6 Para uma aproximação da dinâmica do trabalho na construção, foi realizada entrevista, no dia 11 de junho de 2014, com 
os operários contratados pelo CEML. A entrevista na íntegra dos trabalhadores encontra-se no documento anexo e serviu 
de base para o desenvolvimento do desfecho do terceiro capítulo. 
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mote da construção da linha em monotrilho, independente das necessidades reais de 

deslocamento no eixo sudeste da metrópole, foi a otimização dos custos, a minimização do 

tempo de construção da estrutura, o adensamento seletivo da população em áreas valorizadas de 

acordo com a hierarquização de renda, entre outros fatores. Embora estes aspectos não tenham 

sido de fato realizados, a construção de uma linha de transporte com taxa de uso inferior aos 

deslocamentos diários da população foi apresentada pelos representantes do mercado e do Estado 

como sendo positiva, pois levaria a valorização das frentes do mercado imobiliário, sobretudo na 

Vila Prudente, e permitiram às empresas do CEML utilizarem a Linha 15 como vitrine e modelo 

de desenvolvimento urbano que pode ser vendido como projeto de transformação do espaço. 

Logo, revela-se a sobreposição do valor de troca em oposição ao efeito útil da linha de 

transporte, possibilitando a verificação de que, sob os imperativos do capital, a produção 

converte-se em força destruidora e, portanto, como observou Mészáros (2011), deve obter “êxito 

em transformar os ganhos do trabalho em sua própria autoexpansão lucrativa e dinâmica ao 

elevar incansavelmente a produtividade” (MÉSZÁROS, 2011, p. 667). 

Após a aproximação dos processos associados à construção da linha, à geração de valor e 

ao seu potencial destrutivo, no quinto capítulo acentuamos a apreensão da composição dos 

conteúdos sociais da produção do espaço para, por meio de inúmeras mediações, evidenciar 

como as heranças da estrutura espacial construída tornaram-se importantes insumos para a 

reinserção da centralidade nos ditames das intervenções urbanas que se direcionam para leste da 

cidade de São Paulo, processo que resultou na transformação da morfologia do bairro durante as 

obras do monotrilho entre 2009 e 2014, bem como na atuação do mercado imobiliário em novas 

frentes hierarquizadas de acordo com as intervenções públicas de “requalificação urbana”. A 

exposição das consequências, imediatas da construção da linha e sua relação com mercado, 

permitiu identificar a potencial crise inerente à processualidade da reprodução do capital, as 

diversas alienações que este processo produziu e o aprofundamento do fetiche que se materializa, 

também, na produção do espaço. 

Em suma, buscamos contribuir, através da articulação entre um aspecto singular da 

realidade e sua relação com a totalidade, para o entendimento da reprodução social 

contemporânea em seus diversos predicados, ressaltando, sobretudo, os nexos contraditórios da 

produção que, também, edificam alienadamente o espaço para obliterar qualquer avanço no 

sentido de superar a hegemonia das classes dominantes. Sendo os termos específicos deste 

processo abordados de modo mais amplo nas páginas a seguir. 
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1. A arquitetura da parte e do todo: reestruturação produtiva, reprodução do 
espaço e urbanismo de caráter metropolitano 
 

“/.../ Os fenômenos sociais são inerentemente dinâmicos por serem partes integrantes de 
uma estrutura social global que necessita de uma forma ampliada de reprodução para 
sua existência continuada” (MÉSZÁROS, 1993, p. 36). 
 

A Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) no limiar do século XX para o XXI, 

sobretudo nas últimas quatro décadas, foi reestruturada por sucessivas transformações associadas 

à intensificação e dilatação da mobilidade, reprodução e realização do capital em seus diferentes 

segmentos (industrial, rentista, imobiliário, comercial e financeiro) e de intervenções do poder 

público, em todos os níveis, necessárias para a construção de uma infraestrutura adequada à 

coesão territorial (e desigual) da metrópole. O propósito de tais intervenções, direta e 

indiretamente, condiz com os imperativos das metamorfoses da unidade contraditória da 

produção – produção, circulação, distribuição, troca e consumo –, da reprodução das relações 

sociais de produção e da reafirmação da propriedade privada no contexto histórico atual, 

processo que realoca atividades, pessoas e empresas no interior e nos limites da metrópole 

criando e recriando o seu espaço de modo dinâmico e contraditório. Tal circunstância colocou, 

desigual e contraditoriamente, o espaço urbano no processo geral de valorização, sendo assim, 

para a apreensão do processo de produção do espaço torna-se necessária a análise de mediações 

entre os elementos particulares da constituição histórica e social da metrópole lastreados pelos 

processos de industrialização e de modernização do território, das sucessivas reestruturações 

produtivas e os elementos gerais da complexa trama da mundialização do capital que redefinem, 

no interior da divisão internacional do trabalho, o papel das metrópoles. A simultaneidade entre 

esses elementos recria um ambiente variado de estratégias políticas e econômicas da produção 

do espaço, por isso a análise deste movimento também permite a apreensão dos aspectos gerais 

e, simultaneamente, particulares da reprodução da sociedade7. 

Neste diapasão, buscamos aqui as mediações sociais que compreendem a constituição e a 

reprodução do espaço da metrópole a partir do caso específico de “requalificação” urbana do 

bairro de Vila Prudente, na cidade de São Paulo, objetivado pela Cia. do Metropolitano de São 

Paulo (Metrô8) sob gestão e planejamento da Secretaria de Estado de Transportes Metropolitanos 

(STM) do Governo do Estado de São Paulo (GOVESP) que compreende a estratégia de 

“adensamento seletivo” da urbanização e indução de centralidades espaciais no tecido 

metropolitano por intermédio da construção de Linha 15-Prata sob o sistema de transportes de 

																																																								
7 A expressão “arquitetura da parte e do todo” foi tomada de empréstimo de Lefebvre (1969) para designar as relações 
entre o particular e o geral revelando os processos de diferenciação frente a totalidade aberta da produção humana. 
8 Utilizaremos no corpo do texto a expressão Metrô (com letra maiúscula) para a Companhia do Metropolitano de São 
Paulo. Para o modal de transporte sobre trilhos de média e alta capacidade será utilizado o termo metrô (com letra 
minúscula). 
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média e alta capacidade de monotrilho. 

Por parte do Governo do Estado de São Paulo (GOVESP) e seus representantes (políticos 

e técnicos), inerente à construção desta e de outras linhas de transporte, há a perspectiva e 

estratégia de reprodução do espaço metropolitano no sentido de conferir-lhe unidade e coesão 

geral e, com isso, através de intervenções e do planejamento das linhas orientados pela Secretaria 

de Transportes Metropolitanos (STM) pretende-se promover um modelo de gestão urbana na 

escala da metrópole ou, segundo critérios de instituições internacionais que se tornou base das 

interpretações dos técnicos e representantes políticos do GOVESP e da STM, a soldo da 

ideologia dominante, desenvolver uma governança metropolitana. A construção da Linha 15-

Prata conduzida pelo Metrô (anunciada em abril 2009 com obras iniciadas no segundo semestre 

de 2010) corresponde à parte deste conjunto de estratégias de transportes ou da realização da 

governança metropolitana. Portanto, sob a hipótese da articulação de um urbanismo de caráter 

metropolitano por parte do GOVESP, buscamos apreender neste capítulo a finalidade implícita à 

construção da Linha 15 segundo os documentos oficiais do GOVESP, do Metrô e da STM como 

instrumentos de modernização do eixo sudeste da cidade de São Paulo e as determinações que 

levaram a tal processo. Neste sentido, o projeto de “requalificação urbana” da Linha 15 articula a 

produção de diferentes centralidades em todo o eixo sudeste da cidade, tendo como seu principal 

nódulo a Vila Prudente, o que indica que tanto a linha quanto a centralidade figuram, como parte 

das estratégias do GOVESP, em inserir parcelas significativas da metrópole nos investimentos 

voláteis do capital e do mercado imobiliário no conjunto de um projeto voltado à racionalização 

da divisão técnica, social e territorial do trabalho em distintos eixos da metrópole para atender as 

dinâmicas do capital, em seus diferentes níveis e escalas de atuação.  

Ao que tudo indica e como veremos nas páginas a seguir, essas centralidades são 

“requalificadas” sobre os resíduos da estrutura produzida em antigos espaços fabris absorvendo 

os terrenos, a infraestrutura urbana e a situação geográfica produzida (e muitas vezes 

desvalorizada) do tecido urbano, fazendo das “novas centralidades” um espaço submetido às 

dinâmicas da valorização ou alienado ao mercado, ainda que a metrópole continue sendo um 

todo fragmentado e de crescimento desordenado. Como percebeu Damiani (2009), a resolução 

abstrata para os problemas da metrópole projetados por instituições públicas através de obras de 

infraestrutura realiza-se a partir da multiplicidade de determinações que constantemente 

estruturam a produção de centralidades na totalidade da metrópole “ao invés de recortes do 

continente urbano” (DAMIANI, 2009, p. 333), mas diferente do que é projetado abstratamente, 

intensifica-se a desigualdade dos fragmentos urbanizados abrindo fronteiras para a valorização e 

potencial acumulação do capital. Assim, projetos e estratégias econômicas e extraeconômicas 

realizam-se de modo descompassado na reprodução do espaço da metrópole. 
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A situação da produção da centralidade alienada está associada ao conjunto de 

reestruturações produtivas do capital em diferentes escalas e à desconcentração de atividades 

industriais na metrópole. Tais reestruturações alteraram as estratégias do Estado para atender às 

dinâmicas da divisão social do trabalho através da objetivação de intervenções urbanas de 

dimensão metropolitana que se singularizam 9  em projetos determinados, cada qual com 

características específicas e tendendo à realizar interesses de determinados grupos. A produção 

dessas centralidades engendra a concatenação entre a concepção e a prática política dos órgãos, 

instituições e empresas públicas do GOVESP em articular e dar coerência ao espaço 

metropolitano, à pressão dos setores econômicos envolvidos do mercado imobiliário e da 

construção civil e pesada para realizar seus investimentos e, por fim (mas não menos 

importante), a potencial projeção político-ideológica de instituições internacionais como o Banco 

Mundial (BM) que, ao financiarem e efetivarem programas de desenvolvimento e meios de 

transportes urbanos e padronizá-los para diferentes metrópoles, incentivam a construção de 

infraestruturas adequadas à realização política e econômica de modelos de gestão do espaço ou 

de “governança metropolitana” (tão propagadas pelos “técnicos” do Metrô e da STM). 

Dada a dimensão e a complexidade desta problemática este capítulo foi dividido 

(expositivamente) em três partes que incluem os elementos acima levantados: 1. o processo 

mundialização do capital que rearticula projetos políticos e econômicos, internalizando-os desde 

os anos de 1970/80, de modo desigual, nos países centrais e periféricos, tornando a urbanização 

um importante elemento da reprodução econômica e social; 2. as consequências das 

reestruturações produtivas que reconfiguram as atividades industriais na RMSP desde os anos 

de 1990, redefinindo a divisão territorial do trabalho e alterando as políticas urbanas para o 

conjunto da metrópole; e 3. a singularidade de projetos de transportes, como é o caso da Linha 

15, que reproduzem a metrópole e moldam o espaço urbano, segundo as diretrizes de instituições 

internacionais no momento atual da mundialização. 

Na primeira parte deste capítulo, discutiremos o rearranjo do mercado mundial, os nexos 

que levaram às sucessivas reestruturações produtivas, à financeirização da economia global e às 

rearticulações políticas de instituições internacionais, sobretudo do BM, para ajustar programas 

urbanos (políticos e econômicos) macro e microestruturais nos países periféricos, em especial 

para o Brasil e para a RMSP. 

Na segunda e terceira partes deste capítulo trataremos da RMSP, nestes itens 

debruçaremos sobre a bibliografia específica que aborda a principal metrópole brasileira e as 
																																																								
9 A apreensão da singularidade neste trabalho não se limita à análise do microcosmo, mas do movimento contínuo do 
singular ao universal, movimento que possibilita a apreensão dos nexos determinativos da realidade. Lukács (1978) 
advertia para este procedimento e evidenciou que o “movimento do singular ao universal e vice-versa é sempre 
mediatizado pelo particular; ele é um membro intermediário real, tanto na realidade objetiva quanto no pensamento que a 
reflete de um modo aproximativamente adequado” (LUKÁCS, 1978, p. 112). 
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dinâmicas sociais que determinaram a mudança das estratégias políticas do Estado que o 

direciona à promoção da construção de linhas de transportes de média e alta capacidade como 

uma tentativa de (re)produzir a coesão da metrópole. Nestes itens, chegamos ao projeto da Linha 

15-Prata e, principalmente, à produção da centralidade espacial da Vila Prudente que, de acordo 

com o projeto do GOVESP, tende a requalificar áreas específicas da metrópole.  

Essas estratégias levaram à reprodução do espaço como elemento ativo da acumulação e, 

no âmbito da busca por parte das diversas instâncias do Estado, promoveram saídas temporárias 

à situação de crise através do processo de urbanização (e de metropolização). Tudo isso decorre 

das crises, reestruturações produtivas e da financeirização do capital de modo particular e de 

acordo com processos históricos específicos. Este processo se efetivou através de programas 

hercúleos de obras públicas para construção de infraestrutura urbana, incluindo os meios de 

transporte, e pela necessidade econômica de realização do capital sobreacumulado que encontra 

nos vários setores econômicos – produtivos (industrial, da construção civil e pesada, etc.) ou não 

(especulativo, rentista, financeiro). Processos que correspondem à diferentes formas de geração, 

realização e absorção do valor cristalizado na produção do espaço. 

À vista disso, procuramos neste capítulo expor a “arquitetura da parte e do todo” ou seja 

a forma como os impactos da reestruturação produtiva e da mundialização do capital 

consequentemente conduziram a estratégia de governança metropolitana que, também, se realiza 

(de modo singular) na construção da Linha 15 do Metrô e a tentativa do GOVESP em reinserir 

centralidades do eixo sudeste da cidade de São Paulo, especialmente no bairro de Vila Prudente, 

aos imperativos do mercado e à racionalização do espaço em dimensão metropolitana. 

Nestes termos, buscamos apreender as intervenções urbanas do GOVESP que 

transformam um dos fragmentos da metrópole realizando o movimento da reprodução 

econômica e política contemporâneo. Acreditamos que este ponto de partida sintetiza a análise 

de uma das infinitas formas da produção social que caracteriza a reprodução da sociedade 

contemporânea, a geografia das metrópoles e, ao mesmo tempo, o momento atual do capitalismo 

de transição da hegemonia do capital industrial ao financeiro como apontou Carlos (2010). Com 

isso, procuramos apreender um dos complexos de problemas e produtos mais densos e 

socialmente mediados da reprodução humana: o espaço  urbano. 

 
1.1 Mundialização do capital e reestruturação produtiva: as múltiplas estratégias e suas 
determinações 
 

Explicam Chesnais (1996) e Serfati (1998) que após o unilateral desmantelamento do 

acordo de Bretton Woods em 1971 pelo governo dos EUA (à época presidido por Richard 

Nixon), houve um profundo rearranjo político e econômico do mercado mundial. Decorrente da 
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crise de sobreacumulação e da queda das taxas de lucro dos setores produtivos, desde o fim da 

Segunda Guerra Mundial. Tal rearranjo atendeu às expectativas e os projetos dos setores 

dominantes mundiais cujo propósito era a dilatação do capital financeiro (portador de juros) 

através da flexibilização do crédito que poderia ser obtido pelos mecanismos de aquisições e 

fusões de empresas, compra do direito de propriedade e obtenção de títulos de pensão, da dívida 

pública, de ações estatais e de crédito de setores produtivos e improdutivos. Segundo os autores, 

esse rearranjo do mercado de capitais facultou maior volatilidade e autonomia relativa dos 

investimentos financeiros10 em escala planetária promovendo a mundialização das operações do 

mercado e resultando na reorganização da divisão internacional do trabalho (mundial, regional e 

local) por meio de reestruturações produtivas. Reestruturações que nos interessa, sobretudo, em 

razão da influência que terá na reprodução do espaço da RMSP11. 

No decorrer da maturação deste processo, grupos e corporações detentores dos títulos de 

propriedade da dívida privada ou pública, de fundos de pensão e de ações passaram a utilizar 

esses títulos como crédito ou dinheiro-capital com potencial (re)investimento no mercado. O 

propósito inerente ao capitalista detentor de crédito e títulos vem a ser a dilatação da retenção 

dos ganhos presentes e futuros de diferentes setores econômicos ligados, direta ou indiretamente, 

à geração de valor. O resultado dessa dilatação é a absorção dos excedentes do valor – do 

movimento completo de rotação do capital D-M...P...M’-D’ – através dos juros sobre os diversos 

títulos públicos ou privados e ou do crédito disponibilizado para os capitais produtivos, levando 

à forma mais completa e fetichizada do capital, a autonomização aparente do capital financeiro – 
																																																								
10 Existem divergências entre os teóricos das ciências humanas quanto à autonomização financeira. Enquanto uns apontam 
para a cisão completa do capital financeiro em relação aos ramos produtivos, outros sinalizam para a financeirização como 
produto condicionado e contraditório da unidade da produção capitalista sendo sua autonomização sempre relativa, i.e., a 
própria base produtiva levou e ainda leva à expansão do crédito permitindo o deslocamento capitalizado de investimentos 
para setores rentistas e absorvendo todas as fontes de riqueza das diferentes classes sociais, incluindo os rendimentos 
acumulados das poupanças dos trabalhadores e da dívida do Estado. Assim, a “esfera financeira alimenta-se da riqueza 
criada pelo investimento e pela mobilização de uma força de trabalho de múltiplos níveis de qualificação. Ela mesma [a 
esfera financeira] não cria nada” (CHESNAIS, 1996, p. 241). 
11  Virgínia Fontes (2010) em seu livro “O Brasil e o Capital Imperialismo: teoria e história”, no item “Capital-
Imperialismo” debate e diferencia criticamente os conceitos neoliberalismo, mundialização e globalização ressaltando a 
base teórico-ideológica e os termos de cada conceito. Para Fontes, os formuladores desses conceitos não teriam levado em 
consideração as continuidades e rupturas do imperialismo. Assim, enquanto os teóricos do neoliberalismo denunciaram a 
ideologia dominante, o esfacelamento do Estado do bem-estar social e das políticas keynesianas, ao mesmo tempo, 
minimizaram os problemas do Estado na manutenção da sociedade burguesa. Os teóricos da globalização imersos nas 
teorias da administração e da economia liberal conferem ao mercado caráter de perpétua continuidade, inevitabilidade e 
naturalização. Fontes (2010) reconhece que os teóricos da mundialização foram os que mais se aproximaram das 
categorias do imperialismo, pois evidenciaram o papel da financeirização como elemento ativo do capitalismo 
contemporâneo, mas perderam de vista elementos de continuidade do “velho imperialismo”. A solução do impasse seria 
voltar-se para as tramas da atualização do imperialismo, o modo operante das potências centrais e subpotências periféricas 
no andamento do mercado orquestrado por instituições internacionais, por isso a autora sugere a noção de capital-
imperialismo. Embora a importância do debate de Fontes, os termos mundialização e neoliberalismo abordados por 
Chesnais (1996), Serfati (1998), Ferrari (2005a) não rompem com o imperialismo, pelo contrário, são modalidades do 
aprofundamento da financeirização e sua relativa autonomia, baseada na hegemonia política e econômica de determinadas 
potências na exploração de toda sociedade. Os conceitos de mundialização, neoliberalismo e capital-imperialismo só têm 
sentido se expressos pelo processo objetivo (e subjetivo) da sociedade atual, a saber: a simultaneidade das contradições 
pretéritas e contemporâneas da sociedade burguesa, a intensificação da divisão social, técnica e territorial do trabalho e da 
luta de classes, a manutenção e o esgarçamento da contraditória relação entre capital e trabalho, a universalização da 
mercadoria e a amplitude global de instituições liberais na produção material, espiritual e ideológica da sociedade. 
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no movimento do dinheiro que se autovaloriza sem passar pela produção, i.e., presente na 

relação e circulação (metamorfose) do capital portador de juros, D-D’12. Marx (1985a, vol. III) 

percebeu o movimento expansivo do capital e sua busca de outras formas de rendimento 

enquanto tendência econômica e histórica do desdobramento do próprio valor alienado ao 

capital. Deste modo, diz Marx (1985a), o “acúmulo de mais-valia como capital monetário latente 

que só mais tarde, assim que alcança certo volume, deve funcionar como capital ativo adicional” 

(MARX, 1985a, vol. III, p. 238) compreende a formação do sistema de crédito como elemento 

ativo da reprodução do capital, assim 
“a coisa se coloca da perspectiva do capitalista individual. Com o desenvolvimento da 
produção capitalista, desenvolve-se, porém, ao mesmo tempo o sistema de crédito. O 
capital monetário que o capitalista ainda não pode aplicar em seu próprio negócio e 
aplicado por outros, dos quais ele recebe juros por isso. Funciona para ele como capital 
monetário em sentido específico, como uma espécie de capital distinta do capital 
produtivo. Mas opera como capital em outra mão. É claro que com a realização mais 
frequente da mais-valia e com a escala crescente em que é produzida, cresce a 
proporção em que o novo capital monetário ou dinheiro como capital é lançado no 
mercado de dinheiro e, a partir daí, ao menos em grande parte, é novamente absorvido 
para uma produção ampliada” (ibid., p. 238). 
  

O poder do crédito, do dinheiro e da acumulação, em última instância, levou a partir dos 

anos de 1980, as instituições internacionais – que forneciam suporte ao arranjo econômico e 

financeiro mundial desde o fim da IIª Guerra Mundial como o Fundo Monetário Internacional 

(FMI) e o BM, agora órfãos do sistema Bretton Woods –, as empresas transnacionais e os 

governos dos países centrais pressionaram diferentes instâncias do Estado nos países periféricos 

para adotarem ajustes estruturais que moldassem a legislação para garantir a 

(des)regulamentação da administração estatal e a flexibilização de suas instituições.  

Intelectuais do BM e do FMI construíram nos anos de 1980 a concepção ideológica e a 

ação prática de controle e liberalização dos mercados dos países periféricos por intermédio de 

ajustes estruturais macroeconômicos e de medidas de “combate à pobreza” legitimados pela 

obtenção de empréstimos a esses países. Segundo a pesquisa realizada por Baer e Lichtensztejn 
																																																								
12 Marx (1985a, vol. III) ao analisar o processo de rotação do capital identifica seus momentos contraditórios enquanto 
unidade entre diferentes processos. Em suma, a rotação inicia-se com a transformação do dinheiro (D) em capital e sua 
metamorfose em mercadoria (M), tal conversão ou metamorfose determina o primeiro momento da circulação pois 
realiza-se a compra especial de um conjunto específico de mercadorias sendo elas forças de trabalho (FT) e meios e 
insumos de produção (MP). Após a metamorfose de dinheiro em mercadoria (D-M) inicia-se o processo e o tempo de 
produção (...P...) que amplia e valoriza o capital e as mercadorias em sua posse, deste modo à nova mercadoria é inserido 
mais-valor (M’) por meio do trabalho objetivado na produção, por fim o capitalista volta-se ao mercado para realizar o 
segundo momento da circulação, a metamorfose das mercadorias prenhes de valor (M’) em dinheiro adicionado de valor 
(D’). O processo global de rotação do capital produtivo é, portanto, sintetizado no movimento D-M<FT

MP...P...M’-D’, isso 
não significa que o capitalista individual captura no mercado exclusivamente o trabalho explorado de seus assalariados, 
ocorre o inverso, o valor se distribui entre os mesmo ramos produtivos (ou de outros segmentos), na renda fundiária 
(urbana ou rural), no juros bancário, no ganho comercial, etc., por isso formas especulativas do capital, como o capital 
portador de juros e o capital financeiro, por exemplo, realizam o movimento aparente de que o dinheiro (D) se auto-realiza 
e valoriza em dinheiro adicionado de juros (D’) de modo independente e sem passar pelo processo produtivo ou pelo 
mundo real. A aparência de autovalorização (D-D’) ou autonomia completa do capital portador de juros esconde a sua 
participação na distribuição e circulação do valor realizada a partir das transições entre este segmento econômico com o 
Estado, com outras formas de capital e até mesmo com os rendimentos do trabalho, permitindo a estas formas específicas 
de capital apropriarem-se do lucro industrial, dos impostos do Estado, do fundo de trabalho, etc. 
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(1987) sobre as origens e desenvolvimento das medidas políticas desenvolvidas pelo BM e pelo 

FMI, as propostas de legitimação ideológica do mercado financeiro, através da ajuda assistencial 

destas instituições, foram definitivamente difundidas e aplicadas quando Robert McNamara – 

ex-secretário de defesa dos EUA (1961-68) e presidente do BM entre 1968 e 1981 – ao discursar 

na Reunião Anual da Junta de Governadores do BM e do FMI em outubro de 1979 (na cidade de 

Belgrado na Iugoslávia), afirmou categoricamente que o poder ideológico dessas instituições 

deveria ultrapassar suas instâncias e atribuições. Ou seja, estes organismos internacionais, além 

de desenvolverem projetos hegemônico na possível atração de capitais, deveriam corroborar com 

a introdução de serviços e bens públicos na esfera mercantil. McNamara previa a dilatação, 

sobremaneira, do poder dos investimentos do BM para desenvolver a potencial propagação de 

formas de atuação técnica e política de diferentes instâncias do Estado nos países periféricos e 

associá-las subjetiva e objetivamente ao padrão de projetos dos organismos internacionais e ao 

processo de financeirização da economia mundial.  

Junto à crise anunciada desde os anos de 1970 houve a intensa inserção no mercado de 

instituições, serviços e atividades tidas como públicas e até então fora do circuito exclusivo da 

produção de bens de consumo móveis e tidos como “imateriais” ou “não tangíveis” tais como o 

lazer, o turismo, a cultura, o desporto, a educação, a saúde e a natureza, objetivando ideias de 

livre mercado defendidas pelos BM e FMI. Esses serviços essenciais e atividades tidas como 

culturais foram amplamente absorvidas pela dinâmica da circulação e da valorização do capital, 

ampliando igualmente a extrapolação dos limites das relações de produção do interior da 

indústria (fábrica), destinando ao espaço a situação de lugar especial da reprodução das relações 

de produção e reafirmando a unidade contraditória (e liberal) entre público e privado. 

O conhecimento acadêmico e a produção intelectual foram inseridos na lógica da 

mercantilização mundializada, confirmando que na sociedade de classes em cada período 

histórico de pequena ou longa duração, como afirma Mészáros (2012), a “ideologia dominante 

tende a produzir um quadro categorial que atenua os conflitos existentes e eterniza os 

parâmetros estruturais do mundo social estabelecido” (MÉSZÁROS, 2012, p. 69) tornando este 

quadro teórico e categorial cada vez mais pronunciado “quanto maior for a importância dos 

interesses que motivam o confronto antagônico dos principais agentes sociais” (ibid., p. 69). 

As escolas norte-americanas como Harvard, Columbia e Stanford e jornais e revistas 

especializadas na literatura liberal representados pela Business Week, defensores das renomadas 

“business management schools”, argumenta Chesnais (1996 e 2003), propagaram conceitos e 

temas tais como “economia imaterial”, “new economy” e “globalização”. Conceitos incorporados 

no linguajar “científico” em vários campos do conhecimento acadêmico, tendo como mote a 

justificativa e orientação dos caminhos para o inevitável (sic!) mundo da globalização e das 
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vantagens da livre iniciativa, teorias que não explicam, mas segmentam, as relações do trabalho 

na indústria, nos setores de serviços e consumo, de bens tangíveis e não tangíveis13. 

O fetiche da concepção burguesa de que o trabalho do setor de serviços não está 

associado à realização do valor e, portanto, não está associado ao trabalho produtivo, foi 

potencializado pela new economy. O receituário dos neoliberais cuja base é a negação de 

qualquer categoria crítica ao capital (produtivo e financeiro), tinha como pressuposto a 

desmaterialização e naturalização dos processos econômicos e o escamoteamento das 

determinações negativas do capital como a potencialidade da propriedade privada ser convertida 

em mercadoria e em capital fixo para absorver alíquotas do valor cuja origem é a exploração e 

expropriação das classes subalternas. A arquitetura intelectual neoliberal enquadrou preceitos 

nas ciências humanas e criou modelos categoriais a partir da teoria social e econômica anglo-

americana baseada na sociedade amalgamada por indivíduos isolados e empreendedores cativos. 

A avalanche teórica neoliberal posta por instituições internacionais e reproduzida em 

teses acadêmicas de intelectuais defensores do status da política operante dos órgãos 

internacionais foi, segundo Mészáros (1989b), divulgada no linguajar técnico, pseudocientífico e 

acadêmico que “não resolvem problemas teóricos [e práticos] complexos: apenas escamoteiam, 

dando a ilusão da solução” (MÉSZÁROS, 1989b, p, 31), essas teorias negam, em última 

instância, as circunstâncias reais dos problemas por ela tratados. Assim, difundiu-se a ideia de 

que sujeitos aventureiros e abertos ao espírito da livre iniciativa, independentes das 

circunstâncias e condições históricas e sociais particulares estariam emancipados dos grilhões do 

trabalho sendo seus próprios patrões num mercado que todos são vencedores (sic!) o que levou à 

preconização no plano platônico das ideias, e somente aí, do fim do trabalho, dos empregos, da 

ideologia e da exploração, pintando com as cores da neutralidade política a economia global da 

harmonia e do consenso levada a cabo pelo crescimento dos setores imateriais da new economy. 

																																																								
13 A respeito deste problema de caráter ideológico inerente à economia política burguesa fez com que Marx (1985b), no 
século XIX, criticasse a taxonomia logicista desta concepção de mundo que classificava o trabalho produtivo e 
improdutivo através do efeito útil de cada tipo de atividade. A identificação do trabalho pelo efeito útil, i.e., se este tem ou 
ou não um produto final, configurou a tautologia a respeito da identificação real acerca do processo de valorização. Pois a 
economia política não considera que para o capital, independente do efeito útil e material da atividade humana, o trabalho 
é produtivo se se obtém excedente, i.e., mais-valia. Marx (1985b) igualmente explicou a origem dos limites de tal 
compreensão ao afirmar que a tautologia está associada ao desenvolvimento “1) Da concepção fetichista, que é peculiar do 
modo de produção capitalista e deriva da essência do mesmo, segundo a qual há determinações econômicas formais, 
como, por exemplo, mercadoria, trabalho produtivo etc., que constituem uma qualidade inerente em si aos depositários 
materiais destas determinações formais ou categorias. 2) Do fato de que, se se considerar o processo de trabalho enquanto 
tal, só é produtivo o trabalho que desemboca num produto (produto material, já que aqui se trata apenas da riqueza 
material). 3) Que no processo real da produção – considerando os seus verdadeiros elementos – com respeito à formação 
etc., da riqueza, existe uma grande diferença entre o trabalho que se manifesta em artigos reprodutivos e que se manifesta 
em meros artigos suntuários” (MARX, 1985b, p. 117-8). Marx (1985b) ainda enfatiza que trabalho produtivo, 
improdutivo, socialmente determinado “implica uma relação nitidamente determinada entre o comprador e o vendedor de 
trabalho. O trabalho produtivo troca-se diretamente por dinheiro enquanto capital, isto é, por dinheiro que em si é capital, 
que está destinado a funcionar como capital e como capital se contrapõe à capacidade de trabalho” (ibid., p. 114), este, 
independente de seu efeito útil e material, tem como “produto específico do processo capitalista de produção, a mais-
valia” (ibid., p. 114). De outro modo, trabalho produtivo é aquele que valoriza o capital, dentro e fora da indústria. 
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A tendência à universalização da mercadoria, da exploração e da busca incessante pela 

absorção de maiores parcelas da mais-valia global determina, também, a produção de ideologias 

que permitem a naturalização do mercado, como foi preconizado por Marx (1985a e 2007)14 no 

século XIX. Teóricos críticos à produção intelectual e ideológica liberal enfatizaram a 

manipulação do cotidiano e a naturalização do capital durante o século XX, principalmente 

durante e após a crise estrutural do capital originada na década de 197015.  

Entre os críticos à ideologia dominante destaca-se Ernest Mandel (1982) que identificou 

as formas de controle social do capital que ultrapassaram os limites econômicos stricto sensu, 

sendo impossível limitar “a relação do capital à estrutura hierárquica da fábrica” (MANDEL, 

1982, p. 369), isso seria “ignorar um aspecto decisivo da totalidade desse modo de produção” 

(ibid., p. 369) pois a reprodução social ao ampliar-se reordenou as relações da sociedade e de 

classes, incluindo no complexo contraditório de sua reprodução a interação entre as leis 

econômicas e o Estado como instância social que assegura, conflituosamente, a preservação da 

divisão do trabalho através “de relações legais [abstratas e] universalmente válidas, a emissão de 

moedas fiduciárias, a expansão do mercado local ou regional, e a criação de um instrumento de 

defesa dos interesses competitivos” (ibid., p. 337) sendo que “o custo dessas funções 

indispensáveis deve ser mínimo” (ibid., p. 337). Mandel também atesta que a ideologia liberal, 

na virada dos sixties, reproduziu a fantasmagórica cisão entre a sociedade civil, a política e as 

transformações produtivas. Esta alienação auto-orientada partiu “do mito de uma economia 

onipresente, tecnologicamente determinada, que pode supostamente superar os antagonismos de 

classes, assegurar o crescimento ininterrupto, um aumento constante do consumo e, assim, 

produzir uma sociedade ‘pluralista’” (ibid., p. 341). Estes aspectos indicam que a reprodução 

econômica, há muito tempo, ultrapassou os muros das fábricas, pois o setor de serviços ampliou 

a racionalização e exploração dos tempos e espaços do trabalho e do consumo, fazendo com que 

o capitalismo, principalmente após a crise de 1970, distante de representar uma sociedade  

																																																								
14 Para alguns marxistas existe divergências acerca das contradições da sociedade burguesa expostas em tempos de Marx, 
do século XIX, em relação à sociedade contemporânea da transição para o XXI, fazendo categorias marxianas obsoletas. 
Tais posições ressaltam sumamente que, em Marx, os aspectos sociais, econômicos e políticos foram tratados 
exclusivamente no âmbito da oposição capital x trabalho e, portanto, limitaram-se aos problemas no interior da fábrica. 
Mas, mesmo em trabalhos de fundamentação econômica como no livro I de “O Capital” (MARX, 1985a, vol. I), no 
“Capítulo VI Inédito de O Capital” (id., 1985b) ou nos “Grundrisse” (id., 2007) Marx apreende a sociedade burguesa pela 
produção em todos os campos da atividade humana. Enfatiza a produção e a reprodução humana desumanizada como 
cerne do capital, daí pressupõe-se que, objetiva e subjetivamente, as contradições são entronizadas desigualmente dentro e 
fora do universo fabril. Em outras obras, a dimensão econômica e extraeconômica (expressões políticas, ideológicas, 
espirituais, artísticas) são estrita e contraditoriamente associadas, sendo a lógica irracional da sociedade burguesa, presente 
nas mais diversas problemáticas do ser social como no suicídio, na família, na arte decadente, o eixo da reprodução e do 
vir a ser da sociedade baseada no capital. 
15 No campo específico da produção da geografia enquanto ciência, na França este debate foi levantado por Pierre Georges 
(1969a e b e 1980) e Yves Lacoste (1980 e 1997) que questionavam, nos anos de 1970, o campo disciplinar da geografia. 
Paul Claval (2011) descreve em sua obra “Epistemologia da Geografia” como os geógrafos responderam a crise, 
caracterizando importantes viradas teóricas abordando a necessidade de fundamentação para entender as contradições 
sociais, lutas e conflitos daquela esquadra histórica, especialmente nos capítulos “Os grandes debates epistemológicos: os 
anos de 1970 e 1980” e “A ampliação dos debates epistemológicos na era do pós-modernismo e do pós-colonialismo”. 
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“‘pós-industrial’, /.../ constitui uma industrialização generalizada universal pela 
primeira vez na história. A mecanização, a padronização, a superespecialização e a 
fragmentação do trabalho, que no passado determinaram apenas o reino da produção de 
mercadoria na indústria propriamente dita, penetram agora todos os setores da vida 
social /.../ Os computadores calculam o pacote de ações ‘ideal’ para o acionista 
particular e a localização ‘ideal’ para a nova fábrica da grande empresa. A televisão 
mecaniza a escola, isto é, a reprodução da mercadoria força de trabalho. Filmes e 
documentários de televisão tomam o lugar dos livros e dos jornais. A ‘lucratividade’ das 
universidades, academias de música e museus começa a ser calculada da mesma forma 
que a das fábricas de tijolos e parafusos” (MANDEL, 1982, p. 271-2)16. 
 

Junto à difusão ideológica das soluções econômicas e políticas baseadas no 

neoliberalismo, como vimos, o ascendente poder dos investimentos do capital portador de juros 

(financeiro) passou a determinar os ritmos da acumulação e reprodução do capital, dilatou o 

mercado forçando o Estado a alterar suas políticas redistributivas em meio a contradições e lutas 

entre e intra classes, deste modo seu papel último voltou-se ao solapamento dos ganhos sociais 

adquiridos pelos trabalhadores em mais de um século de lutas.  

As alterações do Estado surgem das distensões sociohistóricas ligadas à divisão social do 

trabalho e das contradições econômicas. As ideologias que buscam saídas aos problemas 

econômicos emergentes, também erigem do mundo real e correspondem à composição na 

sociedade de classes à defesa de determinadas posições frente a alternativas. Assim é possível 

afirmar que as ideias neoliberais afloram das tentativas conservadoras – sempre fracassadas – de 

reverter as crises do capital e negar qualquer opção que vise a superação da divisão social do 

trabalho. As categorias utilizadas por esse cientificismo conservador e pela ideologia da 

naturalização do mundo econômico que se torna eterno em suas argumentações prezam pela 

manutenção das estruturas do capital e de uma forma de Estado, vociferando contra intervenções 

de um outro tipo de Estado no âmbito de regulações pontuais. O neoliberalismo como projeto da 

classe dominante, como ideologia e prática efetiva um modelo específico de Estado e não a sua 

dissolução, busca colocar freio aos programas voltados às classes trabalhadoras e converter 

econômica e politicamente as energias sociais a soldo do Estado a defender unilateralmente a 

propriedade privada e os valores liberais que conservam elementos de controle da vida social (da 

religião à família). Neste escopo Milton Friedman (1985), o papa da Escola de Chicago, defensor 

																																																								
16 No mesmo tom crítico que Mandel, Henri Lefebvre (1969 e 2001) enfatizou os efeitos negativos da lógica da indústria 
(da empresa), da manipulação e da indução do cotidiano programado para a realização de mercadorias, processo que 
conforma para o autor a “sociedade burocrática do consumo dirigido”. Na transição para os seventies, György Lukács 
(2012) advertia que o aperfeiçoamento do controle social carregava consigo a “necessidade econômica de manipulação 
cada vez mais sofisticada do mercado” (LUKÁCS, 2012, p. 46), sem ignorar “a completa absorção da indústria de meios 
de consumo (e dos chamados serviços) pelo capital” (ibid., p. 46). Segmentos intelectuais inclinados à preservação do 
capital deixaram “para trás o estágio das experiências e postulados” (ibid., p. 46) e passaram a utilizar os mecanismos do 
mercado e da manipulação para dominar “toda a vida, da práxis econômica e política” (ibid., p. 46), reduzindo-as à 
abstração nada razoável do aparentemente desmaterializado mundo dos serviços e das finanças. Os apologetas do capital, 
nesta perspectiva, pressupunham a anulação da exploração substituindo-a por uma potencialização de diretrizes do crédito 
acessível e ilimitado ao consumo produtivo e “improdutivo” de bens e capital. Assim, o homem passou a ser 
compreendido, segundo a perspectiva liberal, “como [sujeito] singular excluindo-se todas as mediações da sociabilidade 
de sua existência, afastando-se [assim de] qualquer particularidade mediadora” (LUKÁCS, 1978, p. 120). 
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das teses de Friedrich A. Hayek e difusor das práticas neoliberais – mentor e amigo de Pinochet 

e Thatcher –, afirma que a liberdade do mercado e não a humana requer um 
“governo [leia-se Estado] que mantenha a lei e a ordem; defina os direitos de 
propriedades; sirva de meio para modificação dos direitos de propriedade e outras 
regras do jogo econômico; julgue disputas sobre a interpretação das regras’ reforce 
contratos; promova a competição; forneça uma estrutura monetária; envolva-se em 
atividades para evitar monopólio técnico e evite os efeitos laterais considerados como 
suficientemente importantes para justificar a intervenção do governo; suplemente a 
caridade privada e a família na proteção do irresponsável, que se trate de um insano ou 
de uma criança; um tal governo teria, evidentemente, importantes funções a 
desemprenhar. O liberal não é um anarquista.  

Entretanto, fica também óbvio que tal governo teria funções claramente 
limitadas e não se envolveria numa série de atividades” (FRIEDMAN, 1985, p. 39)17. 

 
A apreensão da natureza de classe da ideologia neoliberal e a sua ascensão teórica e 

prática permitiu a Virgínia Fontes (2010) lucidamente enfatizar que as políticas e programas do 

Estado voltados à financeirização recrudesceram a luta de classes e a contraofensiva dos setores 

mais conservadores da sociedade. Logo, a mundialização agudizou e exacerbou “a exploração do 

trabalho, sob qualquer formato, promovendo [absoluta e relativamente] a máxima extração de 

valor, de sobretrabalho e, por fim, atuando também freneticamente na especulação” (FONTES, 

2010, p. 198). Medidas neoliberais da financeirização materializaram-se pelo “ataque aberto aos 

sindicatos mais combativos dos países centrais [que] contava com a experiência da concorrência 

internacional imposta por essas empresas e frentes móveis aos trabalhadores” (ibid., p. 197). 

O impacto da financeirização desmantelou os elementos basilares do estado keynesiano e 

das políticas do “bem-estar social” (welfare state) desenhadas nos anos de 1930/40 nos países 

centrais. Além das medidas monetárias e fiscais, observou Harvey (2005b), a tentativa de 

controle das periódicas crises pautava-se na manutenção de “áreas de investimento público – em 

setores como o transporte, os equipamentos públicos etc. – vitais para o crescimento da produção 

e do consumo de massa e que também garantem um emprego relativamente pleno” (HARVEY, 

2005b, p. 129). Todo complexo socioeconômico anticíclico, baseado nas teorias de J. M. Keynes 

(1985), tinha forte apelo ideológico de controle social e contraofensivo à URSS (União das 

Repúblicas Socialistas Soviéticas) e a qualquer ameaça alternativa ao capital, modelando 
																																																								
17 Partindo de qualquer ângulo dos trabalhos de Friedman, incluindo “Capitalismo e Liberdade” (FRIEDMAN, 1985) 
percebe-se o tom especulativo de suas análises e modelos de sistemas fechados com abstrações matemáticas duais a partir 
de saldo expansivo distribuído igualmente a todos e que, de modo lógico sistemático, parecesse uma argumentação 
científica e irrefutável. Naomi Klein (2008) ao pesquisar a trajetória do economista, identifica que o “amor pelos números 
e pelos sistemas foi o que levou Friedman para a economia” (KLEIN, 2008, p. 67). Por isso, Friedman buscou a resolução 
dos problemas sociais na matemática pura, tornando a economia mecânica, pragmática e reduzida ao crescimento, mas 
nega que o resultado desta lógica é a manipulação da realidade por abstrações que correspondam à afirmação prévia de 
que o mercado seria o campo inequívoco da reprodução social, não existindo um antes ou um depois do modo de produção 
capitalista, sendo o capital o meio de obtenção linear e não conflitante de valor. Assim, Friedman e seus alunos apelaram 
para a manipulação pois, impossibilitados “de testar suas teorias nos Bancos Centrais e Ministérios do Comércio, /.../ 
tiveram de se contentar com equações matemáticas elaboradas e engenhosas e com modelos de computador desenvolvidos 
nos gabinetes térreos do prédio de ciências sociais [da Universidade de Chicago]” (ibid., p. 67). Essa prática se estendeu 
para outros campos das ciências humanas, pautando-se em modelos apriorísticos de desenvolvimento, sendo difundida 
hoje como “natural”. Uma aproximação dos efeitos negativos do modelo econômico matemático da equação de saldo 
expansivo é sumariamente abordada no capítulo 3. 
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consumidores ao mercado ascendente e cuja “próspera classe trabalhadora” dos países centrais 

tinha altos padrões de consumo seletivamente ordenados pela intervenção estatal. Entretanto, 

este complexo econômico, restrito aos países centrais, encontrou seus limites nos anos 1970. Nos 

países periféricos, com contradições mais latentes, a ausência “bem-estar social”, a precariedade 

dos serviços públicos básicos em meio as ditaduras civis-militares e o tardio processo de 

industrialização sentiram os reflexos da extrema pauperização das classes trabalhadoras 

acentuando mais as desigualdades sociais durante e após as crises dos anos de 1970 através do 

arrocho salarial, enquanto a assistência supervisionada de instituições internacionais – BM e 

FMI – impôs planos de recuperação econômica e exigiam retorno dos investimentos. 

Sinteticamente, precisavam ser combatidos os ganhos obtidos pelo proletariado através da longa 

trajetória de mobilizações e conquistas sociais durante o século XX e as explosões, 

principalmente urbanas, em todo o globo, sensíveis e potencialmente transformadoras. 

Reestruturações e fusões de empresas monopólicas “racionalizaram” as operações 

industriais. Plantas produtivas foram fragmentadas em unidades menores, dispersas e deslocadas 

para países ou regiões de débil e flexível legislação trabalhista e ambiental que, de preferência, 

favorecessem os interesses do empresariado internacional em detrimento do proletariado urbano 

mundial que conformam o exército reserva e supérfluo de força de trabalho. A reestruturação 

industrial ao fragmentar a produção reconfigura a divisão técnica do trabalho intensificando a 

segmentação de atividades manuais em relação ao trabalho intelectual e fazendo com que o 

processo produtivo, cada vez mais fragmentado espacialmente, seja exteriorizado para além dos 

muros da fábrica. Tal reconfiguração requereu alterações na composição socioespacial das 

metrópoles para garantir a apropriação e produção dos espaços voltados a segmentos distintos de 

classe e à hiperespecialização em todas as tramas da reprodução econômica. Ou seja, a 

problemática da produção do valor também se objetiva na distribuição e em sua apropriação, isso 

ocorre uma vez que existem formas variadas do capital (seja ele produtivo ou não) que se 

apropriam do valor, entre as consequências desta contradição está a segregação de classes que se 

reproduz através da divisão territorial do trabalho contribuindo para o constante processo de 

acumulação. A produção espacial capitalista guarda em seu interior tanto a natureza da divisão 

social do trabalho quanto a segregação, ambas determinadas por explosivas lutas pelo valor.  

A tendência à especialização da produção e à consequente circulação do valor, mantém a 

articulação da divisão do trabalho através das relações de distribuição que, para Marx (1985a),  
“correspondem e se originam, portanto, de formas historicamente determinadas e 
socialmente específicas do processo de produção e das relações que os homens 
estabelecem entre si no processo de reprodução de sua vida humana. O caráter histórico 
dessas relações de distribuição é o caráter histórico das relações de produção, das quais 
elas só expressam um lado. A distribuição capitalista é diferente das formas de 
distribuição que se originam de outros modos de produção e cada forma de distribuição 
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desaparece com a forma determinada de produção da qual ela se origina e à qual ela 
corresponde” (MARX, 1985a, vol. V, p. 315) 

 
Com o propósito de expor a constituição histórica, a dialética interna do capital e a forma 

pela qual a distribuição permite a manutenção de relações fundamentais de produção, Marx 

(1985c, v. III) esboça sinteticamente a peculiaridade do capital portador de juros (ou financeiro). 

Segundo Marx (1985c) o que confere a formação da sociedade de ações sua relativa 

autonomização é a possibilidade dos “títulos de propriedade sobre um capital real pertencente a 

uma corporação” (MARX, 1985c, vol. III, p. 257) darem “direito sobre a mais-valia que dele flui 

anualmente” (ibid., p. 257) conduzindo à fetichização sobre o movimento do capital que 

aparentemente se autoperpetua sem passar pela esfera da produção, condição possível uma vez 

que o capital é uma relação social e não um objeto ou uma coisa. O automovimento do dinheiro 

expresso pela representação D-D’ e/ou pela efetividade de um capital fictício mascara a forma 

pela qual o capital portador de juros apropriou-se de alíquotas da mais-valia global. Na 

concepção marxiana, o fetiche do automovimento do capital está na forma-dinheiro e em sua 

utilização como forma-capital ao transformar o valor de uso do dinheiro, da mercadoria e do 

capital fixo em capital usurário que é alugado (e não completamente vendido), permitindo que 

estes sejam utilizados por outros capitalistas que não os detentores da propriedade ou do título 

sobre o capital. O dinheiro e a mercadoria, como formas fetichizadas do valor e meio de 

obtenção de juros, contribuem indiretamente com o processo produtivo, pois agilizam o 

movimento de rotação do capital aprofundando a exploração do trabalho para manter a 

acumulação, mesmo que para isso sejam utilizadas formas extraeconômicas para absorver e 

expropriar o valor dos fundos de consumo e do salário dos trabalhadores. 

O economista François Chesnais (1996), partindo destas condições (particulares do 

momento atual da mundialização), das reestruturações produtivas, das reconfigurações postas em 

marcha pelo complexo de fatores associados à unidade contraditória da reprodução econômica – 

produção, distribuição, circulação e troca – e após intensa pesquisa acerca da mobilização de 

recursos financeiros para a redistribuição do valor em escala mundializada, evidencia que 

corporações monopólicas internacionais inclinaram-se ao favorecimento de grandes rendimentos 

financeiros de fundos a curto prazo reproduzindo a alta volatilidade, circulação e redistribuição 

do capital em busca da valorização de “seus ativos industriais, pelos mesmos critérios que os 

seus ativos financeiros como um todo” (CHESNAIS, 1996, p. 292) pelo “máximo de mobilidade 

e flexibilização” (ibid., p. 293) e, em meio às lutas entre capitalistas por maiores parcelas da 

mais-valia global, afastando dos acionistas, dos empresários e dos grandes capitalistas, seja de 

origem nacional ou internacional, quaisquer obrigações morais, cívicas e legais que os obstruísse 

a “fazer render os seus fundos; [pois] as consequências de suas operações sobre a acumulação e 
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o nível de emprego ‘não são problema’” (ibid., p. 292-3). Neste contexto, conclui Chesnais 

(1996) que nos anos 1990 o remodelamento e a nova organização da produção, 
“adotados pelas empresas multinacionais, que deveria se fazer a inevitável adaptação. O 
problema, já a esse nível, é que a liberalização e a desregulamentação, combinadas 
com as possibilidades proporcionadas pelas novas tecnologias de comunicação /.../ 
decuplicaram a capacidade intrínseca do capital produtivo de se comprometer e 
descomprometer, de investir e desinvestir; numa palavra sua propensão à mobilidade. 
Agora o capital está à vontade para pôr em concorrência as diferenças no preço da força 
de trabalho entre um país - e, se for ocaso, uma parte do mundo - e outro. Para isso o 
capital concentrado pode atuar, seja pela via do investimento, seja pela da 
terceirização” (CHESNAIS, 1996, p. 28). 
 

O redimensionamento da produção e distribuição do valor originados na flexibilidade das 

relações de trabalho, na minimização do tempo de rotação do capital e na universalização do 

valor de troca como relação determinante da reprodução, exigiu transformações econômicas para 

manter o complexo contraditório da divisão social do trabalho derivando, necessária e 

objetivamente, na reconfiguração espacial da indústria, desarticulando e reconstruindo cadeias e 

redes produtivas inteiras em várias escalas, primeiro nos países centrais e mais tarde nos 

periféricos, e reduzindo drástica e dramaticamente o número de trabalhadores vinculados 

diretamente às indústrias matrizes transnacionais, assim surgiu a terceirização de atividades 

produtivas e improdutivas. Inerente ao redimensionamento espacial da produção, houve o 

rebaixamento dos salários e a alteração do vínculo e dos contratos de trabalho ampliando o 

subemprego e a informalidade.  

As reestruturações de todas as espécies produziram contingentes “de desempregados de 

todos os níveis de qualificação de todo mundo, mas [foi e ainda] é nos países periféricos do 

sistema que a situação de pobreza, violência e exploração decorrente do desemprego é mais 

alarmante” (FERRARI, 2005a, p. 74), onde a linha tênue entre emprego e subemprego se faz na 

constituição histórica da superexploração do trabalho 18 . O descompasso deste processo é 

possível ser identificado, em termos escalares (espaciais e temporais), através de dois 

movimentos simultâneos que foram fundamentais para a reestruturação dos setores produtivos e 

para reprodução do espaço, objetivando-se diferenciadamente de acordo com as circunstâncias 

particulares de cada caso específico associados à industrialização, à urbanização, à formação 

histórica dos territórios (escalar e regionalmente), as relações de produção instituídas e a forma 

de inserção na divisão do trabalho (escalar e territorialmente). A saber: 

																																																								
18 Francisco de Oliveira (1980 e 2003) ao criticar as tendências dominantes do desenvolvimentismo dos anos de 1960 e 
1970, abordou o problema da cisão entre o atraso e o moderno na economia brasileira, comprovando que a relação entre 
esses aspectos se expressou como unidade. Oliveira verificou a amplitude da exploração do trabalho por violentas formas 
de extração de mais-valia, tendo como base os piores predicados da economia capitalista como o desemprego, o trabalho 
informal e os baixos salários; quaisquer conquistas dos trabalhadores, no limite da miséria, foram freadas pelas forças 
dominantes, sendo o trabalho formal e o informal uma unidade não excludente, no campo e na cidade. De modo distinto a 
Oliveira, Milton Santos (1979) demonstrou que a constituição do capitalismo no “Terceiro Mundo”, no século XX, 
relacionou a modernização do capital monopólico ao trabalho informal, sendo a base de trabalho da reprodução da classe 
trabalhadora o subemprego e os setores inferiores (informais) da economia. 
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• a. a descentralização, a desconcentração e o deslocamento seletivo de operações industriais (e 

agroindustriais) e dos centros de pesquisa e desenvolvimento, são controlados por empresas 

matrizes e gestoras do processo produtivo que atuam simultaneamente nos ramos produtivo e 

financeiro. A desconcentração industrial relativa reestruturou grandes centros urbanos e regiões 

inteiras em conjunto à emergência de setores de logística que absorvem tecnologias de 

telecomunicação e transporte para atender as demandas e ampliação da produção denominada 

just in time19 – ou flexível (HARVEY, 2005 a e b) –, produzindo e organizando territorialmente 

a distribuição de atividades de gestão, controle e produção, metamorfoseando o consumo, a 

circulação e a troca de bens e serviços e atribuindo outras funções à propriedade privada e 

patrimonial do solo urbano que são absorvidas como mercadoria e capital fixo para realizar 

crescentes investimentos em antigas áreas industriais. A descentralização conduziu à uma certa 

concepção e produção (de dimensão industrial) do espaço em escala metropolitana e regional 

vinculando-a à desobstrução de áreas para novas reestruturações, a intensificação da circulação 

de mercadorias no tecido urbano e ao incentivo a investimentos (nacionais e internacionais) dos 

setores imobiliários, de infraestrutura e de construção, produzindo estruturas para atividades 

como o turismo, eventos culturais, a criação de centros empresariais e de consumo, mobilizando 

e realizando capitais produtivos, rentistas e financeiros através da reprodução do espaço e;  

• b. a centralização de segmentos de comando e decisão de operações industriais e financeiras de 

grandes conglomerados que passaram a investir de acordo com a particularidade de cada 

localidade, como afirma Chesnais (2005), na “propriedade patrimonial” o que permite ao 

portador do título financeiro a obtenção de “renda sob a forma de aluguéis, de rendas do solo 

(urbano e rural) e de fluxo de rendas relacionadas às aplicações em Bolsa” (CHESNAIS, 2005, 

p. 50), fazendo com que, dependendo do papel exercido pela propriedade, os rendimentos e juros 

sejam utilizados estrategicamente pelo capital financeiro “que faz uso das oportunidades 

fornecidas pelo mercado de títulos de empresa (a ‘Bolsa’) para exercer uma forma radical de 

direito de propriedade” (ibid., p. 50) sobre o Estado.  

																																																								
19 No primeiro capítulo de “Ilusões do Desenvolvimento”, Giovanni Arrighi (1997) narra como a indústria japonesa 
reconfigurou espacialmente sua produção para competir com empresas ocidentais – EUA e Europa Ocidental. A produção 
“toyotista” (kankan, just in time) ou “flexível” baseou-se na rede de subcontratações no leste e sudeste asiático através da 
terceirização de empresas nos “países-anfitriões [que] se industrializam rapidamente, mas a diferença de renda que os 
separa dos países do núcleo orgânico não se estrita porque, assim que isso inicie, a expansão da capacidade produtiva é 
deslocada para localidades de baixa renda, ainda não exploradas, das quais há uma ‘reserva’ vasta e crescente” 
(ARRIGHI, 1997, p. 91). Este método tornou-se central para reorganização de empresas matrizes de capital 
hiperconcentrado no Japão e, posteriormente, no ocidente, aumentando o controle e a exploração do trabalho fracionado 
em unidades de produção dispersas. A exemplo do Japão, um “único fabricante de carro tipicamente chega a lidar com 
170 subcontratantes primários, que, por sua vez, entregam a manufatura de peças para 4.700 subcontratantes secundários. 
Esses, por sua vez, recrutam a ajuda de 31.600 subcontratantes terciários ainda mais distantes do fabricante de carros 
original” (OKIMOTO & ROHLEN apud ARRIGHI, 1997, p. 68), sob o “terceiro nível, o número de subcontratantes é alto 
demais para que se possa contá-los, já que eles passam a incluir quantidades enormes de donas-de-casa que, como 
tarefeiras, processam em casa minúsculas peças de metal ou eletrônicas. Basta dizer que, segundo o Ministério do 
Trabalho [do Japão] em 1977, o número total de domicílios onde pelo menos um membro estava trabalhando na base de 
subcontratação era de 1.4 milhões, ou cerca de 4% de todos os domicílios japoneses” (ARRIGHI, 1997, p. 69).  
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Entretanto, esse redimensionamento espacial só se realiza se o Estado cria condições ao 

acesso à propriedade com infraestrutura e formas específicas de urbanização induzidas para 

incorporar os espaços do tecido urbano à esfera de valorização e circulação das mercadorias. 

 
1.2 Reestruturação e Reprodução do capital a partir da RMSP 
 

Expusemos até aqui o panorama global no qual estão subjacentes as transformações 

recentes do capital e, principal, suas consequências na dinâmica produção de mercadorias e do 

próprio espaço urbano como mercadoria. Partindo do movimento entre o geral e o particular é 

preciso demonstrar como se realiza o capital na metrópole paulista e quais os desdobramentos da 

mundialização sobre o processo de reprodução do espaço urbano.  

Na RMSP, de modo particular, Sandra Lencioni (jan./jun. 2011) enfatiza que o impacto 

da mundialização/globalização20 derivado das reformas políticas e econômicas dos anos de 1990 

e do conjunto de reestruturações produtivas “tem feito da metrópole um instrumento primaz da 

reprodução do capital, devido à nova relação que se desenvolve entre o setor imobiliário e o 

capital financeiro” (LENCIONI, jan./jun. 2011, p. 135). Com efeito, houve a relativa 

desconcentração produtiva e intensificação da “industrialização das áreas próximas à cidade de 

São Paulo, contribuindo para a constituição de um grande aglomerado metropolitano” (ibid., p. 

135) cujas múltiplas reestruturações urbana-industriais fazem da metrópole uma unidade 

contraditória com a cidade cuja “lógica urbana herdada” (ibid., p. 136) e subvertida altera o 

cotidiano dos sujeitos e das classes sociais recompondo a divisão técnica e territorial do trabalho 

em diferentes escalas ao reiterar a posição da metrópole como centro de comando e decisão 

político e econômico. Seu entorno limitado e expansivo num raio de 100 km da mancha 

urbanizada conforma, no contexto da mundialização, a área de metropolização do espaço como 

condição qualitativa e quantitativamente nova da dinâmica socioespacial e da urbanização. 

A metropolização institucional e inconscientemente delimitada como área de influência 

da metrópole não se limita a seu entorno imediato. Sob esta perspectiva Lencioni (dez. 2006) 

percebe que o crescimento da RMSP se associa à extensão da região administrativa que 

compreende Campinas, Sorocaba, São José dos Campos e Baixada Santista e constitui uma 

unidade que “responde por 70,2% dos estabelecimentos industriais do estado, 73,2% do pessoal 

ocupado e, igualmente, 78,8% da receita líquida industrial e, ainda, 81,7% do valor adicionado” 

(LENCIONI, dez. 2006, p. 114). As sucessivas reestruturações produtivas postas em andamento 

no Brasil desde os anos de 1990, ampliaram o processo de metropolitazação conferindo ao 

espaço urbano uma dinâmica própria que associa a sua reprodução uma área hegemônica e, ao 

																																																								
20 No artigo citado, Lencioni (jan./jun. 2011) usa o termo globalização, deixemos a nota para respeitar e registrar a opção 
conceitual utilizada pela autora. 
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mesmo tempo, concentra atividades econômicas e industriais fundamentais a sua situação 

econômica enquanto centralidade na/da divisão social e territorial do trabalho.  

Nos termos de Lencioni (jan./jun. 2011), a reestruturação urbano-industrial não se 

manifestou exclusivamente em escala regional e metropolitana, mas efetivou-se pelo 

encadeamento das transformações entre o micro e o macroeconômico, entre o local, o regional e 

o mundial como foi muitas vezes abordado pela autora para o caso brasileiro21. 

O mesmo processo de desconcentração industrial e centralização do capital foi 

analogamente expresso e evidenciado por inúmeros intelectuais voltados ao entendimento direto 

ou indireto da produção do espaço, cada qual a sua forma e enfatizando um caso específico. 

David Harvey (2005a e b e 2008a) descreve como a criação de centros dinâmicos voltados ao 

mercado imobiliário em Baltimore e o aprimoramento da gestão pública de caráter empresarial 

de Nova York são implantados após o longo trajeto de redistribuição industrial e de reformas 

urbanas no período entre os anos de 1960 e 1990. Soja (1997) e Davis (2007 e 2009) 

evidenciaram as reestruturações produtivas nas áreas industriais de Los Angeles e o caráter 

regional da divisão técnica e social do trabalho que são reconfigurados desde os movimentos 

sociais e as revoltas de Watts em 1965 pela contraofensiva do Estado no âmago do império 

levando a reorganização do espaço urbano como forma de reprodução do capital. Em relação ao 

leste e ao sudeste asiáticos, Giovanni Arrighi (1997 e 2008) analisa a emergência do toyotismo 

(produção just in time, desde os anos de 1950/60) e a explosão da rede de empresas terceirizadas 

que conformaram atividades e alteraram a regionalidade da produção, principalmente por teias 

de empresas com sede no Japão, na Coréia do Sul e na China. No limiar da manutenção 

econômica da reprodução dos investimentos individuais de monopólios, a tendência geral do 

capital foi de buscar alternativas às suas crises jogando para frente (espacial e temporalmente) 

suas contradições sem eliminá-las. Assim, o capital reproduz-se tendo como base a própria crise. 

Do mesmo modo, afirma Chesnais (1996 e 2003), a financeirização da economia 

europeia, no mesmo compasso das reestruturações produtivas, mudaram a relação entre o leste e 

sudeste do velho continente do ponto de vista da produção e da fluidez do capital, reorganizando 

os estados para atender o novo ciclo de reprodução do capital financeirizado, a potencial 

mobilização de setores produtivos, o deslocamento espacial de pessoas e de investimentos. 

																																																								
21 Uma posição crítica à leitura do quadro atual da indústria latino-americana foi feita por Claudio Katz (2016) que 
enfatiza a situação deste segmento produtivo neste continente como sendo resultado histórico de sua realocação na divisão 
internacional do trabalho. Deste modo, na América Latina, “a indústria não desaparece e é mais apropriado apontar sua 
readaptação a um novo ciclo reprodutivo dependente” (KATZ, 2016, p. 22), a origem deste processo repousa no “peso do 
setor secundário no PIB latino-americano [que] caiu de 12,7% (1970-1974) para 6,4% (2002-2006)” (ibid., p. 22), porém a 
queda do setor secundário na participação no PIB foi mais emblemática na Argentina e no Brasil, embora esses sejam os 
países mais industrializados na América do Sul. Já no México ocorreu o contrário devido a concentração regional das 
montadoras nas zonas francas (na fronteira com os EUA) que participam de 20% do PIB da economia mexicana. De todo 
modo essa situação faz da América Latina uma economia cujo “principal insumo é a mão de obra barata” (ibid., p. 23) e 
pauperizada pela competição no mercado internacional.  
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A dimensão da relação escalar e regional, segundo Lencioni (2004 e jan./jun. 2011), 

exige o reconhecimento de que a urbanização e a industrialização precisam ser analisadas pela 

articulação recíproca dos diferentes segmentos econômicos produtivos e improdutivos, a 

subsequente produção do espaço e as relações sociais que o origina na mediação entre as partes e 

o todo em constante movimento. Logo, a desconcentração industrial em São Paulo só pode ser 

compreendida se comparada à economia nacional e regional.  

Em abordagem similar a de Lencioni (2004 e jan./jun. 2011) os economistas Brandão e 

Macedo (2007) relacionam a dispersão e o espraiamento das atividades produtivas no Brasil 

como particularidade da dialética interna das reestruturações produtivas desencadeada 

mundialmente nos anos de 1970 e 1980. Há evidências, segundo Brandão e Macedo (2007), que 

a diminuição percentual do setor industrial do Estado de São Paulo e, principalmente, da RMSP 

decorreram do “ganho de participação [n]as demais unidades federativas, que ampliaram 

progressivamente seu peso na indústria brasileira” (BRANDÃO e MACEDO, 2007, p. 28) 

desconcentrando atividades produtivas nas escalas regional e nacional. Assim, em outros estados 

o ganho em detrimento de São Paulo foi de “41,9% em 1970; 46,6% em 1980; 52,0% em 1985; 

52,8% em 2000 e 56,2% em 2003” (ibid., p. 28). Cidades tidas como médias, capitais estaduais e 

aquelas com infraestrutura apropriada para a instalação industrial “foram as principais 

beneficiárias desse movimento” (ibid., p. 28). Numericamente os dados revelam o aumento de 

aglomerações urbanas-industriais ao longo das últimas décadas, enquanto em 1970 eram 

contabilizadas 33 com mais de 5 mil pessoas empregadas na indústria de transformação o 

número de aglomerações subiu de 76 para 90 no intervalor entre as décadas de 1980 e 1990. 

No estado de São Paulo a divisão territorial das atividades industriais deu-se sob o 

“aumento da participação do interior em sua indústria de transformação, cujo peso saltou de 

25,3% em 1970 para 43,4% em 1985, continuando a aumentar no período seguinte: 48,1% em 

1995, 58,5% em 2000 e 61,7% em 2003” (ibid., p. 28). A respeito do mesmo processo Lencioni 

(jan./jun. 2011) enfatizou que apesar da diminuição do peso relativo da indústria do Estado de 

São Paulo “a liderança industrial encontra-se, ainda, na Região Metropolitana de São Paulo 

(região administrativa composta por 39 municípios), cabendo o segundo lugar ao interior 

paulista e, o terceiro, aos estados do Rio de Janeiro e /.../ Minas Gerais” (ibid., p. 137). 

O redimensionamento da divisão técnica e territorial do trabalho em escala regional e 

metropolitana implicou nas redistribuições desiguais de unidades produtivas no interior da 

cidade de São Paulo. Em seu estudo sobre a redistribuição da indústria em São Paulo da década 

de 2000, Kazuo Nakano (2012a), ao comparar quatro eixos de estruturação “intraurbana” e de 

caráter metropolitano da cidade – na zona leste, os eixos (1) Jacu-Pêssego e (2) Tamanduateí; na 

zona oeste, (3) Vila Leopoldina-Jaguaré; e no quadrante sudoeste, (4) Butantã-Vila Sônia –, 
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sintetiza que até 2006, segundo Relatório Anual de Informações Sociais (RAIS) e o Centro 

Brasileiro de Análise e Planejamento (CEBRAP), “há locais que perdem e outros que ganham 

estabelecimentos industriais” (NAKANO, 2012a, p. 200), há a migração de setores produtivos 

para as zonas leste e sul da cidade. Nakano (2012a) atenta também para a configuração de 

pequenos “estabelecimentos, inclusive industriais, [que] surgem junto às habitações populares 

elevando a mescla de usos residenciais e não residenciais” (ibid., p. 191) do solo urbano.  

No contexto destas transformações, em todas as escalas, Damiani (2006) – sobre os 

estudos de Lencioni – afirma que a desconcentração industrial estimulada (política e 

economicamente) por incentivos fiscais e favorecimentos à (re)localização de atividades 

produtivas não retira das metrópoles seu papel de centralidade, já que este processo se 

caracteriza pela desconcentração e não descentralização de capitais uma vez que a gestão de 

empreendimentos ligados aos setores financeiros e industriais encontram-se no centro (ou nos 

vários centros) da região metropolitana.  

A segmentação e especialização que atribui à produção social do espaço certa 

funcionalidade, sob a lógica da divisão técnica e social do trabalho, é constantemente recriada de 

acordo com os atributos necessários à coerência da reprodução do capital. Este processo não é 

novo e está associado à divisão entre trabalho intelectual e manual já determinado pela 

ampliação da capacidade produtiva sobre os limites da sociedade de classes o que conduziu, 

também, a separação espacial de atividades produtivas e intelectuais. Por esses, entre outros 

motivos, Ferreira (2007) salienta que não pode se confundir a gestão do capital aos chamados 

“novos” serviços avançados, pois essa participa como parte do segmento produtivo e conduz à 

realização de mercadorias no âmbito da manipulação do consumo, i.e., 
“/.../ não há por que considerar essas atividades de gestão e comando empresarial 
inerentes ao funcionamento de qualquer fábrica, como fora do setor secundário somente 
pelo fato de estarem longe de suas plantas industriais, um fenômeno que aliás/.../ nem 
novo é. O correto seria considerar que o setor industrial se modernizou e que graças a 
essa modernização telemática pôde lograr uma maior desconcentração” (FERREIRA, 
2007, p. 76). 

 
Em todos os sentidos, seja o da desconcentração ou o da centralização já citadas, a 

produção do espaço recompõe os elementos basilares da reprodução social ou como afirmam 

Carlos (2008 e 2010) e Lencioni (2011) o espaço é reafirmado enquanto condição, meio e 

produto das relações sociais e históricas de produção. Tendo esta perspectiva como elemento 

próprio da realidade da reprodução do espaço é possível verificar na relativa desconcentração 

industrial, na centralização do capital financeiro (híbridos) e na mundialização do capital, as 

condições da reconfiguração das relações sociais e espaço-temporais que permitem desvendar 

através da metrópole a transição da hegemonia do capital industrial para o financeiro, como 

sugere Carlos (2010). Tal processo ordena os níveis de determinação econômica e política na 
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produção de novas geografias arquitetadas pela urbanização capitalista que encadeia a 

reprodução da divisão territorial do trabalho na metrópole da qual o Estado, as classes sociais e 

os diferentes capitais participam conflituosamente. 

Assim, a mancha urbana consolidada da RMSP seguiu a lógica da estratégia global da 

produção do espaço nas últimas quatro décadas e o processo de mundialização (conforme foi 

anunciado anteriormente) por intermédio da reestruturação produtiva que caracterizou a 

incorporação no mercado de terrenos, prédios, galpões das antigas áreas de zonas industriais, as 

antigas vilas operárias e habitações da classe trabalhadora, os espaços públicos destinados ao 

lazer e as áreas destinadas à especulação ao longo das vias de circulação existentes ou em 

construção destinando o antigo capital fixo industrial, as habitações populares e os terrenos 

públicos para que novos investidores utilizem o espaço como mercadorias voláteis. Os antigos 

estabelecimentos industriais – moral e objetivamente – obsoletos e desvalorizados pelo processo 

de desconcentração produtiva são destinados à construção de shopping centers, estabelecimentos 

culturais e outras âncoras de investimento urbano, centros comerciais e empresariais com salas 

para escritórios, habitações e apartamentos dos mais variados padrões e faixas de renda, ao 

passo, que áreas inteiras são redefinidas alterando os valores de uso e de troca do solo urbano; 

alterando, igualmente, a composição de classe no espaço pelo processo de gentrificação o que 

estimula a heterogeneidade de funções e atividades econômicas. 

A dialética interna da reprodução do espaço metropolitano inclui estratégias do Estado 

em “áreas interstícias, vazias ou degradadas, no sentido de promover o adensamento urbano, 

porém requalificando-as, seja do ponto de vista do uso, seja dos atributos ambientais” 

(ARANTES, 2011, p. 18). Sob o discurso da “requalificação” representantes do governo 

(municipal e estadual) e de empresas de consultorias de planejamento selecionam áreas 

“degradadas” para serem reestruturados através de intervenções urbanas e obras de 

infraestrutura e transporte como a implantação de corredores de ônibus, a modernização, a 

ampliação e a construção de redes ferroviária, metroviária e do monotrilho, adequadas aos 

imperativos do capital financeiro e dos negócios imobiliários, absorvendo o trabalho herdado e 

cristalizado no espaço e incorporando trabalho presente. Ocorre, neste âmbito, a retenção dos 

valores socialmente produzidos através da condição da propriedade privada e da hegemonia dos 

proprietários, incorporadores imobiliários e do próprio Estado sobre o espaço produzido. Se a 

propriedade for colocada no mercado como capital ou mercadoria há a captura de alíquotas do 

valor no processo de circulação e distribuição por intermédio da renda vinculada à oscilação e 

especulação com o preço do solo, os juros cobrados para cobrir a lenta amortização dos imóveis 

e seu adicional sobre o valor de uso, além do lucro atribuído à construção e reforma das 

edificações, tudo isso configurado pelo título da propriedade imobiliária. 
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Se há a ampliação da disputa sobre a apropriação e a produção do espaço as tendências, 

analisadas por Lefebvre (1969, 2001 e 2008) de que o processo de expansão da lógica da 

mercadoria encontra no espaço a sua realização, estariam atualmente em seu pleno 

amadurecimento. Hoje assistimos à contínua reprodução de capitais no segmento imobiliário e 

de infraestrutura tornando-se uma das fontes principais e “lugar quase exclusivo da ‘formação de 

capital’, isto é, de realização da mais-valia” (LEFEBVRE, 2008, p. 144). Processo que 

consubstancia a produção do espaço, das ideologias e das estratégias ligadas ao planejamento 

urbano, na posição de “‘dobradiça’ entre os dois setores (produção de bens ‘móveis’ e dos bens 

‘imóveis’)” (ibid., p. 144) dando ao planejamento a função de “veículo de uma racionalidade 

limitada e tendenciosa da qual o espaço, ilusoriamente neutro e não-político, constitui o objeto 

(objetivo)” (ibid., p. 148)22. Assim, produz-se “uma ideologia e prática de regras destinadas a 

imobilizar a construção das cidades naquilo que pode haver de menos racional [do ponto de vista 

social], sob a capa de uma racionalidade tecnicista” (LEFEBVRE, 1969, p. 14) o que 

fundamenta o planejamento, convertendo-o numa forma específica de atuação, o urbanismo. 

Para a vista da racionalidade tecnicista do urbanismo, torna-se fundamental o papel do 

Estado ao mediar as latentes tensões entre as classes e empreender funções no sentido de 

organizar política e juridicamente o espaço. A atuação do Estado, dada situações determinadas 

histórica e socialmente, pressupõe sua condição no interior da divisão social do trabalho como 

mediador das diferentes formas de controle sobre a produção social encampando sua intervenção 

no sentido de tentar promover certa coerência à lógica reprodutiva da sociedade e às dinâmicas 

espaciais (regionais, metropolitanas, locais, e até em escalas mais amplas como a mundial) que, 

no mundo econômico e na realidade das sociedades de classes, apresenta inúmeras contradições 

e antagonismo irresolutos no campo da própria dinâmica econômica. Os problemas reais não 

podem ser resolvidos pela iniciativa privada, pelo mercado ou por capital individuais, pois não 

arriscariam empreender e queimar dinheiro, capital e trabalho sem a garantia de valorização ou 

absorção de valor a médio e curto prazo, nem mesmo teriam condições de articular política e 

juridicamente grupos e forças antagônicas. Apesar do Estado tender para os interesses 

dominantes, é importante salientar que em seu interior existem fissuras, forças de pressão que 

advêm de classes sociais distintas e que podem, frear de modo extraeconômico, tendências 

econômicas dominantes por um curto espaço de tempo (podendo ampliar as contradições 

econômicas uma vez que não as soluciona), entretanto, o Estado não pode perder o horizonte de 

sua atuação no interior da coesão dos elementos contrapostos e antagônicos para promover uma 

coerência abstrata e geral da sociedade tentando administrar (e nunca definitivamente 
																																																								
22 Sobre a realização econômica do espaço urbano, diz Lefebvre (2008), a “cidade, ou o que dela resta, ou o que ela se 
torna, serve mais que nunca à formação de capital, isto é, à formação, à realização à distribuição de mais-valia” 
(LEFEBVRE, 2008, p. 41). 
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eliminando, nas sociedades regidas pelo capital) as contradições das leis férreas da economia 

como a queda tendencial das taxas de lucro, as crises de supervalorização, a luta pela 

distribuição do valor pelos diferentes segmentos do capital, a pauperização relativa do trabalho e 

os entraves entre produção, gestão e apropriação do valor derivada da unidade contraditória entre 

produção, circulação, distribuição e troca. Neste sentido, o longo período de retorno de 

investimentos, a mobilização e concessão de inúmeros setores produtivos para a construção e 

reestruturação da infraestrutura urbana concedem ao Estado uma situação peculiar no quadro das 

relações de produção e na divisão social do trabalho em todas as escalas.  

Em várias observações acerca do Estado, Marx (1985a, vol. III) evidencia que o capital 

social total, ao ser igual a “soma dos capitais individuais” (MARX, 1985a, vol. III, p. 72), inclui 

no processo de produção “os capitais por ações ou respectivamente do capital do Estado, à 

medida que governos empregam trabalho assalariado produtivo em minas, estradas de ferro, etc., 

funcionando como capitalistas individuais” (ibid., p. 72), salientando o papel do Estado na trama 

da reprodução ampliada do capital no que diz respeito ao seu caráter produtivo. Analisando a 

partir do mesmo ângulo que Marx (1985a), Ernest Mandel (1982) sublinha que o capital estatal 

participa da distribuição do valor como meio de socialização dos custos gerais de produção e do 

conjunto da soma do capital social global apropriando-se de parte da mais-valia global. 

Ainda sobre a função do Estado nas relações de produção, Rui Mauro Marini (2012) 

desvela a forma pela qual essa instituição participa da produção e distribuição dos valores a cada 
“ciclo do capital propriamente dito (e não em termos mais gerais da criação de 
condições para a valorização, caso em que esse papel é ainda mais amplo) /.../ dada a 
capacidade que possui de transferir para si parte da mais-valia gerada pelo capital 
privado, a de produzir ele próprio mais-valia e, finalmente, a de captar parte do capital 
variável dos salários pagos à força de trabalho” (MARINI, 2012, p. 24). 
 

A cada ciclo econômico do capital, histórica e socialmente determinados, a produção do 

espaço e a articulação do Estado, em meio a luta entre e intra classes, amolda-se desigualmente a 

acumulação. Por isso, seria um equívoco considerar o poder estatal e os órgãos jurídicos como 

instituições sociais homogêneas ou instâncias de comando do sistema do capital em sua 

totalidade. Pois, por surgir das relações conflituosas da sociedade de classes, o Estado, reproduz 

intrinsecamente o choque da oposição de interesses dada sua particularidade sociohistórica. Na 

sociedade capitalista, a sujeição do Estado aos proprietários deve garantir a sua manutenção no 

interior da divisão do trabalho e, portanto, manter-se enquanto forma aparentemente autônoma 

da sociedade, mas de modo algum fora dela e correspondendo às suas relações contraditórias. 

Por isso, compreender as tendências postas através da política, principalmente aquelas do 

espaço, pode aclarar a trajetória de projetos, ideologias e estratégias de classes.  

A despeito dos teóricos liberais contemporâneos e de suas restrições sobre a atuação do 

Estado na economia, Mészáros (2014) diz que, desde os anos de 1970, estes mantêm o seu 
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“/.../ papel intervencionista direto em todos os planos da vida social, promovendo e 
dirigindo ativamente o consumo destrutivo e a dissipação da riqueza social em escala 
monumental. Sem esta intervenção direta no processo sociometabólico, que age não 
mais apenas em situações de emergência mas em base contínua, torna-se impossível 
manter em funcionamento a extrema perdularidade do sistema capitalista 
contemporâneo” (MÉSZÁROS, 2014, p. 700).  
 

Assim, o Estado, através de suas intervenções executa, contraditoriamente e com 

resistência – dadas as lacunas presentes no interior desta instituição –, operações que exaurem as 

forças sociais contrárias à acumulação do capital. À vista disso, a destruição de ganhos sociais 

conquistados em meio à lutas populares e dos trabalhadores em escalas variadas e o emprego dos 

instrumentos jurídicos são constantemente rearranjados e exigem um planejamento monumental, 

muitas vezes frouxo, desconexo e incompleto, mas que destina forças no sentido da coesão 

abstrata de toda vida social23. Nesta perspectiva, Henri Lefebvre (2008) ao criticar o urbanismo 

dos anos 1970, destacou que a produção do espaço se torna fundamental para sobrevida do 

capital e reorganiza as dinâmicas políticas e de controle social pautadas no poder do Estado. 

Isto posto, hoje as reestruturações produtivas e a financeirização reverberam sobre o 

poder estatal, produzindo “reformas institucionais perfeitamente coerentes com o tom de 

renovação e modernização” (FERRARI, 2005a, p. 79) do capital, apregoando às empresas 

estatais intervenções que as tornem “necessárias, ótimas, mínimas” e eficientes para atender as 

demandas das empresas privadas. 

 
1.2.1 Reestruturação institucional e o urbanismo posto pelo processo de mundialização 
 

As reformas institucionais da RMSP, desde os anos de 1990, seguiram o padrão 

ideológico de intervenções presentes nos países centrais desde os anos de 1970/80. Este “padrão 

																																																								
23 Existem muitos trabalhos acerca do Estado e da política na sociedade de classes. Entre os autores que, hoje, encorajam-
se a este debate destaca-se o jurista Alysson Mascaro (2013) que, em sua obra “Estado e forma política”, procura 
demonstrar a formação capitalista do Estado e sua expressão fenomênica enquanto forma-política escorada na forma-
mercadoria. Mascaro esforça-se em buscar as estruturas do Estado, porém, há lacunas na tentativa de apreensão da 
consolidação do poder estatal. Uma, em especial, compromete sua argumentação, a saber: a ausência de mediação com a 
divisão social do trabalho. Mascaro, à luz de Pachukanis, Hirsch e de Althusser, parte do pressuposto de que o Estado se 
encontra na situação de aparato estrutural de reprodução do capital. Essa posição o coloca como forma externalizada das 
energias sociais e apartado das classes, assim “[n]esse aparato estatal em si mesmo que se descobrirá a sua eventual 
utilização ou não pela burguesia /.../ é pela estrutura da reprodução do capital que se entende o lócus desse aparato político 
específico e relativamente alheado das classes” (MASCARO, 2013, p. 19). A afirmação de cunho estrutural, de Mascaro 
(um ortodoxo defensor da estrutura), absterge as mediações próprias da divisão do trabalho que, historicamente, não só 
conduz à gênese do Estado, como mantém a cisão dos homens (a princípio na cisão entre o trabalho manual e intelectual e 
a distinção entre cidade e campo) e das classes sociais (inclusos os segmentos que produzem ideias para manutenção desta 
ordem). Mas, para Mascaro, o Estado mantém e não surge das relações de classe e da divisão social do trabalho (sendo 
citada somente nas pp. 69 e 99). Na ausência desta determinação, o autor conclui que no “balanço de sua especificidade 
histórica, depreende-se que o nexo entre capitalismo e Estado é estrutural. A generalização das relações sociais 
constituídas mediante a forma mercadoria demanda uma forma política apartada dos próprios portadores e trocadores de 
tais mercadorias – a principal delas, a força de trabalho mediante o salario. O Estado se consolida como o ente terceiro 
(sic!), garante o necessário da dinâmica do capitalismo (sic!). Em face dos indivíduos e suas interações, que passam a 
identificar a ‘vida privada’, o Estado se inscreve como distinto: público” (ibid., p. 57), i.e., metafisicamente o Estado é o 
regulador estrutural da sociedade por ser uma entidade externa cuja origem prescinde as atividades dos homens, não 
sendo, segundo Mascaro (2013), aparentemente alheio às suas contradições, mas de fato alheio. Assim, para Mascaro, o 
Estado é uma entidade extrínseca à sociedade e o poder político torna-se resultado mecânico da forma-mercadoria. 
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ideológico” foi propagado por instituições internacionais como o BM e o FMI através de seus 

ajustes estruturais. As medidas e reformas políticas em consonância à reestruturação produtiva 

encontrará campo de interlocução nas gestões municipais e propostas de reedição de políticas 

urbanas em todas as escalas, dos países centrais aos periféricos. 

No centro dessas reformas, associadas às reestruturações produtivas e à mundialização, 

medidas liberais foram gestadas nos países centrais, tais como aquelas empreendidas na década 

de 1980 por Margareth Thatcher na Inglaterra e por Ronald Reagan nos EUA. Tais políticas 

foram concebidas desde longa data por representantes da alta estirpe econômica e por ideólogos 

e apologetas de instituições internacionais, de universidades e de grandes empresas, 

reconhecidos como a ala liberal ou de neocons – como são chamados nos EUA24.  

As intervenções neoliberais em seu conjunto desmantelaram as organizações sindicais, 

incentivaram reestruturações produtivas em escala nacional e a desconcentração industrial ou até 

mesmo desindustrialização de regiões inteiras – vide o caso de Detroit nos EUA. As políticas 

neoliberais tinham como pano de fundo o incentivo à atração de investimentos do capital 

internacional e, entre outras medidas, fizeram parte do longo e violento esgarçamento do 

mercado em detrimento do proletariado urbano e rural que se via à mercê das diretrizes 

econômicas de plena liberdade dos fluxos de capital perpassando todos os campos da política e 

atuando em diferentes níveis do Estado25. 

As gestões municipais buscavam fontes de investimentos públicos e privados através de 

recursos fiscais sobre rendimentos e impostos uma vez que a desconcentração industrial gerou 

um déficit no orçamento municipal. Na perspectiva do planejamento urbano, houve forte apelo à 

competitividade e à adequação de investimentos públicos para atração de “inovadores e 

criativos” negócios urbanos. Reformas que pressionaram as administrações das cidades para 
																																																								
24 A ala ultraconservadora anglo-americana formada entre as décadas de 1960 e 70 é identificada por intelectuais como Ali 
e Barsamian (2005) e Harvey (2008) pelo termo neoconservador (em inglês neocons) cunhado pelo liberal Machael 
Harrington. O neologismo delimita o grupo de neoliberais de oposição e ofensiva às esquerdas e aos movimentos sociais e 
civis, da Guerra-Fria aos dias atuais. Os neocons reproduziram o conservadorismo eclético do livre mercado acenando 
para a minimização do Estado e perspectiva de incentivos a grandes capitais. A base dos neocons constituiu-se por norte-
americanos e imigrantes europeus erradicados nos EUA (principalmente da Europa Central) muitos deles dissidentes da 
esquerda (socialismo não marxista) e do anarquismo liberal. Os neocons intitulam-se declaradamente anticomunistas e 
antissocialistas, foram e são contrários às políticas sociais keynesianas e às medidas de mitigação das crises econômicas 
como New Deal e o Welfare State. São, também, contrários aos “exageros democráticos” dos direitos civis e acreditam 
que o fundamento para o largo desenvolvimento das capacidades humanas universais estaria na competitividade e nos 
valores democráticos-liberais. Entre os neocons estão importantes intelectuais, filósofos, políticos de status das classes 
dominantes como Leo Strauss, Allan Bloom, Seymour Lipset, Daniel Bell, Irving Kristol, Zbgniew Brzezinsky, Jane 
Kirkpratrick, e Francis Fukuyama. Ver: Arrighi, 2008, Ali e Barsamian, 2005, Harvey, 2008a e Mészáros, 1993 e 2012. 
25 Embora não seja foco de nossa discussão, vale uma observação sobre o aprofundamento das relações capitalistas na 
agricultura e as transformações da propriedade fundiária rural, principalmente na América Latina cenário que o Brasil se 
inclui. A respeito da América Latina, diz Katz (2016) que a “pressão para elevar os rendimentos solapa as reminiscências 
da agricultura não capitalista e dilui as velhas discussões sobre a articulação de diferentes modos de produção neste setor. 
Sob a disciplina imposta pela demanda externa, são reduzidas as fronteiras entre o setor primário e secundário e se amplia 
a influência do trabalho assalariado com modalidades tayloristas” (KATZ, 2016, p. 20), estas transformações são levadas à 
frentes por instituições internacionais como o BM e o FMI, por isso as contradições entre o espaço urbano e o rural devem 
ser analisadas enquanto unidade contraditória no interior das divisão social e técnica do trabalho, esta condição deve ser 
citada e suscitada como importante problemática da reprodução social do espaço. 
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reformularem seus gastos e acompanhar as políticas neoliberais transformaram bairros e 

diferentes áreas das cidades de países centrais e periféricos em “paraísos” de investimento do 

capital sobreacumulado. Segundo David Harvey (2005b) tais reformas inverteram grande 

quantidade de trabalho (socialmente necessário) em infraestrutura material e social, o que 

permitiu anular temporalmente o processo de desvalorização. Houve forte incentivo para a 

construção de novos espaços urbanos em áreas desvalorizadas pelo deslocamento industrial nos 

países centrais em conjuntos às reestruturações institucionais e da pauperização relativa dos 

ganhos do trabalho. Como ocorreu com Baltimore, generalizou-se as intervenções urbanas, cita 

Harvey (2005b) que outras áreas foram criadas como centralidades de intervenção do Estado e 

do capital, a princípio em várias cidades dos Estados Unidos e da Inglaterra26. 

Concomitante a tais intervenções urbanas, conforme afirmaram Mike Davis (2006) e Neil 

Smith (2006), há a produção de novas centralidades que permitem a valorização do capital por 

meio de investimentos com eventos e “requalificações” para apagar as marcas espaciais e as 

heranças culturais das classes trabalhadoras e da luta pelo espaço urbano. Neil Smith (2006) 

analisou o planejamento no sentido da produção de um novo urbanismo voltado ao mercado, que 

o levou a concluir que tais orientações quando transformadas em ação expulsou populações 

inteiras de bairros a serem requalificados/valorizados, principalmente os que vivem da venda de 

sua força de trabalho. Dada a sua natureza de classe o urbanismo como instrumento do Estado – 

como ideologia e prática – materializa transformações sociais e econômicas que direta ou 

indiretamente realiza o processo de gentrificação, pelo qual e onde se estabeleceu (e ainda se 

estabelece) a intervenção combinada entre capital e Estado. 

Os mesmos modelos de desenvolvimento econômico local baseados nas experiências dos 

países centrais, como abordados por Smith (2006) no sentido da promoção da “revitalização” 

urbana das antigas áreas industriais, foram reproduzidos através de reformas neoliberais sob o 

discurso falseador da governança global nos países periféricos, tal como ocorre hoje na RMSP27.  

Junto às políticas de planejamento urbano são exportados modelos intelectuais e 

ideológicos que justificam as intervenções estatais e financeiras dos governos locais. A 

interpretação de Saskia Sassen (2004) sobre as cidades globais, por exemplo, estratifica 

hierarquicamente os grandes conglomerados urbanos por atividades econômicas vinculadas aos 

																																																								
26 A generalização do urbanismo de classe está registrada nos anais da história do capital. No século XIX Engels (1979) 
enfatiza que, em “Paris o bonapartismo, através do barão de Haussmann, explorou ao extremo esta tendência para a 
especulação e para o enriquecimento privado; mas o espírito de Haussmann chegou também a Londres, a Manchester, a 
Liverpool, e até Berlim e Viena parece sentir-se em sua própria casa” (ENGELS, 1979, p. 3). Tal movimento foi a 
princípio observado por Lefebvre (2001) em seu “O direito à cidade” e analisado minuciosamente por Harvey (2008b) em 
seu “Paris, capital da modernidade”. 
27 Para os apologetas liberais governança global sintetiza-se na afirmação de que a equalização das forças econômicas 
levaria ao desaparecimento ou a minimização do Estado (nas escalas nacional, estadual e local). Porém, ocorre o inverso. 
Embora as classes dominantes não sejam representantes políticas das forças extraeconômicas, a caótica produção do 
capitalista exige do Estado certa estabilidade social para garantir os direitos de propriedade. 
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setores de serviços avançados como a informática, as telecomunicações e os negócios 

financeiros. A autora ainda afirmava que, na ciranda financeira do mercado globalizado, 

venceriam a competição para a absorção dos recursos internacionais, os municípios com 

“infraestrutura impressionante, que começa no subsolo e termina no escritório do presidente 

executivo” (SASSEN, 2004, p. 46). Sassen (2004) ofereceu aos gestores das cidades (prefeitos e 

governanças locais) a implantação de “talentos de diferentes áreas de especialização” (ibid., p. 

46) que, imunes às contradições reais da economia capitalista e ao mundo produtivo, seriam 

beneficiadas pela economia em rede. Na interpretação lógica da autora também estaria incluída a 

competição entre as cidades como entes autônomos da vida social, sendo a única alternativa para 

as crises urbanas, a possibilidade e construção das metrópoles como centros administrativos, 

pois, assim, esses alcançariam o status e qualidade unilateral de metrópoles globais.  

Do mesmo modo a escamotear a realidade das metrópoles em favor do mercado, os 

urbanistas catalães Borja e Castells (1996) influenciaram intelectuais e gestores urbanos dos 

países periféricos com maior profundidade teórica e política que Sassen. A título de 

representação, vale lembrar o artigo intitulado “As cidades como atores políticos” produzido 

pelos catalães e exposto na ONU durante a Conferência Habitat II de 1996 sobre os 

assentamentos humanos. O artigo oferecia o manual ou script de planos estratégicos para os 

promotores dos governos locais dos “países em desenvolvimento” e cuja finalidade vinha a ser a 

sujeição da administração pública aos imperativos da economia global conferindo à cidade “a 

velocidade da informação sobre os mercados internacionais e de adaptação aos mesmos, a 

flexibilidade das estruturas produtivas e comerciais e a capacidade de inserir-se em redes” 

(BORJA e CASTELLS, 1996, p. 153). Na perspectiva deste teóricos, a alteração da estrutura 

urbana, no limiar do século XX para o XXI, por si só levariam ao “sucesso ou ao fracasso [das 

cidades], muito mais do que as posições adquiridas no passado” (ibid., p. 153), essa dissimulação 

histórica justificou a ação de governos locais que promoveram alianças com o mercado levando 

à governança local como instrumento da prosperidade dos municípios, pois o “capital 

acumulado, as riquezas naturais ou a situação geográfica” (ibid., p. 153) não representariam mais 

significado no novo mundo global e informatizado.  

Para manter o argumento e a natureza de classe de suas ações os urbanistas catalães 

negam as desigualdades da realidade ao deformarem particularidades em virtude dos imperativos 

conceituais da nova sociedade em rede atualizando as políticas neoliberais, assim como os 

economistas neoliberais fizeram para impor a ideia de “new economy”. As teorias expostas 

acima, de Sassen à Borja e Castells, atualizaram as proposituras da geração intelectual dos 

neocons defensores do mercado dos anos de 1960/70 ou dos ideólogos da manipulação do 

cotidiano que, como mostramos anteriormente, foi intensamente criticada por Mandel (1982). 
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Assim como os neocons, que defenderam a livre iniciativa e a globalização econômica da 

sociedade em redes, as categorias da teoria da urbanização de Borja e Castells (1996) foram 

produzidas de acordo com as vicissitudes e ponto de vista das reformas neoliberais. Os ideólogos 

catalães ajustaram-se aos parâmetros ideológicos das discussões contratualista da Organização 

das Nações Unidas, dos intelectuais conservadores e adeptos ou apologistas do livre mercado 

para promover a reforma urbana adequada à “nova sociedade global”. Tal foi a dimensão dos 

prognósticos neoliberais preconizados pelos urbanistas catalães em seu artigo que as mesmas 

orientações ressurgiram, mais tarde, nos relatórios do BM (2006a e b) referentes ao 

desenvolvimento das cidades para o século XXI.  

Entre os teóricos críticos à urbanização contemporânea Mike Davis (2006) se destacou ao 

perceber que investimentos e experiências urbanas no “terceiro mundo” fazem parte da práxis 

corriqueira do BM desde os anos 1970, neste período o banco realizou cerca de “116 programas 

de oferta de lotes urbanos e/ou urbanização de favelas em 55 países” (DAVIS, 2006, p. 80). Os 

prognósticos econômicos de impulso à liberalização do mercado das cidades elaborado pelos 

intelectuais catalães foi o pano ideológico e urbanístico de atualização e fundamentação teórica 

para o aprimoramento de intervenções políticas na periferia do capital. No relatório do BM 

(2006a e b), referentes às políticas urbanas para o Brasil e para a RMSP, seguindo as inclinações 

políticas da agenda do Consenso de Washington 28  e o script dos urbanistas catalães, as 

intervenções urbanas deveriam priorizar seus projetos nas áreas de transporte e habitação, 

inserindo planos e projetos públicos e de natureza popular nas dinâmicas da livre iniciativa e do 

capital privado. Em outras palavras, aquelas tendências de mercantilização mundializada dos 

anos de 1970 reaparecem na consecução das prioridades do BM. 

A governança local (municipal), aplicada em cidades dos países centrais, seguiu o 

conjunto de reformas neoliberais promovidas por instituições internacionais e incorporadas a 

programas de desenvolvimento econômico e de planejamento urbano. Experiências e medidas 

econômicas lastreadas em megaprojetos ou em diferentes formas de requalificação urbana, que 

colocaram o espaço na vitrine política do mercado mundial em rede (sic!), propagandearam 

modelos urbanísticos de governança local de cidades como Baltimore, Nova York, Londres, 

Paris, Barcelona, Los Angeles, entre outras, e foram exportados, sem levar em consideração os 

																																																								
28 O Consenso de Washington ocorreu em 16 de janeiro de 1993, a reunião baseou-se na criação de medidas liberais para 
reformas políticas e econômicas planetárias. Participaram do encontro lideranças mundiais, de instituições internacionais 
como o BM, o BID, o FMI e a ONU e representantes do capital. Entre os ideólogos estavam o ultraliberal Fred Bergsten 
mentor da reunião e figura responsável pelo think tank do Washington Institute for International Economics, no Conselho 
Executivo participaram Akio Morita então presidente da Sony, David Rockefeller industrial estadunidense, Georges 
Schultz ex-secretário de Estado do Governo Reagan, Raymond Barre ex-ministro francês tido como papa do 
neoliberalismo europeu. As resoluções do encontro foram divididas nas seguintes orientações: 1. disciplina fiscal; 2. 
contenção de despesas públicas; 3. reforma tributárias; 4. liberalização financeira; 5. controle cambial; 6. liberalização do 
mercado; 7. abertura aos investimentos externos diretos (IEDs); 8. privatização; 9. desregulamentação ou abolição de 
regulações restritivas aos investimentos; 10. direitos de propriedade assegurados pelo Estado (FERREIRA, 2010). 
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elementos particulares da heterogeneidade histórica e geográfica de cada localidade, para países 

periféricos da Ásia, da América Latina, do Leste Europeu e da África, i.e., programas dos países 

centrais foram exportados para metrópoles cuja urbanização se desenvolveu no extremo da 

exploração do trabalho, da segregação socioespacial e da miséria. 

Modelos econômicos e políticos de governança local e gestão das cidades chegaram no 

Brasil junto às diretrizes neoliberais de reestruturação econômica e institucional nos anos de 

1990 aprofundando programas de liberalização dos mercados e planos federais e municipais de 

gestão urbana nas décadas seguinte. Neste sentido, é preciso retomar as veredas das reformas 

neoliberais no Brasil e o seu impacto sobre as cidades e, singularmente, sobre a RMSP. 

 
1.2.2 Os fundamentos da governança metropolitana 
 

As reformas políticas e econômicas de cunho neoliberal e a intensificação do processo de 

financeirização da economia brasileira, segundo Oliveira (1992 e 2003) e Filgueiras (2007), 

foram iniciadas nos anos de 1990 a princípio com a abertura econômica de Fernando Collor de 

Mello (1990-2). Ainda de acordo com os autores citados, as políticas monetárias de Itamar 

Franco (1993-4) e as medidas liberais de Fernando Henrique Cardoso (1995-8 e 1999-2002) 

dilataram os canais da internacionalização da economia brasileira, sendo posteriormente 

integradas a diferentes programas de partidos e governos. Podemos dizer que esses programas 

incluem os partidos de roupagem de esquerda e as sucessivas políticas liberalizantes implantadas 

pelos governos de Luís Ignácio Lula da Silva (entre 2003-6 e 2007-10) e, posteriormente, de 

Dilma Rousseff (2011-14 e 2015-6). 

Segundo a abordagem macroeconômica de Filgueiras e Gonçalves (2007) sobre a 

financeirização e internacionalização da economia brasileira, os investimentos externos diretos 

(IEDs) e a participação do Brasil na absorção do capital financeiro global foi surpreendente. A 

privatização levou a interdependência de investimentos internacionais por parte do Estado e as 

reformas políticas e fiscais em todo o decênio entre 1990 e 2000. Na “década de 1990, o fluxo 

mundial de investimento externo direto (IED) cresceu sistematicamente, saindo de US$ 159 

bilhões em 1991 para US$ 1.410 bilhões em 2000” (FILGUEIRAS e GONÇALVES, 2007, p. 

68). Junto às mudanças institucionais houve o crescimento dos investimentos internacionais no 

Brasil na virada da década, passando “de US$ 1,1 bilhão em 1991 para o recorde de US$ 32,8 

bilhões em 2000” (ibid., p. 68), sendo que entre “1995 e 1998, especificamente, o país aumentou 

a sua participação no fluxo mundial, chegando a atingir 4,18% /.../ [entre] 1996 e 2000, as 

privatizações tiveram um peso importante na atração desses investimentos” (ibid., p. 68). Sueli 

Ramos Schiffer (2004) descreve que, entre os países da América Latina, o Brasil liderou, no final 

dos anos de 1990 a “captação dos recursos regionais” (SCHIFFER, 2004, p. 172) ligados aos 
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IEDs. Os investidores teriam sido estimulados pelos programas de privatização, fusões e 

aquisições de empresas relacionadas ao parque produtivo industrial nacional; no mesmo período, 

constata Schiffer (2004), foram somadas mais de seiscentas aquisições e fusões de empresas. 

A abertura dos mercados, a financeirização e os ajustes micro e macroestruturais da 

economia brasileira foram absorvidos pelo Estado e com eles os projetos ideológicos e políticos 

propostos a partir das lentes do Consenso de Washington e de instituições financeiras 

internacionais como o FMI e o BM. A resolução das instituições internacionais ainda visava o 

controle da inflação, a reforma monetária – já iniciada com o plano real –, a criação de fundos de 

carteira e capitalização derivada nos setores financeiros, a abertura do mercado de bens e capitais 

necessários para atrair os fluxos de investimento internacional ao país. Somadas a essas políticas 

de ajustes estruturais eram internalizadas no Brasil medidas liberais para a problemática urbana. 

No caso brasileiro, os ajustes estruturais seguiram a cartilha das demandas do capital 

financeiro e portador de juros. Essa forma de ser do capital necessitou de ajustes políticos para 

garantir ao capital rentista o retorno de seus investimentos, o mesmo ocorreu com outras formas 

de capital. A respeito da liberalização ao capital financeiro promovida no Brasil e da adequação 

institucional realizada pelo Estado para permitir maior volatilidade a investimentos financeiros 

no mercado imobiliário urbano, Amélia Damiani (2010) ressalta que em 1993 foram criados no 

Brasil os Fundos de Investimentos Imobiliários (FII) representados pela Lei Federal 8.668. A 

nova legislação levou à formação de fundos a varejo permitindo aos acionistas o acesso à “um 

potencial futuro de viabilização das áreas adquiridas e da abrangência geográfica da carteira” 

(DAMIANI, 2010, p. 41). Mas, como a possibilidade de valorização está baseada na 

incorporação de trabalho ao solo urbano, a rentabilidade de segmentos econômicos passam a ter 

o lastro na construção civil e de infraestrutura, mais precisamente, na produção de “imóveis 

destinados para a logística de distribuição de produtos e imóveis de alto padrão tecnológico” 

(ibid., 41), conduzindo a “novas estratégias de organização e da produção e circulação de 

mercadorias, bem como os novos negócios da indústria da construção” (ibid., 42).  

A implantação de políticas neoliberais no Brasil acompanhou o turbilhão de reformas do 

Estado. As reestruturações produtivas e a introdução de modelos de desenvolvimento urbano 

estimularam transformações para que as cidades dotadas de infraestrutura se tornassem 

“competitivas” – com incentivos fiscais e a desregulamentação trabalhista. Embora os avanços 

conquistados após duas décadas da ditadura militar (1964-1985), a criação de “‘instrumentos’29 

supostamente capazes de dar ao Estado mais poder para enfrentar os desequilíbrios urbanos” 

(FERREIRA, 2010, p. 191) e maior autonomia das gestões municipais decorrentes da 
																																																								
29 Ferreira (2010) se refere aos artigos 182 e 183 da Constituição de 1988, ambos alusivos às políticas urbanas de uso e 
ocupação do solo, sucessivamente legislam sobre o Plano Diretor dos municípios e dizem respeito ao uso social da 
propriedade. Medidas substanciais para uma possível reforma urbana e a minimização da segregação socioespacial. 
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participação de inúmeros partidos políticos na construção da Constituição de 1988, contando 

com a presença e pressão de diferentes segmentos de classes e de movimentos sociais, Ferreira 

(2010) afirma que tais reformas não impediram a aplicação de medidas neoliberais no país, pois 

a “financeirização econômica dos anos de 1990 deu ainda mais impulso a /.../ grandes 

empreendimentos” (ibid., p. 199).  

Na década seguinte, a criação do Estatuto das Cidades pelo governo federal, a legislação 

e institucionalização de parâmetros para a constituição dos planos diretores municipais e, 

sobretudo, a implantação do Plano Diretor Estratégico (PDE) do município de São Paulo, 

incentivou discussões políticas, acadêmicas e sociais sobre as cidades. Para Maricato (2012), a 

implantação de novas medidas de requalificação urbana, como solução para problemática social, 

também atribuiu aos instrumentos urbanísticos a situação de única e exclusiva saída política – de 

natureza jurídica e institucional – das mazelas produzidas pelo longo processo social de 

urbanização30. Os instrumentos legais do Estatuto das Cidades (governo federal) e dos Planos 

Diretores Estratégicos (municipais), foram criados para designar e justificar a qualidade das 

intervenções urbanas nos municípios prevendo a participação da iniciativa privada. Esses 

instrumentos qualificam as diferentes áreas do município em: 

• a. Operações Urbanas Consorciadas (OUC) cujas “transformações urbanísticas estruturais” 

(SEMPLA, 2004, p. 156) são realizadas por “intervenções e medidas coordenadas pelo Poder 

Público Municipal, com a participação dos proprietários, moradores, usuários permanentes e 

investidores privados” (ibid., p. 156); 

• b. Áreas de Intervenção Urbana (AIU) criadas “para proporcionar maiores áreas para 

circulação, transporte, espaços abertos e parques” (ibid., p. 149); 

• c. Parques Lineares que também integram as Áreas de Intervenção Urbana e são áreas 

delimitadas de “recuperação de rede hídrica estrutural” ou quando não há a rede, uma faixa 

delimitada de 200 m é destinada à “empreendimentos imobiliários” (ibid., p. 150).  

• d. Pólos de Centralidade ou Centros Polares que integram os Planos Regionais das 

subprefeituras dando-lhe autonomia para escolher centralidade a serem revitalizadas “em função 

da localização existente do comércio” (ibid., p. 151) e de “elementos, tais como paradas de 

ônibus, estações de metrô, centros de emprego” (ibid., p. 151) que integram as Áreas de 

Intervenção Urbana;  

Todos esses instrumentos são intermediados por títulos financeiros de potencial 

construtivo como as Outorgas Onerosas do Direito de Construir (Outorga Onerosa) e o 

Certificado de Potencial Adicional de Construção (Cepacs). A este respeito, Mariana Fix (2007) 
																																																								
30 O Estatuto das Cidades foi instituído pela Lei Federal nº. 10.257/2001. O Plano Diretor Estratégico do Município de São 
Paulo está presente nas Leis Municipais n.º: 13.430/2002 e 13.885/2004, a primeira se refere ao planejamento e a segunda 
aos instrumentos institucionais.  
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destaca que tais instrumentos jurídicos articularam medidas econômicas para desvincular o título 

da posse aos lotes. Assim, o “preço” desses títulos (lastreado pelo processo de valorização) muda 

de acordo com o tempo, com as obras públicas e com intervenções urbanas, o que permite a 

especulação imobiliária financeirizada. O álibi desta transação é o suposto uso dinheiro 

absorvido pelo potencial construtivo que seria revertido em fundos para a “construção de 

moradia social, recuperação de cortiços, reurbanização de favelas, etc.” (FIX, 2007, p. 105)31. 

A sinergia entre empreendimentos urbanos e o Estado foi efetivada pela tentativa de 

alinhamento político entre as instâncias municipal e federal do governo. Essa sinergia desigual 

foi – e ainda é – fundamental para prolongar legal e economicamente as intervenções urbanas. É 

exemplar o caso de São Paulo e a implantação das OUCs, não só pelo pioneirismo do projeto, 

mas pela difusão que ganhou ao alinhar política e economicamente os instrumentos legais à 

dinâmica do capital financeiro. Em relação às OUCs, Mariana Fix (2007) confirma, que a 

“/.../ Operação Urbana Faria Lima foi a primeira a introduzir os Cepacs entre seus 
mecanismos. Segundo relatório da Sempla, o Cepac, no entanto, não foi lançado na 
gestão Maluf devido a uma discussão jurídica referente à necessidade ou não de 
autorização federal para a emissão municipal de títulos financeiros. Além disso, a 
Prefeitura afirmava, à época, que os certificados só seriam lançados quando se previsse 
que seriam bem recebidos pelo mercado – para evitar o risco de virarem ‘moeda podre’. 
Quase dez anos depois, na gestão petista, os Cepacs foram finalmente incluídos na 
Operação Urbana Águas Espraiadas, em 2002, após ser regulamentado por uma lei 
federal, o Estatuto da Cidade, aprovado em 2001” (FIX, 2007, p. 105). 
 

Os instrumentos jurídicos de “requalificação” urbana, como os Cepacs e a Outorga 

Onerosa do Direito de Construir, contêm em seu gérmen a potencial desobstrução política – 

mesmo que isso signifique o deslocamento e a expulsão de populações inteiras através de 

medidas extraeconômicas baseadas no uso da violência – do processo de valorização, sem criar 

politicamente meios de mitigar o avanço do mercado e a consequente segregação socioespacial. 

Mas, o Estado só direciona, limitadamente, políticas para resolução concreta dos problemas 

gerados pelo capital quando há pressão do proletariado urbano. Por isso, os instrumentos 

urbanísticos tidos como neutros alienam o espaço ao seccioná-lo, burocratizá-lo e preenchê-lo 

com conteúdos especulativos e distantes da realidade e das contradições sociohistóricas 

Tais instrumentos amplificaram o poder do capital financeiro e do segmento imobiliário 

ao alinharem política e economicamente ações em áreas selecionadas nas metrópoles para a 

incorporação e absorção de mais-valor por meio do mercado e da alienação de parcelas do 
																																																								
31  Segundo BM&F Bovespa o Cepac é “um instrumento de captação de recursos para financiar obras públicas. O 
investidor interessado compra, do poder municipal, o direito de construir além dos limites normais em áreas que receberão 
ampliação da infraestrutura urbana. A emissão de Cepacs é regulada e fiscalizada pela Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM), e esses títulos podem ser negociados no mercado secundário pela BM&F Bovespa. Outra importante 
característica dos Cepacs é que os recursos só podem ser usados em obras específicas. O dinheiro é separado do caixa da 
prefeitura, assim, além de constituir uma forma de diversificação nos investimentos, os Cepacs contribuem para o 
desenvolvimento do mercado imobiliário local” (http://www.bmfbovespa.com.br/pt-
br/mercados/fundos/cepacs/cepacs.aspx?idioma=pt-br, acessado em 19/07/2013). As OUC que utilizaram e utilizam os 
Cepacs são: Água Espraiada e Faria Lima em São Paulo (SP), Linha Verde do metrô em Curitiba (PR) e Porto Maravilha 
no Rio de Janeiro (RJ). 
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espaço urbano, reproduzindo-o no sentido da universalização da mercadoria e do valor de troca. 

Assim, nas palavras de Carlos (2010), as intervenções do Estado em conjunto das empresas de 

construção pesada e civil e da especulação imobiliária reproduzem o espaço urbano ao mesmo 

tempo que revelam 
“o momento em que o capital financeiro se realiza também, por meio da produção de 
‘um novo espaço’ sob a forma de ‘produto imobiliário’ /.../ numa estratégia que associa 
várias funções do capital /.../ estabelece-se um movimento de passagem da 
predominância/presença do capital industrial produtor de mercadorias destinada ao 
consumo individual (ou produtivo) à preponderância do capital financeiro que produz o 
espaço como mercadoria, como condição de sua realização. Todavia, convém esclarecer 
que o espaço-mercadoria, tornado ‘produto imobiliário’, transforma-se numa 
mercadoria voltada essencialmente ao ‘consumo produtivo’, isto é, entendido como 
lugar da reprodução do capital financeiro em articulação estreita com o capital industrial 
(basicamente o setor de construção civil), que pela mediação do setor imobiliário 
transforma o investimento produtivo no espaço, sobrepondo-se ao investimento 
improdutivo, regulando a repartição das atividades e usos” (CARLOS, 2010, 52). 
 

O processo de financeirização da economia brasileira associado às mudanças políticas, a 

nova legislação destinada às cidades e o foco sobre a reprodução do espaço urbano como 

mercadoria conduziu ao enraizamento da ideologia do crescimento econômico das cidades. Tal 

ideologia foi atribuída pelos apologetas do planejamento urbano como alternativa inevitável às 

crises sociais postas em marcha pela globalização. A concepção de inevitabilidade influenciou 

vários campos do conhecimento, da academia aos intelectuais e militantes de partidos políticos. 

As novas concepções de mercado pressupunham o planejamento urbano na qualidade de modelo 

de sucesso (sic!) para integrar as cidades na rede global de investimentos internacionais, 

conforme foi anteriormente analisado a partir das teorias preconizadas por Sassen (2004), Borja 

e Castells (1996). Do ponto de vista ideológico, Arantes (2011) e Vainer (2011) apontam para a 

internalização no Brasil da hegemônica e unilateral resolução dos problemas urbanos pautados 

na abertura do mercado e no condicionamento do poder público a, analogamente, estimular a 

coordenação e uso pela administração empresarial de ambientes coletivos “capaz[es] de 

produzir, através de uma política de coalizão, os consensos indispensáveis” (ARANTES, 2011, 

p. 45) ao avanço da competitividade de grandes centros urbanos para obter migalhas dos 

investimentos imobiliários, financeiros nacionais e quiçá internacionais. 

Neste horizonte, experiências sob bitola do liberalismo global tornaram-se referência de 

gestão das cidades e das metrópoles brasileiras, afinando os debates políticos das reformas, 

estratégias e planejamentos que envolvem os “modelos” administrativos de projetos, negócios 

urbanos e gestões públicas com a necessidade de realização de obras monumentais. 

De acordo com a legislação posta pelas reformas neoliberais idealizadas para as cidades e 

o papel específico da RMSP enquanto espacialidade específica, as empresas de transportes sob 

jurisprudência do GOVESP e da STM alinharam-se, nos anos de 1990, às determinações 

oriundas das reestruturações produtivas e da atualização econômica e política para as cidades. 
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Por isso, política e ideologicamente, os técnicos e partidários do GOVESP e da STM, estavam 

ancorados em potenciais reformas das empresas públicas de transportes associando-as aos 

“novos” instrumentos urbanísticos – Estatuto da Cidade e no PDE do município de São Paulo no 

início dos anos 200032. 

Os planos de transportes preconizados pelo GOVESP tornavam-se instrumentos de 

atuação e intervenção urbana do Estado e do capital em escala e dimensão metropolitana criando 

frentes de expansão e produção do espaço através de obras de infraestrutura sob o álibi de 

atualização econômica do território (DAMIANI, 2008). Na década de 1990 para a primeira 

década do século XXI, foram concebidos meios de coordenação e projetos de planejamento 

urbano de ordem metropolitana associados às novas legislações em vigor. Neste contexto que a 

STM foi criada em 1991 pela lei estadual nº. 7.450/1991 na gestão de Luiz Antônio Fleury Filho 

(1990-1994). Desde sua inauguração até os dias atuais, a STM orienta e estrutura o planejamento 

de transportes enfatizando o uso do solo urbano e o mercado imobiliário. A secretaria é 

responsável pelas empresas estaduais de transportes metropolitanos (o Metrô, a EMTU e a partir 

de 1992 a CPTM) e intervenção direta na RMSP de coordenação entre os diferentes níveis de 

governo. Ademais, a STM também está imbuída de estruturar o espaço da RMSP enquanto a 

Secretaria dos Transportes (no mesmo nível de governo) é responsável pelas empresas estaduais 

de transportes: o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), o Departamento Aeroviário do 

Estado de São Paulo (DAESP), o Departamento Hidroviário (DH), a Dersa Desenvolvimento 

Rodoviário S.A., a Companhia Docas de São Sebastião e a Agência Reguladora de Transporte 

do Estado de São Paulo. 

Em nosso entendimento tratou-se da tentativa de instituir uma governança metropolitana, 

tal como é denominada por agências e instituições internacionais como BM e FMI, e, assim, 

controlar a reprodução e reorganização espacial em circunstâncias históricas e regionais postas 

pela mundialização. A respeito da necessidade da organização política, institucional e 

																																																								
32 Medidas de institucionalização da metrópole pelo Estado são intentadas desde os anos de 1960. Langenbuch (1968) 
atenta para um possível programa institucional latente desde 1950 quando os fragmentos do tecido urbano começavam a 
se constituir enquanto unidade metropolitana através da conurbação de áreas até então isoladas. A urbanização que deriva 
na RMSP, antes de sua existência legal, forçou o Estado a implantar importantes programas viários e planos de 
zoneamento municipais para legitimar e produzir uma “racionalidade” política do espaço. Entre esses programas 
municipais citamos: o Grupo de Estudo do Metropolitano (GEM) em 1966, o pré-projeto do Metrô (lei municipal nº. 6.988 
/1966), o Grupo de Estudos Urbanos que derivou no Plano Urbanístico Básico (PUB) e na Companhia do Metropolitano 
(Metrô) em 1968, reproduzindo o centro de irradiação previsto pelas vias radiais-concêntricas implantadas nos anos de 
1930 na gestão de Prestes Maia (CAMPOS e SOMEKH, 2008a e ITANI, 1997). Na década de 1970, uma sucessão de 
medidas estaduais e federais instituiu a metrópole juridicamente; em 1971, o Grupo Executivo para Grande São Paulo 
(GEGRAN) que mais tarde derivará na Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano (Emplasa) criou o Plano 
Metropolitano de Desenvolvimento Integrado (PMDI–1971-6) com suposto “arcabouço legal e institucional que regularia 
a metrópole” (CAMPOS e SOMEKH, 2008a, p. 122); em 1973, o governo federal reconhece administrativamente as 
Regiões Metropolitanas de São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador, Curitiba, Belém e Fortaleza através 
da lei complementar nº: 14, no mesmo ano a lei estadual complementar nº: 94 (29 de maio) regularizou a RMSP. Todavia, 
nenhuma dessas legislações criou uma secretaria ou órgão de governança metropolitana, a única tentativa neste sentido é 
a criação da STM em 1990. 
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econômica das metrópoles o BM (2003) preconizava atribuições para cada instância do Estado, 

endereçando suas sugestões para diferentes governos e órgãos públicos, criando e justificando 

um padrão do saber operar sobre o espaço urbano, em relação à RMSP. No documento do BM 

(2003) a governança metropolitana, condensada inicialmente no plano de transportes proposto 

para a RMSP, efetivar-se-ia pela necessidade de controle por parte do Estado da 
“ /.../ suburbanização do crescimento populacional, especialmente quando associada 
com a contínua centralização dos empregos e da atividade econômica, leva a uma 
situação em que os principais fluxos de tráfego ocorrem entre os limites das jurisdições 
municipais em vez de dentro desses limites. A região metropolitana, e não o município, 
torna-se a unidade efetiva de maior interação de transportes” (BM, 2003, p. 198) 
 

A governança metropolitana realiza-se através de intervenções urbanas, promovendo o 

“aumento produtivo [da metrópole], inclusive [através de] infraestrutura e inovação” (BM, 

2006b, p. 7). O postulado ideológico do BM em criar governanças locais para as metrópoles, 

parte da perspectiva que, indiferente aos planos particulares de diferentes partidos políticos, os 

mecanismos de desenvolvimento urbano do qual o Estado deve associar todos os órgãos públicos 

para articular planos de natureza econômica e extraeconômica, do governo federal ao municipal, 

tem que garantir a execução de obras públicas e manter a estrutura e a coesão territorial de 

comando regional e metropolitano da divisão social e técnica do trabalho, em intervalos 

definidos de tempo. De acordo com os relatórios do BM (2003 e 2006b) as estratégias, os 

documentos oficiais e a organização administrativa dos Estados dos países centrais e aqueles 

tidos como “em desenvolvimento” (periféricos) devem seguir os moldes pré-estabelecidos da 

instituição internacional. O discurso do BM, no entanto, máscara a finalidade política de tais 

intervenções ao afirmar que essas medidas são de natureza técnicas e, portanto, neutras e 

comprazes à dinâmica da inevitável mundialização, sendo aplicável em qualquer realidade, como 

mostra o modelo da figura 1. As propostas do BM anulam as particularidades sociohistóricas, 

enfatizando somente a universalidade como técnica e a singularidade dos fenômenos, isolando-

os. Portanto, a política proposta pelo banco torna o mundo ideologicamente indeterminado, 

baseando-se em modelos técnicos e naturalizados das políticas “metropolitanas”33. 

																																																								
33  A ciência e a filosofia burguesas, desde ameados do século XIX, eliminaram a particularidade histórica de sua 
concepção ideológico. Para Lukács (1978) a eliminação da historicidade e da particularidade teve origem no papel 
histórico assumido pela burguesia que condiz a situação enquanto classe, sua manutenção no interior das relações sociais 
de produção e de dominação. Portanto, a ideologia burguesa torna-se decadente em relação à apreensão das contradições, 
não podendo se aproximar dos nexos que revelam sua situação. No esquadro da decadência a ciência, a filosofia e a arte 
burguesas passam a naturalizar o liberalismo, criticando de forma romântica as contradições sociais ou deslocando para o 
Estado (como fazem os keynesianos) as mediações entre as classes e os indivíduos. Assim, o poder público controlaria as 
imperfeições do mercado, as rebeliões e manifestações contrárias às relações de produção tornando a economia e a política 
esferas harmônicas da reprodução social. A ideologia decadente, observada Lukács, opera “apenas com os extremos 
deformantes, da singularidade e da universalidade” (LUKÁCS, 1978, p. 118), essa filosofia ao neutralizar a 
particularidade afirma o preceito liberal de que “o homem deve sempre ser compreendido como singular, excluindo-se 
todas as mediações da socialidade de sua existência, afastando-se qualquer particularidade mediadora” (ibid., p. 120). Daí 
surgem duas posições complementares e não excludentes, a saber: a “[1]‘divinização do universal’, que já é certamente de 
tipo idealista subjetivo, ou [2] a degradação da universalidade ao papel de um subsídio simplesmente técnico” (ibid., p. 
121) ambas levam a “generalidades vaziamente analógicas e completamente carentes de conteúdo” (ibid., p. 121) 



	 51 

Figura 1 - Um processo típico de Planejamento Metropolitano 

 
Fonte: BM, 2003. 
 

A governança metropolitana reproduz medidas políticas e executivas que cabem ao 

Estado para intentar, hoje, uma suposta coesão da produção capitalista, conforme afirmamos 

anteriormente. Por este ângulo, as orientações de instituições internacionais tornaram-se 

referência de coordenação do planejamento metropolitano ao supostamente abrir caminho para a 

supostamente harmônica racionalização do espaço, preenchendo de modo autocrático o lugar de 

qualquer alternativa crítica à produção não alienada do espaço. Logo, a gestão do Estado, a soldo 

das instituições internacionais, imprimiu (e ainda o faz) diretrizes às empresas e órgãos públicos, 

como foi o caso da STM, para cumprir funções ímpares no âmbito de conceber planos de 

integração metropolitana e mediar econômica e politicamente a relação entre as demais 

instâncias do Estado e diferentes representantes do capital – seja ele produtivo, rentista, 

financeiro – ligados direta ou indiretamente à produção do espaço. 

As políticas urbanas do BM, diz Pedro Arantes (2006 e 2007) após pesquisa empírica nos 

órgãos públicos municipais e estaduais de São Paulo, deixam de ser impostas somente pelos 

empréstimos. Agências e bancos internacionais como o BID e o BM, ao invés de se tornarem 

prestamistas de projetos urbanos, passam a orientar os funcionários e os técnicos de instituições 

públicas através de cursos de formação, consultoria técnica aplicada de administração e gestão 

																																																																																																																																																																																			
tendendo a “excluir da história todos os momentos que vão além da singularidade dos fenômenos” (ibid., 121). Por 
caminhos diferentes Lefebvre (1969) chega às mesmas constatações quando afirma que os especialistas submissos à 
ideologia dominante ao “cortar[em] o ‘real’ em fragmentos, por se acautelar interinando o assim fragmentado /.../ opõem 
cada vez mais o parcial ao global como ponto de partido e de apoio” (LEFEBVRE, 1969, p. 170). Como a ideologia 
dominante se renova com as contraditórias relações de produção, dadas as devidas proporções, as mesmas tendências de 
negação da particularidade surgem nas propostas de planejamento do BM. 
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de empresas e pessoas, órgãos e secretarias públicas. Essa formação reproduz a ideologia dessas 

instituições pela criação de um ambiente supostamente neutro e amparado pela ação técnica dos 

consultores (públicos e privados) que participaram de reuniões e cursos cuja temática principal é 

a problemática ou crise urbana. Diz Arantes (2006 e 2007) que desde de 1990, instituições 

internacionais direcionam sua energia para a projeção de um “‘ajuste intelectual’ [que ao ser] 

consumado, dispensa, ao fim, o Banco Mundial, o BID e o FMI, e dá lugar a uma tecnocracia de 

novo tipo, criada à imagem e semelhança da corporação privada” (ARANTES, 2007, p. 80). O 

ajuste intelectual ao reproduzir a ideologia dominante internalizou nos técnicos das várias 

instâncias do Estado um procedimento de trabalho padronizado idealmente tendo como meta ou 

telos as formas de intervenção urbana e metropolitana que se constrói por meio da “aparência de 

racionalidade puramente técnica” (ibid., p. 81) que por sua vez necessita somente de “um bom 

uso da matemática econômica e o uso intensivo da imagem publicitária” (ibid., p. 79). 

Instituições públicas, sob a bitola da orientação “técnica” da governança metropolitana, 

concebem planos para moldar o espaço nos estribos da coerência econômica liberal. A falaciosa 

harmonização das contradições sociais entre diferentes classes materializa a alienação política de 

que o Estado se torna uma entidade universal, extrínseca às relações sociais e, portanto, sujeito 

autonomizado da vida civil. A perspectiva de neutralidade política e aparente objetividade 

inevitável da supremacia técnica do BM levou ao então governador de São Paulo, Geraldo 

Alckmin (Partido Social Democrata Brasileiro – PSDB), dizer que é necessário “trabalhar mais e 

aprender mais com a experiência do Banco Mundial para dizer o que não devemos fazer”34. 

No relatório do BM (2006b) sobre as políticas urbanas do estado de São Paulo há a 

afirmação de que os técnicos e especialistas do GOVESP e da STM teriam encontrado e, enfim, 

ajustado as medidas políticas de transportes a “uma estratégia coerente para o desenvolvimento 

da Região Metropolitana /.../ [e] um marco de referência colaborativo” (BM, 2006b, p. 7) que 

teria criado “novos mecanismos de governança metropolitana a fim de alcançar maior 

coordenação” (ibid., p. 7) entre diferentes níveis de Estado. Os técnicos do BM (2006a e b) se 

referiam à institucionalização do Comitê Diretor de Transportes Integrados (CDTI) que, em 

conformidade à atualização do planejamento metropolitano de transportes, conferiu certa 

“homogeneidade” jurídica e urbanística aos municípios da RMSP35. A institucionalização do 

																																																								
34 Entrevista de Geraldo Alckmin concedida ao jornal “O Estado de São Paulo” no dia 18 de abril de 2012. Na entrevista o 
governador mostra sua posição quanto à potencial transformação de todas as linhas do Metrô em Participação-Público-
Privada. Na entrevista, o então governador, também revela que as linhas 6-Laranja, 18-Bronze e 20-Rosa resultaram de 
estudos e consultorias do BM que recebeu R$ 3 milhões pelo “serviço”. Para tanto ver: 
http://www.estadao.com.br/noticias/geral,bird-ajudara-em-3-linhas-de-metro-diz-alckmin,862658, acessado no dia 
02/12/2014, título: “Bird ajudará em 3 linhas de Metrô, diz Alckmin”. 
35 A portaria 126/06 permitiu à STM atualizar a lei estadual nº. 7450 de 16 de julho de 1991 e o decreto estadual nº. 
49.752 de 04 de julho de 2005 que havia instituído o CDTI. O comitê unificou institucional e juridicamente planos, 
programas e planejamento de transportes elaborados para a RMSP envolvendo a CPTM, o Metrô e a EMTU, seu objetivo 
foi compatibilizar as estratégias dos 39 municípios pertencentes a RMSP e adequá-las aos planos da STM e da Secretaria 
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CDTI além de sua função de comitê confirma o papel do governo estadual em empreender, do 

ponto de vista dos planos do BM, 
“a governança metropolitana, promovendo associações municipais e consórcios e 
implantando bancos de dados sobre oportunidades de negócios e ampliação de 
investimentos /.../ os estados desempenhariam um papel fundamental contribuindo para 
financiar a infraestrutura e motivando os governos municipais (sic!) a adotar políticas 
complementares àquelas que fossem consideradas as melhores para o estado como um 
todo” (BM, 2006a, p. 25). 

  
 A institucionalização do CDTI e a adequação política e jurídica do PITU 2025, ambas em 

2006, permitiram ao GOVESP e à STM aproximar seus projetos às diretrizes do BM. O CDTI 

tornou-se um meio de ajuste ideológico e institucional do GOVESP às orientações com 

roupagem de tecnicidade e neutralidade de gestão da metrópole promovidas pelos técnicos do 

BM. Todos os projetos das empresas metropolitanas de São Paulo, independentemente do 

financiamento de instituições internacionais como o BM e o BID, seguiriam o modelo de gestão 

metropolitana elaborada e imposta por essas instituições. 

O mesmo ocorre com as empresas de consultoria e engenharia responsáveis pela 

elaboração de projetos, documentos e contratos para órgãos governamentais, instituições e 

empresas do poder público. Entre as várias empresas de consultoria que atuam com obras de 

construção pesada e civil encontra-se a Prime Engenharia, que foi responsável pela elaboração 

do Estudo e Relatório de Impacto de Meio Ambiente (EIA-RIMA) da Linha 15-Prata e outras 

linhas do Metrô. A Prime Engenharia assegura, em sua página eletrônica, que, em 
“seus 10 anos de experiência, /.../ executou com êxito mais de 50 contratos para alguns 
dos principais órgãos governamentais, empresas públicas e privadas do país, ajudando 
seus clientes a cumprir requisitos técnicos, ambientais e institucionais para viabilização 
de seus projetos, especialmente para obtenção de financiamentos junto ao Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID) e Banco Mundial (BIRD)” (retirado de: 
http://www.primeng.com.br/empresa/frameset.htm acessado em: 08/10/2012). 
 

A realização conjunta e o alinhamento institucional de empresas públicas e privadas aos 

parâmetros do BM e do BID não só revelam a imposição internacional de projetos de transportes 

e urbanização, como também, a orientação da gestão pública que reproduz estes projetos como 

modelos a serem seguidos e mantidos em toda a RMSP. Ou seja, os projetos urbanos, não só os 

de transportes, são submetidos à um modelo de crescimento econômico pautado na ideologia 

dominante de que o espaço urbano deve ser produtivo e, portanto, construído como fonte de 

valorização do capital e meio para o dinamismo do mercado, sendo orquestrado, através de 

modelos abstratamente criados, por projetos políticos de médio e longo prazo, objetivando os 

interesses dominantes do capital. 

																																																																																																																																																																																			
Municipal de Transportes de São Paulo padronizando os planejamentos de transportes à lógica objetiva e ideológica dos 
instrumentos urbanísticos da capital da metrópole. Participam do CDTI e da elaboração dos planos: a STM, a EMTU, o 
Metrô, a CPTM e Companhia de Engenharia de Tráfico do Município de São Paulo, a Emplasa, Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional e Urbano, a Secretaria de Logística e Transportes (SLT) do Estado de São Paulo e a 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano do município de São Paulo. 
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Na última versão do planejamento metropolitano de transportes, editada pelo GOVESP e 

pela STM, foi anunciada a adequação dos órgãos estaduais de transportes às coordenadas dos 

instrumentos tecnocráticos de intervenção internacional no espaço urbano. Sobre essa estratégia, 

deixemos, por um instante, os representantes do Estado exporem sua posição: 
“(i) [a criação de] fórum de discussões sobre a rede [de transportes], envolvendo Grupo 
Técnico do CDTI, STM, BIRD [leia-se Banco Mundial] e Consultora contratada; (ii) [a 
utilização de] trabalhos de modelagem, para a inserção de dados, calibração, simulação 
e tabulação de resultados; (iii) [promoção e uso de] diagnóstico de resultados para 
conclusões e recomendações deste estudo” (GOVESP e STM, 2013a, p. 15). 
 

O intento de implantação da governança metropolitana, além disso, requereu a interação 

das políticas de transportes urbanos entre os governos estadual, municipal e federal, 

pressionando as 39 cidades da RMSP a adotarem medidas adaptadas aos instrumentos 

urbanísticos legalmente instituídos pelo PDE do município de São Paulo e pelo Estatuto da 

Cidade. Do mesmo modo, o propósito teórico, ideológico e político de governança 

metropolitana deslocou o dinheiro de fundos obtidos pelo Estado (principalmente do governo 

federal) para o processo de construção de infraestrutura física de transporte para criar a 

valorização seletiva de centralidades espaciais. O crédito do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e a utilização compulsória dos fundos e 

poupanças obtidos por intermédio dos rendimentos dos trabalhadores controladas pelo Governo 

Federal como o Fundo de Garantia de Tempo de Trabalho (FGTS) e o Fundo de Amparo do 

Trabalhador (FAT) são, também, voltados aos investimentos do Metrô de São Paulo em obras 

como a da Linha 15-Prata e entre outras, incluindo a CPTM (METRÔ, 2012b)36. Esses são 

exemplos da mobilização de recursos públicos para permitir às empresas de construção civil e 

pesada, suas subsidiárias e terceirizadas a promoção do que o Banco Mundial (2003) denominou 

de “estratégias globais de desenvolvimento municipal” (BM, 2003, f. xxvi). 

A articulação entre o Estado e segmentos do capital foi mediada pelo GOVESP e, em 

linhas gerais, seguiu a orientação técnica do imperialismo ideológico do BM. As estratégias das 

instituições internacionais e da STM, em promover uma governança metropolitana, 

correspondem à manutenção da hegemônica concentração de capitais na metrópole e sua posição 

de gestão e logística da produção e consumo de mercadorias em constante reestruturação. O 

Estado ao articular e atualizar a infraestrutura, segundo Damiani (2008), cria condições para que 

o planejamento seja utilizado como instrumento político e econômico do capital distanciando os 

“espaços periféricos e /.../ [constitui] novas centralidades econômicas metropolitanas” 

(DAMIANI, 2008, p. 241). Por conseguinte, a reprodução da metrópole enquanto instrumento 

																																																								
36 No plano federal, desde 2007 (segunda gestão do governo de Luís Ignácio Lula da Silva) a atualização e incentivo às 
obras de infraestrutura foram promovidos para a renovação das diversas unidades territoriais do país através do Plano de 
Aceleração Econômica (PAC), ver: http://www.pac.gov.br/, acessado em 02/dez./2013. 
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primaz da manutenção da divisão social e territorial do trabalho subsumida (as forças 

econômicas políticas do capital e do Estado) reafirmam a sua hegemonia. 

A governança metropolitana é, então, resultado e meio da atualização econômica e 

política das reestruturações produtivas e institucionais do capital. O projeto e a construção do 

anel rodoviário denominado rodoanel Mário Covas, pode ser tomado como ponto inicial desse 

processo37. Como afirmou Damiani (2010), a construção do rodoanel revela a necessidade da 

constante atualização econômica e política das estratégias do Estado na metrópole tornando este 

projeto exemplar no que diz respeito ao planejamento e reestruturação viária em seu conjunto. A 

estratégia do Estado, diz Damiani (2010), ao intentar reorganizar “potencial dos usos dos 

espaços” (DAMIANI, 2010, p. 41) e interligar “todas as regiões da metrópole” (ibid., p. 41) 

permite compreender os “novos” atributos infraestruturais do território para articular diferentes 

áreas “às zonas mais povoadas e centrais da metrópole” (ibid., p. 41) ao mesmo tempo que cria 

condições para o “movimento do capital como uma corrente de valor, que envolve toda ordem de 

especulações com a terra” (ibid., p. 41). Do mesmo modo que o rodoanel interliga áreas, induz 

seletiva e estrategicamente a produção de centralidades no interior e nos limites da mancha 

urbanizada da RMSP através dos Centros de Logística Integrados (CLIs).  

A produção de centralidades, como foi planejada para Rodoanel, passa a ser o molde das 

intervenções de transportes no interior dos limites das áreas de urbanização consolidada, tanto no 

município de São Paulo quanto na RMSP. Diferentes áreas e centralidade produzidas junto à 

constituição das cidades são subvertidas e interligadas aos modais de transportes de média e alta 

capacidade como o trem, o metrô, o monotrilho e os corredores municipais e intermunicipais de 

ônibus, para – quando possível – reverter a desvalorização com a implantação de 

“equipamentos” e “infraestrutura” urbana conferindo à nova centralidade uma função 

diferenciada e, quando possível, especializada enquanto valor – a unidade dos valores de uso e 

de troca – no interior da metrópole, convertendo o ponto de encontro dos modais de transporte a 

um ciclo contínuo de valorização – e suas derivações: a segregação e a expropriação.  

Na escala da metrópole, a STM do GOVESP, concebem estratégias para modelar – 

abstrata e tecnicamente – o espaço urbano e, sob a justificativa de melhorar a mobilidade, o 

deslocamento e a acessibilidade, projetar o adensamento seletivo em áreas específicas da 

metrópole. O modelo abstrato se materializa em medidas de alteração do uso do solo e incentivos 
																																																								
37 O rodoanel Mário Covas é um corredor rodoviário anelar com cerca de 185,6 km de extensão que contorna a RMSP e 
interliga as rodovias de acesso à cidade de São Paulo, sendo elas as vias Régis Bittencourt, Raposo Tavares, Castello 
Branco, Anhanguera, Bandeirantes, Fernão Dias, Dutra, Ayrton Senna, Anchieta e Imigrantes. O traçado do rodoanel de 
raio de 20 km a 40 km em relação ao centro da cidade de São Paulo alteraria supostamente o padrão de crescimento da 
metrópole. O rodoanel ainda a ser concluído foi dividido em 4 trechos, a saber: a leste com 48,2 km, a norte com 44 km, a 
oeste com 32 km e a sul com 61,4 km. Os trechos oeste e sul foram respectivamente inaugurados em 2002 e 2010, 
enquanto os trechos leste e norte encontram-se em construção e em licitação. A obra do GOVESP em parceria com o 
Governo Federal foi financiada pelo BID e ainda conta com a participação da iniciativa privada (FUNDAÇÃO ESCOLA 
DE SOCIOLOGIA E POLÍTICA DE SÃO PAULO, out./2004). 
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à construção de meios de transportes cuja finalidade última é a mobilização da propriedade 

privada e a realização de capitais investidos no mercado imobiliário (GOVESP e STM, dez. 

2006). Essa estratégia, por um lado, supostamente desobstrui as vias de circulação para a plena 

gestão logística de mercadorias no território e para a distribuição da força de trabalho no tecido 

urbano interligando áreas para “facilitar” a mobilidade diária entre casa e trabalho. Por outro, 

amplia as frentes do mercado imobiliário ao longo da infraestrutura rodoviária, ferroviária e 

metroviária. Segundo à concepção teórico-ideológica da STM e às orientações impositivas do 

BM, este projeto só se realizaria mediante à racionalização do espaço em todo o tecido 

metropolitano proporcionando aos órgãos estaduais de transporte a pretensa coordenação para 

articular os atuais 39 municípios da RMSP, os fundos e recursos do governo federais e o capital 

privado. Com esse propósito o GOVESP vem trabalhando, desde os anos 1990, em Planos 

Integrados de Transportes Urbanos (PITU) conferidos para a constante “renovação” dos meios 

de transportes de média e alta capacidade intermunicipal e metropolitana38.  

A construção abstrata de modelos de transportes urbanos parte, portanto, de uma dada 

concepção de ciência e técnica e de uma determinada divisão do trabalho intelectual que envolve 

os mesmos modelos teórico-ideológicos propagados por instituições de pesquisa ligadas ao 

planejamento urbano como o BM. Essa objetivação pressupôs para sua aplicação prática a 

utilização de modelos pré-determinados no processo de concepção da metrópole.  

As escrivaninhas e os gabinetes dos antigos planejadores foram trocados por 

computadores cujos softwares são voltados à modelagem urbana. Os equipamentos digitais com 

sua programação previamente elaborada substituem o saber-fazer dos planejadores moldando sua 

ação ao mundo binário do simulacro digital da realidade urbana. Como afirma Ferrari (2005b), a 

reprodução da divisão técnica do trabalho subsumida a equipamentos previamente programados 

certifica que hoje a ideologia dominante impõe “a forma do fazer padronizado – digital e 

informacional – como único caminho do moderno” (FERRARI, 2005b, p. 300) e do 

																																																								
38 A primeira articulação política para a elaboração do planejamento metropolitano de transportes feito pela STM teve 
como resultado o Programa Integrado de Transportes Urbanos (PITU) institucionalizado pelo decreto estadual nº. 
36.667/1993 na gestão de Luís Antônio Fleury Filho. Mas o programa criado durante o governo de Mário Covas entre 
1996 e 1998, não passava de um aglomerado de planos fragmentados, na gestão de Geraldo Alckmin além da alteração do 
título do projeto (de programa para plano) houve o aprofundamento das medidas e maior autonomização da STM. Na 
gestão Alckmin foram criados outros dois planejamentos, os PITU 2020 em 1999 e PITU 2025 em 2006, ambos mais 
complexos que o programa anterior e conferiram ao documento certa homogeneidade jurídica às diferentes cidades da 
RMSP (ISODA, 2013). O PITU 2020 carecia de legislação urbanística – do Estatuto da Cidade e do PDE – o que permitiu 
a seus criadores intentar a reversão do processo histórico de segregação socioespacial na metrópole, mas sem inverter a 
lógica do Estado e do mercado, desconsiderando transformações oriundas de movimentos sociais e organizações de classe. 
Para a produção do PITU 2020 participaram os técnicos da Emplasa e das empresas de transportes metropolitanos – 
Metrô, EMTU e CMPT –, representantes das secretarias de transportes municipais e importantes intelectuais críticos 
voltados aos estudos de transportes como Andreína Negriello e Csaba Deák (professores da FAU-USP). Diferente de sua 
versão anterior, o PITU 2025 foi elaborado unilateralmente pela STM em conjunto do Consórcio Intermunicipal do ABC e 
a Secretária de Transportes do Município de São Paulo, os técnicos se basearam nos instrumentos urbanísticos do PDE de 
São Paulo, no Estatuto das Cidades e nos ajustes políticos e jurídicos determinados pelo BM desde a implantação da Linha 
4-Amarela do Metrô, sem consulta dos diferentes municípios da RMSP e seguindo unilateralmente uma concepção 
resolutamente técnica e apresentada como neutra (GOVESP e STM, dez. 2006 e ISODA, 2013). 
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pseudodesenvolvimento econômico. A respeito da padronização das formas de trabalho 

intelectual Henri Lefebvre (1969) já havia chamado a atenção para a tendência da 

homogeneização do conhecimento e do planejamento enquanto derivação dos desdobramentos 

da divisão social do trabalho, tendência que colocou técnicos e instituições públicas, privadas e 

acadêmicas a esforçarem-se para sistematizar e “determinar contextos sociais extensíveis, porém 

invariáveis enquanto contextos, de estipular ordens, normas e regras, de fixar ‘modelos’ eficazes, 

de organizar equilíbrios e feedbacks (autorregulação)” (LEFEBVRE, 1969, p. 71), através de 

modelos matemáticos. Hoje, o uso de teleinformática e de programas de planejamento pré-

definidos em laboratórios de instituições internacionais e empresas de consultoria e 

planejamento, cumprem o papel de simplificação generalizada da realidade através dos modelos 

matemáticos. Em outras palavras, há a intensificação da padronização e o controle do trabalho 

(manual e intelectual) criticados por Lefebvre (1969). 

A reprodução da técnica através de modelos teórico-ideológicos como único atributo 

possível de resolução dos problemas sociais, já afirmava Mészáros (2012), objetiva-se segundo à 

perspectiva dominante cuja resolução “tecnocrática dos vários remédios milagrosos às privações 

de origem social nos países ‘em desenvolvimento’ adquiriu o status de sabedoria evidente por si 

mesma e foi apresentada como paradigmas da objetividade” (MÉZÁROS, 2012, p. 139).  

O “paradigma da objetividade” da construção conceitual dos planos integrados de 

transportes urbanos do GOVESP e do STM resultou tanto da construção dos modelos 

planejamento urbano propalados pelo BM quanto pela composição jurídica dos planos, 

conferindo-lhe um aparato político de caráter metropolitano. 

Conforme concebido por agências de consultoria e entidades estatais de planejamento, a 

elaboração dos Planos Integrados de Transportes Urbanos, a padronização racionalizada da 

integração entre meios de transportes e uso de solo, apoiou-se no uso de softwares de modelagem 

digital desenvolvidos em escritórios de arquitetura que tem por interesse a construção de 

edifícios cuja estética permita ao seu proprietário a obtenção de alta rentabilidade.  

Ademais, o modelo institucional adotado pelo PITU 2025 mimetizou os Metropolitan 

Planning Organizations (MPOs) desenvolvidos nos EUA e os modelos arquitetônicos das linhas 

e estações de transportes sobre trilhos propostas pelo poder público canadense (GOVESP e 

STM, dez. 2006 e ISODA, 2013). Os MPOs foram criados por diferentes autoridades de 

transportes de cunho metropolitano nos EUA e, posteriormente, passaram a ser organizados e 

geridos pelas Metropolitan Transportation Authority (MTA) que articulam obras e definem 

linhas de transportes nas regiões metropolitanas estadunidenses. Ao descrever o incidente com a 

queda do túnel da Linha Vermelha do metrô de Los Angeles que ocorreu em 1995, Mike Davis 

(2007) confirma que a MTA, dado o seu poder de intervenção, agia como uma verdadeira 



	 58 

instituição de governança metropolitana tomando decisões quanto à definição dos meios de 

transportes e os caminhos do crescimento da metrópole por meio de intervenções urbanas 

definidas. Nas palavras do autor, a MTA realizou unilateralmente suas atividades e, por isso, 

“anda e fala como o complexo industrial-militar” (DAVIS, 2007, p. 216). 

Outro aspecto do projeto da governança metropolitana e reprodução da ideologia 

tecnocrática de desenvolvimento importado pelo PITU 2025 foi a modelagem digital aplicada 

aos planos de transporte em países anglo-americanos. A modelagem mimetizou os tradicionais 

sistemas de gestão de tempo e espaço dos programas de controle de produção cujos modelos, 

primariamente concebidos pelos setores administrativos das indústrias fordistas na década de 

1950, foram absorvidos pelos técnicos responsáveis pelo timing logístico de subcomponentes das 

indústrias japonesas. Os modelos de controle de produção e logística desenvolvidos na indústria 

toyotista e os métodos de gestão do tempo denominados just in time (kanban) foram 

incorporados em softwares e programas eletrônicos de programação para criar cenários virtuais 

vinculados aos estímulo do mercado e produtividade, entre esses softwares estava o Program 

Evaluation Review Technique ou PERT39. A programação digital, diz Pedro Arantes (2012), 

recria ambientes modelados por um “sistema probabilístico que calcula a média ponderada de 

três cenários possíveis de uma atividade (otimista, realista e pessimista)” (ARANTES, 2012, p. 

212). Métodos como o PERT e outros softwares foram incorporados à gestão e planejamento de 

transportes no Brasil durante os anos de 1990, sendo largamente utilizado para elaboração das 

diferentes versões do PITU. A construção dos cenários virtuais utilizando softwares, nos 

documentos oficiais da STM (GOVESP e STM, dez. 2006), foi elaborada de acordo com 

informações obtidas por inputs e outputs dos bancos de dados da Emplasa, da pesquisa Origem e 

Destino do Metrô e do mercado imobiliário, o que permitiu aos técnicos da STM e das empresas 

metropolitanas de transportes, criarem um espaço urbano “abstrato” ou “virtual”, retirando-lhe o 

potencial real de crise ou de transformação social, assim, no mundo maravilhoso dos cenários 

virtuais as contradições e conflitos que integram aa produção social do espaço capitalista 

desaparecem para justificar a ação “racionalizada” do Estado. 

Na versão do PITU concebida em 2006 e com horizonte de aplicação para o ano de 2025, 

o “modelo espacial” urbano foi entendido e apresentado como uma entidade abstrata e 

irracional e seria controlada por métodos quantitativos de desenvolvimento40. Do mesmo modo 

																																																								
39 O PERT foi assimilado por arquitetos de renome internacional como Frank Gehry, Norman Foster e Peter Eisenman 
para criar ambientes virtuais através de programas de modelagem. A construção do Museu de Bilbao e do Disney Music 
Hall de Gehry são exemplos do uso do PERT. Hoje, o software de modelagem mais utilizado é o Building Information 
Modeling (BIM) criado no laboratório de informática e arquitetura de Gehry (ARANTES, 2012). O BIM foi comprado em 
2013 pela STM para os projetos do Metrô de São Paulo. 
40 O PITU 2025 foi revisado em 2012 e 2013. A elaboração do projeto foi desenvolvido pelo GOVESP, pela STM e suas 
empresas de transportes urbanos – Metrô, CPTM e EMTU –, as secretarias e empresas municipais de transportes de São 
Paulo – a Secretaria Municipal de Transportes de São Paulo, a São Paulo Transporte (SPTrans), a Cia. de Engenharia de 
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como pensavam os teóricos do neopositivismo do início do século XX 41 . Este “modelo 

urbanístico” ou urbanismo em escala metropolitana, adequado às necessidades da reestruturação 

e reprodução da metrópole, encontrou maior amplitude política e ideológica entre o poder 

público e as forças de mercado com propósito de conduzir intervenções espaciais para “corrigir 

com a nova legislação” (GOVESP e STM, dez. 2006, p. 35) e localizar na metrópole suas 

“patologias urbanas (sic!)” (ibid., p. 35). Os técnicos da STM ainda utilizaram para a elaboração 

do PITU 2025 o software Tranus que havia sido concebido pela empresa venezuelana 

Modelística. Segundo os técnicos da STM o uso do Tranus se justificou pela possibilidade 
“em um processo analítico integrado [d]os modelos de atividades e de transportes de 
uma área de estudo /.../ não só a simulação dos deslocamentos da população, mas 
também os impactos no uso do solo resultante de alterações de acessibilidade. O sistema 
baseia-se em um modelo de atividades articuladas segundo o conceito de uma cadeia 
insumo-produto, o qual gera como consequência às necessidades de deslocamento da 
população” (ibid., p. 60).  
 

Na última atualização do PITU, elaborada pela STM, o Tranus foi utilizado em conjunto 

a outro software, o EMME. No documento institucional do GOVESP e da STM, o uso destes 

softwares era o resultado da necessária “avaliação da capacidade de suporte dos sistemas de 

transporte e circulação e da qualidade ambiental” (GOVESP e STM, 2013a, p. 13) das áreas 

onde serão implantados os meios de transporte e tendo como finalidade última a maximização do 

mercado imobiliário para, através do software, encontrar “o equilíbrio entre oferta e demanda em 

cada ano horizonte do projeto” (ibid., p. 13). 

O modelo urbanístico presente nas estratégias do GOVESP e da STM reitera a 

racionalidade do espaço enquanto instrumento de coesão abstrata, mas de sérias consequências 

objetivas. Incorporar áreas e centralidades inteiras à lógica de reprodução econômica do capital 

reifica o cotidiano e subsumindo-o às fórmulas de controle industrial da produção e circulação 

das mercadorias – sob a égide da lógica da empresa/indústria. A segregação, lógica e estratégia 

espacial presente no planejamento, como afirmava Lefebvre (2008) representa um dos momentos 

fundamentais da reificação social que se efetiva quando o espaço é “produzido ao mesmo tempo 

que é supervisionado e controlado, quanto à extensão das grandes cidades e à organização do 

																																																																																																																																																																																			
Tráfego (CET) e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SMDU) –, a Secretaria de Logística e Transportes, a 
Emplasa, a Cia. de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU) e representantes do BM e do 
Japan for International Cooperation (JIC). O resultado da reunião foi publicado em fevereiro de 2013 no documento 
intitulado “Atualização da rede metropolitana de alta e média capacidade de transportes da RMSP” (GOVESP e STM, 
2013a), este tema será novamente abordado nos capítulos 3 e 4. 
41 O neopositivismo foi difundido em todos os campos das ciências humanas e ao domínio do conhecimento técnico do 
planejamento. O neopositivismo passou a figurar como ciência dos modelos matemáticos e de controle e manipulação (no 
sentido laboratorial) da realidade sociohistórica e reduziu a prática social a fenômenos e fatos quantitativos, mensuráveis e 
comportamentais. Focada no efeito do neopositivismo sobre a Geografia, Damiani (2009) evidencia os problemas da 
abstração sem concretude e a concreção sem mediação, elaborada por teóricos do planejamento dos anos 1950, 
demonstrando a progressão dos efeitos negativos e manipulatório desta ciência quando “a compreensão abstrata e lógica 
se torna absoluta e, sob as influências neopositivistas, constituem-se modelos como simulacros e, para os que o fazem, eis 
a verdade e o potencial do espaço, por seu intermédio” (DAMIANI, 2009, p. 325). Assim, no momento atual, “a relação 
entre o conhecimento geográfico e a tecnocracia se aprofunda” (ibid., p. 235). 
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território” (LEFEBVRE, 2008, p. 154). Dadas as devidas proporções históricas e o 

aprofundamento das contradições sociais próprias da realidade brasileira, bem como a 

singularidade da formação da RMSP, presenciamos o processo preconizado por Lefebvre (2008) 

do controle das técnicas como meio de gestão do espaço, mas em escala metropolitana. 

Na perspectiva adotada pelos técnicos do planejamento metropolitano (GOVESP e da 

STM, dez. 2006, p. 25), o destino de áreas para construção de infraestrutura, habitações de 

interesse social e do zoneamento disposto no PDE, consubstanciou a utilização dos instrumentos 

institucionais como ferramentas de adensamento seletivo que reorganizam o território através da 

especialização econômica e da distribuição demográfica de acordo com a cisão de classes e a 

segregação induzida (uma gentrificação projetada), como as Operações Urbanas Consorciadas e 

as Áreas de Intervenção Urbana com suas Centralidades Polares e Lineares. O marco deste 

processo foi a governança metropolitana que se objetivou na produção de diferentes modais de 

transportes que cumprem as exigências de valorização de cada área ou centralidade. A escolha 

da OUC e de AIU (definidas pela PMSP) correspondem, para o GOVESP, à distintas táticas, 

pois enquanto a OUC determina o retorno dos investimentos do CEPAC e da Outorga Onerosa 

em seus limites, os títulos das outorgas nas AIU não delimitam o local dos investimentos, i.e., o 

dinheiro da compra da outorga nas AIU pode ser utilizado em outras áreas ou nas OUCs. 

Estes mecanismos permitem a compra e venda do potencial da produção futura, 

alienando seletivamente o espaço aos sentidos do valor de troca. Porém, delimitando as 

intervenções, estabelecendo diferentes funções ao espaço e reorganizando a segregação ordenada 

da população, o adensamento construtivo, as frentes do mercado imobiliário, a localização de 

atividades industrias na dimensão da metrópole através de instrumentos jurídicos diferentes. Por 

isso, o GOVESP utiliza nos limites da cidade de São Paulo os instrumentos jurídicos do PDE, 

segmentando a valorização através das OUC para áreas de maior porte de investimentos e as 

AIU para médio porte de investimento e, nos limites da RMSP, estabelece políticas ligadas à 

logística e transporte com a criação de CLIs que atendem à fragmentação espacial da produção 

industrial reestruturada. Enquanto no interior do tecido metropolitano as áreas de concentração 

das antigas unidades produtivas, tidas como obsoletas, são absorvidas pelas frentes do mercado 

imobiliário definindo a (re)produção desigual do espaço em toda a metrópole. 

A integração jurídica e institucional do Estatuto da Cidade do governo federal e do PDE 

permitem ao GOVESP empreender instrumentos urbanísticos diferentes para criar uma suposta 

coesão administrativa e política da metrópole ou de uma “governança” nos limites das diretrizes 

da produção do espaço e da valorização desigual de centralidades. Ainda que a governança seja 

um parâmetro político a ser alcançado, ela não necessariamente se efetiva, mas projeta nas 

instituições públicas um fetiche de controle absoluto sobre os fenômenos. 
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A promoção e requalificação de centralidades presentes no PITU 2025, conforme indica 

a figura 2, baseiam-se num prognóstico de solução dos problemas da RMSP, deste modo 

intervenções urbanas em 28 centralidades criariam condições para modernizar a metrópoles. Na 

perspectiva tecnocrática do Estado, o resultado da revalorização das áreas tidas como obsoletas 

destas centralidades levaria à eixos e frentes de adensamento diversificados de classes sociais, 

minimizando, idealmente, os impactos das contradições vividas na metrópole, i.e., na 

interpretação dos documentos oficiais do GOVESP, a resolução dos problemas metropolitanos 

de transportes estariam na inserção de fragmentos urbanos específicos no mercado. 
Figura 2 - Adensamento e centralidades polares do Plano Integrado de Transportes Urbanos (PITU 2025) 

 
Fonte: PITU 2025 apud GOVESP e METRÔ, nov. 2010, p. 10. 
 

As vias de circulação tornam-se, assim, locais de atração de investimentos segmentados. 

Essa segmentação fica estrategicamente a cargo da STM que delibera seus projetos de integração 

metropolitana para diferenciar o valor de uso das vias de circulação subsumindo-as ao 

planejamento e ao valor de troca. Processo que confere ao espaço, limitado às férreas leis que 

determinam o mercado, certa especialização na setorização econômica da metrópole que está 

também vinculada às formas de distribuição de atividades e a totalidades da reprodução social. 

Na concepção técnica de governança metropolitana da STM e do GOVESP (dez. 2006 e 

nov. 2010), cada modal de transporte passa a ter sua própria finalidade de adensamento e 

centralidade sem perder o referencial dos instrumentos urbanísticos da capital da RMSP (o PDE 
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na escala local e o Estatuto das Cidades em escala federal). Deste modo, a estratégia prática e 

conceitual da construção destes modais constitui a promoção e expansão objetiva e subjetiva 

“do conceito de ‘pólo regional’ ou ‘subcentros’ também para o de ‘centralidade’, que 
passa a incluir também certas estruturas urbanas que se pretende desenvolver, como as 
operações urbanas, as centralidades polares e lineares ao longo das principais estações 
(terminais chave) e linhas do sistema estrutural de transporte coletivo e os projetos de 
desenvolvimento urbano em torno dos centros logísticos integrados (CLIs) nas regiões 
periféricas do aglomerado metropolitano” (GOVESP & STM, dez. 2006, p. 91). 

 
Do ponto de vista do Estado as estratégias urbanas perfilam diferentes níveis políticos e 

institucionais para oferecer transformações das quais os capitais individuais são incapazes de 

promover. A essência dos projetos postos GOVESP reafirma a cisão promovida pela sociedade 

de classes e pela política, essa determinação produz uma dupla relação: a real, das contradições e 

dos conteúdos sociais, negado no nível do planejamento, e a abstrata que torna homogênea a 

relação entre os indivíduos42. A alienação política, resultado das relações sociais capitalistas, 

realiza-se também no planejamento, fundamentando a contradição no interior da divisão social 

do trabalho da qual o Estado participa. Por isso, o planejamento pode ser entendido enquanto 

unidade das relações político-ideológicas da interação do Estado com o capital, as classes sociais 

dominantes e seu quadro técnicos administrativo preparado para manter a ordem institucional e 

prática nos limites da burocracia43. Em decorrência dessa alienação desdobra-se, através da 

metropolização, a reorganização territorial da produção e da circulação de “bens móveis” sob o 

controle dos fluxos de valor produzido pelas unidades produtivas fragmentadas que, a exemplo 

do rodoanel, contribuem para a ampliação da plataforma logística regional.  

Este planejamento, quando materializado, produz um espaço submisso às condições 

gerais da reprodução da divisão do trabalho e da lei do valor. No caso da RMSP, o espaço 

fragmentado torna-se fronteira econômica de sua reprodução, i.e., da metropolização que 

também se realiza na estruturação viária e nos CLIs que integram unidades produtivas 

territorialmente espalhadas e diversos setores econômicos diferenciados. Ambos modelos de 

coesão institucional e de certa lógica territorial (ir)racional que representa, no campo jurídico 

(ideal), os diversos interesses dominantes para atender a perdulária demanda de criação de 
																																																								
42 A alienação política repousa na noção de democracia burguesa e manifesta-se na divisão do homem em cytoain da vida 
pública e no borgeouis da vida privada provenientes da trajetória política da Revolução Francesa. Tal separação faz-se 
presente na relação entre direitos universais (cytoain) e interesses econômicos particulares (borgeouis) como se ambos não 
tivessem um substrato social real e fossem envoltos de contradições impressas pelas relações de classe. 
43 Uma importante contribuição para a análise do planejamento urbano no Brasil foi produzida por Flávio Villaça (2010) 
em sua apreensão do planeamento e das metamorfoses do urbanismo enquanto meio de controle do poder público frente as 
transformações do espaço e da vida cotidiana. Entretanto, sua rica contribuição tende a cindir a política da ideologia 
conferindo ao planejamento o status de ideologia, pois “não se insere na esfera política, já que esta se refere à ação real do 
Estado, mas, sim, na da ideologia, que se refere ao discurso do Estado” (VILLAÇA, 2010, p. 227), tal autonomização da 
ideologia não é objetivamente um antagonismo irreconciliável com a política, conforme pensa Villaça; pelo contrário é 
unidade do processo fetichizado e contraditório que encontra seu nexo na política enquanto meio de realização das 
energias sociais e resolução alienada dos problemas reais, fator importante para a legitimidade da ideologia como 
momento do poder político, da divisão entre trabalho intelectual e manual (entre o planejamento e a ação) e da pré-ideação 
(ideologia) da classe dominante, essa unidade contraditória e não excludente destaca a política como meio fetichizado do 
capital e da divisão social e técnica do trabalho, o que Villaça negligencia. 
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centralidades ligadas a gestão e controle da produção do valor tentam também induzir de modo 

“lógico e racional” a segregação “ordenada” da população. Ainda que as formas de apropriação 

do espaço urbano envolvem a luta de classes, a reprodução econômica e a divisão territorial do 

trabalho, a homogeneização abstrata do Estado nega qualquer contradição real que fundamenta a 

sua intervenção, fazendo da metrópole um elemento da cisão do mundo real em representação 

jurídica aparentemente abstergida das leis e coações da reprodução econômica44. 

A prática tecnocrática do GOVESP tenta, portanto, criar uma coerência institucional 

(abstrata) da metrópole através do controle sobre a absorção e a criação de subcentros com 

funções específicas. Como representadas nos mapas 1 e 2, as intervenções lineares interligam 

centralidades para atrair de investimentos híbridos do capital. Mas, para manter a atração de 

investimentos nestas localidades, é preciso complementar as intervenções ao acesso à circulação 

de mercadorias, por isso as centralidades não estão distantes dos nódulos logísticos nos limites 

ou fora da cidade de São Paulo. Essa articulação híbrida de investimentos públicos, que envolve 

políticas de transportes e intervenções urbanas, tenta dar coerência ao todo da metrópole ao criar 

mecanismos que supostamente mitigam as diferenças estruturais e especiais dos vários 

fragmentos que constituem a RMSP, mas na prática amplia a diferenciação de áreas pelos tipos 

de intervenção urbana, a mobilização de recursos e infraestrutura em áreas pontuais. No mapa 2 

é possível verificar a articulação dos diferentes modais de transportes sobre trilhos ao rodoanel, 

esta representação exprime cartograficamente a estratégia da STM em articular a plataforma 

logística da metrópole às centralidades pela integração fragmentada de áreas com maior 

prioridade de intervenções de acordo com o potencial processo de valorização e as frentes de 

crescimento do mercado imobiliário – seja ele residencial ou não-residencial. A articulação 

logística de transportes com as centralidades, que incorporem edifícios de alto e médio padrão, 

tem como horizonte a diferenciação de atividades confluindo investimentos públicos e privados, 

tendendo a especialização ou hiperespecialização de áreas e centralidades. 

A condição hegemônica do capital sobre o espaço é reproduzida com a 

hiperespecialização da divisão do trabalho determinada pela totalidade das relações de produção 

seccionando ainda mais o trabalho intelectual do manual. A pulverização territorial das 

atividades produtivas, tangíveis e não tangíveis, confere ao capital maior poder de gestão sobre o 

trabalho e a absorção da mais-valia, processo que faz do espaço um elemento ativo da 

reprodução dentro e fora dos locais de produção. Tal processo, entretanto, efetiva-se através das 

relações de produção postas por toda a dimensão metabólica da economia em sua unidade 

contraditória entre produção, circulação, distribuição, troca e consumo. 
																																																								
44 A cisão entre Estado e sociedade posta pela política como instrumento da divisão do trabalho, diz Neil Smith, pode fazer 
com que o Estado defina e justifique sua autoridade “somente através de princípios abstratos de intercâmbio social, tais 
como democracia, liberdade, direito moral, etc.” (SMITH, 1988, p. 126) escamoteando sua realidade objetiva e material. 
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Mapa 1 - Centralidades propostas para a RMSP 

 
Fonte: GOVESP e STM, dez. 2006, p. 15. 
 

O poder público (e somente esse), ao produzir infraestruturas adequadas à rotação do 

capital (circulação e realização das mercadorias) e ao criar condições para a manutenção da 

divisão técnica e territorial do trabalho, extrínsecas às unidades produtivas, assegura a criação de 

certa unidade contraditória que se manifesta na aparência de coerência espacial, regional e 

metropolitana (mesmo que fragmentada) permitindo a manutenção dos capitais individuais, sua 

concorrência em determinado território e, por fim, mas não menos importante, a condição do 

próprio espaço como mercadoria a ser valorizada e alienada. Este processo ocorre, também, 

devido à integração logística e regional entre circulação de mercadorias em grandes extensões e 

áreas e a distribuição do valor que ocorre devido à construção de um sistema jurídico que garante 

a estabilidade política, o controle social e a realização econômica do capital. Do ponto de vista 

da produção e da circulação do valor, principalmente das indústrias matrizes e monopólicas, a 

infraestrutura patrocinada pelo Estado efetiva-se como capital fixo cristalizado no espaço 

transformando ruas, vias, rodovias e qualquer meio de transporte “em esteiras rolantes 

interligando fábricas, portos secos e outros estabelecimentos pulverizados pelos territórios just in 

time que englobam” (FERRARI, 2005a, p. 70). 
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Fonte: GOVESP e STM, dez. 2006, p. 16. 

Mapa 2 - Principais eixos de transportes coletivos e projetos associados na RMSP 
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Ao intentar dar coerência administrativa e regional ao processo reprodutivo do capital 

na metrópole, o GOVESP e a STM projetaram seis Centros Logísticos Integrados, ver mapas 

1 e 245. Os centros estão distribuídos no interior e nos limites da metrópole dando-lhe 

abstratamente a noção de unidade territorial e regional integrada abstergida de contradições. 

A construção dos Centros de Logística Integrados (CLIs) segue a trajetória das 

reestruturações produtivas da/na RMSP e atualizam o aparato infraestrutural construído em 

circunstâncias da reprodução da capacidade produtiva-industrial. Assim, o GOVESP projetou 

os seguintes centros: à leste 1. o do ABCDM entre Santo André, São Bernardo do Campo 

(centralidade) e Mauá, 2. o de Guarulhos (centralidade) entre Arujá e São Paulo e 3. o de 

Suzano e Poá; à oeste 4. o de Cotia e Barueri, 5) o de Francisco Morato e Francisco da Rocha 

e 6) o de São Roque (fora dos limites da RMSP). 

De todos os centros somente o de Santo André e São Bernardo do Campo (1), o de 

Guarulhos, Arujá e São Paulo (2) encontram-se no interior do raio do rodoanel. A criação dos 

CLIs está lastreada na reestruturação das fronteiras da urbanização da metrópole ou como 

denominou Lencioni (2004) ao processo de metropolização que se realiza por intermédio da 

hiperespecialização de unidades produtivas pulverizadas espacialmente e que remodelam o 

circuito da produção e da circulação de mercadorias. Isso faz com que os CLIs sejam 

interpostos entre produção, armazenamento e circulação a partir de pontos próximos à origem 

e destino dos fluxos produtivos proporcionando a minimização de percursos de coleta e 

distribuição a indústrias e empresas de logísticas, criando a impressão da supressão do tempo 

e do espaço, escamoteando o processo produtivo e reproduzindo o circuito fantasmagórico da 

economia abstergida da produção convertendo-a em simulacro ficcional da pura circulação. 

Segundo os documentos oficiais do planejamento metropolitano de transportes, a 

reestruturação viária articula a produção e a circulação de mercadorias implicando na 

constituição de “minicentrais logísticas empreendidas pela Secretaria Municipal de 

Transportes da PMSP, que desempenham papel análogo, como terminais urbanos de carga, 

em pontos selecionados” (GOVESP e STM, dez. 2006, p. 7). 

A estruturação viária e logística redimensionada pela divisão técnica do trabalho 

integra serviços industriais fundamentais para a manutenção da produção e realização do 

valor. Ferrari (2005a) argumenta que as reestruturações produtivas distribuem o trabalho cada 

vez mais fragmentado e alienadamente cooperativo em unidades produtivas terceirizadas (ou 

																																																								
45 A fundamentação teórica dos CLIs encontra-se nos seguintes documentos: PITU 2025 (GOVESP e STM, dez. 
2006), Cenários de Desenvolvimento Urbano (ibid., 2013b) e Atualização da rede metropolitana de alta e média 
capacidade de transportes da RMSP (ibid., 2013a) – atualização do PITU 2025 – e no Plano de Transporte Estadual da 
Secretaria de Transportes (cargas) presentes no Plano Diretor de Transportes Integrados do GOVESP. 
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até mesmo quarteirizadas) distantes espacial e temporalmente, mas interligadas por contratos 

e pela pressão de empresas monopólicas e matrizes, processo cuja tendência vem a ser a 

extensão das jornadas de trabalho dentro e fora das unidades produtivas e a minimização do 

tempo de trabalho socialmente necessário, ambos ampliando as taxas de exploração do 

trabalho e seu tempo excedente em níveis antes inimagináveis através de parcos empregos, do 

subemprego e do trabalho informal expostos ao capital transnacional. O último, logo, não 

monopoliza mais um segmento exclusivo de produção, mas cadeias territorializadas de valor. 

E mais, setores antes adormecidos no interior da própria indústria, deste modo, desvencilham-

se dela, mas, sem perder por completo seu cordão umbilical, como são os casos da gestão 

logística, dos setores vinculados à “pesquisa e desenvolvimento” (P&D) e dos centros 

financeiros que, a soldo do capital, transfiguram a ciência, o saber e a técnica em bens 

intercambiáveis a serviço da reprodução ampliada da exploração, compartimentando cada vez 

mais a especialização do trabalho em unidades produtivas territorialmente fragmentadas. 

Tal fragmentação em territórios produtivos ampliados oferece ao mercado imobiliário 

áreas para a construção de escritórios e prédios modernos para serem “consumidos” pelos 

diversos segmentos do capital. Aliás, o aperfeiçoamento da divisão técnica do trabalho 

contribui para que o mercado imobiliário se beneficie também da construção de galpões 

flexíveis e versáteis destinados a qualquer atividade econômica, incluindo o uso industrial, 

i.e., o espaço como um todo entra no circuito da produção e distribuição da mais-valia e é 

transfigurado como uma mercadoria especial. 

Há, igualmente, a criação de mecanismos de controle do espaço nas áreas 

desvalorizadas, tidas como “vazias” ou “moralmente obsoletas”, amplificando a possibilidade 

de intervenções de “requalificação” nos limites urbanizados. Segundo Seabra (2009), as áreas 

tidas como centrais, intermediárias, pericentrais e periurbanas são tomadas como insumo do 

mercado imobiliário que passa a ser estimulado pela reestruturação viária, absorvendo antigas 

áreas e estruturas do tecido urbano e subvertendo os espaços historicamente constituídos pelo 

processo de industrialização do século XX, como ocorreu com bairros como a Mooca, o 

Tatuapé, Santo Amaro, a Barra Funda, a própria Vila Prudente, entre outros. 

Em relação à situação particular da urbanização brasileira, como veremos no capítulo 

seguinte, a construção de infraestrutura de transportes coletivos, seguindo a historicamente 

débil reprodução do capital inclinada à modernização incompleta da urbanização nas grandes 

cidades levou, e ainda leva, a configuração da estruturação dos transportes urbanos como 

instrumento e meio de mobilização de recursos para a valorização do espaço produzido e 

potencial retorno de longos e volumosos investimentos do Estado destinados aos capitais 
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privados ligados às obras públicas ou ao monopólio da prestação do “serviço público” através 

de concessões às empresas de capital aberto – nacionais e internacionais. 

O atraso da incorporação de diferentes modais de transportes sobre trilhos em São 

Paulo segue a mesma particularidade e contraditoriamente condiz com a estruturação da 

cidade que se valeu, a partir da década de 1930, intensificados na década de 1950, de projetos 

de transportes baseados no automóvel e no crescimento da indústria automotiva de capital 

multinacional, projeto de natureza intrincada uma vez que, pelo próprio atraso de obras 

públicas de transportes, modernizou seletivamente o território valorizando áreas específicas 

do tecido urbano, implicando uma socialização limitada dos bens e serviços públicos. 

Para citar e atualizar a impossibilidade de realização da socialização de transportes 

públicos cabe dizer que em 2013 a rede do metrô tinha somente 75,3 km e transportava 4,6 

milhões de passageiros por dia útil, enquanto a rede de trens metropolitanos conta com cerca 

de 260 km, lembrando que o metrô se limita ao município de São Paulo (METRÔ, 2013b). 

Além disso a média da construção anual das linhas metroviárias caiu nos últimos vinte anos 

para 1,2 km, sendo que entre 1970 e 1990 a média foi de 2,25 km. O decréscimo da 

construção das linhas de transportes aprofundou a (re)produção desigual do espaço e, 

portanto, a valorização e a renda diferencial auferidas na produção. A oferta de transporte 

reproduz a especulação com a propriedade privada do solo urbano, pois permite a 

capitalização potencial da construção de meios de circulação, transportes e comunicação46. 

Logo, como afirmou Deák (2010a e b), o atraso das obras dos meios de transportes 

sobre trilhos tornou-se parte integrante da especulação com a propriedade privada. A 

problemática aventada por Deák (2010a e b) é, hoje, reproduzida como parte da gestão e 

produção do espaço na RMSP, inerente também ao planejamento metropolitano de 

transportes, pois reafirma a primazia dos interesses privados sobre os públicos. Deák (2010a e 

b) reitera as tendências apontadas em momentos anteriores por Paul Singer (1974), André 

Singer e Lúcio Kowarick (1994), Milton Santos (2005 e 2009a) e Oliveira (1978, 1980 e 

																																																								
46 Segundo dados de Eliana Doro Labate e Peter Ludwing Alouche (set. 2010) enquanto em 2010 o metrô de São Paulo 
(inaugurado em 1974) contabilizava 68,9 km de extensão de linhas divididas em 59 estações (em 2010 a CPTM era 
responsável por 261 km de linha e 89 estações) limitados à cidade de São Paulo. O metrô de Londres (inaugurado em 
1863) contava com 270 estações e cerca de 438,9 km de extensão, o metrô de Berlim (inaugurado em 1902) com 144 
km de extensão e 9 linhas isso sem contar os 331 km de ferrovias, já o metrô de Moscou (inaugurado em 1935) tinha 
292 km de linhas sendo o mais movimentado do mundo abarcando o número de 2,5 bilhões de passageiros por dia em 
suas atividades, o metrô de Tóquio contava com 286,2 km de linhas e 224 estações, as linhas do metrô de Nova York 
(inauguradas em 1904) são divididas com 424 estações e 480 km de linhas, mesmo a cidade do Cidade do México tida 
como centro da metrópole de um país periférico (o governo iniciou os estudos das obras do metrô em 1950 e as obras 
em 1967, inaugurando as primeira linhas em 1969) contava em 2010 com 226 km de linha. No mesmo artigo os 
autores apontam que em Pequim o metrô que foi inaugurado em 1969, tinha em 2010 aproximadamente 288 km, 147 
estações e 9 linhas, já em Xangai, apesar das obras de construção do metrô iniciarem nos anos de 1990, em 2010 as 
linhas contabilizavam 420 km de extensão e 182 estações, sendo um dos maiores metrôs do mundo. 
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1981) de que a problemática da urbanização brasileira evidenciou a violenta e contínua 

segregação socioespacial na constituição das cidades, a impossibilidade da manutenção dos 

trabalhadores no espaço urbano e a parca produção de serviços públicos básicos como 

transporte, educação, saúde, saneamento básico, etc. Os autores citados levantaram, direta ou 

indiretamente, os aspectos da exploração excedente do trabalho como resultado imediato da 

reprodução miserável de milhares de trabalhadores que viviam e ainda vivem em situações 

precárias de habitação, de deslocamento, de saúde e de trabalho. 

As atuais reestruturações de áreas ao longo das várzeas de rios, no entorno das 

ferrovias, ao longo das vias marginais e grandes avenidas reconvertem a infraestrutura para 

permitir a mobilização da propriedade privada. Processo que coloca em segundo plano a 

condição de oferta e mínima socialização dos meios de transportes. Trata-se da incorporação 

de áreas com acesso aos meios de transportes que foram estruturadas pelo processo de 

industrialização. Condição que permitiu ao mercado imobiliário, através da produção de 

centralidades polares ou lineares (ver figura 2 e mapas 1 e 2) e da construção de infraestrutura 

e bens imóveis, especular com a estruturação seletiva do tecido urbanizado. 

No contexto da urbanização contemporânea da metrópole e do modo particular da 

formação das metrópoles no Brasil, como vimos, medidas institucionais adequam os 

instrumentos políticos à potencial valorização em toda a RMSP. Segundo Alvarez (2013) os 

Planos Diretores dos então 39 municípios da mancha urbanizada da metrópole reproduzem o 

modelo institucional que potencializa os negócios com o solo urbano, nestes municípios 

“instrumentos como outorga onerosa e Operações Urbanas estão presentes na quase totalidade 

dos planos, o que indica a regulação (neste caso, o Plano Diretor), como flexibilização do 

espaço urbano, abrindo caminho para sua reprodução” (p. 125). 

A adequação política e institucional dos municípios da RMSP aos instrumentos 

urbanísticos presentes no PDE de São Paulo é incentivada pelo GOVESP e pela STM, pois 

possibilita a pretensa governança metropolitana ao instituir políticas flexíveis de intervenção 

urbana. Com isso, no plano das políticas de transporte houve a abertura de licitações públicas 

e concessões a empresas privadas que passaram a monopolizar, por um lado, a construção de 

infraestrutura como capital-fixo, por intermédio da estruturação de meios de circulação e 

transportes de alta e média capacidade a exemplo do trem, do metrô, do monotrilho e dos 

corredores de ônibus intermunicipais ou municipais. Por outro, há potencial privatização dos 

meios de transporte pela políticas-público-privadas (PPP) e concessões à exploração dos 

serviços coletivos a empresas privadas. Ambos processos inserem trabalho objetivado ao solo 

em seletas áreas da metrópole possibilitando a sua valorização. 
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A estruturação seletiva de áreas da metrópole contribui para a ascendente valorização 

dos negócios ligados à propriedade imobiliária. Logo, a realização dos valores de troca 

independentemente dos valores de uso presentes no espaço é potencializada pela reprodução 

ampliada do capital através dos dos bens imóveis, como esclarece Lefebvre (2001 e 2008) e 

foi anteriormente evidenciado como tendência. A potencial mobilidade da propriedade 

privada passa, neste sentido, a ser intermediada pelo Estado ao utilizar os instrumentos 

urbanísticos e instituir jurídica e politicamente a reprodução do espaço metropolitano de 

modo simultâneo às reestruturações urbano-industriais, condição que levou e ainda leva a 

sucessivas explosões e implosões do tecido urbano ampliando contraditória, qualitativa e 

quantitativamente a urbanização. 

 

1.3 Materialização do urbanismo metropolitano: a Linha-15 e a reprodução alienada 
da centralidade da Vila Prudente. 
 

O reordenamento do mercado mundial e os nexos concretos até aqui expostos, como 

pressuposto geral de um movimento complexo das relações sociohistóricas das últimas quatro 

décadas, permeiam a necessidade de um rearranjo institucional das várias instâncias do 

Estado, incluindo e sendo primazes os projetos do GOVESP e da STM, em criar uma 

governança metropolitana através das intervenções das empresas públicas de transportes 

metropolitanos – Cia. do Metropolitano de São Paulo (METRÔ), a Cia. Paulista de Trens 

Metropolitanos (CPTM) e a Empresa Metropolitano de Transportes (EMTU) – para 

supostamente, de acordo com o planejamento de transportes metropolitanos, provocar a 

“interação de várias funções urbanas, regidas pelas correspondentes políticas públicas (sic) e 

dinamizadas pelas forças de mercado” (STM e GOVESP, dez. 2006, p. 6)47. Procuramos até 

aqui analisar como esse processo se realiza no movimento geral das transformações 

produtivas e reestruturações do capital internalizando na metrópole os aspectos gerais da 

mundialização e da financeirização do capital. De modo específico, aproximamo-nos dos 

conteúdos da reprodução do espaço metropolitano pelo processo singular de realização e 

construção da Linha 15-Prata do Metrô e nas aspirações da produção de centralidades 

presentes no eixo de sua extensão. As dinâmicas políticas e econômicas do Estado em intentar 

racionalizar a urbanização compreende a realização particular dos aspectos gerais da 

reprodução do capital. Ao intentar capturar esse movimento demonstraremos como, a partir 
																																																								
47 Partimos da concepção de que o mundo concreto e objetivo envolve não só a materialidade física ou imediata, mas 
processos em movimento e, no caso da produção social, a própria subjetividade. A concepção espiritual, ideológica, 
artística e a consciência correspondem, também, aos diferentes estágios de determinações da realidade, portanto, 
configuram importantes consequências concretas. 
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da construção da Linha 15 e na busca do reordenamento e reestruturação urbana do eixo 

sudeste do município de São Paulo se reafirma uma centralidade espacial, a de Vila Prudente.  

Isto posto, as obras de transportes de caráter metropolitano como a Linha 15, 

mimetizam estratégias de urbanização impostas por instituições internacionais como o BM. 

Como a finalidade da estruturação viária e a construção das linhas de alta e média capacidade 

vem a ser o adensamento seletivo da urbanização e a potencial valorização do espaço 

produzido, objetivam-se projetos para além do deslocamento de milhares de pessoas pela 

metrópole. Neste sentido, a construção do monotrilho e de seus 24,54 km de extensão no 

canteiro central das avenidas Prof. Luiz Ignácio de Anhaia Mello, Sapopemba, Ragueb 

Chohfi, Souza Ramos e dos Metalúrgicos – passando ainda pela Estrada do Iguatemi e a rua 

Márcio Beck – e 17 estações (GOVESP e METRÔ, nov. 2010) efetiva-se como estratégia de 

configuração de possível reestruturação urbana e das vias de circulação como meio de 

concentrar polaridades, articular hierarquicamente frentes de expansão do mercado 

imobiliário e reeditar a divisão técnica do trabalho e de classe em todo este eixo.  

O mesmo arcabouço jurídico e ideológico das intervenções urbanas (municipal e 

federal) foi utilizado pelas empresas estaduais de transportes para guiar suas intervenções, 

ampliando a trama de projetos a serem interligados. Por isso, as instâncias estaduais do 

governo buscam sua institucionalização enquanto entidades de controle administrativo 

regional e metropolitano. Assim, a longo prazo, a perspectiva do GOVESP é a de encontrar 

meios de comando e gestão sobre a reprodução do espaço metropolitano, justificando suas 

intervenções em áreas escolhidas, dando-lhe a aparência de integração. Mas, no contexto da 

objetivação do projeto Estado, ocorre o inverso, pois o espaço continua sendo produto, 

condição e meio da fragmentação social historicamente determinada da metrópole. 

A sudeste do município do São Paulo, outras intervenções antecederam as obras do 

Metrô. Tais projetos foram concebidos para adensar e promover centralidades nos bairros de 

Vila Prudente, Sapopemba, São Mateus, Iguatemi e Cidade Tiradentes. A perspectiva da STM 

e do Metrô foi promover o cruzamento entre a perspectiva da PMSP em instituir centralidades 

lineares e a construção do monotrilho permitindo a conexão das principais vias de circulação 

de caráter metropolitano em todo o eixo sudeste da cidade de São Paulo ultrapassando os 

limites do minianel viário municipal e realocando o fluxo de veículos individuais e caminhões 

na zona leste para desobstruir as vias arteriais (GOVESP e METRÔ, nov. 2010)48. 

																																																								
48 O minianel viário interliga todas as zonas da cidade de São Paulo, não ultrapassando o raio de 15 km do centro 
histórico da cidade. O antecessor do Rodoanel, foi concebido nos anos 1970 e concluído nos 1990, contemplando as 
marginais Tietê e Pinheiros e avenidas Bandeirantes, Tancredo Neves, D. Affonso Taunay, Salim Farah Maluf, Prof. 
Luiz Ignácio Anhaia Mello e Juntas Provisórias (CAMPOS, NAKANO e ROLNIK, 2005). 
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O traçado da intervenção urbana redistribuirá o fluxo de transporte de cargas entre o 

município de São Paulo e o ABC paulista, pois a intervenção linear é paralela à Av. dos 

Estado ao sul da Linha-15 e à Radial Leste ao norte implicando na redistribuição de 

atividades, como mostram as figuras 3 e 4. A Linha 15 concretiza, então, a alteração do uso 

do solo e com ela os valores de uso e de troca. Michel Vale (et ali, 2009) ao expor os limites 

de implantação da linha argumenta que, além das transformações estruturais e morfológicas 

dos bairros por onde passa o traçado do monotrilho, o impacto sobre os meios de transportes 

altera o cotidiano imediato de pelo menos 2 milhões de pessoas nos bairros do eixo sudeste de 

São Paulo, numa das áreas mais densamente povoadas da cidade49. Isso sem contar com os 

inúmeros habitantes dos municípios vizinhos da capital que são potencialmente usuários da 

linha, a ampliação da oferta do serviço que aumenta a concentração do adensamento 

construtivo e altera o uso de solo nas centralidades alienadas ampliando o volume do 

deslocamento e de meios de transportes nessas áreas.  
Figura 3 - Objeto de Licenciamento da Linha 2-Verde 

 
Fonte: GOVESP e METRÔ, 2010, f. 4. 
 

A nova linha tida como inovadora (sic!) sintetiza duas décadas de políticas municipais 

de estruturação viária e de transportes para o eixo sudeste do município. A figura 4 é 

emblemática neste sentido, pois o desenho da Linha 15-Prata presente nesta representação 

segue o mesmo trajeto do projeto do Expresso Tiradentes, por isso a Linha 15 sintetiza 

																																																								
49 Na figura 2, as centralidades polares do eixo sudeste do município de São Paulo aparecem em azul. Em amarelo é 
enfatizada a área a ser adensada ao longo da linha do monotrilho. Sucessivamente, de oeste para leste, as centralidades 
congregam os seguintes bairros: Vila Prudente, Sapopemba, São Mateus e Cidade Tiradentes. Na figura 2 não aparece 
a centralidade de Iguatemi, mas essa é proposta nos documentos do GOVESP e do Metrô (nov. 2010) à Linha 15. 
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projetos de transportes dos anos de 1990. A insistência em construção dessa linha do 

monotrilho enquanto estratégia de interligação viária de OUCs condiz com a manutenção de 

projetos das décadas passadas incorporados pela PMSP e orientados pelo BM. 
Figura 4 - Operações Urbanas e Centralidades Polares nos eixos Centro e Leste do Município de São Paulo 

 
Fonte: Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo apud PMSP, SMT & SPTRANS, 2006, p. 74. 
 

A permanência destas estratégias indica que a promoção da linha e das OUCs são 

fundamentais para dar continuidade à reprodução do capital em diferentes escalas e poderes 

do Estado, independente do projeto partidário, pelo menos até então nenhum partido político 

ousou recusar essas diretrizes hegemônicas. 

A infraestrutura de transportes corresponde ideológica e economicamente às 

incompletas estratégias de modernização do território ao mesmo tempo que politicamente 

ajusta os projetos urbanos à lógica dos padrões de instituições financeiras internacionais 

como o BM, sendo propagandeado pelo Metrô como o símbolo – esquizofrênico – da 

modernidade na metrópole. 

Da concepção da linha e do início das obras entre 2009/10 à inauguração do primeiro 

trecho do modal de transporte em 2014, foram repetidas vezes usados os recursos de 

propaganda para promover a aceitação do projeto como representação do futuro e da 

modernização do território induzindo, na subjetividade de milhares de pessoas, a concepção 

de que a linha é o elemento resolutivo dos problemas vigentes da vida urbana. Durante a 
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inauguração da Linha 15 no dia 30 de agosto de 2014, na entrada da estação Vila Prudente do 

monotrilho era possível ver tapumes com placas na cor azul e uma frase escrita em branco, 

nas cores usadas pelo logotipo da Cia do Metrô. Os tapumes escondiam as obras e os 

operários que trabalhavam na construção do terminal rodoviário que integra a estação de 

metrô e do monotrilho na Vila Prudente. Nos cartazes presos aos tapumes, ver foto 1, 

continha a seguinte frase do fotógrafo Cláudio Pepper: “Quanto tudo é futuro na cidade de 

São Paulo eis que me vejo diante de uma avenida no céu”. Junto aos tapumes e às obras 

incompletas, a consultoria de propaganda do Metrô preparou uma exposição do ensaio 

fotográfico das obras do monotrilho feita por Pepper50. 
Foto 1 - Cartaz exposto durante a inauguração do Trecho 1 da Linha 15 na estação Vila Prudente 

 
Fonte: Felipe Saluti Cardoso, em 30 de agosto de 2014 (durante visita monitorada à Linha 15). 
 

A preocupação em manter a simbólica modernização recriando idealmente e 

invertendo o sentido da centralidade da antiga vila operária. Além das inversões de sentido 

outro aspecto a esconder atrás da paisagem desenhada em azul e branco eram as obras em 

andamento. Neste cenário construído com o cuidado para escamotear quaisquer elementos 

relacionados à incompletude das obras e ao trabalho produtivo que degrada a imagem do 

moderno, a construção subjetiva de uma identidade com o novo modal de transportes que 

marca o fetiche de futuro presente no monotrilho representa a realização de energias 

conservadoras que negam a plenitude da vida urbana às classes sociais mais pobres, forçando 

																																																								
50 O ensaio fotográfico de Cláudio Pepper utilizado na inauguração do primeiro trecho das obras do monotrilho está 
disponível em: https://claudiopepper.culturalspot.org/exhibit/ZgJSFvWhl2dIIA?position=6%3A0, acessado no dia 
02/12/2014. 
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ao deslocamento e adensamento da população em virtude da segregação ordenada pelo 

planejamento metropolitano. Em outras palavras, o fetiche do futuro reafirma a segregação 

histórica do acesso à cidade pelas classes menos abastadas e de certo modo paga os tributos 

aos fantasmas do passado, para além das vigas de concreto e do aparentemente 

sofisticadíssimo mecanismo de transporte. 

Como síntese de duas décadas, o projeto do monotrilho foi concebido para completar 

as inacabadas, gigantescas e onerosas estruturas de transportes urbanos municipais e 

estaduais. Vários programas de transportes foram desenvolvidos para o município de São 

Paulo com certo aspecto de continuidade na transição para os anos 2000 e, hoje, sintetizam-se 

nos projetos da STM. 

O primeiro grande projeto de transportes nos anos de 1990 foi o “Programa de 

Corredores e Terminais de Integração” elaborado na gestão de Paulo Maluf (1993-6). Os 

técnicos da PMSP a partir de estudos do BM propunham, segundo os documentos oficiais da 

PSMP e da SPTRANS (2006), a criação de uma rede de corredores prioritários para a 

circulação de ônibus com o exclusivo propósito de redução da poluição e melhoria do 

“sistema mesmo mantendo-se veículos a diesel” (PMSP e SPTRANS, 2006, p. 57). A 

gigantesca dimensão do programa, com mais de 200 km de corredores, sequer saiu do papel. 

A continuidade imediata do programa foi o “Fura-Fila” concebido na gestão de Celso Pitta, 

até então afilhado político de Maluf, o programa “renovado” pelo fura-fila previa a 

construção de 125 km de vias elevadas onde passariam ônibus biarticulados denominados 

Veículos Leves sobre Pneus (VLP), a primeira ligaria o terminal Pq. Dom Pedro II ao Sacomã 

em direção sudeste no sentido da Cidade Tiradentes. Ao final da gestão Pitta foram entregues 

no ano 2000 cerca de 2,4 km de linha inacabada. Mesmo com os problemas associados à 

construção do fura-fila, Marta Suplicy (2001-4) ao assumir a PMSP retoma os dois projetos 

renomeando-os de “Paulistão” que se resumia na criação de corredores de ônibus com faixas 

prioritária à esquerda incorporando “o trecho parcialmente construído do VLP. Deu, assim, 

continuidade à implantação da via exclusiva [do Fura-Fila] entre o Pq. Dom Pedro II e 

Sacomã alterando o conceito e a função do projeto inicial” (Ibid., p. 58). 

 Ao fim da gestão de Marta Suplicy foram entregues 5 km de linha do “Paulistão”, 

reabsorvido como projeto na gestão conjugada de José Serra (2005-6) e Gilberto Kassab 

(2006-8) e rebatizado de “Expresso Tiradentes” em 2006. Nessa gestão foi mantida a proposta 

de via elevada integrando o corredor de ônibus do Pq. Dom Pedro II à Cidade Tiradentes, 

tudo para assegurar “o retorno compensatório dos custos sociais e econômicos aos mesmos 

associados /.../ [garantindo] o compromisso assumido, junto aos órgãos de financiamento 
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[BNDES e BM] e à sociedade, de utilizar aqueles recursos em benefício do transporte 

coletivo” (ibid., p. 59). Em 2009 com a impossibilidade de conclusão do Expresso Tiradentes, 

ele foi incorporado ao programa de extensão da Linha 2-Verde rebatizada mais tarde de Linha 

15-Prata e passando a responsabilidade das obras para a Cia do Metrô. 

Em suma, a Linha-15 representa, na concepção ideológica e supostamente neutra 

transmitida pela propaganda do Metrô, o futuro e a modernização que reproduz o traçado dos 

fantasmas do passado ao dar continuidade ao “Programa de Corredores e Terminais de 

Integração” e seus projetos tributários, o “Fura-Fila” dos anos de 1990, o “Paulistão” e o 

“Expresso Tiradentes” dos anos 2000. Houve continuidade de projetos por cinco diferentes 

gestões municipais vinculadas aos governos de Paulo Maluf (1993-6) a Celso Pitta (1997-

2000) e de Marta Suplicy (2001-4) a José Serra (2005-6) e, posteriormente, de seu vice-

prefeito Gilberto Kassab (2006-8 e 2009-12), a sua completa realização ocorreu a margem dos 

interesses políticos vinculados à descontinuidade das ações municipais e estaduais no que 

tange aos interesses partidários e ideológicos vinculados aos meios de transporte e o 

urbanismo proposto por cada prefeito.  

A conjuntura política de aproximação entre a PMSP e o GOVESP contribuiu para a 

fusão de projetos comuns. A administração conjugada de Gilberto Kassab (como antigo vice-

prefeito) na prefeitura e de José Serra no governo do estado criou um ambiente propício às 

obras de infraestrutura, mas com prazo limite de realização dos projetos entre PMSP e 

GOVESP, pois a aproximação política e institucional dependia de fatores eleitorais. Neste 

contexto foram anunciadas em 2009 as obras do Metrô para a construção da Linha-15. O 

curto intervalo de tempo para que a aliança política pudesse promover projetos de longa 

duração acelerou o início das obras do monotrilho, no ano seguinte ao anúncio da “nova 

linha”, as obras foram iniciadas, sem audiências públicas preliminares (GOVESP e METRÔ, 

nov. 2010). A experiência conjugada de projeto urbano entre a PMSP e o GOVESP conferiu 

ao anúncio das obras de infraestrutura certo consenso político das diferentes esferas do Estado 

e conjuntura que facilitou a consecução legal do projeto, por isso a rapidez entre a licitação e 

o início das obras, de uma “modernização” precária e incompleta. 

Buscou-se com a construção da Linha-15, como foi afirmado anteriormente, alinhar o 

projeto de “requalificação” urbana dos bairros a sudeste do município de São Paulo ao intento 

do GOVESP em colocar em prática a concepção ideológica do PITU 2025 e, de acordo com a 

pretensão do planejamento, adensar racionalmente o espaço na perspectiva do controle sobre 

o uso de solo, principalmente nas frentes de expansão imobiliária. Deste modo, a Linha 15-

Prata substituiu e complementou os antigos projetos de estruturação viária municipal e lhes 
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atribuiu um caráter metropolitano. Além da linha de transportes sobre trilhos e da capacidade 

de deslocamento, mobilidade e acessibilidade, duas perspectivas foram aventadas pela STM 

em promover a construção da Linha-15 no sentido da produção do espaço, a saber: 

• a. a produção imediata da Linha 15-Prata envolveu a mobilização de capitais produtivos 

para a construção civil e equipamentos de rodagem (trens e estrutura elétrica), 

consubstanciando licitações e consórcios entre empresas nacionais e internacionais; assim, a 

reprodução ampliada e financeirizada do capital se realiza pela construção de infraestrutura, 

tendo, no caso específico desta linha, a mobilização de atividades produtivas pela formação 

do “Consórcio Monotrilho Leste”, vencedor da licitação, envolvendo as empresas nacionais 

OAS e Queiroz Galvão de construção civil e a empresa canadense Bombardier de transportes 

de alta capacidade;  

• b. as reestruturações do capital reorganizam a expansão seletiva do mercado imobiliário 

residencial e não-residencial em áreas determinadas pela combinação de forças, quando elas 

existirem, entre Estado e mercado que promovem a produção de centralidades alienadas. Tal 

alienação decorre da alteração do uso do solo, da redistribuição de atividades econômicas e do 

adensamento demográficos, produzindo uma segregação socioespacial. No que diz respeito à 

construção da Linha 15-Prata, a estratégia de segregação está presente na divisão das obras 

em trechos a serem “requalificados”, reproduzindo as tendências da reestruturação produtiva 

que reconfiguram a divisão técnica e social do trabalho no contexto intraurbano. 

As obras de infraestrutura criam formas históricas de segregação socioespacial no 

contexto atual da urbanização brasileira. Portanto, em última instância, os projetos de 

construção da Linha 15, ao invés de promoverem minimamente o acesso ao deslocamento da 

população que habita a periferia do município de São Paulo, cria condições para reprodução 

da urbanização como “negócio industrial: [cujos resultados são] os subterrâneos produzidos, a 

verticalização, os viadutos e tantos outros produtos da urbanização” (DAMIANI, 2010, p. 27). 

A urbanização como negócio econômico, por sua vez, efetiva-se pela presença dos 

diferentes segmentos do capital e trabalho a ser explorado, necessários para ampliar a massa 

de valor, subsumindo a mobilidade à condição de valor de troca. Damiani (2010) observa que 

os negócios econômicos com a urbanização se objetivam também em linhas de transportes. A 

construção da Linha 15-Prata, a infraestrutura física e os equipamentos que constituem o 

capital fixo do modal de transportes foram concebidos, subjetiva e objetivamente, como 

negócio industrial da urbanização.  

Segundo Harvey (1990) ao abordar a urbanização dos países centrais, a produção de 

infraestrutura tem efeitos específicos sobre o capital, uma vez que o próprio monopólio do 
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Estado sobre o espaço em relação às resoluções jurídicas de sua mobilização, função e forma 

do uso exige que um conjunto de empresas de grande capital consiga mobilizar trabalho e 

técnicas-produtivas para a incorporação de uma mercadoria cujo tempo de produção e 

realização requer contratos de longa duração. Na mesma exposta acima, a negociação entre as 

empresas de construção civil e o Estado requer um tipo próprio de contrato que, 

indiretamente, está associado à formação de monopólios específicos. Tal situação se reproduz 

nas obras do Metrô, incluindo a da Linha-15.  

O consórcio vencedor da licitação das obras foi aquele denominado Consórcio 

Expresso Monotrilho Leste (CEML). Tornaram-se responsáveis pela construção das vigas, da 

estação e do pátio de manobras do Oratório (“Pátio Oratório”) as empresas de capital nacional 

Queiroz Galvão e a OAS, enquanto a produção dos 27 trens do monotrilho ficou sob encargo 

da empresa canadense Bombardier. As empresas postas a mobilizar e explorar o trabalho a ser 

incorporado ao espaço (seja o da construção civil ou de equipamentos como o próprio trem do 

monotrilho) estão associadas ao monopólio da construção das linhas e manutenção de 

equipamentos de outras obras, dada a dimensão de seus capitais e os vínculos com o Estado 

(METRÔ, 2013a e b)51. 

Assim, a valorização ocorre através da geração do valor e sua realização e apropriação 

por intermédio de diferentes fontes, incluindo a especulação, seja pela construção de 

infraestrutura ou imóveis colocando áreas da metrópole nos circuitos do mercado. Por isso, a 

escolha do modal de transportes e a indução das centralidades referentes à Linha-15 atualiza e 

hierarquiza áreas em seus diferentes trechos, o que é possível verificar na figura 3. Cada 

trecho teria uma função quanto à distribuição de atividades econômicas, ao adensamento 

demográfico e ao uso de solo (GOVESP e METRÔ, nov. 2010). A hierarquização busca 

adequar o planejamento estipulado pela STM às resoluções e estratégias do PDE do 

município de São Paulo e os interesses do planejamento adequado ao mercado do BM, 

otimizando, do ponto de vista institucional e da “racionalização”, a utilização dos 

instrumentos urbanísticos, AIU e OUC, anunciando os investimentos e intensificando a 

concentração de capitais através da construção destas centralidades. 
																																																								
51 Empresas brasileiras de construção pesada, hoje em processo de internacionalização (FONTES, 2010, SANTOS e 
SPOSITO, 2012), mantêm, de longa data, estrita relação com o Estado e a histórica trajetória da superexploração do 
trabalho. A cada período da acumulação do capital essas empresas, ao longo do século XX, participaram de obras 
públicas, ampliando descomunalmente suas taxas de lucro. Conforme mostram Santos e Sposito (2012), a dimensão e 
a natureza contraditória de grandes projetos financiados pelo Estado com propósito de integrar o mercado nacional, 
como o plano de metas nos anos 1950, tonificou e consolidou empresas como Mendes Júnior, Queiroz Galvão, 
Camargo Corrêa, Odebrecht, Andrade Gutierrez e OAS que ampliaram seu poder econômico junto ao Estado nos anos 
seguintes (principalmente durante a ditadura civil-militar – 1964-1985) através de grandes projetos e da criação de 
uma legislação trabalhista que favoreceu os oligopólios ao diminuir os ganhos dos trabalhadores da construção pesada 
e civil. Este aspecto da produção será tratado no capítulo 3, mais precisamente no item 3.2 desta dissertação. 
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Os diferentes fragmentos que correspondem às áreas a serem “requalificadas” como 

centralidades e linha enquanto intervenção urbana foram concebidos para construir o “modelo 

espacial da metrópole [que] requer uma infraestrutura de transportes que integre as atividades 

dispersas no território metropolitano e crie pólos articuladores locais” (GOVESP e METRÔ, 

nov. 2010, p. 117). Os pólos induzidos pelos meios de transportes, na perspectiva dos técnicos 

da STM, do GOVESP e do Metrô, produziriam centralidades cujo “papel decisivo [está] na 

estruturação de um novo território metropolitano” (ibid., p. 117) que, ao metamorfosear o 

espaço, segundo documento do GOVESP e do Metrô (nov. 2010), responde ao 
“processo de abertura econômica do País [que] determinou alterações profundas na 
RMSP, mais sensível à mudança brusca da dinâmica macroeconômica – no sentido 
de que forçaram intensos movimentos defensivos de reestruturação produtiva em 
vários setores da indústria, causando: (i) intensificação dos diferenciais de 
produtividade entre os setores industrial e de serviços; (ii) uma reestruturação 
produtiva defensiva por parte do setor industrial, lastreado em intensos processos de 
terciarização, que resultaram na externalização de atividades antes desenvolvidas no 
interior das empresas; (iii) o peso da malha produtiva da RMSP sobre as demais 
regiões do Estado de São Paulo, uma vez que a metrópole paulista absorve parcelas 
crescentes do investimento nos serviços diretamente relacionados à produção 
industrial” (ibid., p. 107). 
 

Os trechos em construção e as áreas a serem “requalificadas”, como centralidades, 

correspondem a redistribuição das atividades econômicas segmentadas pelas constantes 

reestruturações produtivas e pelos ditames do mercado imobiliário/financeiro que buscam 

terrenos amplos, absorvendo e mobilizando extensas áreas que eram utilizadas como capital 

fixo dos galpões industriais – moral e objetivamente obsoleto – do capital produtivo que se 

deslocou e desloca. Neste movimento, há a potencial valorização do espaço vinculada às 

estratégias de diferentes segmentos do Estado e dos mercados financeiro e imobiliário. Nos 

três diferentes segmentos e trechos da obra da Linha-15, como mostra a figura 4, as 

centralidades seguem a dinâmica da reestruturação e o deslocamento dos setores produtivos 

para áreas de urbanização menos adensadas a leste da cidade de São Paulo. 

Há, neste contexto, a redistribuição de atividades produtivas que seguem a trajetória 

de deslocamento da indústria de oeste para leste, da bacia do Tamanduateí na altura da Mooca 

e da Vila Prudente para São Mateus na altura da Av. Jacu Pêssego interligando a zona leste de 

São Paulo ao ABC e Guarulhos. Aliás, medidas institucionais de ordem municipal e estadual 

foram tomadas para renovar e (re)funcionalizar o uso de solo e induzir investimentos por 

intermédio dos instrumentos urbanísticos presentes no PDE de São Paulo. Essas medidas 

intentam controlar e manipular a produção do espaço. 

Duas são as operações urbanas articuladas pela Linha-15. Próxima ao primeiro trecho 

da linha, encontra-se a OUC Diagonal Sul (Mooca-Vila-Carioca, hoje denominada Bairros do 
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Tamanduateí) cuja finalidade é requalificar o entorno da ferrovia permitindo a atração de 

investimentos do mercado imobiliário e dos setores de “serviços avançados” como shoppings 

centers e centros financeiros e de alta tecnologia (sic!)52. A OUC Rio Verde-Jacu Pêssego, 

cortada pelo segundo trecho do monotrilho, tem como propósito a atração de centros 

tecnológicos e produtivos, seguindo a tendência da indústria em reduzir custos de transporte, 

aluguel e localização. A proximidade com as vias Dutra (Guarulhos) ao norte, Anchieta e 

Imigrantes ao Sul (ABC) e os CLIs a norte e sul da área, conforme representado na figura 4. 

As políticas de intervenção urbana, nos diferentes trechos da obra do monotrilho, 

ocorreram em conjunto a intervenções municipais e estaduais de adensamento populacional. 

Essas políticas reafirmam a forma de expansão histórica do tecido urbano, mas sob condições 

da reestruturação produtiva e da financeirização do capital na metrópole. No que tange a 

construção da centralidade de Vila Prudente, no primeiro trecho da obra, a intervenção urbana 

pretende “revitalizar” a área industrial, que se consolidou entre o final do século XIX e ao 

longo do século XX até meados dos anos de 1980. 

A industrialização que seguiu o curso no fundo de vale da bacia do rio Tamanduateí (a 

leste) e potencializou a urbanização do eixo sudeste da futura metrópole através da ferrovia 

(hoje linha Turquesa da CPTM) foi densamente industrializada durante as décadas de 1940/50 

e articulada ao ABC Paulista pela Avenida do Estado e às vias Anchieta e Imigrantes, a área 

encontrou seu limite de expansão (a sudeste) e tendeu à desconcentração industrial nos anos 

de 1990 destinando os terrenos industriais e quarteirões inteiros de casas operárias aos 

incentivos do mercado imobiliário, hoje potencializado pela Linha-15. 

Nos segundo e terceiro trechos da obra a leste, há o movimento contrário no que se 

refere à indústria, porém com ampliação do mercado imobiliário. Há o aumento das áreas 

industriais estimuladas pela infraestrutura viária nos bairros de Sapopemba e São Mateus que 

se encontram, hoje, no potencial corredor logístico entre ABC Paulista (principalmente Santo 

André e Mauá) e Guarulhos, áreas com a presença de investimentos públicos (estaduais e 

municipais) que anunciam a materialização da Operação Urbana Rio Verde-Jacu Pêssego, 

prevista no PDE de São Paulo desde 2004. Na nova estratégia de “requalificação” urbana da 

gestão municipal do Partido dos Trabalhadores (PT) de Fernando Haddad (2014-201?) a OUC 

																																																								
52 O uso ufanista da bacia do rio Tamanduateí em OUCs não é uma novidade nas estratégias e intervenção urbana na 
RMSP. Isabel A. P. Alvares (2009) evidencia as estratégias de valorização do espaço referentes à OUC Eixo 
Tamanduatehy realizada em Santo André (ABC Paulista) na transição para os anos 2000. Para propagandear e 
ideologicamente defender a intervenção urbana os técnicos da Prefeitura de Santo André utilizam a grafia 
Tamanduatehy para atribuir à estratégia política a aparência de “renovação” condizente à tradição e à formação do 
eixo cujo destino manifesto seria unilateralmente a intervenção. A construção ideológica da OUC foi fundamental para 
divulgação do urbanismo enquanto imprescindível e única saída para a crise fiscal e econômica dos anos 1990. 
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Rio Verde-Jacu Pêssego foi inserida ao projeto intitulado “Arco do Futuro” e, posteriormente, 

excluída deste durante a revisão do PDE. Mas, existe uma articulação entre o GOVESP e a 

PMSP, principalmente no que diz respeito às operações urbanas, este tipo de articulação 

ocorre por intermédio de obras viárias de reestruturação metropolitana que necessita da 

intervenção dos dois níveis do poder público (governos estadual e municipal) para tornar 

comuns as políticas e estratégias de interligação metropolitana53. O projeto urbanístico para o 

adensamento populacional nos diferentes trechos da linha foi ideado no sentido de segregar a 

população, os serviços e os tipos de atividades exercidas em cada localidade. Seabra (2009) 

diz que essa reestruturação visa as vias marginais Pinheiros e Tietê, atualizando-as como 

forças produtivas, para ampliar a circulação de bens e mercadorias na metrópole. O problema 

de tudo isso é, segundo Seabra (2009), que ao Estado há limites em guiar as determinações do 

mercado, pois a pressão do capital é inversamente anárquica. 

A perspectiva de realocar terrenos e áreas construídas como insumos do mercado 

tornou-se uma prática do Metrô e da STM nos últimos vinte anos. A equipe de Coordenação 

de Estudo de Impactos Urbanos e Sociais da Diretoria de Planejamento do Metrô de São 

Paulo relata este processo através da análise do aumento dos preços de terrenos que 

acompanham a construção do metrô. O estudo revela que a distribuição das estações e a 

possibilidade de extensão das linhas tornam-se fator de alteração dos preços, i.e., conforme a 
“área onde a dinâmica já está instalada, o metrô vem apenas acelerar um processo de 
valorização ou ainda redirecionar a localização dos empreendimentos para as áreas 
mais próximas das estações. Em outras áreas, com baixo dinamismo urbano, o metrô 
pode inaugurar a dinâmica imobiliária no local e provocar uma valorização dos 
preços dos imóveis novos ou usados muito maior do que em áreas desenvolvidas” 
(BEBBER et ali, 2009, p.167). 
 

As obras do Metrô ampliam as “novas fronteiras de expansão” do mercado imobiliário 

pelo relativo aumento dos preços dos terrenos. A potencial apropriação de alíquotas do valor 

desloca os empreendimentos imobiliários “para áreas no entorno da rede metroviária” (ibid., 

p. 163). As pesquisadoras do Metrô afirmam que os empreendimentos migraram para zona 

leste de São Paulo junto à construção do metrô, chegando norte no Tatuapé e indo para o sul 

na direção de Vila Prudente. Elas também enfatizam as intervenções da STM e a valorização 

dos terrenos que acompanham as frentes do mercado imobiliário definidas pelo metrô. No 

caso da construção da Linha 15, produz-se o inverso do proposto pelos documentos oficiais 

que justificam as linhas pelo potencial equilíbrio dos preços do m2 construído que elas criam 

																																																								
53As estratégias do GOVESP podem ser encontradas em: GOVESP e STM 2006, 2013a e b. Para as estratégias da 
PMSP e suas secretarias ver: SMT & SPTRANS, 2006, já o levantamento e os relatórios podem ser encontrados em: 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/desenvolvimento_urbano/apresentacao/index.php?p=146182, 
acesso em 12/12/2014. 
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(GOVESP e METRÔ, nov. 2010). Porém, ao invés do equilíbrio há o aumento dos preços. 

Segundo a Embraesp (2015), o preço de venda do m2 construído dos lançamentos residenciais 

verticais em Vila Prudente passou de R$ 1.586 para R$ 3.817 entre 2009 e 2014, crescendo 

140,66% durante as obras do metrô e do monotrilho. O aumento do preço do m2 construído 

dos lançamentos residenciais verticais em Vila Prudente foi percentualmente superior ao 

Tatuapé e à Mooca, não obstante o preço seu líquido seja inferior aos últimos. Enquanto no 

Tatuapé o aumento do preço do m2 construído foi de 110,55% oscilando de R$ 1.943 em 2009 

para R$ 4.091 em 2014, na Mooca o preço do m2 construído foi de R$ 2.608 em 2009 para R$ 

4.166 em 2014 variando percentualmente em 59,73%54. 

A descrição do primeiro trecho da linha em relação aos demais, ratifica a centralidade 

alienada às demandas do mercado e da segregação. A respeito do projeto urbanístico da linha 

diz o documento oficial do Metrô e do Governo do Estado de São Paulo que a segmentação 

das obras requalifica o Trecho 1 e estabelece a situação dessa localidade como uma 

centralidade alienada ao mercado, onde já “são vistos diversos lançamentos de edifícios 

residenciais do tipo condomínios vertical de médio/alto padrão” (GOVESP e METRÔ, 2010, 

f. 227) uma menor densidade da população entre 100 e 125 hab./ha no entorno da estação Vila 

Prudente e o baixo índice de vazios urbanos. Segundo o documento, o primeiro trecho como 

um todo encontra condições propícias à intensiva continuidade de frentes do mercado 

imobiliário, pois ali “predominam os usos residenciais horizontais de padrão médio e alta 

densidade populacional, acima de 125 hab./ha, com tendência à verticalização e ocupação dos 

últimos grandes vazios urbanos” (ibid., f. 228) e à presença de “atividades econômicas nos 

corredores comerciais e ambiente urbano de padrão bom com algumas áreas verdes 

significativas e arborização relevante” (ibid., p. 228). Na sequência das obras, o  
“maior contingente encontra-se no Trecho 2 (55,2%), o mais extenso e também com 
maior densidade, cerca de 164 habitantes por ha, que apresentou, no entanto uma 
taxa de crescimento negativa. A maior taxa de crescimento populacional encontra-se 
no Trecho 3, mais periférico, com 4,2% a.a., muito maior que o crescimento 
registrado na RMSP no mesmo período intercensitário (1,22%a.a.), que concentra 
37,4% da população total da Área de Intervenção Direta. Cerca de 6% dessas 
populações foram caracterizadas como carentes pelo censo 2000, concentrando-se 
nos Trechos 2 e 3” (GOVESP e METRÔ, nov. 2010, f. 250). 
 

Ou seja, onde maior concentração das camadas mais pobres da população, mais lentas 

serão as obras de transportes, particularmente às do Metrô. Somado a isso, as estratégias de 

intervenções fragmentadas das Operações Urbanas Rio Verde-Jacu Pêssego e a Diagonal Sul 

e seus entornos são de caráter metropolitano, sendo impossível a transformação estrutural 

																																																								
54 Sobre o mercado e as consequências relativas à construção da linha ver os capítulos 4 e 5 desta dissertação. 
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dessas áreas com medidas políticas que envolvam somente o poder municipal. Logo, o 

movimento entre reestruturações produtivas e intervenções urbanas reafirmam a concentração 

seletiva de investimentos para atender a reprodução da divisão territorial do trabalho 

intraurbana fazendo com que o Estado intervenha na reprodução abstrata e material do 

espaço. Simultaneamente, as áreas nos limites da OUC Rio Verde-Jacu Pêssego seguem a 

reestruturação produtiva, o deslocamento de atividades de pequenas e fragmentadas unidades 

industriais a leste e intervenções urbanas complementando o processo. Movimento que 

constituiu a queda das áreas dos terrenos e dos galpões construídos para o uso industrial na 

centralidade do primeiro trecho das obras do monotrilho.  

Desde 1990, há na Vila Prudente a queda na área de terrenos destinados ao uso 

industrial. Em contrapartida, em São Mateus e Sapopemba há o aumento da área dos terrenos 

e dos edifícios construídos para o uso industrial, i.e., ocorreu o deslocamento de fábricas e, 

consequentemente, o adensamento produtivo, conforme representado nos gráficos 1 e 2. 

Segundo dados da Secretaria Municipal de Finanças e do Cadastro Territorial Predial de 

Conservação (TPCL), enquanto o uso industrial do solo, a área total dos terrenos e das 

edificações construídas com esta finalidade deterioram em consequência do descolamento das 

industrias em Vila Prudente, ocorre a leste o aumento deste tipo de uso e ocupação do solo, 

principalmente nos bairros mais distantes das frentes de valorização imobiliária. Processo que 

institui, a leste, a área do centro expandido em bairros da antiga concentração produtiva. 

A aproximação da desconcentração e deslocamento das industrias no interior da 

metrópole pode ser feita através da comparação do caso de São Mateus em relação ao de Vila 

Prudente. Enquanto em 1995 as áreas dos terrenos industriais e de suas edificações (área 

construída) do bairro de São Mateus eram respectivamente de 197.127m2 e 136.827m2, no 

segundo estes mesmos dados correspondiam a 634.559m2 e 518.796m2. Em 2013, houve a 

inversão desta concentração dado o deslocamento e a mobilidade dos capitais produtivos da 

área do centro expandido para o eixo da Av. Jacu-Pêssego na qualidade de interligação entre o 

ABCD Paulista e Guarulhos. Em São Mateus ocorreu o aumento das áreas dos terrenos e dos 

edifícios construídos para o uso industrial que aumentaram, respectivamente, para 367.683 m2 

e 284.251 m2, enquanto na Vila Prudente as áreas foram reduzidas para 461.909m2 e 

413.451m2. Mesmo que os dados em relação ao deslocamento das plantas industriais sejam 

fundamentais para verificar as formas de exploração do trabalho produtivo através de sua 

fragmentação, o processo de reestruturação reconfigurou e minimizou as plantas industriais, 

bem como induziu a externalização de atividades e gastos dos setores produtivos para além 

dos muros da indústria. 
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Gráfico 1 - Uso de solo industrial - Área dos terrenos: Vila Prudente, Sapopemba, São Mateus e Iguatemi 

 
Fonte: Secretaria Municipal de Finanças e TPCL – Cadastro Territorial Predial de Conservação, 2015. 
Organização: Felipe Saluti Cardoso. 
 
Gráfico 2 - Uso de solo industrial - Área construída: Vila Prudente, Sapopemba, São Mateus e Iguatemi 

 
Fonte: Secretaria Municipal de Finanças e TPCL – Cadastro Territorial Predial de Conservação, 2015. 
Organização: Felipe Saluti Cardoso. 
 

Tendo em vista que as indústrias têm níveis desiguais de desenvolvimento e distintos 

padrões técnicos e produtivos, sabendo que cada ramo de produção apresenta certo fluxo e 

grau diferenciado da composição orgânica do capital e de técnicas mais ou menos sofisticadas 

de controle do trabalho, podemos dizer que, hoje, o padrão dominante de controle da 

produção baseia-se no sistema just in time – kanban ou toyotista – cuja configuração associa o 

aperfeiçoamento do padrão fordista de produção. A cadeia produtiva just in time acompanhou 

a alteração do padrão produtivo para criar elementos mais flexíveis de modo a permitir ao 

capital maior potencial de deslocamentos entre unidades produtivas. Essas unidades são 

menores em termos da área, mas articulam um número enorme de trabalhadores coletivos e 

socialmente cooperativos envoltos nas relações do trabalho tidas como universal e abstrata. 

Enquanto a produção de tipo fordista caracterizava-se pela utilização de grandes edificações e 

a concentração de inúmeras atividades produtivas controladas formalmente pelo mesmo 

capital, a forma de controle do trabalho também envolvia a submissão dos hábitos e costumes 

dos trabalhadores dentro e fora das unidades produtivas, por intermédio de métodos de 

mensuração do trabalho em diferentes contextos de produção. Do mesmo modo, o taylorismo 

refinou as formas de controle do trabalho com a administração científica a qual intentou (e 



	 85 

ainda mantém as características de controle social) gestar diferentes formas de trabalho 

independente de suas características concretas e do nível tecnológico da produção55. 

A produção just in time como uma padronização do saber-fazer produtivo externaliza 

e terceiriza atividades fragmentando-as em áreas cada vez menores e mais articuladas de 

produção. Por esse motivo, a diminuição dos terrenos e da área construída destinada às 

atividades industriais não podem somente ser associadas ao deslocamento, mas à 

reconfiguração da planta industrial de acordo com o perfil técnico-produtivo atual. Por isso, a 

atuação do Estado em estimular o deslocamento industrial e promover a abertura de frentes de 

mercado no eixo sudeste. A centralidade da Vila Prudente, envolta de terrenos moral e 

objetivamente obsoletos e desvalorizados do capital fixo industrial que representa os ciclos de 

crescimento econômico pretérito, passa a ser inserida nas estratégias de mobilização da 

propriedade privada. Tanto as áreas das indústrias de médio porte quanto as casas dos antigos 

moradores do bairro são potencialmente insumos para os empreendimentos do setor 

imobiliário, tendência já em movimento desde os anos de 1990 e posta pelo próprio quadro de 

reestruturação produtiva, conforme analisamos anteriormente.  

A divisão da Linha-15, em trechos a serem “requalificados”, reproduz a histórica 

fragmentação do tecido urbano, bem como busca diferenciar o primeiro trecho dos demais. A 

indução da centralidade, objetivada na construção dos 2,76 km de linha entre o terminal 

intermodal de Vila Prudente e a estação e pátio de manobras do Oratório (nos limites do 

bairro em direção ao Parque São Lucas), caracteriza o espaço de potencial valorização. Além 

da linha de monotrilho, há também a estação de Vila Prudente que, diferente da estação já 

existente do metrô, foi projetada para atender a função de pólo intermodal de transportes 

contemplando uma dupla função – a de terminal municipal e intermunicipal de ônibus e a de 

área de concentração e conexão entre os três modais de transportes coletivos urbanos: o 

metrô, o monotrilho e o ônibus. Neste eixo da metrópole, a situação da estação intermodal 

reforça a interligação e o deslocamento de pessoas entre a Vila Prudente e o ABC paulista, 

redefinindo a dimensão da centralidade. 

Na perspectiva do GOVESP e para além da mobilidade, a promoção da linha 

corresponde à “oportunidades ao empreendedor para uma participação mais ampla na 

definição e implementação de políticas públicas urbanas em São Paulo, nas áreas de 

influências diretas da rede metroviária” (GOVESP e METRÔ, nov. 2010, p. 11). A 

objetivação da linha contribui para potencial inserção da Vila Prudente no roteiro da 

																																																								
55 Para tanto ver os diferentes exemplos dados por Taylor (1978) para o controle e mensuração dos movimentos do 
trabalhador e as formas de ampliação da produtividade com a implantação da administração científica. 
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“possibilidade de expansão do mercado imobiliário” (ibid., p. 11) e de “incentivos à 

transformação e ao adensamento construtivo e populacional (sic!)” (ibid., p. 11) constituindo 

sua situação de centralidade alienada. 

A construção desta centralidade emerge, portanto, enquanto condição da reprodução 

da metrópole pela própria indução urbana que permitiu o adensamento e a mobilização do 

capital no próprio processo de urbanização. Igualmente, a construção da Linha 15-Prata ao 

induzir o adensamento construtivo de Vila Prudente, como umas das centralidades do 

planejamento de transportes e no sentido de promover um urbanismo de escala metropolitana, 

hierarquiza espacialmente a segregação de classes. Processo que encadeia o adensamento 

construtivo do tecido urbano e reproduz, histórica e geograficamente, as contradições da 

metrópole. Cabe, então, procurar os elementos e conteúdos do processo de urbanização, da 

constituição deste espaço, os processos históricos que permitiram a construção da 

infraestrutura que situou o bairro como uma centralidade e das diferentes situações de sua 

produção que o colocam hoje enquanto instrumento ativo da valorização do capital, processo 

que veremos no próximo capítulo. 
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2. A produção de um fragmento da metrópole: Vila Prudente, uma entre várias 
centralidades 

 
“/.../ A contradição principal se desloca e se situa no interior do fenômeno urbano: 
entre a centralidade do poder e as outras formas de centralidade, entre o centro 
‘riqueza-poder’ e as periferias, entre a integração e a segregação” (LEFEBVRE, 
2008, p. 153).  

 
 A apreensão dos elementos sociais que caracterizam o projeto da Linha 15 e a indução 

da centralidade de Vila Prudente, enquanto estratégia econômica e política do Estado e de 

frações específicas do capital em intentar “requalificar/renovar” e valorizar seletivamente o 

espaço, exigem a compreensão da trajetória histórica da formação do bairro no contexto da 

produção da metrópole. Contexto que caracterizou àquela localidade (o bairro) determinados 

atributos que situaram e situam sua condição no tecido urbano.  

Determinada histórica e socialmente, essa condição reforçou o interesse do Estado 

(instâncias municipal e estadual) e de frações do capital em buscar empreendimentos comuns 

para mobilizar recursos em áreas definidas da metrópole, apropriando-se de centralidades 

existentes para amplificar suas funções, como ocorre com a Vila Prudente. O pressuposto para 

a produção de “novas centralidades”, além de guardar os conteúdos sociais da hierarquização 

e da segregação e controle social objetivado pelas centralidades historicamente constituídas, 

amplifica a especialização própria da divisão territorial e técnica do trabalho na dimensão da 

metrópole, bem como potencializa a valorização seletiva destes nódulos, através de sua 

reintrodução no mercado, promovendo a produção de uma centralidade alienada. 

No caso específico da Linha 15, a hierarquização destes espaços erige enquanto 

estratégia política e econômica, seja no traçado da linha ou na divisão de seus diferentes 

trechos concebidos pelos técnicos do Metrô e da STM. O mesmo ocorre com as centralidades 

determinadas institucionalmente pelo PDE do município de São Paulo. A “indução” dessas 

centralidades revela a tentativa tecnocrática de promover a reincorporação do espaço no 

processo contemporâneo de adensamento, utilizando a infraestrutura e os atributos sociais do 

espaço como elementos ativos (como condição, meio e produto) da reestruturação da 

metrópole, sem romper com a lógica do crescimento da mancha urbanizada e seus conteúdos 

sociais ligados à extensa segregação socioespacial.  

A formação dos bairros a serem “requalificados” pela obra da Linha 15, 

respectivamente as centralidades de Vila Prudente, Sapopemba, São Mateus, Iguatemi e 

Cidade Tiradentes, está associada ao processo de conformação do espaço metropolitano que 

definiu essas localidades durante o século XX como periferia das franjas do processo da 

urbanização desigual e desarticulado da metrópole, como mostram a figura 5 e o mapa 3. 
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Figura 5 - Trechos das obras de extensão da Linha 2-Verde (15-Prata) 

 
Fonte: GOVESP e METRÔ, nov. 2010, p. 3. 

Mapa 3 - Estrutura viária de Área de Influência Indireta (AII) 

 
Fonte: Plano Diretor do MSP e Subprefeituras apud GOVESP e METRÔ, nov. 2010, p. 16. 
 

As estratégias de “requalificação” e “adensamento seletivo” objetivadas pela STM e 

pelas medidas do PDE da PMSP pretendem mobilizar o capital para que a “periferia também 
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se torne alvo de políticas de adensamento seletivo, assim como diversas outras regiões da 

metrópole” (GOVESP e STM, 2013a, p. 68)56. 

A estratégia do Estado objetiva perspectivas hegemônicas de urbanização na 

metrópole, uma vez que o processo econômico submete as classes que não conseguem 

permanecer nos bairros valorizados a encontrarem localidades com alguma condição para sua 

sobrevivência e reprodução. Este movimento de ampliação do adensamento urbano e de 

reprodução do espaço, transforma “as velhas e grandes propriedades dos descendentes dos 

primeiros moradores” (SEABRA, 2009, p. 431) em “insumo[s] para a produção imobiliária de 

edifícios” (ibid., p. 431). Tornam-se, também, insumos da produção imobiliária o capital fixo 

industrial cristalizado em grandes galpões e prédios moral e objetivamente obsoletos que 

constituíram a estrutura produtiva de outrora, bem como as casas de vilas, bairros e subúrbios 

operários que são vendidas como mercadoria e corresponderam ao ciclo de acumulação que 

perfilou a concentração do capital industrial e a urbanização em momentos anteriores. Dada a 

particularidade da formação da RMSP, caracteriza-se um processo muitas vezes aventado por 

Harvey (1990) de que as reestruturações produtivas nos países centrais e periféricos 

reconfiguraram a geografia urbana para absorver seus valores – uso, troca e o valor –, assim a 

produção do urbano erige como “momento ativo dentro da dinâmica temporal global da 

acumulação e da reprodução social” (HARVEY, 1990, p. 377). 

Intervenções do Metrô e do GOVESP dividem as obras da Linha 15 em trechos e 

centralidades específicas. A intervenção urbana inerente às obras do monotrilho ao 

racionalizar e segmentar os bairros e as centralidades, reafirma os sentidos da reprodução do 

espaço urbano. Processo que segue a fragmentação própria da conformação da metrópole e a 

produção de sua periferia, num movimento contínuo de expansão e apropriação das 

centralidades pelo mercado e, igualmente, definindo a potencial segregação socioespacial.  

Sendo ampliada a segregação em escala metropolitana pelo adensamento da área 

urbanizada, a periferia é inserida ao processo de acumulação e reprodução do capital, de 

modo seletivo, desigual e combinado, pelas determinações das intervenções urbanas. 

																																																								
56 A interpretação técnica do GOVESP e do Metrô (nov. 2010) acerca do crescimento da metrópole é indicada de 
acordo com o processo histórico de segregação posto em marcha pela formação histórica da mancha urbanizada. São 
evidenciados no relatório os aspectos negativos da segregação socioespacial decorrentes da “valorização fundiária”. 
Entretanto, no documento a valorização imobiliária é ressaltada de modo positivo quando se refere à construção da 
Linha 15. Deste modo, a “lógica histórica” de crescimento do município de São Paulo (e da metrópole), conforme é 
abordado no documento do Metrô, é abandonada como tendência negativa e supostamente anulada pela construção da 
linha reiterando as tendências do mercado fundiário que, segundo o próprio entendimento dos técnicos do GOVESP e 
do Metrô (nov. 2010), reproduz-se de acordo o deslocamento da “população de renda mais baixa, que não pode arcar 
com a valorização fundiária (e do aluguel) /.../ para moradias mais distantes na periferia, ocupando loteamentos 
populares ou voltando para as favelas e cortiços já existentes nas áreas mais centrais do município” (GOVESP e 
METRÔ, nov. 2010, p. 109). 
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Isso significa que as centralidades produzidas historicamente apesar de resíduos do 

processo de formação da cidade passa a ser, no momento atual, um elemento ativo da 

reprodução da metrópole, pois as ações do Estado em promover intervenções urbanas cinde 

diferentes áreas alterando seus conteúdos sociais objetivos e subjetivos para (re)valorizá-las 

como uma antítese à realidade que a formou e simulacro de modernidade, processos esses que 

acompanham as reestruturações do capital (incluindo as produtivas) e as alienações que dele 

decorrem ao escamotear as contradições urbanas. 

Na totalidade do processo que envolve a metropolização do espaço, a Linha 15 

redefine a funcionalidade das centralidades no eixo sudeste da cidade de São Paulo, sem 

romper com o sentido histórico da segregação. A (re)produção de centralidades reordena o 

mercado, alienando populações inteiras de seus vínculos com o território e apagando 

quaisquer resquícios e marcas de lutas passadas. Essas centralidades – seja qual for a sua 

classificação, jurídica (polar ou linear) – abarcam o campo das abstrações nada razoáveis da 

resolução dos problemas urbanos. Mas, ao contrário da tentativa tecnocrática de levar a 

harmonia do mercado, produz-se uma latente crise urbana pela segregação. 

As centralidades espaciais, herdadas do processo histórico de constituição da cidade, 

são revalorizadas diferencialmente através da urbanização alienada, pois ampliam a 

diferenciação e a segregação social e de classes, ao mesmo tempo, que criam a ilusão de 

novidade. Deste modo, uma pequena digressão é necessária para entender essa diferenciação. 

A centralidade da Vila Prudente que configura a principal intervenção urbana das 

obras do monotrilho, formou-se como vila operária de imigrantes italianos no último decênio 

do século XIX. Diferente do que afirmam os técnicos, o projeto se apropria e aliena a 

centralidade formada historicamente. A ocupação do bairro ocorreu de acordo com os 

interesses particulares de proprietários que fizeram da rentabilidade imobiliária fonte de 

acumulação para capitalizar investimentos ligados a pequenas indústrias e ao comércio. 

Relativamente isolada pela incipiente concentração industrial, a Vila Prudente foi um dos 

primeiros nódulos urbanos do sudeste da cidade de São Paulo. A distribuição desigual de 

áreas urbanizadas conformou a cidade entre o final do século XIX e o primeiro quarto do 

século XX como unidade de fragmentos dispersos, como mostram os mapas 4 e 5. A 

dinâmica fragmentada de formação da cidade, a partir destes nódulos ou centralidades 

descontínuos mais tarde resultará na fragmentação de todo tecido urbano, processo que 

produz em seus interstícios espaços vazios. Daí a formação de centralidades urbanas em áreas 

de aglomerações proletárias e operárias, fosse do imigrante ou da população local, fora da 

centralidade originária e das áreas mais abastadas da cidade. 
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Mapa 4 - Cidade de São Paulo - Área Urbanizada 1882/1914 

 
Fonte: Emplasa, 2002/2003 apud SMDU (encontrado no domínio de 
http://smdu.prefeitura.sp.gov.br/historico_demografico/img/mapas/urb-1890-1900.jpg, 
acessado no dia 02/12/2013).  

Mapa 5 - Cidade de São Paulo - Área Urbanizada 1915/1919 

Fonte: Emplasa, 2002/2003 apud SMDU (encontrado no domínio de 
http://smdu.prefeitura.sp.gov.br/historico_demografico/img/mapas/urb-1920.jpg, 
acessado no dia 02/12/2013). 
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A pequena vila operária que dará origem à Vila Prudente esteve associada às demais 

áreas urbanizadas no entorno ferroviário e da bacia do rio Tamanduateí57. Entretanto, sendo 

sua localização relativamente isolada das estações ferroviárias, sua incorporação ao denso 

tecido urbano ocorreu a partir das décadas de 1940/50. Delineia-se, assim, como nódulo 

periférico, concentrando a classe trabalhadora de várias gerações, do imigrante italiano ao 

retirante nordestino, aumentando os limites do bairro junto à constituição de importantes 

favelas nos fragmentados do tecido urbanizado. 

Sobre a constituição da metrópole, diz Langenbuch (1968) que os industriais 

pressionaram o Estado para financiar a construção de vias de comunicação e transporte 

ligando a metrópole paulista aos principais mercados do interior e do litoral. Tal 

modernização, associada à industrialização dos anos de 1950, criou uma estrutura urbana que 

atribuiu ao bairro de Vila Prudente a situação de ponto de encontro, ligando a zona leste de 

São Paulo às áreas de grande concentração industrial do ABCDM Paulista.  

Já os bairros a leste de Vila Prudente, referentes aos trechos 2 e 3 da Linha 15, 

formaram-se durante a efetiva industrialização e metropolização de São Paulo entre as 

décadas 1940 e 1980. O loteamento dos terrenos de São Mateus e Sapopemba, segundo a 

Emplasa (2009), ocorreu nas décadas de 1950/60, período da intensa industrialização do 

ABCDM Paulista e de Guarulhos. Já o bairro de Sapopemba orbitava desde o último decênio 

do século XIX na sob os ditames de bairros mais estruturados e industrializados como a Vila 

Prudente, s Mooca e o Ipiranga. Este processo ainda contribuiu para o deslocamento de uma 

imensa massa de trabalhadores para além dos limites do tecido urbanizado da cidade, ao passo 

que a extensiva concentração de infraestrutura aglutinou os centros fragmentados como 

mostram os mapas 6 e 7 (abaixo). Entretanto, o espraiamento da urbanização e instalação dos 

serviços públicos e infraestrutura, por cristalizar trabalho com a produção do espaço, 

valorizou centralidades periféricas promovendo a criação de outras, segregando socialmente a 

classe trabalhadora com menores rendimentos para áreas limítrofes. 

A construção da Linha 15 reproduz a urbanização fragmentada. A guisa de exemplo 

das políticas urbanas que reconfiguraram este drama, as obras financiadas pelo Banco 

Nacional de Habitação (BNH) – após sua criação em 1964 – e pela Companhia Metropolitana 

de Habitação (COHAB) destinavam terrenos mais distantes das áreas de urbanização 

																																																								
57 Isabel C. M. C. Gouveia (2010) em sua tese de doutorado intenta reconstruir no plano teórico o traçado original da 
bacia do rio Tamanduateí e seus principais afluentes. Neste brilhante trabalho de reconstrução das margens do 
Tamanduateí a autora identifica os processos sociais e econômicos de produção do espaço urbano que alteraram a 
geomorfologia do sítio original da cidade que, mais tarde, configurou a metrópole. Para Gouveia o Ribeirão da Mooca, 
onde hoje se localiza a Av. Prof. Luiz Ignácio Anhaia Mello, foi o principal afluente do rio Tamanduateí. 
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consolidada para a construção de conjuntos habitacionais, deslocando o proletariado urbano 

para os limites do tecido urbanizado, impedindo o acesso aos serviços públicos básicos e à 

infraestrutura58. Dada as diferenças históricas, os trechos 2 e 3 da Linha 15 reafirmam a 

diferenciação de São Mateus e Cidade Tiradentes em relação à Vila Prudente no sentido de 

distender e cindir a unidade objetiva e subjetiva entre essas localidades. 

A força centrífuga da urbanização, no caso de São Paulo, segregou para os extremos 

das áreas urbanizadas e com parco acesso aos serviços públicos a densa massa da classe 

trabalhadora conformando o que Seabra (2009) chamou de “um enorme tecido urbano, com 

centralidades diversas” (SEABRA, 2009, p. 427). Damiani (2006) afirma que na trama da 

dinâmica entre centro e periferia, da formação original da cidade à constituição da metrópole 

e sua reprodução “produz-se o tempo todo periferia, periferias diversas – inclusive em relação 

ao centro; e a centralidade inclui a multiplicação dos centros, sua diferenciação, aspecto este 

fundamental: a centralidade é desigual, diferenciada, múltipla” (DAMIANI, 2006, p. 11-2). 

Como no primeiro capítulo desta dissertação abordamos as reestruturações produtivas 

e a busca da STM em reproduzir centralidades, especialmente a Vila Prudente, alienando-a à 

uma dinâmica de crescimento do mercado imobiliário. Buscamos aqui recuperar os elementos 

sociais de formação da centralidade de Vila Prudente que antecedem as reestruturações 

produtivas dos anos de 1980/90. A partir deste processo apontar para a particular situação do 

capitalismo periférico que conferiu um ritmo próprio da construção da metrópole e suas 

inerentes contradições que, diferentes das propostas de reincorporação “harmônica” (sic!) 

dessas centralidades no tecido metropolitano, reproduzem a condição miserável de vida do 

proletariado urbano. Logo, através desta pesquisa e sob os limites de uma dissertação de 

mestrado, versamos neste capítulo sobre a apreensão dos elementos sociais e dos termos da 

produção do espaço da metrópole através da formação do bairro de Vila Prudente para 

compreender, por um lado, a situação da reprodução social, particularmente constituída pela 

forma de ser da urbanização nos países periféricos, encadeada pelo processo geral de 

reprodução do capital. Por outro, os elementos singulares que estruturaram a situação 

geográfica da Vila Prudente de acordo com as transformações espaciais do capitalismo em 

diferentes escalas e épocas, até a década de 1980; situações que configuraram sob vários 

aspectos a reprodução do bairro no tecido urbano. 

																																																								
58 As zonas sul e leste da cidade de São Paulo foram a que mais receberam Conjuntos Habitacionais da COHAB. A 
zona leste é a primeira em número de unidades, área construída e densidade populacional que habita esses conjuntos. 
Em 2001, enquanto na zona sul a área dos conjuntos e o total de unidades habitacionais era, respectivamente, de 
1.744.565 m2 e 19.442, a zona leste somava 16.985.569 m2 de área e 103.394 unidades. A Cidade Tiradentes é o bairro 
da zona leste com maior área e unidades construídas, sendo de 8.035.556 m2 e e 38.413 unidades, sem contar a Cohab 
entre Guaianases e Cidade Tiradentes que somariam mais 795.600 m2 de área (COHAB apud DAMIANI, 2010). 
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Mapa 6 - Cidade de São Paulo - Área Urbanizada 1950/1962 

 
Fonte: Emplasa, 2002/2003 apud SMDU (encontrado no domínio de 
http://smdu.prefeitura.sp.gov.br/historico_demografico/img/mapas/urb-1950-1960.jpg, acessado no dia 02/12/2013). 
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Mapa 7 - Cidade de São Paulo - Área Urbanizada 1963/1974 

 
Fonte: Emplasa, 2002/2003 apud SMDU (encontrado no domínio de 
http://smdu.prefeitura.sp.gov.br/historico_demografico/img/mapas/urb-1950-1960.jpg, acessado no dia 02/12/2013). 
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A respeito da particularidade da formação da metrópole, Monbeig (2004) no intento 

de capturar o processo de urbanização, identificou o ritmo de formação da mancha urbana, de 

uma modernização da cidade que se afirmava pela “impressão do inacabado e da perpétua 

mudança” (MONBEIG, 2004, p. 186) e cuja “progressão de uma área a outra já não se faz 

unicamente ao longo de um eixo indiscutível, de uma radial, e seria preferível dizer que o 

Centro se expande à maneira de uma mancha de óleo” (ibid., p. 92).  

A exposição de Monbeig (2004) parece, a princípio, uma simples descrição do 

crescimento da mancha “homogênea” da urbanização, mas sua apreensão extrapola os limites 

da descrição, pois identifica na expansão do centro, a construção contraditória da periferia; 

ainda que não reconheça a miséria deste processo, é possível verificar em sua “descrição” que 

a expansão do centro se fez em meio do antagônico crescimento da pobreza espraiada. 

Processo reproduzido pela intensa exploração dos recursos disponíveis, onde os negócios com 

a urbanização faziam da cidade de São Paulo a unidade entre a riqueza e a miséria. 

O desenho da cidade herdou a anatomia da economia colonial, onde o entorno cortado 

pela estrada de ferro definiu, no final do século XIX, o incipiente eixo industrial nos vales dos 

rios Tietê, Pinheiros e Tamanduateí. Essas localidades cindidas e ao mesmo tempo vinculadas 

às áreas tidas como centrais, formavam pequenos nucleamentos urbanos isolados. Condição 

que constituiu um espaço fragmentado pelos negócios com a propriedade privada que 

ocorreu, diz Prado Jr. (1977), “ao acaso das conveniências ou oportunidades da especulação” 

(PRADO JR., 1977, p. 131). Processo aprofundado até meados dos anos de 1950, definindo o 

trajeto da concentração da cidade e da industrialização que talhou a metrópole.  

Os fundamentos da segregação de classes estavam postos pelo valor de troca 

intrínseco ao uso da propriedade. É a continuidade deste antagonismo que deu origem à 

urbanização de São Paulo e que reproduzir-se-á, mais tarde, na relação entre especulação 

fundiária, implantação de infraestrutura e espoliação ou segregação do proletariado para áreas 

distantes dos centros valorizados. Isso explica, segundo Milton Santos (2009), a importância 

dos vazios urbanos em São Paulo que reforçou o movimento centrífugo de reprodução do 

proletariado nas áreas de expansão da urbanização, movimento que ocorreu pela combinação 

entre determinado nível extra da exploração do trabalho com a especulação e preço dos 

imóveis cujo fundamento se encontra no monopólio da propriedade, como assinalou Milton 

Santos (2009) ao identificar a urbanização corporativa e fragmentada da metrópole59. 

																																																								
59 Milton Santos (2009) diz que, embora os vazios urbanos surjam em outros países periféricos e de formação colonial, 
sua origem remonta “aspectos da história urbana e da história nacional” (SANTOS, 2009, p. 35). Para Santos (2009) “a 
escolha de terras para a edificação dos conjuntos parece ter obedecido a um critério principal, o distanciamento do 
centro configurando praticamente em todos os casos como um dado obrigatório. O resultado, como em São Paulo, é o 
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Conforme analisou Francisco de Oliveira (2003) sobre a formação das cidades 

brasileiras, os altos rendimentos com os negócios urbanos em conjunto à formação do 

proletariado urbano derivou numa “porcentagem de residências das classes trabalhadoras /.../ 

construída[s] pelos próprios proprietários /.../ utilizando os dias de folga, fins de semana” 

(OLIVEIRA, 2003, p. 59) por formas de cooperação forçada que incluía os “mutirões”, o que 

reafirma a superexploração do trabalho, pois o tempo livre do proletariado foi destinado à sua 

reprodução biológica e física dada a insuficiência de seu salário, i.e., o pagamento do salário 

abaixo do valor necessário para reprodução do trabalhador garantiu que este estendesse sua 

jornada fora do local de trabalho – independente de sua forma. Assim, a anatomia 

contraditória da vida urbana na periferia do capital possibilitou a exploração excedente dos 

trabalhadores, pois suas habitações foram produzidas “por trabalho não pago, isto é, 

supertrabalho” (ibid., 59) e contribuiu (e ainda contribui) para “aumentar a taxa de exploração 

da força de trabalho, pois o seu resultado – a casa – reflete-se numa baixa aparente do custo 

de reprodução da força de trabalho” (ibid., 59). A estratégia de sobrevivência do proletariado 

urbano e a prática de “‘economia natural’ dentro das cidades, casa-se admiravelmente bem 

com um processo de expansão capitalista que tem uma de suas bases e seu dinamismo na 

intensa exploração do trabalho” (ibid., p. 59)60, impossibilitam o acesso pleno ao urbano pelas 

camadas proletárias, aspecto de continuidade da miserável reprodução do capitalismo nos 

países periféricos, especialmente nos seus centros metropolitanos. 

O conflito na e pela cidade ganhou contornos no Brasil, de acordo com as tensões 

ligadas à possibilidade de permanência de determinadas frações de classes no urbano, 

condição reiterada pelas altas taxas de exploração. Tanto no âmbito da condição da força de 

trabalho, quanto dos fundamentos da reprodução social e do cotidiano, todas as relações 

humanas, com a maturidade da divisão do trabalho, são mediadas socialmente pela produção 

do urbano, das necessidades biológicas à formação espiritual e material, reafirmando nas 

sociedades de classes a propriedade privada como meio de obtenção dos rendimentos 

oriundos da exploração do trabalho61. 

																																																																																																																																																																													
reforço de um modelo de expansão radial, deixando espaços vazios nos interstícios e abrindo campo à especulação 
fundiária. A localização periférica dos conjuntos residenciais serve como justificativa à instalação de serviços 
públicos, ou, em todo caso, à sua demanda” (ibid., p. 37). 
60 Ao tratar da reprodução deste processo, Francisco de Oliveira (2003) observa que o “caso da autoconstrução e dos 
mutirões passou a ser explicativo do paradoxo de que os pobres, incluindo também os operários, sobretudo os da safra 
industrializante dos 1950, são proprietários de suas residências – se é que se pode chamar assim o horror das favelas –, 
e assim reduzem o custo monetário de sua própria reprodução” (OLIVEIRA, 2003, p. 131). 
61 Diz Lukács que na cidade, no itinerário do desenvolvimento histórico, “até mesmo as mais simples funções vitais já 
aparecem socialmente mediadas, nela o vínculo com a natureza se encontra em processo de extinção (Até mesmo um 
jardim ou um parque no interior da cidade são formações predominantemente sociais)” (LUKÁCS, 2013, p. 182). 
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Buscaremos neste capítulo, portanto, a forma de ser da modernização capitalista da 

cidade de São Paulo e sua emergência enquanto metrópole partindo da singular composição 

do bairro de Vila Prudente no tecido urbano e sua situação de centralidade. Acreditamos que 

partindo da absorção dos elementos sociais e econômicos mais gerais, bem como os 

elementos particulares da produção da metrópole encontraremos os nexos entre as rupturas e 

continuidades históricas e geográficas que dão substrato para a reprodução social 

contemporânea. Essas reflexões são fundamentais, por um lado, para situar a Vila Prudente no 

conjunto das relações que constituem o tecido urbano e lhe atribuem características 

específicas a serem reincorporadas à metrópole no momento da hegemonia do capital 

financeiro e mundializado. Por outro, pelos nexos da particularidade e os conteúdos sociais da 

conformação da metrópole, pois através destes elementos é possível identificar os sentidos da 

urbanização brasileira de acordo com o desenvolvimento geral das contraditórias relações de 

produção que se realizam hoje no processo de metropolização. 

 

2.1 A incipiente industrialização, a origem dos bairros operários e a formação 
histórico-geográfica de centralidades urbanas 
 

“/.../ Em todo o Terceiro Mundo, as elites pós-coloniais herdaram e reproduziram 
com ganância as marcas físicas das cidades coloniais segregadas /.../ para defender 
os seus próprios privilégios de classe e a exclusividade espacial” (DAVIS, 2006, p. 
104). 
 

A construção do núcleo urbano de Vila Prudente se remete à formação dos bairros 

operários da cidade São Paulo no momento em que o capital industrial passa a se concentrar 

ao longo das principais ferrovias que foram construídas para atender às demandas do 

escoamento do café no último quarto do século XIX. Neste período, a formação das vilas 

operárias esteve vinculada às determinações da acumulação de capital em conjunto com os 

negócios que envolvem a própria urbanização do município, a economia agroexportadora e a 

reprodução limitada da indústria que se forma antes como apêndice intermitente das 

necessidades do pequeno núcleo comercial citadino, ao invés de força produtiva autônoma.  

Portanto, trataremos aqui do momento inicial de formação da protoindústria paulista 

para expor como os negócios urbanos contraditória e conflituosamente participou da 

acumulação de capitais, competiram e impeliram com a rasa reprodução das capacidades 

produtivas industriais o que levou a uma urbanização fragmentada e pouco articulada. Assim, 

formaram-se de modo segmentado pequenas vilas operárias, como é o caso da Vila Prudente, 

como elementos excludentes da apropriação da riqueza e da universalização da vida urbana 

que se realizará nas áreas centrais da cidade. 
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Partindo desta condição, a lógica objetiva e social da urbanização e, posteriormente, 

da industrialização de São Paulo destinará às vilas operárias e aos bairros e centralidades 

periféricas a situação de hiperexploração da classe trabalhadora que ali se localiza. A 

condição de isolamento da parca ligação ao centro original da cidade destes fragmentos de 

vida urbana confere-lhes a situação de centralidades fora do centro original e que, porém, 

mesmo ligando-se mais tarde ao denso tecido urbano, guarda seus elementos singulares 

realizando-se no nível do espaço vivido em relação aos pontos de encontro, as festividades e 

as atividades cotidianas. Como a produção social, nas palavras de Alvarez (2013), realiza-se 

“com ritmos e condições diferenciadas, guardando as particularidades do modo como, 

historicamente o processo de urbanização particular (e o papel do Estado neste processo) se 

situa no contexto de urbanização e desenvolvimento capitalista global” (ALVAREZ, 2013, p. 

113), tal como a urbanização, a formação das centralidades deriva de um complexo 

emaranhado de relações desiguais de produção e de sua formação sociohistórica, condição 

que reproduz as vilas e mais tarde os bairros periféricos, a princípio, na situação de 

fragmentos que pouco participam da riqueza material da vida urbana promovida pelos 

estamentos públicos e classes dominantes. Tudo isso, está articulado com o processo histórico 

de urbanização na periferia do capital e que merece uma atenção especial.  

Por isso, devemos recuar aos elementos originais da formação da cidade de São Paulo 

enquanto urbanização desarticulada desigualmente pelo processo de industrialização, recuo 

que permite a primeira apreensão da formação das centralidades múltiplas que compreendem 

a marca e os resíduos da formação particular da cidade (e potencialmente da metrópole). 

* 

A urbanização da cidade de São Paulo redundou num processo, a princípio, lento, que 

seguiu os interesses da burguesia agroexportadora e, segundo Monbeig (2004), Langenbuch 

(1968) e Prado Jr. (1977), a possibilidade de realização dos negócios com a propriedade que 

beneficiava pequenos capitalistas que se apropriaram e monopolizaram áreas específicas do 

sítio a ser urbanizado. Monopólio que permitiu aos proprietários encontrar meios e 

mecanismos de especulação de toda espécie, ampliando seus rendimentos e fazendo com que 

os vazios das áreas tidas como ruralizadas e potencialmente urbanas fossem loteados, 

promovendo a concentração da propriedade urbana pela acumulação de capital decorrente dos 

negócios fundiários contraditoriamente inseridos na economia agroexportadora. Do contexto 

de descontinuidade da urbanização e da incipiente e caudatária concentração industrial 

emergente da economia agroexportadora que são criadas condições para o aparecimento das 

vilas operárias e, simultaneamente, do subúrbio da cidade. 
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A urbanização da cidade de São Paulo, particularmente, situa-se histórica e 

geograficamente no contexto do desligamento da colônia com a antiga metrópole e nas 

contradições da transição de uma economia limitada às relações com o império português 

para a sua inserção completa no mercado mundial. De modo singular, a formação do império 

e a emergência da exportação do café, bem como a liberalização capitalizada das terras a 

partir de 185062, de modo singular, criou condições para a afirmação da propriedade privada e 

do conteúdo social a ser defendido pelas classes dominantes e seus interesses liberais na 

transição da Monarquia para a República. Esta situação retificou os alicerces da formação do 

Estado fomentado sob as bases da realização comercial e mercantil, a determinação do ritmo e 

do crescimento da produção calcada na monocultura para exportação63. 

Ao relatar a urbanização de São Paulo, Monbeig (2004) afirma que a “ascensão dos 

fazendeiros de café” (MONBEIG, 2004, p. 43) determinou o “aspecto original da função 

urbana [da cidade] no final do século XIX” (ibid., p. 43). Em sua análise da economia 

brasileira, o geógrafo enfatiza que o domínio do crescimento subordinado ao mercado 

internacional e da arcaica modernização representa dois Brasis, o “moderno” expressão do 

poder das riquezas e o da mimese arquitetônica do mundo externo (europeu ou estadunidense) 

em oposição e absorção ao “arcaico”. Tal posição parece dual e conveniente para definir a 

cidade em oposição ao campo, mas observa o geógrafo “a realidade tem mais nuanças. As 

duas sociedades e as duas economias estão estreitamente imbricadas” (MONBEIG, 1971, p. 

89). Nas veredas da descoberta de Monbeig (1971), a economia e a sociedade brasileira 

devem ser entendidas sob suas especificidades e seu processo contraditório, porém unitário. 

Ou seja, o “moderno” se alimenta do “arcaico”, sendo ambos, em última análise, expressão do 

mesmo processo. 64  Esse caráter específico deteve a modernização econômica e política 

																																																								
62 Sem entrar nos pormenores da transição entre trabalho escravo e institucionalização do trabalho livre, cabe deixar 
registrado a simultânea resolução em setembro de 1850 sobre a extinção da concessão colonial de terras pelo Estado 
por intermédio da Lei de Terras Devolutas – traço que mantinha o Brasil ligado à antiga metrópole mesmo depois da 
independência (1822) – e a proibição do tráfego negreiro formal com a criação da Lei Eusébio de Queiroz que, 
segundo Martins (1994), intensificou o monopólio da terra que permitia aos fazendeiros constituírem seus capitais sob 
a superexploração do trabalho pela manutenção do escravo cativo à terra e através da imigração de trabalhadores. A 
extinção do trabalho escravo em 1888 completou o ciclo iniciado em 1850, assim os trabalhadores, despossuídos de 
meios de subsistência, eram obrigados a vender sua força de trabalho nos limites de sua reprodução, no campo e na 
cidade. A liberalização da terra, ao invés de conter a exploração a intensificou e, sinteticamente, instituiu “bloqueios 
ao acesso à propriedade por parte dos trabalhadores” (MARTINS, 1994, p. 76). 
63 Esse óbice genético da composição do capitalismo periférico limitou a dinamização da indústria, mas ampliou a 
realização do excedente mercantil internacional e a superexploração local e regional da força de trabalho. 
64 Mesmo sem um diálogo entre os autores, a posição de Monbeig (1971) se assemelha muito à crítica de Francisco de 
Oliveira (2003) ao dualismo dos economistas da Comissão Econômica para América Latina e Caribe (CEPAL) e que 
tinha como problema genético, das interpretações da América Latina, a oposição conceitual entre moderno e arcaico 
como elementos de um processo dissonante de desenvolvimento econômico (não unitário), com isso havia a crítica à 
miséria e ao imperialismo sem questionar o modo de produção e, com isso, sem uma análise de sua relação com a 
modernização dessas sociedades e, do mesmo modo, a análise das relações internas sem considerar os processos 
externos e vice-versa. A aproximação entre ambos ocorre devido ao rigor sobre a modernização da economia brasileira 
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conformando-as em aspectos próprios que derivaram numa determinada urbanização. Por 

isso, a composição das relações sociais de produção que processualmente estabeleceu a 

transição do trabalho escravo para o livre e a formação da República, reteve em seus 

principais aspectos: a exploração exacerbada do trabalho e, consequentemente, a segregação 

espacial e a fragmentação que configurou a urbanização de São Paulo. Urbanização derivada 

da economia agroexportadora que tinha na propriedade privada a fonte dos rendimentos 

econômicos tanto do mercado interno quanto no externo, sem diversificar a realização dos 

valores no interior do território. Segundo Francisco de Oliveira (1977), essa circunstância da 

economia brasileira influenciou a constituição de um limitado mercado que pouco se 

diversificou e restringiu a dinamização de setores produtivos, por isso, a  
“simultaneidade da industrialização com a urbanização, cujos resultados serão, 
quando concretizados, uma autarcização da produção industrial elevando os 
coeficientes do capital constante a níveis insuportáveis para a frágil formação do 
capital industrial [grifos do autor]” (OLIVEIRA, 1978, p. 26) 
 

A frágil concretização do capital industrial limitou o mercado urbano e formou-se 

como capital produtivo caudatário da economia agroexportadora. O primeiro surto industrial 

reflete as vicissitudes desta sociedade e forma, porém, um fantasma da industrialização ou 

uma protoindústria. Segundo Martins (1977 e 1996), essa indústria surgiu espraiada em 

diferentes áreas num complexo desarticulado da produção que substituía o artesanato e não 

superou, neste momento, os seus limites em termos da variedade de setores produtivos que 

reabasteceram os diferentes ramos industriais. Por isso, é notável a diferença entre a 

industrialização e a particularidade do aprofundamento das relações capitalistas nos países 

centrais tidos como clássicos, em relação àquelas que emergiram da economia colonial65. 

Nos países de desenvolvimento clássico do capitalismo66, como foi o caso inglês, a 

industrialização ascendeu criando relações sociais internas e externas que, contraditória e 

																																																																																																																																																																													
e latino-americana. A respeito deste processo e criticando a análise dualista, diz Francisco de Oliveira (2003) que “o 
processo real mostra uma simbiose e uma organicidade, uma unidade de contrários, em que o chamado ‘moderno’ 
cresce e se alimenta da existência do ‘atraso’, se se quer manter a terminologia” (OLIVEIRA, 2003, p. 32). 
65 Sobre a particularidade das relações capitalistas de produção, Marx (2012) diz que essa ocorre de acordo com a 
dinâmica entre determinações gerais da sociedade e suas manifestações singulares. Assim, a particularidade emerge 
como processo histórico de cada formação social, mas sem perder de vista as determinações gerais. Em “Crítica do 
programa de Gotha”, o autor observa que a “ ‘sociedade atual’ é uma sociedade capitalista, que, em todos os países 
civilizados, existe mais ou menos livre dos elementos medievais, mais ou menos modificada pelo desenvolvimento 
histórico particular de cada país, mais ou menos desenvolvida. O ‘Estado atual’, ao contrário, muda juntamente com os 
limites territoriais do país. No império prussiano-alemão, o Estado é diferente daquele da Suíça; na Inglaterra, ele é 
diferente daquele dos Estados Unidos. ‘O Estado atual’ é uma ficção. No entanto, os diferentes Estados dos diferentes 
países civilizados, apesar de suas variadas configurações, têm em comum o fato de estarem assentados sobre o solo da 
moderna sociedade burguesa, mais ou menos desenvolvida em termos capitalistas. É o que confere a eles certas 
características comuns essenciais. Nesse sentido, pode-se falar em ‘atual ordenamento estatal [Staatswesen]’ em 
contraste com o futuro, quando sua raiz atual, a sociedade burguesa, tiver desaparecido” (MARX, 2012, p. 42). 
66 Marx (1985a) ao tratar do longo período da industrialização inglesa e da acumulação propriamente capitalista, diz 
que esta “mostra-se em sua forma clássica” (MARX, 1985a, vol. II, p. 263) por ser o gérmen histórico da revolução 
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expansivamente, dinamizaram setores produtivos distintos e, portanto, acentuaram 

exponencialmente suas bases estruturais e infraestruturais fazendo com que os segmentos da 

indústria se diversificassem assim como os capitais individuais. Material e espiritualmente, 

foi dado o revolucionamento da base técnica no interior das unidades produtivas aos vários 

setores não produtivos da sociedade e do mercado ascendentemente internacional 67 . A 

formação do parque industrial demorou quase dois séculos para se consolidar, mas maturou a 

produção de ferramentas e máquinas levando à constantes metamorfoses das fontes de energia 

e dos instrumentos de produção e inserindo gradativamente no mercado subsídios para a 

indústria (aumentando sua composição orgânica). O mesmo ocorreu no campo com o 

aprimoramento da química e da geologia para utilizar as potências naturais a favor da 

progressiva produção social (minimizando as barreiras naturais).  

A indústria que se formou no Brasil no final do século XIX, pelo menos até a década 

de 1930, teve uma trajetória distinta das economias capitalistas avançadas. A industrialização 

foi auto-expansiva, mas caudatária das economias centrais, quando muito preservou seu 

maquinário e não criou de modo amplo, a não ser de forma muito simplória, uma indústria a 

																																																																																																																																																																													
industrial, o que explica a tensão social das relações que revolucionaram as bases produtivas na Inglaterra, onde 
fatores econômicos e extraeconômicos alinharam-se no contexto da maturação da capacidade de expropriação do 
valor, nas respostas por parte das organizações trabalhadoras como as trade unions e, sem dúvida, simultaneamente, na 
extensão contraditória do mercado mundial e, até aquele momento, no possível processo civilizatório das relações 
capitalistas. Segundo Marx (1985a), a industrialização inglesa determinou todos os campos da vida social não partindo 
exclusivamente das relações econômicas. A longa trajetória deste processo, que se iniciou nos cercamentos no campo e 
aos poucos ganhou as cidades, teve origem na expropriação de terras, no confisco dos bens da igreja, nas revoluções 
políticas do século XVII (Puritana e Gloriosa) e nuns cem outros processos. O mesmo foi descrito com relação às 
divisões técnica e social do trabalho precedentes ao capitalismo, no interior e fora das unidades produtivas, da 
manufatura à grande indústria. A cisão entre produção de bens para o consumo individual e a produção de bens 
consumidos pela indústria caracterizam a economia do capital, a princípio na diferença entre produção têxtil, 
alimentícia, etc., frente à extração de recursos minerais (carvão e ferro, por exemplo) e à produção de insumos e 
ferramentas – a progressiva diferenciação completa-se na produção de máquinas. A diversificação produtiva foi, ao 
mesmo tempo reprodutiva, essencial para ampliação do mercado inglês e sua condição expansiva. Engels (2008) 
verifica que a indústria inglesa transformou a produção “em toda a parte, o trabalho manual foi substituído pela ação 
mecânica, [onde] quase todas as operações se processam à base da energia hidráulica ou da força do vapor e a cada ano 
se introduzem mais melhorias” (ENGELS, 2008, p. 174), atordoando o proletariado urbano que vivia em meio à 
miséria, ao crime e à penúria do desemprego. A transição da manufatura e da cooperação simples à maquinaria e à 
grande indústria foi temporalmente larga, consolidou-se de modo diferenciado e constituiu, nos países de 
desenvolvimento clássico do capitalismo, uma industrialização expansiva e diversificada. Aliás, a formação das 
metrópoles inglesas ocorreu, segundo Hobsbawm (1996), após 1850 quando o revolucionamento das forças produtivas 
e da divisão do trabalho estendeu-se para fora da indústria através da construção das estradas de ferro e dos serviços de 
comunicação que ligavam as principais cidades por uma mancha urbana dispersa. 
67 Guardando suas peculiaridades econômicas e extraeconômicas, a industrialização francesa e estadunidense seguiu 
avanços similares ao da Inglaterra, porém antecipando e diferenciando processos em relação à via clássica. A 
industrialização francesa foi impulsionada após a revolução de 1789, inserindo-se no mercado mundial, a burguesia 
francesa ainda teve que se libertar dos grilhões do ancien régime e dos resquícios feudais até, pelo menos, as jornadas 
revolucionárias de 1848. A burguesia ianque, segundo Gramsci (2008), demorou para romper com sua subordinação 
aos mercados europeus, mas, quando o fez, criou um mercado inimaginável explorando extensivamente seu mercado 
interno pela violenta “marcha para o oeste”, mutilando e massacrando populações nativas, dilatando-se externamente 
por meio do comércio e da subordinação econômica sobre os países recém-independentes na América e das economias 
do Pacífico. Gramsci (2008) ainda salientou que a inexistência de bases feudais e de “classes numerosas sem uma 
função no mundo produtivo, ou seja, classes absolutamente parasitárias” (GRAMSCI, 2008, p. 32), entre outros 
fatores, permitiu à economia estadunidense destacar-se como padrão de industrialização durante o século XX. 
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serviço e cujas mercadorias fossem incorporadas à produção de outras indústrias. Por isso, a 

sua reprodução foi débil. Ainda sobre o caso brasileiro, a indústria da virada para o século XX 

produziu, no máximo, insumos ou matérias-primas para outras indústrias como foi o caso dos 

setores de “serviços” urbanos, como energia. Entretanto, esses foram controlados pelo capital 

internacional (a Light and Power, por exemplo). Para usar as categorias de Marx (1985a, vol. 

III) o raso crescimento do Departamento I (produtor bens de produção e de capital) não 

impulsionou de modo dinâmico, no Brasil, o Departamento II (produtor de bens de consumo 

no geral) que se desenvolveu de modo débil. Desigualdade que retardou socialmente as bases 

da própria indústria, a não ser subordinada às empresas e companhias dos países centrais. 

A economia brasileira, pautada na agroexportação, de herança colonial e submetida, 

sobretudo, às diretrizes do imperialismo inglês, restringiu a industrialização. Este processo 

tornou-se incipiente, teve sua origem no final do século XIX, mas, desenvolveu-se 

definitivamente no período entre-guerras (1930/40). Até a década de 1930 foi tributária das 

economias centrais e, sem romper com os centros comerciais metropolitanos, como observou 

Francisco de Oliveira (1977), constituiu-se de uma débil concentração de capitais, pois “na 

ausência de capitalização anterior na forma de máquinas e equipamentos força agora uma 

capitalização de nível muito baixo” (OLIVEIRA, 1978, p. 25) e cuja “força de trabalho 

liberada não tem, praticamente, nenhuma virtude técnica a transferir para o capital” (ibid., p. 

25), por esse motivo “tenha que socorrer-se do imigrante” (ibid., p. 25).  

A indústria formou-se sobre bases estreitas e se manteve sobre mercados regionais 

parcamente integrados. A disparidade regional foi aprofundada quando o mercado passou a 

absorver a produção industrial que, em linhas gerais, esteve limitado aos bens de consumo 

não duráveis e segmentos produtivos intermediários em todo período da República. Os 

segmentos produtivos, como apontou Caio Prado Jr. (2004), estavam divididos nas indústrias: 

têxtil com 60% da capacidade produtiva, alimentícia com 15%, produtos químicos e análogos 

com 10%, madeireira e moveleira com 4%, vestuário e objetos de toucador com 3,5% e 

metalúrgica com 3%. Esta produção industrial, se comparada com o longo período 

precedente, apresenta um salto no crescimento, porém, se comparada com as economias dos 

países imperialistas, o ritmo de crescimento é débil.  

A debilidade da indústria brasileira no período da “República Velha” é determinada 

pela simultaneidade de sua inserção na divisão internacional do trabalho e do ritmo lento e 

intermitente da acumulação industrial. Segundo Oliveira (1977), isto deu-se pela 
“ausência de um mercado nacional integrado (resultado que somente se logrará já na 
metade dos anos cinquenta do século XX) e de novo repercutindo negativamente 
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sobre os ritmos e os níveis gerais da acumulação industrial, principalmente sobre o 
ramos produtor de bens de capital” (OLIVEIRA, 1978, p. 26-7). 
 

Além da parca diversificação dos investimentos produtivos, a capacidade 

manufatureira e industrial não estava concentrada. Somente com a introdução da ferrovia que 

a concentração industrial se objetiva ao longo das estações. Aliás, os limites sociais da 

capacidade produtiva da indústria também afetam a estrutura dos serviços urbanos que, numa 

economia de base agroexportadora e cujas fronteiras no interior da divisão internacional do 

trabalho, reafirmou sua subalternidade ao mercado externo, sobretudo à economia europeia 

(principalmente inglesa) e estadunidense. Tal situação não se limitou à industrialização, mas à 

modernização dos serviços urbanos; estes, por sua vez, também necessitavam de uma base 

industrial sofisticada, para empreender a construção de estradas de ferro, fornecimento de 

energia elétrica, instalações portuárias, serviços de melhoramentos urbanos. No caso da 

formação da cidade de São Paulo, junto à ascendente concentração do mercado e da indústria 

aglomeram-se investimentos de ordem internacional, à guisa de exemplo, a construção da São 

Paulo Railway no final do século XIX.  

Além, do caso da ferrovia, a concessão ao uso da água e à geração de energia elétrica, 

o controle da telefonia e das linhas de transportes (bonde elétrico) à Light and Power Co. Ltd., 

a partir de 1900 e os loteamentos e construções da Companhia City em 1912, revelam a base 

de operações do capital internacional que se realizavam em São Paulo68. Desde o final do 

século XIX, nas palavras de Feldman e Leme (2011), “tem papel destacado na produção da 

cidade empresários estrangeiros associados ao empresário nacional, que se articulam com o 

capital financeiro internacional, as empresas de serviços urbanos e as atividades econômicas” 

(FELDMAN e LEME, 2011, p. 132) lastreadas e “ligadas ao café, à indústria e à promoção 

imobiliária” (ibid., p. 132). 

A construção das ferrovias e as diversas modernizações do território, proporcionadas 

pela relação entre investimentos nacionais e estrangeiros na cidade, intensificou a 

																																																								
68 Segundo Ackel e Campos (2008b), a origem da Companhia City está associada à rápida valorização imobiliária 
decorrente da urbanização dos bairros das classes dominantes emergentes do início do século XX. Assim, em 1912, 
empresários “paulistas, liderados pelo deputado Cincinato Braga e pelo loteador Horários Sabino, haviam adquirido 
mais de dose milhões de metros quadrados de terra nas zonas Oeste e Sudoeste de São Paulo. Assessorado por 
Baouvar, Laveleye intermediou a compra dos terrenos /.../ por um grupo de acionistas recrutados em Londres, 
formando a City São Paulo Improvements – que implantaria os atuais bairros Jardim América, Pacaembu, Alto de 
Pinheiros, Boaçava, City Butantã e Alto da Lapa” (ACKEL e CAMPOS, 2008b, p. 48-9) ou os “bairros jardins”. As 
obras da City eram facilitadas pelo poder municipal e permitiram a atuação da empresa na cidade durante as décadas 
seguintes, principalmente pela atuação de Victor Freire, na Intendência de Obras em Seção e depois na Diretoria de 
Obras até 1926. A empresa anglo-americana-canadense, Light and Power, em 1899, “começou a implantar as linhas de 
bondes elétricos na cidade /.../ e até 1912 a rede de bondes atingiu 190 quilômetros” (ACKEL e CAMPOS, 2008a, p. 
26), a produção de energia e a ampliação das linhas de bonde contribuíam com o processo de valorização imobiliária e, 
com isso, definiam as estratégias da City. 



	 105 

concentração da protoindústria em São Paulo, aproximando-a do mercado urbano, do final do 

século XIX até a década de 193069. Na economia capitalista periférica, e no caso brasileiro 

inclui-se São Paulo, a produção do espaço urbano deu-se num processo diferente das 

economias centrais e sob conflito de interesses que retardaram a industrialização, deixando 

como herança, desta determinação especificadora, a desigualdade na conformação da 

sociedade, uma vez que, na ausência de uma base produtiva complexa, a divisão social 

reforçou os elementos de uma exploração adicional do trabalho e da terra. Desta 

diferenciação, formar-se-ão os bairros operários e de renda, as vilas e os subúrbios, 

dependendo de cada situação histórica. A urbanização de São Paulo levou ao processo de 

acumulação que originou a indústria e, a última, em decorrência da centralidade da cidade 

enquanto mercado de mão de obra, consumidor e local dos negócios e do comércio, encontrou 

na vida urbana as formas que a impulsionam e, ulteriormente, será impulsionada por ela. 

Nas circunstâncias do conjunto da economia do século XIX a cidade se desenvolveu, 

sobretudo, a partir da primazia mercantil que abriu caminho para os negócios urbanos através 

de sua potencial modernização. Este processo manteve o monopólio da propriedade e dos 

altos rendimentos baseados na exploração da produção controlada pelo mercado externo 

constituindo, igualmente, a contínua relação caudatária com as economias centrais. 

O crescimento da mancha urbana e dos diferentes fragmentos que conformarão a 

cidade surgem da emergência do imperialismo na constituição do todo da vida que se 

configurará no país. As classes dominantes brasileiras, especialmente a paulista, buscaram 

seus costumes e hábitos nos referenciais europeus e produziram o urbano como sendo uma 

das múltiplas facetas de sua imagem e situação. Vale lembrar o empreendimento de Frederico 

Glette e Victor Northmann que, entre 1879 e 1881, “promoveram a abertura dos Campos 

Elísios, o primeiro bairro ‘planejado’ da cidade, para o qual acorreria a burguesia paulista que 

começava a abandonar o ‘triângulo’ histórico”70 (ACKEL e CAMPOS, 2008a, p. 17) ou, 

como afirmam Prado Jr. (1977) e Monbeig (2004), dos loteamentos urbanos que surgiram 

entre 1880 e 1890 a oeste da cidade e deram origem aos bairros de Vila Buarque, Santa 

Cecília, Higienópolis e Avenida Paulista. Todos eles projetados para reproduzir, dada as 

devidas dimensões, as cidades ascéticas europeias que escamoteavam as contradições 

																																																								
69 A tese do controle externo do capital defendida por intelectuais da teoria marxista da dependência torna-se um dos 
fundamentos da discussão acerca da hiperexploração da propriedade e do trabalho. A tese diz que o capital investido 
no beneficiamento do café tinha baixa composição orgânica, assim o trabalho agrícola controlava o excedente que se 
destinava à produção industrial, assim o trabalho pretérito e não-capitalista foi necessário para produção de 
superexcedente. Do mesmo modo Ruy Mauro Marini (2012) vai discutir a superexploração do trabalho. 
70 O triângulo central da cidade de São Paulo é delimitado pelas ruas São Bento, 15 de Novembro e Direita, seu nome 
remete-se à ligação entre o Mosteiro São Bento, a Igreja de São Francisco, Pátio do Colégio e Igreja da Sé. 
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oriundas da luta de classes. Entretanto, não se podia esconder o proletariado urbano de toda a 

ordem que se estabelecia no centro de onde eram sumamente expulsos pela violência das leis 

e do uso da força policial, o que impeliu ao deslocamento de suas famílias para os núcleos 

industriais ao longo do traçado das linhas férreas e em terrenos de várzea. 

A modernização incompleta mimetizava a arquitetura europeia e reproduzia os 

fundamentos da economia periférica baseados na demanda internacional. De modo particular, 

essa situação acentuava o papel da autoafirmação de controle, sobre o urbano e a vida 

cotidiana, pelas classes dominantes paulistas. Ou, como verificou Damiani (2010),  
“a modernização implica o aburguesamento de determinadas camadas sociais e, ao 
mesmo tempo, a reprodução de uma massa crescente da população condenada à vida 
precária, no corpo da apropriação pelas economias centrais, das maiores quotas do 
excedente econômico gerado” (DAMIANI, 2010, p. 25). 
 

Apesar da ascensão ideológica liberal com o advento da República, segundo Ferrari 

(2012), as bases democráticas não dilataram o suficiente, malbaratando qualquer participação 

popular nos processos políticos. Embora a existência de um rasgo no conservadorismo 

imperial que reprimiu o desenvolvimento de capacidades sociais e produtivas, a população 

sequer tinha consciência da transição. Nas palavras de Prado Jr. (2004a), a “mudança de 

regime não passou efetivamente de um golpe militar” (PRADO JR., 2004a, p. 208) que o 

povo “assistira ‘bestializado’ /.../, e sem consciência alguma do que se passava” (ibid., p. 

208), enquanto no campo econômico “a eclosão de um espírito que se não era novo, se 

mantivera, no entanto, na sombra e em plano secundário: a ânsia de enriquecimento, de 

prosperidade material” (ibid., p. 208). O golpe dado pelas Forças Armadas, instituía a 

repressão do poder público em todos os níveis da sociedade brasileira. 

Típica do arquétipo do liberal, a ânsia de enriquecimento dos proprietários culminou 

na crise econômica do início da República e antecipou a urbanização como substrato para o 

mercado que, contraditoriamente, foi base da parca produção industrial até a década de 1900, 

i.e., a urbanização promovida pela economia agroexportadora favoreceu a concentração 

industrial. A respeito, Monbeig (1957) descreve que a “base da atividade comercial e da 

prosperidade urbana deve-se colocar a função política e administrativa” (MONBEIG, 1957, p. 

87), pois ela determinou as outras. A urbanização encontrará um segundo impulso, de modo 

fragmentado, na indústria que será base da expansão metropolitana ulterior. A cidade passa a 

ser produzida para as classes dominantes que dividem e segregam a vida cotidiana, esta forma 

de ser da sociedade segregada será o conteúdo da urbanização e do urbanismo. Entretanto, 

nosso percurso se limita em mostrar a formação deste espaço, que inclusive encampa também 

a emergência de Vila Prudente enquanto bairro operário. 
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As condições que levaram São Paulo a se tornar centro da acumulação e concentração 

das funções políticas conta, também, com fatores anteriores à economia cafeeira, por isso as 

complexas relações econômicas envolvem igualmente determinações extraeconômicas para 

sua realização; ou seja, há uma multiplicidade de determinações que levaram à produção de 

um núcleo urbano, pois, histórica e economicamente, sua situação de cidade comercial do 

café foi condição para a emergência da indústria no planalto paulista.  

A ocupação circunscrita à área de fundação da vila dos jesuítas, constatou Monbeig 

(2004), foi delimitada parcialmente por imperativos naturais, pois favorecia a permanência 

dos colonos em território inóspito ao longo do complexo das várzeas dos rios Tamanduateí, 

Tietê e Pinheiros que compunham uma área cultivável e de acesso ao interior do continente. 

Ao redor dos vales dos rios, as colinas eram razoavelmente interligadas e foram utilizadas 

para e construção de caminhos entre o planalto e o litoral, conferindo vias de comunicação a 

leste, levando à Vila de São Vicente (centro administrativo da capitânia até o século XVIII), 

e, a oeste, um vasto território que foi colonizado, mais tarde, por jesuítas e bandeirantes. 

Amparado na leitura de Pierre Monbeig (1957 e 2004) sobre as funções assumidas 

pela cidade em relação à província e nas interpretações de Francisco de Oliveira (1978) acerca 

da origem do espaço urbano como centro de comando da economia colonial, Cesar Ricardo 

Simoni Santos (2013) identifica a importância do urbano em suas atribuições políticas, 

religiosas e econômicas, a saber: a função administrativa e eclesial da cidade do século XVII 

e a transferência dos organismos jurídicos de São Vicente para São Paulo no início do século 

XVIII. Ademais, no Brasil, as relações econômicas e políticas instituídas até meados do 

século XIX, limitavam-se ao nordeste e, de forma restrita, a algumas localidades da regiões 

mineira, mato-grossense e goiana. Esses fatores criam as bases e condições para a inversão 

das funções e da concentração econômica na capitânia de São Paulo e em sua capital. 

A posição de São Paulo e a situação geográfica socialmente produzida e determinada 

da pequena urbe no final do século XIX, foi dinamizada pelo crescimento de investimentos 

que lhe atribuíram posição no mercado composto pela acumulação daquele período.  

Orientada pela agroexportação, a função regional da cidade assentou-se na realização 

comercial do café, i.e., na sua circulação cuja importância ímpar permitia a concentração de 

renda na cidade (SANTOS, 2013 e MARTINS, 1977). A produção do café, diz Monbeig 

(2004), era oriunda da generalização da “formação de empresas capitalistas e a necessidade de 

sua gestão” (MONBEIG, 2004, p. 42). A inserção dessas empresas no mercado mundial 

tornava-se incompatível “com o modo de vida tradicional; elas exigiam um convívio urbano” 

(ibid., p. 42) e, com ele, “a urbanização dos membros da classe dominante, tendo se tornado 



	 108 

em seguida uma das causas do desenvolvimento da capital dos fazendeiros” (ibid., p. 42). A 

associação entre o movimento pioneiro e a ampliação de investimentos e do poder dos 

cafeicultores como capitalistas se realiza também no processo de urbanização. O movimento 

pioneiro, dirigido pelos fazendeiros, ampliou as plantações e acumulou investimentos para 

“fundar companhias de estrada de ferro, lançar casas de exportações, chamar imigrantes 

italianos e espanhóis, adquirir maquinaria moderna” (MONBEIG, 1957, p. 88) e modelar a 

cidade como centro comercial e político do café.  

A narrativa do geógrafo captura as características de uma classe social em ascensão 

que se apropriou e redefiniu os ritmos sociais da antiga colônia, sem romper completamente o 

cordão umbilical de sua constituição social e pôs em marcha a produção do urbano como 

antessala das relações sociais amparadas na dinâmica do capital representado por essa classe 

social. Os negócios financeiros e comerciais com a terra e os bens agrícolas, particularmente o 

café, exigiu da oligarquia o convívio e a residência na cidade para controlar as repartições 

públicas aproximando os fazendeiros capitalistas de sua posição enquanto classe, i.e., 

aproximando-os dos organismos políticos e do vigor da moderna empresa capitalista cujas 

demandas “eram incompatíveis com o gênero de vida tradicional” (ibid., p. 89). 

A apropriação do urbano por parte dos fazendeiros, suas estratégias políticas e 

contradições marcam a geografia e a história da sociedade brasileira. Na tentativa de capturar 

essas marcas e suas derivações, Francisco de Oliveira (1977 e 1978) observa que a produção 

rural da colônia teve seu mercado e centro de controle no urbano que representou durante o 

período colonial o Estado, enquanto a vida econômica desenvolvia-se no campo. O urbano foi 

o nexo entre a Europa e seus centros administrativos, jurídicos e políticos coloniais 

imaculados a “ferro, fogo e sangue”. No último quarto do século XIX, momento da ascensão 

da burguesia agrária e comercial, os fenômenos que inquietaram objetiva e espiritualmente os 

homens das classes dominantes e do Estado fizeram com que estes voltassem suas obras 

públicas ao urbano para representar o poder da propriedade privada e do mercado no mundo 

tupiniquim. Era a condição da acumulação que incorporava tudo à lógica das mercadorias e 

da propriedade privada, porém uma acumulação limita a estreitas bases produtivas. 

O nexo com o mercado mundial e a necessidade da modernização institucional e 

econômica do país, afirmou Oliveira (1978), condizia à homogeneização dos hábitos, dos 

modos de vida e do cotidiano do capitalista, fazendo com que os fazendeiros paulistas 

assumissem sua situação de personae do capital. O urbano em formação tinha na propriedade 

privada seus elementos centrais, pois correspondia com a materialização do liberalismo. 

Assim, na perspectiva dominante, tudo é arrendado, loteado e vendido. Historicamente essa 
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vem a ser a reprodução do modo de ser do capitalismo brasileiro e, portanto, se repõe como 

conteúdo das relações sociais que conserva seus aspectos negativos em cada período de 

manutenção das condições econômicas baseadas no capital. A urbanização produzida pelo 

aburguesamento da sociedade, especificamente daquela que vivia da renda da produção rural 

e urbana, foi, desde então, moldado à imagem e semelhança das contradições materiais e 

ideológicas desta formação social. A presença incompleta da inserção no mercado nas 

relações capitalistas do país periférico resultou no não rompimento com sua subsunção ao 

centro e, sempre que possível, mimetizou esteticamente a burguesia internacional, buscando 

referência nas cidades europeias e estadunidenses sem, entretanto, mimetizar seus conteúdos. 

 As primeiras estratégias de classe a serem incorporadas à urbanização e a um 

urbanismo em gérmen estão presentes nas intenções de João Teodoro Xavier de Matos que, 

na qualidade de presidente da província de São Paulo pelo Partido Conservador entre 1872 e 

1875, expressava sua finalidade de transformar a cidade, segundo Ackel e Campos (2008a), 

“em pólo residencial e de negócios, concentrando o impulso de desenvolvimento da província 

e atraindo os detentores do poder econômico, até então dispersos pelo interior” (ACKEL e 

CAMPOS, 2008a, p. 16). Objetivamente as funções internas da cidade, como centralidade 

econômica e política dos fazendeiros, restringiu à constituição da indústria, porém, 

posteriormente, essa centralidade fomentará de modo decisivo sua expansão.  

A função regional da cidade de São Paulo, no sentido das relações sociais produzidas 

pelo processo entre urbanização e concentração de excedentes, configurou também como 

importante fator para a constituição do proletariado urbano. A criação da Hospedaria do 

Imigrante em 1888, na Mooca, no ano da abolição formal da escravidão, é representativa da 

transição das relações de trabalho e impulsionou o destino dos imigrantes para cidade de São 

Paulo. Não tardou para que a cidade recebesse elevado número de europeus, principalmente 

italianos, alemães, portugueses, espanhóis e eslavos71. A transição do trabalho escravo para o 

livre, decerto, não foi auto-excludente, pelo contrário, foi a base para a superexploração do 

trabalho, na cidade e no campo; uma vez que na ausência da constituição de um proletariado 

que fizesse frente às variadas formas de exploração do trabalho e na presença dos resquícios 

das relações de trabalho compulsório que não previa limites às formas de exploração, 
																																																								
71 Em 1882, antes da criação da Hospedaria, os imigrantes chegavam em São Paulo na estação ferroviária da Luz e 
eram levados ao alojamento do Bom Retiro, onde, segundo Feldman e Lemes (2011), os imigrantes “recebiam abrigo 
temporário” (FELDMAN e LEME, 2011, p. 137). A Hospedaria do Imigrante, criada em 1888, foi vinculada em 1892 
à recém-criada Secretária de Agricultura, Comércio e Obras Públicas. Em 1905 sua administração passou para o 
Departamento de Terras, Colonização e Imigração que foi transformado, posteriormente, em Serviço de Colonização e 
Imigração. Entre 1967/8, durante a ditatura civil-militar, foi criada a Secretaria de Estado da Promoção Social e a 
hospedaria trocou seu nome para Departamento do Migrante e em 1978 deixou de funcionar 
(http://museudaimigracao.org.br/o-museu/historico/, acessado em 10/agosto/2014). 
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permaneceram formas de remuneração abaixo dos elementos necessários à reprodução da 

força de trabalho72. 

Junto à exploração excedente do trabalho, houve o aumento do volume de 

“trabalhadores livres” incorporados às fazendas e ao mercado urbano, constituindo a 

formação do proletariado. Até sob este aspecto verifica-se a debilidade da industrialização 

brasileira, neste o crescimento demográfico urbano esteve aquém da explosão das cidades 

europeias e estadunidenses. Enquanto o número de habitantes de São Paulo variou de 21.933 

em 1836 para 239.820 em 1900 (EMPLASA, 2001), segundo Hobsbawm (1996) em Viena o 

salto demográfico variou de cerca de 400 mil habitantes em 1846 para mais de 700 mil em 

1880, em Berlim a variação foi de 378 mil em 1849 para cerca de 1 milhão em 1875, em Paris 

e Londres com, respectivamente, 1 milhão e 2,5 milhões em 1851 passaram a 1,9 milhão e 3,9 

milhões em 1881. Hobsbawm (1996) ainda ressalta que as cidades europeias perdiam seu 

brilho se comparadas com os casos “além-mar”, referindo-se a Chicago e Melbourne nos 

EUA. Em São Paulo, a população só superou 1 milhão de habitantes em 1940, aliás a 

população da cidade manteve-se atrás do Rio de Janeiro (Distrito Federal no período), 

Salvador e Recife até 1890. Somente depois deste período, no início do século XX, as capitais 

das províncias do Nordeste como São Luís, Teresina, Fortaleza, Natal, Maceió, Aracaju e 

João Pessoa tiveram composição demográfica inferior a São Paulo, diferença que aumentará 

nas décadas seguintes (EMPLASA, 2001). 

Segundo dados Emplasa (2001) contata-se que a elevação da população na cidade de 

São Paulo ocorreu no período posterior à construção da hospedaria. De 1872 a 1886, o 

número de habitantes variou de 31.385 para 47.697, chegando a 64.934 em 1890. O 

crescimento demográfico da cidade foi percentualmente superior em relação ao Estado, 

principalmente a partir do ano de 1890, momento em que a indústria passa a ser elemento 

presente na vida urbana em processo de consolidação. Entretanto, a indústria figurará até 

meados dos anos 1930 como aspecto secundário da vida econômica e cotidiana geral do país.  

A lenta transição do trabalho escravo para o livre deu origem à hospedaria do 

imigrante que ocorreu no mesmo ano da abolição formal da escravidão no país, 1888. A 
																																																								
72 Por esse, entre outros motivos, diz Prado Jr. (2004) que a abolição demorou para eliminar, “pelo menos em alguns 
lugares, acentuados traços escravistas que permaneceram de fato à margem do regime legal de trabalho livre. Mas 
essas sobrevivências escravistas /.../ longe de constituírem obstáculos ao progresso e desenvolvimento do capitalismo, 
lhe tem sido altamente favorável, pois contribuem para a compressão da remuneração do trabalho, ampliando com isso 
a parte da mais-valia, e favorecendo, por conseguinte, a acumulação capitalista. O que sobra do escravismo representa 
assim um elemento de que o capitalismo se prevalece, e em que frequentemente se apoia, uma vez que o baixo custo 
da mão-de-obra torna possível em muitos casos a sobrevivência de empreendimentos de outra forma deficitários. É 
assim errado, e da maior gravidade /.../ supor que tais remanescentes escravistas poderão ser eliminados, e eliminadas 
com isso algumas formas mais brutais de exploração do trabalho, pelo simples progresso e maior difusão das relações 
capitalistas de trabalho e produção” (PRADO JR., 2004b, p. 97). 
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princípio, a alteração das relações de trabalho na cidade de São Paulo foi sentida pela 

diminuição do número de escravos urbanos até sua extinção formal, levando em consideração 

que o recenseamento foi o álibi abstrato da funcionalidade da lei e da supostamente completa 

modernização e formalização do trabalho livre. Como mostra a tabela 1, entre 1836 e 1886 a 

queda foi respectivamente de 5.319 para 493 escravos, ou da variação de 24% da população 

total da cidade em 1836 para apenas 1% da desta em 1886. Enquanto isso, o número de 

imigrantes na província e na cidade ampliou, em termos absolutos e relativos73. 

A situação deste mercado articulou-se com a promoção da localidade ao comércio 

exterior, a princípio, aos mercados europeu e estadunidense que absorviam o total da 

produção do café. São Paulo tornava-se, aos poucos, local de realização do comércio de todo 

o Oeste Paulista e congregou a concentração dos valores ali criados, auferindo aos poderes 

públicos e privados da cidade a concentração da renda determinada pelo monopólio do 

comércio e pela urbanização que lhe conferia certo poder sobre a distribuição de riquezas. 
Tabela 1 - Cidade de São Paulo: proporção dos escravos sobre a população da cidade - 1836-1886 

Cidade	de	São	Paulo																																																																																																																													
Proporção	dos	Escravos	Sobre	a	População	da	Cidade:																																																																								

1836	–	1886	

Anos	 População	Total		 População	Escrava	
Proporção	de	Escravos												
(em	percentagem)	

1836	 21.933	 5.319	 24,2	
1886	 47.697	 493	 1,0	

Fonte: Emplasa, 2001, vol. II, p. 31.  
Organização: Felipe Saluti Cardoso 

	 
O café foi o principal artigo de exportação brasileira de meados do século XIX até a 

década de 1940, mantendo o monopólio de sua produção. A posição de país foi reafirmada na 

subjetividade das classes dominantes, sintetizada na ideia de que o Brasil era o café. Tal 

subjetividade correspondia à um fator real, de que o grão chegou a contar na balança de 

exportação com mais de 70% do total dos valores exportáveis.  

A ampliação da cidade e da população absorviam as mercadorias e estruturavam a 

rede de circulação do café. O capital obtido pela agroexportação foi revertido em “bancos que 

crescem e aumentam em número por decorrência da intensificação das atividades que 
																																																								
73 Até 1886 imigraram 20.968 italianos, 13.253 portugueses e 1.347 espanhóis para o Estado de São Paulo, entre 1887 
e 1900 imigraram, na mesma ordem, 564.800, 72.825 e 93.777, entre 1901 e 1920 a imigração foi de 278.807, 201.426 
e 229.362, entre 1921 e 1934 foram 75.925, 118.483 e 61.323, entre 1935 e 1940 imigraram 5.753, 24.325 e 1.834. A 
partir de 1940 há uma queda na imigração, assim entre 1941 e 1945 imigração de italiano, portugueses e espanhóis foi, 
respectivamente, de 37, 276 e 69 (EMPLASA, 2001, Vol. II, p. 38). Maior parte destes imigrantes fixou-se na cidade 
de São Paulo, em 1934 os imigrantes residentes na cidade contabilizavam 85.782 italianos, 79.465 portugueses e 
34.517 espanhóis. Os japoneses imigram a princípio entre 1901 e 1920, 28.903 somente neste período, sendo 132.725 
entre 1921 e 1934, 26.441 entre 1935 e 1940 e, por fim, 1.645 entre 1941 e 1945. Em 1934, o número de lituanos 
residentes no Estado de São Paulo somava 15.640 e na cidade 10.470, a intensa imigração de lituanos contribuiu para a 
formação da Vila Zelina (ibid., p. 44 e 48). 
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gravitam em torno desse ambiente de negócios” (SANTOS, 2013, p .51) envolvendo também 

o capital monopolista internacional. Segundo Eva Blay (1985) em 1884 haviam em São Paulo 

7 agências bancárias, sendo 3 delas internacionais74. A centralização bancário-financeira 

permitiu aos capitais nacional e estrangeiro apropriarem-se do valor e controlarem o comércio 

do café através do crédito e da realização das mercadorias agrícolas dentro e fora do país75. 

Outros negócios iam sendo criados em função do crédito e da emissão de moedas 

aprovada pelas reformas financeira e bancária de novembro de 1889. A política denominada 

de “encilhamento”, que atenderia a demanda dos negócios e aumentaria o volume de meio 

circulante – moeda/dinheiro –, levou, porém, à especulação e o furor econômico liberal dos 

primeiros anos da República (1889-1891), à inflação generalizada e à primeira crise da década 

de 1890. O crédito e a emissão de moeda realizada simultaneamente por três instituições 

bancárias estavam muitas vezes associados com a modernização da sociedade imposta pela 

ideologia alienígena das economias metropolitanas de que o processo de ascensão dos 

rendimentos não tinha limites no mercado internacionalizado. Isto foi posto como horizonte 

da internacionalização da mercadoria e da propagação da ideologia liberal do século XIX que 

presava pela ação dos empreendedores.  

O empresariado brasileiro especulou com a emissão de moedas, o jorro de crédito foi 

intenso e um cem números de empresas criadas sem lastro produtivo. A especulação estava 

associada à criação de indústrias, empresas comerciais, companhias de estrada de ferro e 

outros segmentos econômicos cuja existência se resumia à títulos de papel. Segundo Prado Jr. 

(2004a), a aventura liberal e especulativa que durou de 1889 à 1891 quintuplicou o capital 

incorporado no país no intervalor de dois anos, no final deste intervalo só no Rio de Janeiro a 

sociedade que administrava o capital global ligado a ações no mercado financeiro era de 3 

milhões de contos de réis enquanto em novembro de 1889 este montante ultrapassava no país 

pouco mais 800 mil contos de réis. 

A possibilidade de investimentos no comércio e na indústria, até então fragmentada 

regionalmente, passa a ser maior na cidade, concentração que está relacionada indiretamente à 

contradição entre competitividade e proximidade do mercado consumidor. Pequenos e médios 
																																																								
74 Ao todo de 7 agências, são elas: Banco do Brasil, o Banco de Crédito Real de São Paulo, o Banco Mercantil de 
Santos, The New London & Brazilian Bank Ltd., Banco do Minho, Banco Lombardo de Milano e a Casa Bancária de 
Teodoro Reichert (BLAY, 1985, p. 42). 
75 Ao chamar a atenção para a concentração do capital em São Paulo, Eva Blay (1985) retrata este processo à 
ampliação da divisão social do trabalho, sem distinguir as gradações entre as várias formas de desenvolvimento do 
capitalismo em diferentes países, constituindo-se de modo particular com seus aspectos singulares, a autora não 
explicita de que modo essa gradação leva à heterogeneidade e o desenvolvimento desigual das relações produtivas, 
com certos avanços, limites e tensões na divisão social do trabalho levando à frações do capital ao controle de setores 
inteiros em países distintos, de modo distinto o problema é abordado por Francisco de Oliveira (1977) ao tentar 
especificar essa diferenciação do modo de ser do capitalismo e da urbanização brasileira. 
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capitalistas industriais aproximam-se dos centros urbanos cujas relações de produção são mais 

complexas e a infraestrutura possibilita a exploração da força de trabalho. Esses centros, ainda 

em metamorfose entre as dinâmicas da produção colonial e um comércio urbano restrito a 

agroexportação, durante algum tempo impediu a aglomeração industrial, mas também 

concentrava a infraestrutura propícia à centralização de atividades produtivas. Nas palavras de 

José de Souza Martins (1977) a indústria brasileira e a forma pela qual ela se concentra, 
“não surgiu no próprio corpo das relações imediatamente produzidas pelo comércio 
de produtos coloniais, como o café, mas sim nos interstícios dessas relações, à 
margem contra o circuito de trocas estabelecidos pelos importadores. /.../ a gênese 
da indústria brasileira não deve ser buscada nas oscilações da economia do café, na 
alternância de períodos de crise e falta de crise. /.../ o aparecimento da indústria está 
vinculado à um complexo de relações de produção que não pode ser reduzido ao 
binômio café-indústria. É nesse plano que se pode dizer que é improvável a hipótese 
de que a indústria brasileira já nasceu como grande empresa /.../ os principais grupos 
econômicos, os que se tornaram grandes depois, surgiram no último quarto do 
século XIX. E praticamente todos eles nasceram para substituir a produção artesanal 
e doméstica ou a produção em pequena escala disseminadas por um grande número 
de pequenos estabelecimentos tanto na capital quanto no interior. Aliás, a indústria 
em São Paulo nasceu distribuída por quase todos os municípios da província. Só 
depois do ‘Encilhamento’ é que passou a concentrar-se na capital e nuns poucos 
municípios importantes do interior, o que completou um processo iniciado com a 
expansão das ferrovias. Nasceram, portanto, para substituir a pequena produção 
intersticial e não para substituir importações” (MARTINS, 1977, p. 9). 
 

O surto liberal criou condições de expansão do crédito e a emissão de moedas na 

transição da monarquia para republica, muitos investimentos foram destinados à província e 

ao município de São Paulo e, segundo Cesar R. S. Santos (2013), estimularam “a compra e 

venda de terrenos numa cidade que se expande territorialmente e em números pelos próprios 

negócios ligados à imigração” (SANTOS, 2013, p. 51). Esta condição repousou, segundo 

Oliveira (1977), nos investimentos de capitais estrangeiros aplicados 
“sobretudo na implantação de infraestrutura de ferrovias e portos, necessária para 
própria reiteração da ‘vocação agrícola’ do País. A implantação de infraestrutura de 
transportes, significou, sem dúvidas, um aumento na produtividade do trabalho do 
setor agroexportador, e a velocidade de sua implantação nos últimos decênios do 
século XIX e primeiros do século XX responde também pelo aprofundamento da 
‘vocação agrícola’ do País” (OLIVEIRA, 1978, p. 20). 
 

A inversão de capitais arregimentada pela carteira de investimentos internacionais era 

lastreada, em partes, nos negócios dos fazendeiros paulistas. A construção das ferrovias que 

estruturou o território para o café, contraditoriamente, criou a base para a protoindústria, 

resultado de uma intersticial da economia herdeira de uma base colonial.  

A indústria concentrou-se ao longo da ferrovia. Sua estrutura permitiu a apropriação 

dos fundos de vale, de terrenos ao longo dos rios e potencializou o meio de transporte como 

força produtiva. Os fundos de vale, tidos como insalubres, úmidos, inundáveis, e, portanto, 

pouco transformadas pelo trabalho, mantinham preços abaixo de terrenos “aprazíveis”. A 
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parca transformação do planalto tropical fez com que, a princípio, a inserção de terrenos no 

mercado fosse determinada por fatores naturais; sujeito ao dispêndio de trabalho para sua 

transformação, os terrenos com maior facilidade de ocupação tinham preços superiores. A 

localização elevada, que se distanciava da umidade, de insetos, de animais e de doenças, 

conferia aos terrenos um preço de monopólio. Mas, a produção do espaço converte o preço do 

solo num complexo de problemas sociais, anulando fatores exclusivamente naturais76. 

A proximidade de água limpa barateava o uso de insumos produtivos e a presença de 

grandes terrenos à serem incorporados nos negócios permitiu a construção de casa proletárias 

e outras formas de renda. Subjaz a esse processo a concentração de uma população a ser 

incorporada na produção industrial e compulsoriamente alijada ao mercado. A princípio, o 

imigrante recém egresso cumpriu o papel de força de trabalho, não sem tensões, pois dada a 

condição da formação de uma classe social, o seu potencial explosivo estava presente desde a 

sua chegada. O imigrante levava consigo, junto à prole, as ideias revolucionárias de um novo 

mundo. A ausência de uma base industrial para suprir a ascensão plena de setores produtivos 

baseados na maquinaria foi invertida pela importação de bens de capital e de produção 

oriundos dos países centrais a partir das divisas do café. Tal procedimento impediu, segundo 

Negri (1996), uma modernização endógena do sistema produtivo, deste modo a indústria 

brasileira emergiu na sombra da economia internacional, nos interstícios da agroexportação e 

na dinâmica da produção do café.  

Em muitas industrias, como identificou Martins (1994), desenvolveram-se oficinas 

para manter os equipamentos obtidos no mercado internacional. Essas seriam as condições 

preliminares da formação da indústria em São Paulo, sua permanência no município e, 

simultaneamente, a construção de vilas e bairros operários que constituíram pequenos centros 

espalhados como “manchas de óleo” no entorno do centro administrativo da cidade. 

A primeira ferrovia a ser construída no planalto foi a São Paulo Railway em 1867, sua 

presença impulsionou a centralização de atividades comerciais na cidade, enquanto sua 

modernização e a produção de uma estrutura que permitia a intensificação da vida urbana 

configurou, mais tarde, a industrialização em seu entorno imediato. A construção da ferrovia, 

por sua vez, estendeu-se pelo vale do Tamanduateí ultrapassando o local de encontro com o 

rio Tietê, seguiu os traçados de noroeste a sudeste e, em seus extremos, alcançava Jundiaí e o 

porto de Santos. Diferente das antigas vias de comunicação e circulação em formas de 

topografia variada cuja força matriz era de origem animal, o traçado da ferrovia acompanhou 

																																																								
76 Para tanto ver Marx (1985a, vol. V) e Harvey (1990) especialmente os capítulos que os autores tratam da renda 
absoluta e diferencial da terra. 
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áreas de topografia mais plana e de fácil acesso, no limite margeava localidades mais altas e 

valorizadas da cidade (PRADO JR., 1977). Sinteticamente, Bruno (1984) ao descrever os 

arredores e limites da cidade abordou a construção das ferrovias em São Paulo, enfatiza que 

no ano de 1875 sua importância para a municipalidade esteve associada à realização do 

ímpeto da classe dominante que realizava seus interesses em transformar seus arredores em 
“pivô de todas as comunicações ferroviárias da província, insistia que São Paulo 
fosse o ponto de partida da estrada de ferro de Bragança. Nesse mesmo ano foi 
aberto o tráfego da Sorocabana entre a capital de São Paulo e Sorocaba. E passou a 
funcionar a estrada de ferro do Norte, da cidade de São Paulo até Mogi das Cruzes, 
em 1876 até Jacareí e Taubaté, em 1877 até o porto de Cachoeira e logo depois até a 
Corte” (p. 1060)77. 
 

A ferrovia potencializou a realização do café e erigiu como força produtiva e social, 

atraindo investidores industriais e o proletariado desprovido de meios de subsistência. 

Segundo dados da Emplasa (2001) e como mostra tabela 2, enquanto entre 1870 e 1879 

somente 11 estabelecimentos industriais foram fundados na cidade de São Paulo, entre 1880 e 

1889 foram fundadas 78 indústrias, já entre 1890 e 1899 a quantidade de estabelecimentos 

industriais era de 299, sendo que a concentração exponencial do número de estabelecimentos 

industriais ocorrerá de modo mais intenso a partir das décadas de 1910 e 192078. 

A onda especulativa do início da República e a construção das linhas férreas para o 

escoamento de produtos ligados a agroexportação, como vimos, estimulou a concentração 

industrial na cidade. Em 1907 o número de estabelecimentos industriais em São Paulo era de 

314 unidades e o número de operários de 22.355, no Distrito Federal (Rio de Janeiro à época) 

o número de unidades industriais era de 652 e o de operários 35.104. Em 1912, São Paulo 

ultrapassou o Rio de Janeiro na quantidade de operários e de estabelecimentos industriais. A 

capital federal perdia dez estabelecimentos industriais e o número de operários caia para de 

22.466, enquanto em São Paulo o número de estabelecimentos industriais passa a ser de 3.321 

e o de operários para 42.843, quase o dobro de operários em relação a capital. 

																																																								
77 O crescimento demográfico, a situação política do país e a instauração das estradas de ferro são sintetizadas por 
Ackel e Campos (2008a) do seguinte modo: “a inauguração da São Paulo Railway em 1867, que ligava as áreas 
produtoras de café ao porto de Santos, passando por São Paulo; a afirmação da cidade como entroncamentos 
ferroviários, com a Estrada de Ferro Sorocabana em 1875 e a Estrada de Ferro São Paulo-Rio, depois Dom Pedro II, 
em 1877; e o comprometimento da expansão de suas rivais Campinas e Santos com as epidemias de febre amarela, 
ameaça inexistente na capital, o crescimento da cidade recebeu impulso decisivo. Abolição e imigração contribuíram, 
após 1880, para um intenso crescimento demográfico. A população da cidade, que por ocasião da inauguração da 
ferrovia era de cerca de 26 mil habitantes, em 1890 já havia atingido 65 mil. Nos três anos seguintes, esse número 
quase dobrou, superando os 120 mil, dos quais mais de 70 mil eram estrangeiros. O censo de 1900 apontaria quase 240 
mil” (ACKEL e CAMPOS, 2008a, p. 15). A estrada de ferro ao norte da cidade, a Central do Brasil, ainda atendia “às 
obras de abastecimento de água nos mananciais da serra” (ACKEL e CAMPOS, 2008a, p. 15). 
78 Evidentemente, o número de estabelecimento no decorrer do período oscilou, a fundação significa a abertura do 
capital o que não significa a sua permanência no mercado, pois a concorrência e as crises inerentes ao capital 
compreendem a falência e o deslocamento de empresas mudando a sua razão social, entretanto isso não compromete a 
verificação dos investimentos industriais na cidade. 
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Tabela 2 - Cidade de São Paulo: repartição de estabelecimentos industriais, segundo data de sua fundação 

Cidade	de	São	Paulo																																																																																																		
Repartição	dos	estabelecimentos	
industriais,	segundo	as	data	de	

sua	Fundação	

Datas		 Estabelecimentos	
1850-54	 2	
1855-59	 -	
1860-64	 1	
1865-69	 2	
1870-74	 7	
1875-79	 4	
1880-84	 23	
1885-89	 55	
1890-94	 138	
1895-99	 161	
1900-04	 334	
1905-09	 414	
1910-14	 1.038	
1915-19	 1.867	

Fonte: Emplasa, 2001, vol. II, p. 76. 
Organização: Felipe Saluti Cardoso 
 

A ferrovia foi base da instalação de pequenos centros industriais no entorno da cidade. 

Enquanto a concentração comercial estimulou a formação e consolidação da economia 

urbana. Terrenos antes tidos como obsoletos são abertos e interligados por novas vias de 

transporte ampliando negócios com a terra e, sumamente, a acumulação a ser convertida na 

especulação, enquanto o pequeno surto industrial se mantém em ascendência. Os bairros e 

vilas operárias surgiram como nódulos da estrutura fundiária urbana. Segundo Blay (1985), 

tal processo tornou o mercado de terras um setor atrativo para investimentos com altas taxas 

de lucro, estes “se multiplicam na produção de casa para aluguel: profissionais liberais, donos 

de pequenos comércios ou de oficinas, industriais, fazendeiros, viúvas herdeiras, todas estas 

categorias investem capitais na construção de casas para aluguel” (BLAY, 1985, p. 10-11). 

Como consequência dos investimentos imobiliários que garantiam aos seus 

proprietários altas taxas de rendimento sobre os títulos e posse de terrenos e edificações, a 

urbanização atendeu aos interesses privados a partir de centralidades difusas. Assim, a 

especulação imobiliária assentou-se na transição da economia agroexportadora para a 

incompleta dinâmica propriamente industrial e cuja razão é a reprodução do capital. Na 

descrição de Monbeig (2004), há forte indício deste processo, pois ele foi pleiteado por 
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“ocasião do falecimento de um dos proprietários das velhas chácaras, seus herdeiros, 
ao invés de conservá-las em comum, ou de mantê-las mais ou menos intactas, 
decidiam-se a dividi-las e a colocar suas parcelas à venda. Para tanto constituíam 
uma pequena sociedade, cujo capital se origina da herança. Algumas vezes, os 
herdeiros acharam mais cômodo vender em bloco suas propriedades a agrimensores 
brasileiros ou estrangeiros, e outras vezes, a decisão de lotear e vender as terras eram 
tomadas pelos seus proprietários ainda em vida” (MONBEIG, 2004, p. 55). 
 

Relativamente distante das áreas valorizadas e dos centros político, administrativo e 

comercial da cidade, os loteamentos das várzeas ao longo das ferroviárias e nos limites do 

tecido urbano constituíram os bairros industriais como Ipiranga, Cambuci, Brás, Pari, Luz, 

Bom Retiro, Barra Funda, Água Branca, Lapa, etc., formando um cinturão industrial e 

centralidades produzidas de acordo com o desenvolvimento desigual de formação da cidade. 

No transcorrer da fragmentação de terrenos vendidos para fundação de pequenas indústrias, a 

leste da cidade, em 1890, formou-se o bairro operário e a centralidade de Vila Prudente. 

 
2.1.1 Origens de uma centralidade historicamente determinada 
 

A origem do bairro de Vila Prudente corresponde ao aspecto singular da urbanização 

concretizada pela incipiente e débil industrialização brasileira na transição para o século XX. 

A débil industrialização assegurou a origem de pequenos nucleamentos urbanos uns 

diretamente ligados à ferrovia e outros isolados, este processo produziu uma modernização 

incompleta da sociedade e uma urbanização muito peculiar. Por isso, a partir de um fragmento 

da cidade verifica-se o complexo de relações contraditórias que a formaram envolvendo a 

relação antagônica entre as classes sociais dominantes, a construção de vilas operárias, a 

formação do proletariado urbano, a impossibilidade do usufruto pleno da cidade de classes 

subalternas e a segregação socioespacial. A criação das vilas e a efetivação de múltiplas 

centralidades originam-se na incompletude da industrialização que tornou possível aos 

primeiros proprietários dos terrenos apropriassem-se dos rendimentos da urbanização. Disto 

decorre a formação de centros protoindustriais que se aglomeraram e constituíram o tecido 

urbano fragmentado que, posteriormente, formará a metrópole. 

* 

Na circunvizinhança da ferrovia São Paulo Railway, entre 1871 e 1885, os terrenos 

situados na margem direita do trecho médio do Tamanduateí, os limites institucionais das 

cidades de São Paulo, Santo André e São Caetano do Sul, pertenciam à Matinha Maria 

Pedroso. A área ocupada por chácaras e fazendas, sem muitas alterações em seu entorno, era 

conhecida como Campo Grande, estendia-se no que hoje são, administrativamente, os 

subdistritos do Alto da Mooca, da Água Rasa, do Belenzinho e da Vila Prudente. Aziz Ab’ 
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Saber (2007) 79  descreveu a morfologia original destes terrenos como sendo de colinas 

descontinuas em relação ao “Espigão Central” cuja orientação leste-oeste tinha em seu 

interior o vale do rio Tamanduateí que era rompido pelo ribeirão da Mooca que se localizava 

no interior do “Espigão de Vila Prudente”, sentido oeste-leste. O traçado dos rios dividia os 

terrenos em duas colinas, ao norte a topografia suave ia em direção a Mooca e, ao sul, um 

relevo mais elevado e irregular em direção a Santo André. 

De acordo com o levantamento de Zadra (2010), Martinha Maria Pedroso herdou a 

propriedade de seu falecido marido, Antônio Pedroso, cujas glebas localizavam-se a sudeste 

da Mooca. Ronco e Mauerberg (1989) enfatizam esses terrenos limitavam-se as pastagens até 

meados do século XIX. A introdução da ferrovia e o aumento do preço dos terrenos fez com 

que proprietários e herdeiros das glebas, como Martinha, loteassem e vendessem parcelas de 

suas propriedades lhes assegurando alguma segurança financeira 80 . Chácaras e fazendas 

localizadas entre as colinas no entorno do vale do ribeirão da Mooca (um dos principais 

afluentes do Tamanduateí), passam a ser propriedade de Maria do Carmo Cypariza Rodrigues 

que compra lotes dos terrenos de Martinha em 02 de julho 1880. O terreno, situado a 1,5 km 

de Ipiranga e a 9 km do triângulo central da cidade de São Paulo, era abastecido pelas águas 

dos rios da Mooca e das Vacas que limitavam a propriedade de Maria do Carmo.  

A construção da ferrovia São Paulo Railway que estruturou a sudeste a urbanização 

para além dos limites da cidade no sentido do Brás e do Mooca, alcançava as cidades vizinhas 

de São Caetano e Santo André seguindo, posteriormente, para Santos. A estrada de ferro 

produzia, além do deslocamento (como capital fixo incorporado ao solo), a efetiva introdução 

da propriedade fundiária no mercado urbano. Terras baratas e úmidas atraíam pequenos e 

médios investidores em consequência da alteração do valor (uso e troca) dos terrenos pela 

construção das ferrovias. Por isso, a compra e venda de terrenos conduziu a uma forma 

peculiar de acumulação baseada na reafirmação da propriedade. 

Intensificam-se, portanto, os rendimentos com a propriedade fundiária através da 

absorção do valor de atividades que prescindem do espaço como condição da reprodução 
																																																								
79 Ao tratar dessas colinas, o geógrafo assim as descreveu: “o vale do Tamanduateí, em seu trecho médio, separa 
radicalmente a linha de continuidade do Espigão Central da cidade, em relação ao Espigão de Vila Prudente, que se 
orienta de oeste para leste. Observando-se os mapas topográficos da região de São Paulo, tem-se a impressão ilusória 
de que antigamente teria havido uma continuidade entre o Espigão de Vila Prudente e o Espigão Central, e que o 
entroncamento antigo entre as duas extensas plataformas interfluviais se fazia entre as altas colinas de Vila Prudente e 
as colinas igualmente elevadas do Ipiranga, Aclimação e Paraíso” (AB’SÁBER, 2007, p. 185). 
80 A bibliografia a respeito da Vila Prudente é escassa e de difícil interpretação já que os autores se remetem aos 
processos históricos partindo da leitura unilateral e seus interesses políticos imediatos. Zadra (2010) e Ronco e 
Mauerberg (1989), por exemplo, aproximam-se dos interesses dominantes e, por isso, reconstroem de modo ufanista a 
história do bairro, tendendo à neutralizar ou anular qualquer eminente conflito que surgiu com a produção do urbano. 
Entretanto, foi essa leitura que permitiu-nos extrair detalhes dos investimentos dos italianos no bairro e os impactos de 
uma ideologia e prática liberal de que os “pioneiros” construíram sozinhos a cidade, sem qualquer impacto negativo. 
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social, incluindo aí a produção industrial e a própria moradia. Assim, a contradição inerente 

ao monopólio da propriedade desloca-se para o processo de urbanização que produz a 

segregação e caracteriza a formação de núcleos urbanos dispersos enquanto fragmentos 

mantidos como unidade da cidade cuja estruturação deu-se na relação com o centro 

administrativo e o traçado que conforma o tecido urbano81. 

Os negócios com a propriedade fundiária em São Paulo redefiniram áreas com a 

construção de núcleos comerciais e industriais que mesclavam o uso de solo e a valorização 

com a cristalização do trabalho em edificações, estradas de ferro, vias de comunicação e 

transporte, estruturas de saneamento e outros produtos da urbanização. A produção da cidade 

associava vários tipos de ocupação que manteve um conteúdo social específico e compunha 

as relações de produção estabelecidas pela formação histórica e pela propriedade privada nas 

mãos de poucos empresários; ou, como afirmou Damiani (2010), a propriedade 
“da terra urbana ou potencialmente urbana, disposta na periferia do núcleo arruado, 
esteve concentrada nas mãos desses mesmos empresários. E esses /.../ mantêm um 
corpo de investimentos, que envolve também: ferrovias, instituições bancárias, 
indústrias, produção agrícola para exportação – da cana-de-açúcar ao café – 
empréstimos a juros, a introdução de imigrantes e outros” (DAMIANI, 2010, p. 22). 
  

Entre os investidores estavam os irmãos italianos Bernardino, Panfílio e Emídio 

Falchi. Os burgueses italianos82 iniciaram suas atividades na cidade de São Paulo em 1883. 

Segundo Blay (1985), tinham experiências em inúmeros empreendimentos, foram 

comerciantes, loteadores imobiliários, bancários, rentistas e industriais. Até o final de 1880 

instalaram-se no bairro do Bom Retiro, onde investiram na indústria e no comércio de 

confeitos e chocolate. Seus investimentos, num primeiro momento, não encontravam limites, 

mas a expansão produtiva os impeliu a buscar novas instalações em terrenos mais baratos, 

fora das imediações do Bom Retiro83. 

Ávidos pelo retorno de seus investimentos, os Falchi procuraram o financista italiano 

Serafim Corso e consultaram o engenheiro Antônio Prudente de Morais que procurou terrenos 

para a construção de uma indústria de chocolates. O engenheiro sugeriu a construção da 

																																																								
81 Como afirma Alvarez (2013), por isso as origens do urbanismo na periferia do modo de produção capitalista 
decorrem do “monopólio da propriedade da terra [que] exerce um papel fundamental nas condições de reprodução das 
relações de dominação e da desigualdade socioespacial” (ALVAREZ, 2013, p. 113). 
82 Os irmãos Falchi participaram ativamente de entidades da burguesia italiana e ítalo-brasileira em São Paulo. Emídio 
foi quem mais participou dessas entidades. Zadra (2010) enfatiza que Emídio atuou na constituição da Câmara Italiana 
do Comércio de São Paulo em 1902 e ajudou a financiar na construção do Hospital Umberto I. 
83 Até meados dos anos de 1920 o Bom Retiro é tido como um importante bairro de concentração e impulso industrial, 
destacam Feldman e Leme (2011) que neste local “operários em moradias de aluguel – vilas e cortiços em terrenos 
fundos – habitadas por famílias estrangeiras e brasileiras numerosas; trabalhadores em qualquer qualificação, que 
sobrevivem nas franjas da economia urbano-industrial em expansão, construção e condições urbanas precárias – ruas 
sem asfalto, inadequados serviços de água, esgoto e coleta de lixo, recorrência de enchentes junto ao leito do rio e, 
consequentemente, recorrência de epidemias” (FELDMAN e LEME, 2011, p. 138). 
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indústria em terrenos no entorno na ferrovia. Após a consulta com Antônio Prudente de 

Morais, em 07 de agosto de 1890, os capitalistas italianos compraram um lote de 1.044.400 

m2 de Cypariza Rodrigues por 20 contos de réis, lavrando o documento no 1º Tabelião de 

Notas e registrando formalmente o nome do bairro de Vila Prudente. A oficialização do bairro 

ocorreu em 1898, com a visita do então presidente, Prudente de Morais 84. A iniciativa 

permitiu aos industriais e ao financista conjugarem seus negócios com a nova propriedade, 

para além da instalação da fábrica85. Embora o pequeno surto industrial e a aglomeração 

operária na vila, após sua fundação, os moradores do bairro dependeram política e 

administrativamente da Mooca e do Ipiranga que mantinham cartórios e Distritos de Paz86. 

A estratégia preconizada por Antônio Prudente de Morais e posta em prática pelos 

capitalistas italianos correspondia ao contraditório processo social de urbanização. O ritmo 

acelerado do comércio, da agroexportação e da imigração contribuiu para o aumento 

demográfico das áreas centrais e seu entorno, onde se formou uma massa de trabalhadores 

com baixos salários e disponíveis para a realização de inúmeras tarefas. O rendimento com a 

habitação fez crescer o número de cortiços e moradias coletivas o que levou à ojeriza ao 

trabalhador por parte das classes mais abastadas. Embora muitos proprietários vivessem da 

renda obtida dos cortiços, estes viam como impossível sua convivência com o proletariado 

urbano em formação. Dada essa situação, a Câmara Municipal instituiu em 1886 o Código de 

Posturas, delimitando a construção de “cortiços, casas operárias e cubículos”, sendo, segundo 

o Padrão Municipal de Construção presente no documento, a construção de habitações para as 

classes trabalhadoras “inteiramente proibida no perímetro comercial”. Assim, os proprietários 

dos terrenos só poderiam construir este tipo de habitação com licença e alvará da Câmara87. 

Ackel e Campos (2008a) enfatizam que as formas de segregação aprofundam ainda mais nos 

																																																								
84 Antônio era primo de Prudente de Morais, sendo o o primeiro presidente civil da República no período de 1894 a 
1898. Silveira (2013) destaca que a elegia à elite paulistas não termina na família Morais, os Falchi nomearam o 
chocolate produzido por suas fábricas com o nome do prefeito da cidade de São Paulo no período, “Antônio Prado”. 
85 Serafim Corso, segundo Bruno (1984), limitou-se à participação nos empreendimentos industriais. Os Falchi ao 
residirem no bairro (no “palacete”) participaram mais intensamente no cotidiano da vila. 
86 Em setembro de 1934 foi criado do 26º subdistrito municipal e o Distrito de Paz de Vila Prudente foi oficializado. 
87 A indústria era tida como algo incômodo, por não condizer com os padrões de salubridade dos proprietários 
fundiários e do burguês, o que não se aplicava aos trabalhadores. Indústrias, pequenas fábricas e oficinas, por isso, 
precisavam de autorização para serem instaladas. Dependendo da produção a indústria era proibida na “área 
urbanizada”. O artigo 104 do Código de Posturas de 1886 expressava essa posição e proibia “estabelecerem-se dentro 
da cidade fábricas de sabão, azeite, óleos, velas de sebo, destilação e outros que pela qualidade das matérias-primas e 
os seus produtos e combustível empregado, ou por outros motivos, exalem vapores que tornem a atmosfera, a pureza 
da água potável, ou incomodem a vizinhança. O infrator incorrerá na multa de 30$ e será obrigado a remover o 
estabelecimento para o lugar designado pela Câmara”, já o artigo 105 proibia o estabelecimento de indústrias “sem 
licença da Câmara, sob as mesmas penas antecedentes” e em parágrafo único determinava-se que “no requerimento 
/.../ [e] no alvará de licença, se fará expressa menção no lugar que tem de ser fundada a fábrica, da qualidade das 
matérias-primas e da natureza de seus produtos”. Quem definia a localização industrial era a Câmara, estabelecendo 
assim a localização do proletariado. 
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primeiros anos da República através de “medidas enérgicas contras os cortiços e outras 

formas de moradia popular por parte das autoridades” (ACKEL e CAMPOS, 2008a, p. 22). 

O Código Sanitário de 2 de março de 1894, imposto pelo decreto municipal 233, 

aprofundou as medidas higienistas e de classe ao estabelecer a localização da indústria e do 

proletariado urbano. O artigo 138 deste código proibida a construção de “cortiços, convindo 

que as municipalidades providenciem para que desapareçam os existentes”. Não bastasse a 

proibição dos cortiços e a presença do proletariado nos centros comerciais da cidade; o artigo 

141 instituía que as vilas operárias deveriam “ser estabelecidas fora da aglomeração urbana”. 

A indústria estava também sujeita ao Código Sanitário que a classificava como sendo nociva 

ao convívio na “aglomeração urbana” e classificada, no artigo 149, em três termos 

específicos: incomoda, perigosa e insalubre. Dada essa classificação, o artigo 153 

determinava que localização das fábricas deveria se situar a 2 km da aglomeração urbana, i.e., 

a indústria e o proletariado deveriam estar fora do campo de visão das classes dominantes. 

O pavor ao proletariado fez com que os poderes públicos (estadual e municipal) 

estabelecessem medidas para substituir os cortiços através da construção de edifícios 

administrativos e ornamentos voltados ao “embelezamento da cidade”88. Tais medidas, por 

mais incompletas que fossem, atendiam aos desejos dominantes e fortaleciam o 
“poder municipal na virada do século. No final de 1898, com a posse de Rodrigues 
Alves como Presidente do Estado, a Câmara Municipal, entregue a Antônio da Silva 
Prado, ex-conselheiro imperial e correligionário de Alves no antigo Partido 
Conservador. Não por acaso, Antônio Prado era expoente da família mais rica de 
São Paulo, fazendeiro e líder empresarial nos setores ferroviário, comercial-
exportador, industrial e bancário. Sua permanência à frente da Prefeitura por quatro 
mandatos, de 1899 a 1910, demonstrava o interesse direto dos setores dominantes na 
remodelação da cidade e seu figurino” (ACKEL e CAMPOS, 2008a, p. 23)89. 
 

A configuração política deste período incentivava as iniciativas individuais dos 

industriais em encontrar terrenos maiores e distantes da área tida como “aglomeração 

urbana”, assim as áreas delimitadas para os negócios estariam cindidas das localidades 

destinadas à produção. Prática que sintetiza a contenção ao contato entre as diferentes 

atividades, como a medida instituída em 14 de dezembro de 1900 imposta pela lei municipal 

n.º 498 que isentava os impostos sobre os proprietários de vilas e casas operárias “construídas 

																																																								
88 A respeito da perspectiva de contenção de ampliação do proletariado na cidade de São Paulo, Ackel e Campos 
(2008a) relatam que “a legislação municipal e a política sanitária estadual procuravam expulsar do centro a população 
de baixa renda, coibindo cortiços e outros usos ‘indesejáveis’. Era evidente que o programa urbanístico do início do 
século assava pela eliminação dos estratos populares do cenário urbano. Imaginava-se não apenas a importação, na 
figura do imigrante, de uma nova classe trabalhadora – mais branca, ‘civilizada’ e preferencialmente expurgada de 
seus elementos anarquistas e socialistas – mas também seu assentamento longe das cidades, como a mão-de-obra rural 
requerida por um país ainda visto como ‘essencialmente agrícola’” (ACKEL e CAMPOS, 2008a, p. 25). 
89 A junta de governo provisória, de 15 de novembro de 1889, era constituída por Prudente de Morais, Rangel Pestana 
e Joaquim de Souza Mursa, foi logo dissolvida tornando Morais governador até 1890, quando se candidata ao senado. 
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fora do perímetro urbano, e obedecendo certos requisitos de tamanho e higiene” (BLAY, 

1985, p. 86). Por perímetro urbano a Câmara Municipal entendia a área entre 
“a ‘Rua da Figueira, equina da Rangel Pestana, ruas Santas Rosa, Paula Souza, via 
Tamanduatehy até a linha Inglesa, por esta até as alamedas Antônio Prado, Barão de 
Limeira, Nothman, Rua das Palmeiras, Largo da Santa Cecília, ruas Dona Veridiana, 
Consolação, Major Quedinho, Major Diogo, Santo Amaro, Praça Dr. João Mendes, 
Largo Sete de Setembro, ruas da Glória, São Paulo, Glycério, Hospício, Vinte e 
Cinco de Março, aterrado do Carmo até o ponto de partida’” (BLAY, 1985, p. 86). 
 

A lei não favorecia diretamente o industrial, mas coloca a propriedade privada como 

força diferenciadora do espaço urbano. Embora não houvesse estímulo público aos 

investimentos industriais, as leis evidenciavam a segregação e o controle sobre o trabalhador 

que pagava o aluguel e os bens necessários à sua reprodução no comércio local. A 

consequência deste processo foi o controle intensificado do operário nas vilas cuja 

especificidade residia na sua condição de propriedade “das próprias indústrias empregadoras e 

se destinam basicamente ao uso da força de trabalho ligada à empresa. Originariamente estas 

vilas são construídas pelas próprias indústrias ou são compradas já prontas” (ibid., p. 11). 

Destaca Bruno (1984) que a “formação de alguns dos bairros fabris /.../ [como] rua do 

Gasômetro, Brás, Mooca, Bom Retiro, Belenzinho, Vila Prudente, Cambuci e Ipiranga, Pari, 

Luz, Barra Funda, Água Branca, Lapa” (BRUNO, 1984, p. 1181) tornou a urbanização 

descontínua em relação ao centro da cidade. No contexto dessas relações, a burguesia 

industrial apropriou-se do lucro obtido na produção e pela potencial renda obtida no processo 

de urbanização, alocando suas propriedades, na expressão de Langenbuch (1968), em 

povoados-estações e em bairros-isolados no entorno ferroviário. Além disso, a herança da 

economia colonial e a lenta transição das relações de trabalho (do escravo para o livre) 

converteu o trabalhador em força necessária à produção da cidade, porém, excluindo-o 

contraditoriamente do que havia de melhor da vida urbana. A presença do proletariado era 

indesejada, mas necessária para a produção de riquezas. 

O aspecto deste conservadorismo foi representado por Gomes Cardim em sua “Planta 

Geral da Capital” elaborada em 1897, ver mapa 890. Com medidas desproporcionais, a planta, 

representava a cidade como uma unidade, ali foram evidenciados os arruamentos desconexos 

de bairros que se formaram no final do século XIX, dentro e fora do perímetro urbano. À 

época, Cardim, tentava dar a ideia de coerência ao todo e enfatizou, de modo exagerado, 

novos loteamentos como a Vila Prudente, Vila Cerqueira Cesar, Vila Clementino, Vila 

Gomes Cardim, etc. Essa noção exagerada do traçado da urbanização também corresponde à 
																																																								
90 A representação cartográfica expressa a posição de classe de Gomes Cardim, por isso o exagero nas dimensões do 
bairro que leva seu nome. A propriedade recém adquirida aumentou as posses de Cardim pela renda obtida do 
loteamento. 
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autoimagem da burguesia paulista que, neste e em outros períodos, exagera na representação 

de sua grandeza, sem deixar de exaltar o controle social e a busca pela modernização, violenta 

e antagônica, que mimetizava processos alienígenas da vida social brasileira. 

A estratégia dos Falchi, em construir a vila e lotear o bairro, baseou-se na tendência 

posta pela incipiente e fragmentada industrialização que criou formas de apropriação de valor 

envolvendo, além dos investimentos industriais, rendimentos com a propriedade imobiliário e 

a extensão do processo de urbanização, bem como através das condições a concentração do 

proletariado em áreas distantes do perímetro urbanizado. 

Após a compra da gleba, os italianos rapidamente lotearam e venderam os terrenos e 

empreenderam a construção de diversos estabelecimentos. A distância relativa das estações 

ferroviárias – 1,5 km da Mooca e 1,0 km do Ipiranga – permitia aos proprietários rendimentos 

com a futura urbanização. Segundo Langenbuch (1968), essa prática que se tornava comum 

entre os loteadores imobiliário a partir de 1890, “engendrava uma especulação imobiliária, 

que repousava em grande certeza de que os terrenos tinham sua valorização assegurada em 

função do crescimento urbano” (LANGENBUCH, 1968, p. 122). As variadas formas de 

especulação levavam os proprietários a empreenderem na “aquisição de lotes visando apenas 

fins lucrativos, os quais consequentemente permanecem desocupados” (ibid., p. 122), porém, 

os loteadores se beneficiariam deste processo, pois a urbanização, “seguramente não tardará a 

alcançar o local” (ibid., p. 122).  

Os bairros fabris conformam uma unidade com o centro administrativo da cidade, mas 

como fragmentos dispersos. Como percebeu Langenbuch (1968), esses bairros estavam 

“territorialmente separados da cidade e circundados pelo campo” (ibid., , p. 127). Sob o 

mesmo contexto, Monbeig (2004) identificou que os loteamentos ordenados pelas estações 

ferroviárias e nos terrenos de seu entorno, bem como aqueles localizados nas faixas ao longo 

do rio Tamanduateí 
“como os de Vila Independência, da Vila Carioca, de Heliópolis e da Vila Sacomã – 
levaram a cidade até a serra. Ao longo da ferrovia, o desenvolvimento do Parque da 
Mooca e da Vila Prudente acabou alcançando o antigo lugarejo de São Caetano. Aí 
nasceu uma área suburbana industrial compreendendo não apenas São Caetano, mas 
também Santo André, com seu bairro Utinga, reforçado pela presença da ferrovia e 
de diversas fábricas” (MONBEIG, 2004, p. 63)91. 

 

																																																								
91 Cenni (1960) descreve um processo semelhantes quando afirma que com “a criação de novas indústrias, surgiam 
estabelecimentos em localidades que mais tarde se transformariam em outros tantos bairros fabris. Sobre uma colina, 
da qual se avistavam Vila Mariana, São Caetano e a cidade, defronte ao Ipiranga, os irmãos Emídio, Panfílio e 
Bernardino Falchi fundavam, em 1890, uma indústria cerâmica. O novo centro era ligado a S. Paulo por duas ruas que 
levavam, uma à estação do Ipiranga e outra ao alto da Mooca. Dos seus 600 habitantes iniciais, todos italianos, 
algumas dezenas se dedicavam à agricultura em terras circunstantes, irrigadas pelos rios Mooca e Das Vacas. A seguir, 
surgiram uma pequena escola, uma fábrica de macarrão e dois açougues. A localidade foi chamada ‘Vila Prudente’ /.../ 
mais tarde iria se tornar num dos bairros fabris mais importantes da cidade” (CENNI, 1960, p. 201-2). 
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Mapa 8 - Planta Geral da Capital de São Paulo de 1897 

Fonte: EMÍDIO & PASSOS, 2009, p. 37. 
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Na prática os Falchi, ao construírem as vilas operárias, apropriaram-se de formas 

variadas de valor cristalizado e produzido no processo de urbanização, reproduzindo as 

características históricas da burguesia deste período. Como mostra a figura 6, a planta 

elaborada pelos proprietários em 1891 registra a divisão dos quarteirões, das médias 

propriedades, das áreas destinadas à habitação operária e das fábricas voltadas à produção de 

sabão fino e grosso, seda e graxa para calçados, chocolate, tecido e telhas (cerâmica)92. 
Figura 6 - Loteamento de Vila Prudente elaborado pelo irmãos Falchi em 1890 

 
Fonte: RONCO & MAUERBERG, 1989, p. 35. 

																																																								
92 O núcleo urbano foi desenhado por um arruamento simples, muitas ruas mantém o mesmo desenho e nome até os 
dias atuais, como as ruas Cavour, Dante Alighieri, Fidelis Papini e Américo Vespucci, todas ao norte e paralelas do 
antigo rio da Mooca, hoje Av. Anhaia Mello, exceto a rua Américo Vespucci que é perpendicular ao antigo rio e a 
avenida. Essas ruas encontram-se nos limites do raio de 500 m do metrô e do monotrilho, no interior da denominada 
centralidade polar instituída pela PMSP com o PDE (SEMPLA, 2004). Diferentes do que afirmam os técnicos do 
GESP e da PMSP, que as centralidades polares e lineares são estruturadas unilateralmente por ação do Estado, a 
centralidade foi produzida histórica e socialmente, mantêm-se também de acordo com essas condições, podendo ser 
reproduzida como um espaço alienado de sua história. 
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Embora a vasta áreas para a ocupação a leste, outros fatores estabeleciam o traçado 

original da formação da vila e a constituição de sua centralidade, a saber: a distância relativa 

das estações ferroviárias, os rios da Mooca e das Vacas, a Estrada da Invernada e o o 

“patrimônio das olarias” dos irmãos Falchi (ver foto 2). Por isso, a centralidade objetivamente 

se forma de acordo com o processo social do uso e função atribuído ao espaço produzido que, 

no caso da Vila Prudente, foi definido pelo poder dos rendimentos que poderiam ser obtidos 

com a propriedade e as atividades industriais que prescindem a superexploração da massa de 

trabalhadores que ali se concentram e pelo relativo isolamento do bairro. Na descrição 

hiperbólica de Bruno (1984), “os irmãos Falchi haviam transformado o antigo e deserto local 

de Vila Prudente em vila fabril cheia de vida e de trabalho, com comércio desenvolvido, 

fábricas, escolas, residências mais ou menos confortáveis” (BRUNO, 1984, p. 1182). 
Foto 2 - Olaria Vila Prudente na primeira década do século XX 

 
Fonte: ZADRA, 2010, p. 6693. 
 

O monopólio da terra, econômica e politicamente, permitiu aos proprietários 

explorarem a o solo argiloso e a abundância de água dos rios da Mooca e das Vacas. Os 

irmãos Falchi juntos à Serafim Corso e à Alexandre Bhemer, estabeleceram sociedade e 

fundaram em 1891 a “Olaria de Vila Prudente”, como apresentado na foto 2. A princípio, a 

olaria atendia a produção na própria vila, com o crescimento da produção e a necessidade de 

diversificação das mercadorias são incorporados na sociedade industrial os irmãos franceses 

Antoine, Ernest e Henry Sacomã (os irmãos Sacomã). Com seus 10 mil m2, os trabalhadores 

da olaria produziam tijolos e telhas para a construção de edifícios, casas e fábricas que se 

instalaram na vila e em seus arredores. A larga produção, segundo Bruno (1984), envolvia 

																																																								
93 A fábrica ficava próxima ao local de retirada de argila. Com o esgotamento desta fonte, a exploração deu-se na Vila 
Ema e no Parque Sevilha. O terreno que ocupava a indústria está a 500 metros das estações do metrô e do monotrilho. 
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grande “número de menores a contar com cinco anos de idade, ocupados em serviços fabris, 

recebendo salários que começavam por duzentos réis a diária” (BRUNO, 1984, p. 1182)94. 

A presença e aglomeração da classe operária nas vilas, porém, formavam potenciais 

núcleos explosivos de manifestações, como ocorreu em 1907 e, posteriormente, nas 

mobilizações e greves de 1917 e 1919 que começaram na cidade de São Paulo. Nessas três 

greves as reivindicações pautaram-se na regulamentação do trabalho infantil e feminino nas 

fábricas, nas medidas trabalhistas e na redução do preços do aluguel e da alimentação95. A 

greve de 1917, sobretudo, teve início nas duas fábricas têxteis e na vila operária do 

Cotonifício Crespi na Mooca, tal mobilização teve presença marcante de operários e camadas 

inteiras de funcionários públicos, bem como estendeu-se para outros estados; de todo modo 

esta era a resposta do proletariado urbano a reprodução das relações sociais baseadas na 

superexploração do trabalho presente dentro e fora das fábricas. Desde os anos de 1880, nos 

bairros de grande concentração de operários e imigrantes, era patente a presença do Estado 

com seu braço armado para conter manifestações de caráter “subversivo”96. 

Do último quarto do século XIX até meados da década de 1930, constata Cenni 

(1960), “muitos imigrantes que se tinham dirigido ao campo procuravam sucessivamente as 

cidades, ou, chegando ao Brasil, empregavam-se diretamente nos estabelecimentos 

industriais, pois vieram em levas sucessivas da Itália /.../ grandes grupos operários” (CENNI, 

1960, p. 202). Há, portanto, a concentração de imigrantes nos bairros fabris. Segundo José de 

Souza Martins (2004), a burguesia industrial via no imigrante somente a força física, 

independente de sua origem ou “pátria”97. O proletariado urbano, sobretudo o imigrante 

																																																								
94 A presença de menores na produção, sobretudo nas vilas operárias, foi comum até as greves de 1917. Além de 
menores empregados nas fábricas Falchi, até 1917, encontravam-se “crianças de 12, 13 e 14 anos, no Cotonifício 
Crespi, onde elas eram espancadas pelo mestre de fiação” (BLAY, 1985, p. 267), na vila Maria Zélia no centro 
industrial de Jorge Street, haviam mais de “3.000 menores trabalhando 10 horas diárias, como adultos” (ibid., p. 267). 
95 Nas pautas de reivindicação das greves de 1917 e 1919, constava a redução do “dia de 8 horas de trabalho, repouso 
semanal de 36 horas, salário mínimo baseado no custo dos alimentos, salário igual para mulheres, proibição do 
trabalho de menores de 14 anos e de mulheres à noite e mais uma reivindicação: ‘redução imediata dos aluguéis’, ao 
que se acrescenta: ‘deverá ser concedida uma moratória para os débitos atrasados’, a critério de um conselho de 
alimentação e aluguel a ser criado” (BLAY, 1985, p. 146). 
96 A exemplo da força policial nos bairros operários pode-se citar a guarda urbana ou “ronda dos subúrbios operários” 
que em 1886 era constituída de 150 praças do Corpo Policial Permanente ou Força Policial Urbana, ampliado de 340 
para 460 homens entre 1890 e 1891. Com a expansão da cidade, em 1892, a “força” que organizava a Companhia de 
Urbanos e a Seção de Cavalaria foi extinta e substituída por cinco corpos militares de vigília urbana. Esta organização 
foi denominada como Quinto Corpo Militar de Polícia e tinha como propósito conter movimentos “atípicos”, 
sobretudo de caráter reivindicativo, grevista, sindicalista e revolucionário (BLAY, 1985 e BRUNO, 1984). Em 1911 
com a substituição das caixas de serviço de telégrafo nos limites do tecido urbanizado, ampliava-se o controle da 
prefeitura sobre o “subúrbio”. Segundo Bruno (1984), a cidade abrangia “uma vasta área tendo por limites os bairros 
de Vila Prudente, Penha, Santana, Lapa, Pinheiros, Vila Maria e Ipiranga” (BRUNO, 1984, p. 1211). Estas localidades 
definem os limites da cidade e da metrópole em gestação, como fragmentos da cidade ou pequenas centralidades que 
criaram uma dinâmica contraditória com os centros de concentração de riqueza. 
97 A historiografia construída por representantes políticos locais afirma o “caráter pioneiro” da burguesia, negando a 
exploração que marcou a formação do bairro. Ronco e Mauerberg (1989), bem como Zadra (2010), descrevem um 
cristianismo filantrópico na ação dos burgueses italianos, ao invés de identificarem suas estratégias que repousavam no 
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italiano, era tratado como “braço” por seus compatriotas burgueses, o que elimina qualquer 

romantismo pitoresco da imagem do burguês italiano como filantropo ou pioneiro 

progressista que presava pela integridade ou pela identidade cultural e linguística dos 

operários de sua pátria 98 . A única nacionalidade que o burguês reconhecia era a da 

propriedade e do dinheiro. O único vínculo que unia o burguês ao proletariado italiano era a 

condição da relação de propriedade e de produção, o que possibilitava o alto grau de 

exploração do proletariado pelas classes dominantes. Para o burguês, brasileiro ou italiano, o 

trabalhador deveria subordinar-se à sua ação, força e cultura (incluindo aí a religião)99. 

Para ampliar o número de “braços” na vila, no decênio entre 1890 a 1900, Emídio 

Falchi estimulou a chegada de imigrantes italianos para trabalhar nas indústrias e se instalar 

naquela localidade. Para arregimentar os imigrantes trabalhadores, segundo Ronco e 

Mauerberg (1989), além da construção da vila operárias o estímulo à fixação de operários na 

vila foi preconizado por Emídio Falchi pela implantação de um programa de crédito para a 

compra de imóveis e materiais de construção – telhas e tijolos –, anunciado na Câmara do 

Comércio, nos principais jornais da cidade e na hospedaria do imigrante.  

Os proprietários italianos procuravam meios para vender seus terrenos e as 

mercadorias da olaria. As casas foram construídas pelos próprios operários ou por mutirões de 

nos finais de semana, o que barateava o preço da força de trabalho ao subtrair do salário as 

despesas com as vivendas. Segundo Cenni (1960), os operários ao se fixarem nas vilas 

obtinham água do rio e, em “tempo livre”, além de construírem suas habitações, cuidavam de 

hortas. O trabalho na indústria, a dívida e o aluguel permitiam aos proprietários o controle do 

ritmo e da organização da vida dos trabalhadores dentro e fora da fábrica, eliminando os 

																																																																																																																																																																													
máximo da exploração dos “braços”. Ou, por exemplo, nas palavras de Ronco e Mauerberg (1989), do “Cavalheiro 
Emídio Falchi (sic!) [que] resolveu então implantar um programa de financiamento àqueles que mais necessitavam 
trabalhar, como fizera outrora, mas agora em escala maior, vendendo as telhas e os tijolos da Olaria à preços mais 
acessíveis e os terrenos do loteamento com maiores prazos” (RONCO e MAUERBERG, 1989, p. 59-60). 
98 Segundo estatística industrial de São Paulo de 1935, os italianos detinham “o maior número de fábricas, excluídos, 
evidentemente, o grupo brasileiro” (DIÉGUES JÚNIOR, 1964, p. 231) com 22.721 operários ocupados e 25,9% das 
instalações, somando 2.029 das 7.840 fábricas levantadas e capital de 17.303:220$000. 
99 Souza (2000) diz que, no final do século XIX, existiam diferentes grupos da igreja católica atuando em obras sociais 
no Brasil. Mas, sobretudo, a igreja italiana definia educava o imigrante na moral e nos costumes liberais. Em relação à 
Vila Prudente, a igreja católica uniu forças com os Falchi que, em 1899, doaram à congregação scalabriniana (devotos 
de São Carlos Borromeu) um terreno para construção da capela de Santo Emídio (nome dado pelos Falchi). A capela 
foi construída na década de 1900, onde freiras passaram a ministrar o catecismo em 1908. Os Falchi e Cypariza 
Rodrigues, ao serem procurados pelo padre italiano Giuseppe Marchetti, doaram em 1895 um terreno de 12 mil m2 
para construção da ala feminina do “Orfanato de Artes e Ofícios Cristóvão Colombo”. O padre já havia mobilizado 
recursos para a construção da ala masculina do orfanato no Ipiranga (em dezembro de 1895). Em 1896, com apoio da 
Congregação das Irmãs Missionárias de São Carlos (fundada na Itália em 1895) iniciam-se as obras do orfanato em 
Vila Prudente. Mas, com a morte de Marchetti e a falta de recursos, a ala foi aberta somente em 1904, sendo seu 
diretor o padre Faustino Consoni. Em 1953 o orfanato foi renomeado “Instituto Cristóvão Colombo” e, ainda em 
atividade, passou a ser chamado Casa Madre Assunta Marchetti em 2004. A construção de orfanatos respondeu 
diretamente ao emprego de crianças nas fábricas, estimulando o proletariado as “artes e os ofícios” liberais. 
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limites entre tempo livre e alienado. O vínculo obrigatório dos operários com os burgueses 

fazia com que os primeiros estivessem duplamente presos aos laços de dominação, a saber: 

com o aluguel da habitação e com o crédito de materiais para construção. Assim, capitalista 

como os Falchi, obtinham parcelas do valor pela exploração direta do trabalho na indústria e 

pela obtenção de alíquotas dos salários, derivadas dos juros sobre o crédito contraído para a 

compra de materiais para construção e terrenos ou pela renda sobre o aluguel. 

O mercado imobiliário foi ampliado na transição para o século XX, sendo uma 

realidade em toda a cidade. Este mercado assegurava a reprodução do capital com altas taxas 

de lucro, assim os investimentos “se multiplicam na produção de casas para aluguel: 

profissionais liberais, donos de pequenos comércios e de oficinas, industriais, fazendeiros, 

viúvas herdeiras, todas estas categorias de capitalistas investem na construção de casas para 

aluguel” (BLAY, 1985, p. 10-11). Porém, no caso das vilas operárias o aluguel não foi um 

investimento cujo proprietário distanciava-se do inquilino e cujas alíquotas do aluguel 

permitiam somente a obtenção exclusiva da renda, subtraindo as reformas do imóvel 

depreciado. Pelo contrário, o aluguel na vila operária foi um poderoso instrumento de controle 

sobre o proletariado urbano em formação. Por isso, diz Blay (1985), a “vila operária, é um dos 

bens em que o capital privado investe para tornar possível armazenar a força de trabalho livre 

necessária à produção” (ibid., p. 40), o afastamento da indústria e das vilas operárias “foram 

entendidas como uma forma de isolar o operariado, desligando-o de suas lutas de classe” 

(BLAY, 1985, p. 150). Tal situação, fez com que o preço e a reprodução da força de trabalho 

do operário fossem constantemente rebaixados; ou, como afirmou Caio Prado Jr. (2004), a 

burguesia industrial tinha que manter e reproduzir a “disponibilidade de mão-de-obra e seu 

baixo preço” (PRADO JR., 2004a, p. 259).  

Sobre a formação das vilas operária, Blay (1985) diz que a condição de alta 

rentabilidade sobre o trabalho fez dos Falchi “um dos primeiros industriais voltados ao 

investimento imobiliário urbano” (BLAY, 1985, p. 47). O loteamento e as indústrias de Vila 

Prudente complementavam seus rendimentos obtidos em outras propriedades, a Colônia 

Umbelina em Penha de França e a Fazenda do Recreio na Estação de Ribeirão Preto da E. F. 

Mogiana. Os italianos também detinham uma casa bancária na rua Florência de Abreu100. 

Mas, os investimentos com a vila operária os propiciou diferentes formas de obtenção do 

valor presente no fundo de consumo ou nos salários dos trabalhadores, fosse pelo aluguel e 

venda de terrenos e imóveis ou pelo sobretrabalho obtido com a atividade industrial. 

																																																								
100 Na década de 1890, diz Bandeira Jr. (1901), os irmão Falchi empreendem em Penha de França a produção de cana-
de-açúcar, álcool e água-ardente e em Ribeirão Preto instalaram outra fábrica de confeitos e chocolate. 
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Mesmo com a saída dos Falchi da Vila Prudente, em 1910, a prática de obtenção de 

renda e de lucros com a mescla entre investimentos imobiliários e industriais permaneceu 

como fundamento da constituição do bairro e do rebaixamento do preço da força de trabalho.  

Ao saírem do bairro, os Falchi, venderam suas propriedades à outros industriais que 

mantiveram as formas de exploração e controle sobre o proletariado instalado no bairro, bem 

como a utilização dos terrenos para a obtenção de renda com o aluguel.  

A princípio pela venda do edifício e dos terrenos da indústria de chocolates que foi 

transferida para a família Pugliese, estes, por sua vez, instalaram no bairro uma tecelagem. 

Mas, em 1907, após o início das atividades, a família Pugliese vendeu as instalações da 

tecelagem e seus terrenos para a “Manufatura de Chapéus Ítalo-Brasileira Oriente” que 

ampliou as atividades industriais e manteve em suas mãos os terrenos para futuro rendimentos 

com a propriedade, dadas as dimensões da fábrica, como mostra a foto 3.  
Foto 3 - Manufatura de Chapéus Ítalo-Brasileira Oriente (1907) 

 
Fonte: ZADRA, 2010, p. 69101. 
 

Os proprietários da indústria de chapéus promoveram a construção de casas voltadas 

aos operários, formando em suas instalações a “Vila Oriente”, construída para atender a 

fábrica. Zadra (2010) relata que as propriedades da indústria eram utilizadas também para 

“oferecer lazer, esporte, cultura e entretenimento aos seus operários, fundando [assim] o 

Oriente Futebol Clube” (ZADRA, 2010, p. 69) 102 . O clube foi administrado pela 

																																																								
101 O terreno da antiga fábrica localiza-se a menos de 500 m das estações do metrô e do monotrilho de Vila Prudente. 
Na pequena colina onde foi fixado o palacete dos Falchi encontrava-se a Praça homônima aos proprietários, hoje o 
local é chamado “Praça do Centenário”, referindo-se data de fundação do bairro (1890-1990). 
102 Fundada em 1923 por Rubino de Oliveira, a Companhia Industrial Paulista de Papel e Papelão montou o time de 
futebol “Búfalo Atlético Clube” em 1950. Os diretores da fábrica também estimulavam atividades culturais como a 
criação da agremiação carnavalesca “Cabeções de Vila Prudente”, em 1939, que deu origem à “Escola de Samba 
Cabeções de Vila Prudente” no ano de 1968, sendo fundida à “Príncipe Negro” em 1982. A fábrica foi desativada em 
1993. Em seu terreno, na rua Cavour nº. 156, em 2010 foi construída a estação de metrô da Vila Prudente. 
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“Manufatura” até a venda da indústria ao Grupo Crespi que, em 1934, assume as propriedades 

e a atividade industrial alterando seu nome para Capelifício Crespi S/A, mantendo a produção 

até 1941. Cenni (1960) constata que o Grupo Crespi, como os Falchi, estendeu suas atividades 

“ao setor agrícola, imobiliário e financeiro” (CENNI, 1960, p. 206) buscando além do lucro, 

outras formas de rentabilidade com a propriedade103. 

O restante dos terrenos e das propriedades dos Falchi em Vila Prudente foi vendido 

para a “Companhia Cerâmica de Vila Prudente” em 1910. A produção de tijolos e telhas 

iniciadas com a implantação da olaria, seriam ampliadas pelos novos proprietários, por isso os 

terrenos e as instalações (incluindo as vias de transporte) da fábrica encontravam-se inclusos 

no contrato104. A “Cerâmica” representava a burguesia paulista emergente e ampliou sua 

produtividade nas décadas seguintes aproveitando a concentração de operários no bairro105.  

Sob o mesmo contexto, Guiseppe Zappi buscou terrenos para a construção de uma 

indústria de louças e cerâmica, encontrando na Vila Prudente argila e água abundantes para o 

início das atividades produtivas. Após a compra da gleba para as instalações fabris, fundou a 

“Indústria de Louças Zappi S/A” em 1918, ver foto 4. A fábrica de louças levou à 

aglomeração do operariado nas vilas. Ademais, como indicou Rafael A. de Souza (2010), a 

fabricação de louças e cerâmica independiam da nacionalidade e do grau de instrução desses 

operários que buscavam quaisquer atividade para manterem-se na cidade, por isso, ainda que 

tradicionalmente os italianos fossem arregimentados para esta indústria, “muitos dos 

trabalhadores foram profissionalizados na própria fábrica, porque desconheciam as técnicas 

de produção” (SOUZA, 2010, p. 179), o mesmo ocorreu em outros ramos produtivos e 

localidades. As vilas operárias tornaram-se viveiros de mão de obra e renda para a burguesia 

industrial que aproveitava para controlar o proletariado. 

																																																								
103 Na Mooca de 1897, diz Cenni (1960), Rodolfo “Crespi fundava com seu sogro, o florentino Pietro Regoli, /.../ uma 
tecelagem de algodão /.../ Alguns anos mais tarde era fundado o lanifício e sucessivamente, em Vila Prudente, a 
fábrica de chapéus” (CENNI, 1960, p. 206). No caso da vila operária da Mooca, diz Blay (1985), até os anos de 1920 
os “aluguéis eram descontados da folha de pagamento dos empregados. Posteriormente as casas foram vendidas tanto 
para operários como a outras pessoas interessadas” (BLAY, 1985, p. 268). 
104 Os empresários ítalo-brasileiros ao mudarem suas instalações industriais, não alteraram o conteúdo social da 
exploração do trabalho. Como especuladores, venderam suas propriedades no bairro. Só para registro, sem aprofundar 
os dados acerca da variação inflacionaria e dos preços dos terrenos no período, as terras dos Falchi foram compradas 
em 1890 por 20:000$000 réis, a Companhia de Cerâmica de Vila Prudente comprou por 100.000:000$000 réis, de 
modo aproximativo a diferença de preço foi de 500.000%. 
105 Entre os diferentes sócios que empreenderam na Companhia Cerâmica de Vila Prudente encontram-se o arquiteto 
Ramos de Azevedo e o engenheiro Luís Inácio Romero de Anhaia Melo. Ambos atuaram política e economicamente 
no processo de urbanização da cidade. Ramos de Azevedo não só atuou como arquiteto, mas também ajudou a fundar 
a Escola Politécnica, foi educador como diretor do Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo e investiu capital em 
diferentes segmentos econômicos. Luís I. R. de Anhaia Mello foi prefeito da cidade de São Paulo após a “Revolução 
de 1930” substituindo o José Joaquim Cardoso de Melo Neto, entre 1930 e 1931, durante o Estado Novo (1937-45) foi 
nomeado em 1937, “pelo interventor Fernando Costas, secretário de Viação e Obras Públicas de seu estado, tendo 
ocupado o cargo até dezembro de 1943” (ABREU et ali, 2001, p. 3724), além de ter sido professor da Escola 
Politécnica da Universidade de São Paulo e diretor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da mesma instituição. 
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Foto 4 - Indústria de Louças Zappi (1938) 

 
Fonte: ZADRA, 2010, p. 70. 
 

Ainda a respeito da relação entre a indústria incipiente e a urbanização, mesmo 

ocorrendo o aumento e a diversificação industrial, a produção fabril esteve circunscrita à 

realidade da economia agroexportadora até a década de 1930, o que criou o isolamento 

urbano das vilas operárias e, ao mesmo tempo, das condições para sua possível expansão. 

Podemos ver este processo, nos registros fotográficos de Vila Prudente, fotos 2 e 3, que 

apresentam o nucleamento urbano isolado dos outros centros, condição que se estende até a 

década de 1930, resultado da industrialização que se baseia na produção de bens de consumo 

não-duráveis e de atividades que substituem o artesanato, no caso da Vila Prudente podemos 

notar este processo na concentração das indústrias têxtil e cerâmica (tal isolamento pode ser 

verificado na foto 4 retirada em 1938). 

A formação das vilas operárias reafirma a dinâmica sociohistórica de sua existência 

cuja atividade industrial esteve subordinada à economia internacional, aos limites da 

agroexportação e da rentabilidade ligada à propriedade fundiária (urbana e rural). Basta dizer 

que, no período da República, a produção industrial se resumia aos bens de consumo não 

duráveis (produção têxtil e de alimentos) e de bens que substituíam atividades artesanais 

(como a cerâmica, a olaria, etc.), ambas voltadas aos setores mais abastados da sociedade. 

Soma-se a isso, a ausência de setores voltados à produção de bens de capital o que criou uma 

dependência estrutural da importação de equipamentos e máquinas, isso sem contar os 

processos que limitaram a industrialização. Assim, diferente da urbanização capitalista dos 

países centrais, na periferia do capitalismo, segundo Cesar R. S. Santos (2013), “a inversão da 

ordem dos fatores foi estratégica e colocou a urbanização como condição da economia 

industrial” (SANTOS, 2013, p. 48). A ferrovia marcou este processo, pois, como produto da 
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inserção da economia agroexportadora no mercado mundial, levou à centralização do capital 

industrial nos interstícios da cidade e à especulação que determinou as formas de rendimento 

da burguesia industrial através de atividades não produtivas com a propriedade fundiária 

urbana o que converteu áreas inteiras aos imperativos da especulação. 

O cinturão industrial no entorno da “aglomeração urbana”, mesmo distante das 

estações ferroviárias, estava ligado à infraestrutura produzida pautada no “aburguesamento da 

sociedade”, mas sem a capacidade industrial dos países centrais e com participação do capital 

internacional neste processo. Em conjunto ao aprofundamento das relações sociais 

capitalistas, estes aspectos definiram os traços iniciais da formação da metrópole nas 

primeiras décadas do século XX. Com a introdução da energia e dos bondes elétricos pela 

Light and Power houve a expansão tentacular da urbanização cujo elemento articulador da 

cidade era o mercado. Como observou Langenbuch (1968), tal infraestrutura promoveu a 
“expansão difusa e interrompida do espaço urbano [que] passou a ser facilitada a 
partir de 1900 pelo bonde elétrico, cuja primeira linha fora instalada neste ano, o que 
rapidamente se expandiu, tendo em 1905 substituído completamente os bondes de 
burro. A concessionária ‘Light and Power’ não hesitou em estender suas linhas aos 
principais dentre os bairros isolados mais afastados, atravessando grandes extensões 
ainda não urbanizadas /.../ Assim, os elétricos atingiram em 1914: Santana, Penha de 
França, Ipiranga, Vila Prudente 106 , Bosque da Saúde, Pinheiros e Lapa” 
(LANGENBUCH, 1968, p. 123-4)107. 
  

A extensão das linhas de bonde desenhou o traçado e os limites da cidade, mas não 

limitou seu crescimento. As linhas de bondes, a energia elétrica e todos os elementos 

materiais que caracterizaram a modernização da cidade até a década de 1930, também 

contribuíram para a ampliação da mancha urbanizada e promoveram a conurbação que 

incorporou o subúrbio à cidade e conformou a metrópole. Tal processo decorre da mudança 

do padrão de crescimento industrial, da acumulação do capital no país e da posição que este 

assume no mercado mundial somado à integração do mercado interno no período entre 

guerras (principalmente após a crise de 1929) que conferiram à São Paulo uma posição 

específica de centro industrial na divisão regional do trabalho108. Por isso, no quadro das 

determinações históricas lastreadas pelo mercado regionalmente fragmentado e pouco 
																																																								
106 Ao analisar os documentos da Light and Power, Zadra (2010) afirmar que a Linha 32 de bonde que ligava a Vila 
Prudente à Av. Parque Dom Pedro I, foi inaugurada em agosto de 1912. Em 1921 o destino passa da linha passa ser a 
Praça da Sé e em 1945 o destino era a Praça João Mendes (as linhas de bonde são desativadas em 1947). 
107 Mesmo com a venda de todas as propriedades e a saída dos irmãos Falchi de Vila Prudente em 1910, estes ainda 
intentam um último negócio, a concessão das linhas de bonde. Segundo Zadra (2010), com auxílio Ramos de Azevedo, 
os Falchi trocaram cartas com a Light and Power, solicitando a construção de linhas de bondes no bairro, 
responsabilizando-se pelos gastos e manutenção das mesmas. Zadra (2010) ainda afirma que a Prefeitura chega a 
conceder a construção das linhas e sua exploração entre a Mooca a Vila Prudente durantes 10 anos, sob a lei municipal 
nº 1.289 de 1910. Porém, tal resolução nunca foi aplicada. 
108 Cabe frisar a observação de Pasquale Petrone (1955) a respeito da posição industrial do Estado de São Paulo na 
economia brasileira após a década de 1930, nas palavras do geógrafo: “ao passo que no período de 1928-1932, a média 
do valor da produção industrial era, apenas, de 41% do total, em 1950 alcançou 80%” (PETRONE, 1955, p. 158).  
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dinâmico do país, percebeu Cesar R. S. Santos (2013) que o adensamento e crescimento 

industrial paulista, a partir da década de 1940, “está no dinamismo /.../ que essa economia 

conseguiu atrair para a sua região de origem, aproveitando-se dos relativos estagnados 

mercados residuais e pouco competitivos da periferia nacional” (SANTOS, 2013, p. 54). 

Assim, conclui Santos (2013), o “recurso aos mercados urbanos previamente constituídos que 

essa indústria vai fundar seu crescimento” (ibid., p. 56).  

A formação precedente do urbano, herdado nos pós 1930, foi condição da 

concentração do capital industrial e da potencial exploração dos trabalhadores que passam a 

ser impulsionados para a vida urbana pelo processo de industrialização. Na dinâmica de um 

país que rearranja sua base produtiva que a população, oriunda dos mercado urbanos 

regionalmente dispersos e do campo, passa a se concentrar na cidade, obrigando o 

proletariado a procurar terrenos baratos e mais distantes do perímetro central 109 . O 

contraditório desiquilíbrio da economia agroexportadora foi condição da concentração 

industrial, configurou o espraiamento urbano ulterior, a acentuação da segregação e 

aprofundou as tensões que tornaram o urbano local de disputa intra e entre classes110. A 

industrialização deste período, como identificou Oliveira (1981), também configurou a 

posição da metrópole paulistana na divisão regional do trabalho, no momento de maior 

integração do mercado interregional e competição entre os setores produtivos nacionais. 

Santos (2013) enfatiza que “a redução dos entraves à circulação de valores e, nessa época, 

especialmente de mercadorias disponibilizou potencialmente todo o território para os fins da 

acumulação da indústria mais produtiva” (SANTOS, 2013, p. 58), neste caso a concentração 

industrial paulistana. Assim, a metrópole se configura pelo caráter da industrialização 

periférica que expande a urbanização de modo desigual e extensivo.  

No caso do eixo sudeste da metrópole, do qual a Vila Prudente encontra-se nos limites 

da cidade de São Paulo, segundo Pasquale Petrone (1955), o espraiamento ocorreu na 
“direção a São Caetano do Sul e Santo André, a expansão de São Paulo fez-se 
através dos bairros localizados à margem direita dó Tamanduateí (Vila Prudente, 
Vila Isolina, Vila Califórnia, etc.) e por intermédio da Estrada de São Caetano, que 

																																																								
109 Segundo a Emplasa (2001), nas quatro primeiras décadas do século XX os perímetros da cidade de São Paulo eram 
divididos em: Triângulo, Perímetro Central, Perímetro Urbano, Perímetro Suburbano e Zona Rural. Os perímetros e o 
preço dos terrenos variaram com o espraiamento do tecido urbano. Através dos preços do metro quadrado localizados 
nos perímetros urbanos, nos anos de 1916, 1936 e 1943, é possível notar uma variação ascendente dos preços em toda 
a cidade, sendo os maiores (em termos absolutos) aqueles do Triângulo e do Perímetro Central. Em 1916 os preços dos 
terrenos do Triângulo, do Perímetro Central, do Perímetro Urbano, do Perímetro Suburbano e da Zona Rural eram, 
respectivamente, de 1.000$, 165$, 23$, 3$ e $10, havendo aumento nos períodos posteriores, sendo em 1936, de 
4.500$, 600$, 100$, 36$ e 7$50 e em 1946 de 8.000$, 1.000$, 150$, 60$ e 12$00. Os preços menores nos perímetros 
urbano e suburbano contribuíram para o crescimento demográfico no entorno do perímetro central da cidade. 
110 Dada a constituição social como potencial ampliação do tecido urbano e da industrialização que Langenbuch (1968) 
entende o “inicio da metropolização” no período entre 1915 e 1940, não plenamente consciente deste processo, mas 
atento à alteração das dinâmicas de crescimento urbano. 
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sai do Sacomã. Cumpre assinalar que o crescimento não se fez ao longo da via-
férrea, mas paralelamente, em terrenos mais elevados; é que, junto dela na várzea, 
acham-se instalados muitos estabelecimentos fabris” (PETRONE, 1955, p. 132)111. 
 

A intensificação da urbanização que se inicia no período entre guerras terá na indústria 

o seu principalmente fator de crescimento. Há no processo histórico brasileiro, iniciado com a 

“Revolução de 30”, uma inversão em relação ao período anterior no que diz respeito à relação 

entre urbanização e industrialização, inversão que não rompe com a modernização incompleta 

da economia e da sociedade brasileira. Neste sentido, Chasin (1978) identificou que foi 

“apenas no bojo contraditório do auge e concomitante desiquilíbrio do sistema agroexportador 

que a industrialização brasileira, de fato, tem início” (CHASIN, 1978, p. 641).  

Em termos da formação da metrópole, a industrialização determinará o processo de 

urbanização e, deste modo, a consolidação do espaço no contexto da integração econômica do 

mercado nacional e sua inserção na divisão internacional e regional do trabalho. Segundo 

Oliveira (2003), houve, neste período, “o fim da hegemonia agrário-exportadora e o início da 

predominância da estrutura produtiva de base urbano-industrial” (OLIVEIRA, 2003, p. 35), 

mesmo que “essa predominância não se concretize em termos da participação da indústria na 

renda interna senão em 1956, quando pela primeira vez a renda do setor industrial superará a 

da agricultura” (ibid., p. 35). O fundamento da posição assumida pelos países periféricos, cujo 

processo de industrialização principiou-se tardiamente, repousa na superexploração do 

trabalho, por esse motivo a acumulação nestes países, como ocorreu no Brasil, levou à 

diferentes formas econômica e extraeconômicas de reafirmação dos baixos custos de 

reprodução dos trabalhadoras e, com isso, um desenvolvimento do capitalismo muito peculiar.  

A urbanização e a industrialização que conformaram a metrópole, caudatárias de sua 

formação histórica, configuraram um tecido urbano denso, porém desconexo, principiando 

sua ampliação nos anos de 1930, aprofundo-a junto à acumulação mais dinâmica do capital, 

“a partir da década de 1950, quando o Estado passa a atuar de forma mais intensa em favor do 

processo simultâneo de industrialização por meio da urbanização” (SANTOS, 2013, p. 60).  

A antiga vila operária será convertida espacialmente em vertente do espraiamento 

industrial ou em bairro industrial nos interstícios da conurbação, sendo um fragmento ligado 

ao centro de irradiação da metrópole. Assim, a centralidade oriunda da industrialização 

incipiente integrará o tecido urbano da metrópole, ganhando contornos específicos da 

contraditória e particular modernização do território subjacente a este processo. 

																																																								
111 Segundo Monbeig (1957) o espraiamento urbano à sudeste da cidade de São Paulo ocorreu ao “longo da via férrea, 
o desenvolvimento do Parque da Mooca e de Vila Prudente atingiu a aldeia de São Caetano. Foi lá que nasceu o foco 
do subúrbio industrial que dá à aglomeração paulista o seu caráter de cidade industrial” (MONBEIG, 1957, p. 97). 
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2.2 A industrialização e conformação da metrópole: da vila operária à periferia 
 

Como vimos acima, a industrialização conduzirá à ampliação quantitativa e qualitativa 

da urbanização, e com as transformações dela decorrentes, o bairro de Vila Prudente será 

inserido no processo de metropolização, não mais como vila operária, mas como local de 

concentração industrial nos limites da cidade que passa a ser ordenada pelo arranjo produtivo. 

Assim, o que configurou neste período a centralidade foi o ponto de interconexão entre os 

diferentes ramos produtivos que formam a infraestrutura que situa a posição e função do 

bairro no contexto da metrópole, agora como periferia dos elos de crescimento da mancha 

urbanizada; em outras palavras torna-se uma centralidade periférica. 

O período entre 1930 e 1950, sobretudo no período do “Estado Novo” e a perspectiva 

desenhada por Vargas da integração do mercado nacional, levou ao extremo o antagonismo 

marcado pela atuação do Estado em direcionar investimentos para o segmento industrial, sem 

romper por completo com a economia agroexportadora. Neste período, segundo Oliveira 

(2003), a reconfiguração do Estado deu-se sobre a problemática da transição da economia 

agrária para urbano-industrial cuja base era a “nova correlação de forças sociais, a 

reformulação do aparelho e da ação estatal, a regulamentação de fatores” (OLIVEIRA, 2003, 

p. 35) ligados as relações de trabalho e envolvia transformações profundas na esfera da 

produção que, “entre os quais o trabalho ou o preço do trabalho, têm o significado, de um 

lado, de destruição das regras do jogo segundo as quais a economia se inclinava para 

atividades agrário-exportadoras” (ibid., p. 35) que ao entrar em crise levou à reconstituição da 

acumulação sobre bases distintas “e, de outro, de criação das condições institucionais para a 

expansão das atividades ligadas ao mercado interno qualitativamente e quantitativamente 

distinto, que dependerá substantivamente de uma realização parcial interna crescente” (ibid., 

p. 35) 112. Este processo, implicou na criação de um “complexo de soluções, cujas vertentes se 

apoiam no enorme contingente de mão-de-obra, na oferta elástica de terras e a viabilização do 

encontro desses dois fatores pela ação do Estado construindo a infraestrutura, principalmente 

a rede rodoviária” (ibid., p. 43). Os investimentos urbanos possibilitavam a consolidação de 

atividades produtivas e de mercados consumidores alinhados ao processo de acumulação 

																																																								
112 O Estado buscou políticas a integração do território e a distribuição/concentração de atividades produtivas, daí, por 
exemplo, a criação do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE) em 1941 e a Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT) em 1943 que visavam estabilizar a esfera da produção e das relações de trabalho no segmento 
industrial (admitindo e integrando inúmeras reivindicações dos trabalhadores na esfera legal), bem como os 
empreendimentos que complementaram a estrutura industrial para sanar a debilidade do parque produtivo nacional, 
como a criação pelo Estado da Companhia Nacional de Álcalis em 1939, da Companhia Siderúrgica Nacional em 
1942, da Companhia Vale do Rio Doce em 1943 e da Fábrica Nacional de Motores em 1945. 
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“qualitativamente e quantitativamente distinto, que dependerá substantivamente de uma 

realização parcial interna crescente” (ibid., p. 35) e torna-se lugar apropriado para realização 

do capital, sobretudo no período pós-IIª Guerra Mundial113. 

Mas, foi entre as décadas de 1950 e 1960 que a industrialização converteu a 

modernização do território em amplo processo de aglutinação dos diferentes fragmentos 

urbanos e passou configurar a ampliação da metrópole. A industrialização da década de 1950, 

teve como origem dois distinto momentos que se complementam, as medidas do segundo 

governo de Vargas (1951-1954) e a aceleração da industrialização do Plano de Metas de 

Juscelino Kubitschek (1956-1960). Ambos se entremeiam pela inserção do país na divisão 

internacional do trabalho. Tal industrialização, segundo Oliveira (2003), deu-se 

“num momento em que a acumulação é potencializada pelo fato se dispor, no nível 
do sistema mundial como um todo, de uma imensa reserva de ‘trabalho morto’ que 
sob a forma de tecnologia, é transferida aos países que iniciaram o processo de 
industrialização recente. Assim, na verdade, o processo de reprodução do capital 
‘queima’ várias etapas, entre as quais a mais importante é não precisar esperar que o 
preço da força de trabalho se torne suficientemente alto para induzir as 
transformações tecnológicas que economizam trabalho /.../ A razão histórica da 
industrialização tardia converte-se numa razão estrutural, dando ao setor secundário 
e à indústria participação desequilibrada no produto e na estrutura do emprego” 
(OLIVEIRA, 2003, p. 67).  
 

O projeto econômico do segundo governo de Getúlio Vargas (1950-1954) priorizava o 

incentivo ao desenvolvimento industrial amparado num amplo leque de instituições públicas 

ligadas ao planejamento, à oferta de crédito e às medidas monetárias para acelerar a 

acumulação, sobretudo tentando equilibrar o desenvolvimento do parque industrial por meio 

da produção de bens de produção, visando o avanço da indústria de bens de consumo duráveis 

(fosse ela de capital interno ou externo). Podemos citar, por exemplo, como parte dessas 

medidas a criação da Assessoria Econômica e da Comissão Mista Brasil – EUA (CMBEU) 

organizada pelo Ministério da Fazenda, da Comissão de Desenvolvimento Industrial (CDI), 

do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE) que financiou a reforma de 

portos, ferrovias e autoestradas, a expansão hidrelétrica e siderúrgica, e estimulou a indústria 

de transportes e material, além dos planos monetários de desvalorização da moeda que era 

princípio para estimular o setor agrário, mas que favoreceu a interiorização de máquinas e 

equipamentos em território nacional, sem com isso implantar indústrias produtoras de bens de 

capital. Em termos jurídicos, em 1953 com a Instrução 70 da Superintendência da Moeda e do 

																																																								
113 Explica Oliveira (2003) que “a orientação da indústria foi sempre e principalmente voltada para os mercados 
urbanos não apenas por razões de consumo mas, primordialmente, porque o modelo de crescimento industrial seguido 
é que possibilita adequar o estilo desse desenvolvimento com as necessidades da acumulação e da realização de mais-
valia: um crescimento que se dá por concentração, possibilitando o surgimento dos chamados setores de ‘ponta’” 
(OLIVEIRA, 2003, p.47). 
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Crédito (SUMOC, hoje Banco Central) autorizava e facilitava a importação de máquinas e 

equipamentos necessários a modernização do parque industrial 114 . A instrução foi 

complementada no governo transitório, de Café Filho em 1955 na gestão de Eugênio Gudin 

no Ministério da Fazenda, com a implementação da Instrução 113 que, segundo Santos e 

Sposito (2012), estabeleceu “a importação de bens de capital sem a cobertura cambial – quer 

dizer, as empresas podiam importar máquinas e equipamentos e contabilizá-las como 

investimentos sem nenhum impedimento governamental” (SANTOS e SPOSITO, 2012, p. 

155)115; i.e., houve a transferência de equipamentos dos países centrais aos periféricos e de 

investimentos externos diretos (IEDs) sem restrições, beneficiando os segmentos produtivos. 

Na situação estabelecida pelas condições de modernização do parque industrial 

estimulada pelo Estado e pelo fluxo de investimentos internacionais no setor produtivo que 

Juscelino Kubitscheck desenvolveu o seu Plano de Metas. A principal perspectiva deste, era a 

internalização da indústria de bens de consumo duráveis, conferindo ao poder público o papel 

de articulador da montagem da infraestrutura orientada para a atração de capitais, nacionais e 

multinacionais116. Segundo Marques (2010), durante o governo Kubitschek os “quatro setores 

prioritários /.../ eram energia, transportes, alimentação e indústrias de base (MARQUES, 

2012, p. 95). O parque industrial foi diversificado com a instalação de indústrias dinâmicas, 

tais como, levantam Santos e Sposito (2012), “automobilística, de material elétrico pesado, de 

construção naval, mecânica e de bens de capital” (SANTOS e SPOSITO, 2012, p. 156), 

também derivou deste processo “a expansão de algumas indústrias básicas, como siderurgia, 

petróleo, metalurgia de minerais não ferrosos, celulose, papel, química, etc.” (ibid., p. 156). 

Houve uma mudança qualitativa do perfil e do porte das indústrias instaladas a partir da 

																																																								
114 O governo substituiu o controle de importações, à época feito pela Carteira de Exportação e Importação (CEXIM) 
do Banco do Brasil, por um sistema denominado custo de câmbio fazendo com que importadores pagassem ágio sobre 
de produtos supérfluos e taxas menores sobre os equipamentos pesados, beneficiando as grandes indústrias, 
principalmente as internacionais. Em síntese, dizem Santos e Sposito (2012), o resultado da era Vargas e de seu 
segundo mandato, a criação “da proteção tarifária (exigência de índices de nacionalização do produto, [a] proibição de 
produtos que tinham similares locais), das tarifas múltiplas de câmbio (favorecendo a importação de bens de capital e 
dificultando a de bens de consumo) e das facilidades de crédito por meio do Bando Nacional de Desenvolvimento 
Econômico (BNDES), atual BNDES” (SANTOS e SPOSITO, 2012, p. 148) deram o substrato para a internalização de 
indústria de capital estrangeiro no país. 
115 Em balanço sobre o processo de industrialização, Schiffer ressalta que “dos 485 milhões de dólares investidos [no 
Brasil] via instrução 113 entre 1955 e 1960, mais da metade significou inversões em máquinas e na indústria 
automobilística” (SCHIFFER, 2010, p. 89). 
116 Na primeira metade da década de 1950 podia se notar um grande fluxo de Investimentos Externos Diretos (IEDs) 
em direção ao Brasil, mas estes ampliados na segunda metade do governo de Juscelino Kubitschek, voltando-se 
diretamente aos negócios industriais. A respeito, levantaram Santos e Sposito que com “relação à origem do capital, os 
Estados Unidos ocupavam o primeiro lugar, com 43,4%, e a Alemanha o segundo, com 18,69%. Suíça, Inglaterra, 
Japão, França, Canadá, Itália e Suécia, com respectivamente US$ 36,2 milhões (7,27%), US$ 24,0 milhões (4,81%), 
US$ 16,2 milhões (3,26%), US$ 15,4 milhões (3,1%), US$ 14,4 milhões (2,9%),  US$ 11,2 milhões (2,25%) e US$ 
9,9 milhões (1,99%), somados aos investimentos dos Estados Unidos e da Alemanha, totalizaram 90% do total do 
período” (SANTOS e SPOSITO, 2012, p. 156), ainda complementam que maior parte dos investimentos, cerca de 
97,69% deles tinha como destino a indústria de transformação, sendo 1,87% destinado à indústria extrativista. 
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década de 1950, tida como fordista, e da infraestrutura para atender a inserção da economia 

brasileira na dinâmica capitalista internacional.  

O resultado deste processo foi segundo Oliveira (1980), a concretização do “padrão de 

acumulação perseguido na etapa imediatamente anterior, que só parcialmente havia sido 

implementado” e, nas condições da economia brasileira, gerando “a formação de um 

excedente, em mãos do setor privado da economia, cujo grau de concentração, em termos da 

renda se quiser, tinha aumentado sem sombra de dúvidas” (OLIVEIRA, 1980, p. 83). Do 

ponto de vista do processo geral do qual o país passa a participar da divisão internacional do 

trabalho que se insere na “nova forma de expansão desse sistema, elevando-se do antigo 

patamar de produtores de matérias-primas versus produtores de manufaturas para produtores 

de manufaturas de consumo versus produtores de manufaturas de bens de produção” (ibid., p. 

83). Sob essas circunstâncias que a urbanização tornou-se pressupostos da integração e 

modernização do mercado, bem como fator que contribuía para a concentração de capital, 

sobretudo o do segmento produtivo e industrial117.  

Um primeiro balanço sobre este processo permite aferir a ampliação da área urbana 

decorrente da intensa industrialização, i.e., verifica-se a metropolização decorrente da 

modernização do território, sobretudo no período pós-IIª Guerra Mundial. Em termos formais, 

alega Marques (2010), enquanto na década de 1940 a “Grande São Paulo” era delimitada pela 

extensão contínua da mancha urbana de 11 municípios, a revisão dos dados em 1968, após 

incentivos governamentais para a construção de infraestrutura e o processo de 

industrialização, mostrou que a conurbação havia ampliado para 37 municípios. Mas, como 

apontou Santos (2010), a urbanização brasileira e paulista se configurou de modo distinto ao 

que ocorreu países centrais, uma vez que a base estrutural urbana permitiu a concentração de 

atividades produtivas na metrópole118. 

																																																								
117 Em outro momento afirma Oliveira (1978) que, nas condições da inserção do Brasil na divisão internacional do 
trabalho da década de 1950 em diante, o caráter da modernização da sociedade brasileira “será simultaneamente 
industrial e urbano, mais intensamente urbano que industrial, mais politicamente urbano que industrial. A acumulação 
industrial dispara, e a acumulação urbana fica retrasada; o dilema ou a contradição se resolve mediante a utilização do 
extenso exército industrial de reserva como fornecedor de serviços; emergem, com novo e redobrado vigor, as classes 
trabalhadoras urbanas, proletárias propriamente ditas; a burguesia industrial dirige crescente e sistematicamente o 
aparato do Estado” (OLIVEIRA, 1978, p. 71). 
118 Como apontou Caio Prado Jr. (2004), outro processo importante a ser ressaltado sobre a industrialização brasileira, 
incluindo a concentração das atividades produtivas no período pós IIª Guerra Mundial, vem a ser o descompasso 
produtivo entre a indústria de bens de capital e produção e de bens de consumo, isso ocorreu, pois a ação 
indiscriminada do processo de industrialização, muitas vezes orientado pelo Estado que visava estimular o 
desenvolvimento de atividades que dependiam de fontes externas de abastecimento e da balança comercial levou a um 
crescimento industrial “desordenado, desconexo, mal estruturado e fundamentado. Os diferentes setores do parque 
industrial brasileiro não se desenvolverão em função um do outro, ajustando-se mutuamente para formarem um todo 
harmônico. Cada indústria nascerá pelo acaso de circunstâncias fortuitas e objetivando atender alguma pequena 
necessidade incapaz de ser satisfeita pela importação; e permanecerá por isso isolada, continuando a depender muitas 
vezes do essencial, da importação” (PRADO JR., 2004, p. 299). 
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Durante as décadas de 1930 e 1940, a cidade de São Paulo já havia sido reestruturada 

no sentido da perspectiva de seu crescimento o que favorecia a concentração de atividades 

produtivas em seus interstícios. Segundo Feldman e Leme (2011), a partir de “1934, duas 

administrações municipais, a de Fabio Prado (1934-1938) e a de Francisco Prestes Maia 

(1938-1945), realizam um conjunto de obras viárias” (FELDMAN e LEME, 2011, p. 139) 

que realizava “três processos simultâneos e articulados: a integração de área central, a 

articulação dos bairros entre si e com o centro da cidade, e a expansão para a periferia” (ibid., 

2011, p. 139), as obras complementavam as “propostas do Estado de um Plano de Avenidas 

para a cidade de São Paulo, elaborado em 1930 por Prestes Maia” (ibid., p. 139) e ao conduzir 

“grande parte deste processo de transformação, /.../ evidenciam a crescente importância do 

transporte sobre pneus em relação ao transporte sobre trilhos” (ibid., p. 139). Assim, o plano  
“previa um sistema de vias radiais articuladas por vias perimetrais. O primeiro anel 
perimetral integrava, através de um sistema de avenidas e viadutos, o centro 
histórico aos bairros centrais. No setor sul, o perímetro transpunha em menos de um 
quilômetro três vales por meio dos viadutos Nova de Julho, Jacareí e Dona Paulina. 
O segundo Anel perimetral de avenidas, traçado a uma distância de 2 a 3 
quilômetros do centro, realizaria a ligação entre os bairros operários das zonas Norte 
e Leste e os bairros de classe média das zonas Sul e Oeste” (FELDMAN e LEME, 
2011, p. 139). 
 

Embora a ferrovia tenha originado a concentração industrial em seu entorno, as obras 

viárias e o automóvel contribuíam para a dispersão, interligando os terrenos nos interstícios 

dos núcleos urbanizados, para além dos limites das linhas férreas e dos bondes. É como se os 

diferentes fragmentos urbanos ampliassem em todos os sentidos aglutinando-se num mesmo 

tecido urbano desconexo. No eixo sudeste da cidade de São Paulo a conexão encontrava o seu 

raio de expansão no sentido de São Caetano e Santo André, tendo como ponto de encontro 

entre as três cidades os bairros do Ipiranga e da Vila Prudente cuja conexão pela linha férrea, 

como exposto por Feldman e Leme (2011), foi ampliada por intermédio da “canalização do 

rio Tamanduateí e a construção de pontes [que] interligaram o centro aos bairros fabris do 

Brás, Mooca e Tatuapé” (FELDMAN e LEME, 2011, p. 139).  

Assim, o capital industrial se apropriou da base infraestrutural preexistente ou recém 

construída que permitiu a reorganização de seu parque produtivo. A construção da via 

Anchieta em 1947, por exemplo, criou um amplo pólo de atração industrial no sudeste da 

metrópole. Segundo Marques (2010), o “aumento da área urbanizada entre 1930 e 1954, 

quando houve crescimento de 232%, e pelo crescimento da população, que mais do que 

dobrou nesse período” (MARQUES, 2010, p. 88), variando de cerca de 3 milhões em 1930 

para 6,5 milhões de habitantes em 1954. O aumento da mancha urbana voltou-se também em 

direção aos grandes terrenos disponíveis em áreas relativamente distantes dos centros mais 
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valorizados, em direção à pequenos nódulos urbanos que se formaram no período anterior, 

mas que ainda não integravam o tecido metropolitano de modo contínuo. Como aponta Carlos 

(2008), ao identificar os nexos que levam à reprodução do espaço metropolitano, a busca por 

eixos rodoviários tornou-se uma tendência que se manterá nas décadas seguintes, 
“preferencialmente ao longo das rodovias e ‘marginais’. Depois da Anchieta, 
Anhanguera e Dutra, na década de [19]50, Castelo Branco e Imigrantes, nas décadas 
de [19]60 e [19]70; a Raposa Tavares (1970 e 1980) passa a ter um grande fluxo de 
estabelecimentos industriais, vindo da capital, ou de outros municípios da Grande 
São Paulo, ou mesmo do estado; ou ainda, novas firmas, que começam agora [anos 
1980] sua atividade” (CARLOS, 2008, p. 102-3). 
   

O ponto de encontro entre Santo André, São Bernardo do Campo e São Paulo, bem 

como a infraestrutura rodoviária que ligava a capital a Santos, favorecia a instalação de novos 

ramos industriais que se internalizaram no Brasil neste ciclo da acumulação do capital, 

processo que intensificou a conurbação a sudeste da metrópole.  

No contexto da concentração das edificações com suas múltiplas funções nas áreas 

centrais de São Paulo, as indústrias passaram a ter transtornos referentes à circulação de 

mercadorias e fácil acesso ao proletariado urbano, processo denominado de “deseconomias de 

aglomeração”, assim diferentes ramos industriais buscavam terrenos maiores com 

infraestrutura de transportes para dinamizar o processo produtivo e mão de obra barata de 

disponível. Segundo Nakano (2012), este foi o substrato para uma primeira desconcentração 

industrial de São Paulo que, a partir da década de 1950, direciona-se aos 
“pólos metropolitanos que estavam se formando junto às rodovias, essa atualização 
colocou tais espaços em sintonia com as tendências de desenvolvimento dos pólos 
da indústria automobilística no município de São Bernardo do Campo. A 
continuação da Avenida do Estado em direção sudeste articulou aqueles espaços 
com as principais áreas industriais do município de Santo André. A implantação, 
durante a década de 1950, da indústria automobilística Ford numa grande gleba 
localizada na Mooca, junto à avenida do Estado pode ser vista como parte de um 
processo de atualização desse trecho urbano, num dos primeiros momentos de 
reestruturação produtiva ocorridos na cidade de São Paulo, em meados do século 
XX” (NAKANO, 2012, p. 200). 
 

Como as indústrias dinâmicas criavam um arranjo produtivo que envolve uma série de 

empresas intermediárias, grandes indústrias, sobretudo as automobilísticas, mecânicas e dos 

setores elétrico e de transportes, ao se instalarem criavam uma cadeia produtiva articulada 

para além dos limites territoriais da cidade, conformando eixos industriais ao longo das 

avenidas marginais e rodovias.  

Por se encontrar entre o ABC Paulista e São Paulo, a Vila Prudente torna-se um bairro 

fabril articulado, assim a sua condição de centralidade não se encontra mais no isolamento 

relativo em relação ao centro, mas como ponto de interconexão entre outros pólos industriais 

no tecido metropolitano, o que intensifica o processo de urbanização e conurbação nestas 
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áreas que passam a ser as periferias do processo contínuo de espraiamento e modernização do 

território. Periferia entendida aqui não por sua dimensão geométrica, mas por sua situação nas 

relações que tornam a metrópole um todo dinâmico e complexo, fazendo das antigas 

centralidades áreas de adensamento produtivo e, portanto, subordinadas à hegemonia do 

processo de acumulação em sua vertente mais promíscua e miserável, o da acentuação da 

superexploração das populações que ali se situam.  

Tal situação de centralidade periférica pode ser analisada pelo relativo isolamento 

gerado pela própria dinâmica do arranjo produtivo industrial, a Vila Prudente era conectada 

ao ABC Paulista e aos bairros do Ipiranga e da Mooca, mas carecia de infraestrutura viária em 

relação ao seu entorno imediato, em direção ao norte no sentido Tatuapé e ao eixo sudeste 

sentido Parques São Lucas, Sapopemba e São Mateus. No entanto, segundo Marques (2010) 

ao analisar do Plano Urbanístico Básico elaborado em 1968, a maior atração das viagens por 

emprego industrial na cidade de São Paulo encontrava-se nos bairros do “Brás, Tatuapé e 

Mooca; Santo Amaro, Cambuci, Ipiranga; Bom Retiro, Barra Funda e Lapa; Ibirapuera, Vila 

Mariana, Vila Hamburguesa e Ermelino Matarazzo; Jaguaré, Casa Verde, Vila Maria, 

Socorro, Pinheiros e Vila Prudente” (MARQUES, 2010, p. 315). Como foi apontado 

anteriormente, a infraestrutura produzida voltava-se exclusivamente ao processo de 

acumulação do capital, assim a vida urbana e consequentemente a possibilidade de 

deslocamento e uso pleno da cidade se limitava as classes mais abastadas, isso ocorria devido 

a carência dos transportes públicos de massa (limitado à rede de ônibus e trens urbanos) e a 

políticas voltadas a motorização119. O proletariado fixado próximo áreas de concentração 

industrial, estava vinculado ao bairro pelas condições de sua reprodução, deslocava-se para 

trabalhar, por isso o isolamento de alguns bairros fabris e sua situação de centralidade 

periférica cujo conteúdo vinha a ser determinada forma de exploração do trabalho.  

A natureza do crescimento da metrópole, pode ser apreendida também pela dimensão 

da área edificada que, segundo Marques, expande-se exatamente no sentido dos pólos de 

concentração da atividade industrial, chegando a aumentar no intervalor entre 1957 e 1962 

aproximadamente 43%. Assim, em 1950, dos 
																																																								
119 A motorização é sensível e demonstra uma variação na distribuição do uso dos meios de transportes na cidade de 
São Paulo entre 1956 à 1966, enquanto o uso do bonde no período caí de 30,8% para 2,4% até sua completa extinção, 
o uso dos trens suburbanos se mantém na casa dos 6,4%, aumenta a distribuição e uso da frota de ônibus particulares 
(privadas) variando de 22,4 para 75,7% e diminui a distribuição do uso da frota de ônibus da Companhia Municipal de 
Transportes Coletivos (CMTC) de 40,4 para 15,5% (VELZA, apud BONDUKI e KOWARICK, 1994, p. 53). Essa 
distribuição profundamente desigual dos meios de transporte será reproduzida nas políticas urbanas municipais, 
segundo Bonduki e Kowarick  (1994), “o conjunto de políticas colocadas em prática a partir da administração Faria 
Lima (1965-69), que originou inúmeras vias expressas, pontes, viadutos, alargamentos e abertura de novas avenidas, 
destinado a criar um sistema viário capaz de receber uma frota que aumentou, num período de 30 anos, de 160 mil 
veículos na capital em 1960 para mais de 3,6 milhões” (BONDUKI e KOWARICK, 1994, p. 159). 
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“três milhões de habitantes em São Paulo, 420.000 eram operários trabalhando no 
setor industrial. Não existia no pais maior concentração de operários do que em São 
Paulo. Na cidade a preferência de localização se dava nos bairros a Leste e Sudeste. 
A mais importante área industrial seguia a direção de Osasco e à Sudeste seguia a 
direção de São Caetano do Sul e Santo André́, principalmente nos eixos Tietê e 
Tamanduateí́. Os principais bairros de concentração industrial eram Lapa, Água 
Branca, Barra Funda, Freguesia do Ó, Casa Verde, Bom Retiro, Pari, Belenzinho, 
Tatuapé́, Penha, Vila Carrão, Mooca, Ipiranga e Vila Prudente” (ibid., p. 82) 
 

O espraiamento da área urbanizada e da industrialização condizia ao crescimento 

populacional nestes bairros. No bairro de Vila Prudente, de acordo com os dados da Emplasa 

(2001), entre 1934 e 1940 a população variou de 11.675 para 29.764 habitante, tal evolução 

ocorreu, parcialmente, devido a formação da Favela de Vila Prudente que, segundo Silveira 

(2013), resultou “da desapropriação da baixada do Glicério durante o período do desmonte 

dos cortiços na região central, sua população foi, por um longo período, estigmatizada pela 

marginalidade que estava associada aos moradores” (SILVEIRA, 2013, p. 43), o bairro havia 

sido escolhido, pois ali existia uma “área pública que era utilizada para a queima do café 

durante os períodos de superprodução” (SILVEIRA, 2013, p. 43 e 44), em 1950 o número de 

habitantes no bairro passa para 46.237, em 1960 para 72.806, e em 1970 de 101.697, a 

variação não foi maior devido ao deslocamento da população, sobretudo de retirantes 

nordestinos, em direção a bairros cujos terrenos eram mais baratos, porém mais precários no 

que tange à estrutura urbana produzida e que estavam articulados ao mesmo processo, sentido 

leste podemos destacar bairros como Sapopemba, São Mateus, Itaquera, Cidades Tiradentes. 

Assim, a massa da população que se aloca na metrópole constituí o exército reserva 

disponíveis à inúmeros ciclos de acumulação, tornando-se disponível para o capital.  

O bairro da Vila Prudente, dadas a situação geográfica produzida neste processo, 

reafirmava o seu caráter de centro produtivo. Segundo os dados organizados por Marques 

(2010) a partir do Cadastro Industrial do IBGE, na década de 1960 a Vila Prudente 

encontrava-se na situação do oitavo bairro com maior número de fábricas na cidade de São 

Paulo, sendo 592 unidades, ficando atrás somente do Brás, Bom Retiro, Ipiranga, Lapa, 

Tatuapé, Alto da Mooca e Belenzinho, mas afrente da Mooca. Condição que será mantida até 

o ciclo de desconcentração industrial dos anos de 1970. 

O modelo econômico aventado, baseado na promoção dos oligopólios industriais com 

larga participação do Estado na montagem da infraestrutura, manter-se-á nas décadas 

seguintes, mas com inúmeras contradições, entre elas as crises econômicas ligadas à 

desvalorização cambial e a realização de capital que se desdobra no início dos anos de 1960.  

Como atesta Oliveira (1980), os governos de Jânio Quadros (de janeiro a agosto de 

1961) e João Goulart (1961-1964) foram prisioneiros “da crise que começou a detonar no 
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último ano da Presidência Kubitschek” (OLIVEIRA, 1980, p. 90). O curto prazo de vigência 

do governo Quadros foi caracterizado pela denominada “verdade cambial” que “introduziu 

um elemento a mais no já perturbado clima, tornando extremamente erráticos os preços 

relativos entre os diversos setores da economia” (ibid., p. 90), mas foi sobre Goulart que 

recaiu o contrapeso das classes dominantes ao tentar manter o modelo, sem com isso rebaixar 

ainda mais os rendimentos das classes trabalhadoras.  

A política econômica consubstanciada pelo governo Goulart buscava a “preparação e 

implementação de uma recessão atenuada, para corrigir as já elevadas pressões inflacionárias” 

(ibid., p. 90 e 91) suas perspectiva busca reestabelecer o crescimento econômico “de um lado 

visando restabelecer as condições do calculo econômico e, portanto, da continuidade do 

processo de acumulação de capital” (ibid., 90 e 91), i.e., sem romper com os setores 

oligopólios que encontravam no Estado um mantenedor da infraestrutura propícia reprodução 

das condições econômicas postas “e, de outro, não podendo penalizar as classes trabalhadoras 

de onde retirava seu apoio político, vai levar à falência toda política econômica, e não apenas 

ela: também o regime democrático (ibid., p. 90 e 91)”.  

Assim, no interior da contradição posta pela acumulação do capital e pelas condições 

históricas, o golpe de 1964 e a implantação da ditadura civil-militar procurou restaurar o 

campo livre da superexploração para promover o avanço da extração de valor em níveis 

excepcionais. O governo Castelo Branco (1964-1967) representa de modo atenuado este 

projeto que, segundo Oliveira (1980), praticou “uma política de recessão calculada, cujo 

sentido é o de preparar as bases institucionais para o processo de concentração do capital que 

vinha se dando caoticamente. Não se muda o padrão de acumulação” (ibid., p. 92), mas de 

modo escancarado acentua-se os predicados da exploração trabalho uma vez que sua nova 

base, e, diga-se de passagem, de todo o período do regime da ditadura civil-militar, foi “a 

contenção dos salários, cuja possibilidade se dá pelo desmantelamento, em primeiro lugar da 

coalizão política anterior, e em segundo pela intervenção nos sindicatos, postos sob o controle 

do Governo” (ibid., p. 93). Tal projeto se materializou no Plano de Ação Econômica que, 

segundo Marques (2010), tinha como pressuposto “reformas visando à modernização 

administrativa e a centralização de decisões, fundamentadas, por exemplo, no discurso da 

aceleração do desenvolvimento econômico, na contenção da inflação e na minimização dos 

desequilíbrios regionais” (MARQUES, 2010, p. 93), sem conter de fato com esses 

desiquilíbrios. O Plano de Ação Econômica foi reproduzido e aprofundado pela gestão Costa 

e Silva (1967-1969) em seu Plano Estratégico de Desenvolvimento, privilegiando a ampliação 

do parque industrial no país, sobretudo das empresas privadas (fossem elas nacionais ou 



	 145 

multinacionais), configurando desde este período a ampliação das formas de exploração do 

trabalho para além dos limites do congelamento dos salários.  

A largo período de ascensão industrial encontra seu limite interno já na década de 

1970. O resultado dos antagonismos internos da economia brasileira, segundo Oliveira (1980) 

ligados às permanentes transferências de rendimentos do Estado e das classes subalternas para 

os setores monopólicos, a superexploração derivada do congelamento dos salários e os efeitos 

da crise econômica que se aprofunda entre 1974/5, alteram sobremaneira o rearranjo 

produtivo nacional e, com ele, a redefinição da atividade industrial na RMSP.  

Mesmo durante o denominado “milagre econômico”, entre 1968 e 1973, segundo 

Santos e Sposito (2012), com taxas anuais de crescimento de 10%, já se fazia sentir os efeitos 

da crise, seja pela pauperização dos trabalhadores que eram sufocadas pelas políticas arrocho 

salarial, pela incapacidade de realização interna e externamente dos investimentos industriais 

ou pela desproporcionalidade dos ramos produtivos. A instituição do I Plano Nacional de 

Desenvolvimento (I PND) feita no governo de Emílio G. Médici (1969-1975), entre 1972 e 

1974, visava solucionar tais antagonismo, sem tocar em seus fundamentos. A denominada 

“crise do Petróleo”, fez emergir as contradições inerentes ao modelo político econômico 

adotado durante a ditadura, bem como reconfigurou, a partir deste período, a dinâmica da 

localização da indústria na RMSP. A economia brasileira pós-milagre (1968-72), ressaltam 

Santos e Sposito (2012), encontra outros limites estruturais a sua inserção dinâmica no 

mercado internacional, sobre esses limites estão a 
“insuficiência dos sistemas de transportes, a falta de alguns insumos acabados de 
matérias-primas (embalagens, fertilizantes, papel, aço, etc.), a produção local de 
bens de capital pequena, a aceleração da inflação, a ampliação da participação da 
empresa multinacional e a redução das empresas nacionais nas vendas e estoques de 
capitais, no plano interno, e os choques do petróleo, a crise econômica nos países 
desenvolvidos e os aumentos dos juros sobre os empréstimos e as rolagens da 
dívida, no plano externo, emergiram como obstáculos ao crescimento econômico 
acelerado do ‘milagre’” (SANTOS e SPOSITO, 2012, p. 164). 

 
A estratégia dos governos militares foi implantação de planos econômicos sobre os 

mesmos moldes e estratégias que levaram ao esgotamento do crescimento industrial, i.e., a 

ampliação de investimentos públicos em infraestrutura e o endividamento externo para manter 

o crescimento econômico interno. Nestes termos, quando no governo de Ernesto Geisel 

(1974-1979) é proposto o II Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND), segundo Santos e 

Sposito (2012), os três pontos basilares do projeto reproduziam a situação anterior, estes 

eram: “i) alcançar autonomia em relação à economia internacional, com fortes investimentos” 

(ibid., p. 165) com propósito de desenvolver a indústria de bens de capital e bens 

intermediários para oferecer insumos e infraestrutura à indústria nacional; “ii) fortalecer a 
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base enfraquecida do tripé, as empresas nacionais, iii) enquadrar as empresas multinacionais 

aos interesses de desenvolvimento nacional” (ibid., p. 165). A fórmula abstrata do plano não 

levava em consideração a relação hegemônica dos segmentos dominantes, como por exemplo 

a impossibilidade, dentro dos limites criados pelo próprio processo de acumulação, do Estado 

dar andamento à um projeto autônomo de desenvolvimento ou subordinar os interesses do 

capital externo às necessidades das demandas e do parque industrial nacional.  

Por esse motivo, ao tratar da metrópole corporativa fragmentada enfatiza Milton 

Santos (2009a) que a estratégia dos governos militares foi ampliar a infraestrutura para 

promover a circulação dos bens e insumos industriais através da absorção da riqueza 
“compulsoriamente subtraída todos os meses de todos os trabalhadores, [deste 
modo] foi criado um verdadeiro fundo de modernização urbana, graças ao qual se 
criaram distritos industriais e se reduziram as distâncias entre as cidades e dentro 
destas com a construção de vias expressas comparáveis às melhores dos países ricos, 
e cujo uso deveria ser do interesses primordial das grandes firmas. Assim foram 
suprimidas deseconomias externas que ameaçavam a saúde das empresas já 
existentes e desencorajavam a instalação de novas. Isso também iria facilitar a 
desconcentração industrial, já que grandes fábricas podiam se instalar ao longo das 
novas autopistas, porque as distâncias entre produções complementares eram, desse 
modo consideravelmente, reduzidas” (SANTOS, 2009a, p. 106). 
 

Sobre este contexto, afirmar Marques (2010) que a partir de 1975 “inicia-se um novo 

processo de localização da atividade industrial em São Paulo” (MARQUES, 2010, p. 106), 

iniciando a “desconcentração industrial [que] se caracteriza pelo deslocamento de plantas 

industriais em direção ao interior do Estado de São Paulo e até em direção a outros estados do 

país” (ibid., p. 106), a dimensão deste processo é sensivelmente pautada na “queda da 

produção industrial da Região Metropolitana de São Paulo” (ibid., p. 107). Segundo Marques 

(2010), foi proposto nos anos de 1970 pelo Governo do Estado de São Paulo, com a criação 

dos Planos Metropolitanos de Desenvolvimento Integrado (PMDIs) e, durante a gestão Laudo 

Natel (1971-1975), o Plano Rodoviário de Interiorização do Desenvolvimento (PROINDE) 

que tinha como perspectiva o deslocamento industrial para o desenvolvimento produtivo das 

cidades do interior do Estado. Vale ressaltar, como faz Marques (2010), que até a década de 

1970, as unidades fabris estavam localizadas 
“em São Paulo ao longo das ferrovias; ao longo das rodovias, principalmente 
Anhanguera, Dutra, Anchieta e Fernão Dias, ao longo da Marginal Pinheiros e da 
Av. do Estado e especialmente concentrada nos bairros de Brás, Bom Retiro, 
Mooca, Belenzinho, Ipiranga, Vila Prudente, Tatuapé, Lapa e Santana. A indústria 
estava também presente em áreas mais distantes como São Miguel Paulista, São 
Mateus e Jaraguá” (MARQUES, 2010, p. 114).  
 

É possível verificar neste panorama e no período aventado a queda da evolução ou 

desaceleração da atividade industrial na cidade de São Paulo. Como aponta Marques (2010), 

no decênio de 1960 a 1970 houve o aumento “40% no número de estabelecimentos industriais 
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e de quase 39% no número de pessoal ocupado na indústria” (ibid., p. 106), já entre 1970 e 

1975 a variação foi positiva, mas menor, “de 24% para o número de estabelecimentos 

industriais e de 30% para o número de pessoal ocupado na indústria” (ibid., p. 106). Como 

vimos, já havia o esgotamento do modelo econômico adotado na esquadra histórica anterior e 

este apresentava limites120 . Isto ocorre, também, pela busca de vantagens produtivas de 

extração de mais-valia por parte dos ramos industriais que conseguem se deslocar e criar um 

novo arranjo industrial em áreas antes carentes de infraestrutura ou de uma cadeia produtiva 

voltada aos segmentos dinâmicos. Assim, como abordou Carlos (2008) ao tratar da expansão 

da produção industrial na metrópole, a 
“expansão industrial [que] passa a ocorrer a partir da capital em direção a outros 
municípios, em busca de terrenos maiores, de menor preço, mão-de-obra barata, 
incentivos e uma rede de comunicação eficiente, de rápida e fácil ligação com a 
capital metropolitana 

A ausência de terrenos para ampliação das indústrias instaladas, o processo 
de valorização da terra nas áreas urbanas mais densas, as ‘deseconomias de 
aglomeração’, aliados ao incentivo de algumas prefeituras da grande São Paulo, têm 
levado a um rearranjo da localização industrial, e aí se soma um outro fenômeno; 
hoje[, anos 1980,] não temos apenas a instalação de novas indústrias, mas também a 
relocação de antigas” (CARLOS, 2008, p. 102-3). 

 
A desaceleração do crescimento industrial em São Paulo foi inicialmente sentida nas 

áreas de maior concentração industrial na cidade, sobretudo no entorno da ferrovia instalada 

ao longo do rio Tamanduateí, que até aquele momento configurava uma extensa frente de 

atividades industriais entre São Paulo e ABC Paulista. A causa dessa desaceleração estava 

associada aos antagonismos econômicos internos e a crise da década de 1970 que se 

aprofundou na década seguinte, determinando a retração dos investimentos na indústria de 

transformação, sendo esta caudatária dos investimentos internacionais121. 

Na cidade de São Paulo, o resultado deste processo foi, segundo Marques (2010), a 

desconcentração das atividades fabris nos “distritos do Ipiranga, Vila Prudente, Alto da 

Mooca e Tatuapé” (MARQUES, 2010, p. 155), sendo estes, também, “os que tiveram maior 

perda de emprego industrial entre 1981 e 1987” (ibid., p. 155), por ter sido a área da cidade 

até aquele momento com maior concentração das atividades industriais, a perda ocorreu 

também “em todos os ramos industriais, tanto modernos quanto tradicionais, sendo que a 

maior queda ocorreu na indústria têxtil” (ibid., p. 155).  Em contrapartida os “distritos mais 

																																																								
120 Porém, os efeitos mais profundos deste processo serão sentidos na década de 1980, mas, como vimos no primeiro 
capítulo, a retração do parque industrial e a sua reestruturação produtiva ocorrerá na década de 1990. 
121 Aproximemo-nos do drama da realidade brasileira da década de 1980, segundo Marques (2010) em 1981, durante o 
governo de João Figueiredo (1979-1985), a taxa anual de crescimento do Produto Interno Brutal brasileiro foi de - 
1,9%, o primeiro percentual negativo desde a década de 1930. Os investimentos na indústria de transformação 
retraíram em proporções escandalosas, enquanto a taxa anual dos investimentos neste segmento foi de 26% entre 1967 
e 1973, no período subsequente, entre 1973 e 1980, foi de 0,1%. 
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geradores de emprego industrial no mesmo período foram Lapa e Santo Amaro” (ibid., p. 

155), concentrando principalmente as indústrias denominadas modernas, “como metalurgia, 

mecânica e materiais elétricos, de comunicação e transporte” (ibid., p. 155), localidade que 

passou por inúmeras transformações oriundas do deslocamento de atividades industriais.  

Cada reorganização do parque produtivo resultou em profundas alterações não só as 

relações de emprego, mas toda a dinâmica da reprodução social do cotidiano e do espaço. 

Verifica-se já nos anos de 1980, a reorganização das atividades produtivas e o deslocamento 

de plantas industriais, o que confere à determinadas áreas um processo, como vimos no 

primeiro capítulo, de desvalorização relativa (e moral) de terrenos, edifícios e estruturas antes 

voltados à atividades industriais e que, embora mantenham-se em desuso, estão articulados à 

uma complexa infraestrutura produzida ao longo de vários ciclos econômicos, como é o caso 

da Vila Prudente, e podem ser reincorporadas ao processo de valorização do capital em outro 

ciclo econômico. Assim, nega-se o processo anterior, sem romper com os seus nexos de 

constituição, afirmando algo novo em seu lugar, porém com o mesmo conteúdo.  

Neste sentido, as mudanças estruturais da macroeconômicas da década de 1990, 

decorrentes das reestruturações produtivas, que vimos no primeiro capítulo, possibilitaram a 

reabsorção destas diferentes centralidades espaciais, sua especialização no sentido da 

hierarquização da unidade contraditória da produção – produção circulação, distribuição e 

troca – e as novas contradições criadas no novo ciclo econômico instaurado, constituídas pela 

imbricação entre a industrialização e a urbanização próprias de sua particularidade histórica, 

no processo atual de valorização do capital. 

Neste capítulo discutimos o substrato histórico que permitiu a formação da metrópole 

e do bairro da Vila Prudente como uma das múltiplas centralidades urbanas reveladoras do 

percurso singular das medidas contemporâneas do GOVESP. O caminho aberto para as 

próximas reflexões dizem respeito às contradições inerentes à reprodução objetiva da 

metrópole, a começar pelos projetos de transporte e a natureza de sua produção objetiva 

postos em andamento pela articulação entre GOVESP e segmentos específicos do capital. 
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3. Das concepções à reprodução da metrópole: as políticas de transporte 
enquanto determinação da produção do espaço 
 

“/.../ A Geografia do capitalismo é mais sistemática e completamente uma parte 
integral do modo de produção, mais do que ocorreu com qualquer modo de 
produção anterior” (SMITH, 1988, p. 151). 
 

 Os impactos das crises econômicas estruturais iniciadas na década de 1970 e da 

reorganização da produção em escala internacional, durante as duas décadas seguintes, 

determinaram a alteração das medidas políticas e econômicas dos Estados que passaram a 

seguir os rumos da nova etapa da acumulação mundializada, não sem tensões e lutas 

ideológicas e práticas. Como vimos no primeiro capítulo, a alteração das medidas políticas 

levou à flexibilização e à liberalização dos mercados internacionais cujo substrato material e a 

base para tal processo repousava nas reestruturações produtivas, na financeirização e na 

reorganização da divisão internacional do trabalho.  

O efeito desses processos aprofundou as contradições econômicas nos países 

periféricos, ampliou a competitividade internacional e impôs, através de medidas políticas de 

instituições como o BM e o FMI, ajustes estruturais que pressionavam o poder público a atuar 

de acordo com a nova configuração da acumulação do capital.  

Durante os anos de 1980 e ainda hoje, a ideologia dominante, absorvida em alguns 

casos por setores da esquerda, acirrou a disputa teórica a respeito dos rumos das medidas e 

reformas políticas em curso. Para os intelectuais de instituições como o BM (2003), a 

globalização e a liberalização dos mercados levariam a modernização das economias em crise 

e, sem alternativa de futuro a não ser aquelas dos ajustes estruturais, ao desenvolvimento ou 

inserção dos países periféricos no competitivo cenário globalizado. De acordo com Fiori 

(2000), a posição destas instituições revelam o mito no entorno da globalização que 

alicerçara-se sobre a perspectiva de que esta “seria uma obra conjunta e exclusiva de 

transformações tecnológicas e forças do mercado, uma nova realidade econômica movida pela 

força material da expansão capitalista e, por isso, absolutamente necessária e irrecusável por 

qualquer governante” (FIORI, 2000, p. 506) uma vez que homogeneizaria os mercados e, ao 

mesmo tempo, reduziria a “soberania dos Estados nacionais, sem trazer problemas ou ser 

fonte de ingovernabilidade” (ibid., p. 506). A globalização, nestes termos, seria expressão de 

um mercado mundial autorregulado e que limitava “vigorosamente o número de atividades ao 

poder regulador do Estado” (ibid., p. 507)122. Porém, o que se viu foi o inverso. 

																																																								
122 Para ideologia dominante, “o progresso tecnológico e seus efeitos benéficos se encontram concentrados no espaço 
econômico da tríade [EUA, Europa Ocidental e Japão], chegando à periferia de maneira extremamente restrita e 
segmentada. E, além disso, só chegando aos espaços selecionados pelo ‘oligopólio mundial’” (FIORI, 2000, p. 514). 
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Ainda que a perspectiva dominante dos representantes das instituições internacionais 

apontasse para uma economia global autorreferenciada e homogênea, o processo que se 

efetivou foi o da manutenção dos setores dominantes nacionais e internacionais, bem como a 

acentuação dos aspectos negativos e desiguais dos mercados regionais. Como percebeu 

Claudio Katz (2016), ao fazer um balanço das experiências neoliberais na América Latina, a 

“internacionalização dos créditos, dos mercados e da propriedade acionária não anula o 

caráter localmente territorializado dos grupos capitalistas” (KATZ, 2016, p. 29) e manteve o 

poder público no horizonte das medidas e estratégias privadas dos oligopólios atuantes no 

mercado, por isso as classes dominantes aprovaram a ideologia e os mitos da globalização. 

Com a crise das dívidas externas dos países periféricos, a partir de 1982, o BM e o 

FMI encontraram campo aberto para por em prática medidas neoliberais ou os denominados 

ajustes estruturais que, num primeiro momento, tinham na negociação da dívida dos países 

periféricos uma importante ferramenta para implantação de medidas políticas e 

econômicas123. Ao analisar a atuação desses organismos internacionais durante os anos de 

1980, Harvey (2008a) identifica que, após os expurgos dos teóricos keynesianos atuantes no 

BM e no FMI, tais instituições tornaram-se “centros de propagação e implantação do 

‘fundamentalismo do livre mercado’ e da ortodoxia neoliberal” (HARVEY, 2008a, p. 38) que 

encontrava sua operacionalidade nos países periféricos que, em troca do “reescalonamento da 

dívida[,] /.../ tiveram de implementar reformas institucionais como cortes nos gastos sociais, 

leis do mercado de trabalho mais flexíveis e privatização” (ibid., p. 38).  

Em linhas gerais, apontam Baer e Lichtensztejn (1987), tais instituições procuraram 

“conceber um modelo de crescimento no qual os principais objetivos /.../ [fossem] orientados 

para a superação dos problemas de disponibilidade de divisas e de inserção competitiva no 

comércio mundial” (BAER e LICHTENSZTEJN, 1987, p. 195). Porém, para a aplicação 

plena e contínua desses modelos, era preciso “reestruturar os sistemas de incentivos tarifários, 

não tarifários e fiscais, modificar os termos do intercâmbio entre os diferentes setores, 

redefinir o papel do setor público e estimular a iniciativa privada” (ibid., p. 197), como tais 

tarefas encontravam-se num horizonte ainda a ser transformado, a relação entre a concepção e 

a prática destes modelos precisou passar por cima, como um rolo compressor, de medidas 

econômicas cuja aplicação envolveu uma longa trajetória de busca pela estabilidade para 
																																																								
123 José P. Netto (1995) é um dos poucos teóricos que, nos anos de 1990, identificou nos defensores do neoliberalismo 
a busca pela erradicação dos “mecanismos reguladores que contenham qualquer componente democrática de controle 
do movimento do capital” (NETTO, 1995, p. 81) e cuja pretensão não era “‘reduzir a intervenção do Estado’, mas 
encontrar as condições ótimas /.../ para direcioná-las segundo seus particulares interesses de classe” (ibid., p. 81). O 
autor notou também que a redução do Estado em promover os direitos sociais conquistados através das lutas do 
proletariado significava a ampliação do Estado para o capital. 
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corrigir problemas estruturais, muitas vezes ligados à histórica constituição de cada economia 

periférica (mas que não foi alcançado), por isso a afirmação de inevitabilidade da 

globalização posta pela ideologia dominante e a definição de tais projetos, como única 

alternativa para as crises estruturais em andamento, foram utilizadas como importantes 

ferramentas na fabricação de consensos que permitiam a aceitação das reformas estruturais.  

No caso latino-americano, observou Fiori (2000) que a renegociação da dívida 

externa, em troca das reformas estruturais, ainda contavam com programas de “abertura das 

suas economias e [da] desregulamentação dos seus mercados de capitais” (FIORI, 2000, p. 

512) criando, nestes termos, a base “para o sucesso da nova safra de planos de estabilização 

experimentados na região” (ibid., p. 512), aprofundando medidas liberais no continente ao 

longo dos anos de 1990 através de políticas contínuas de financiamento de projetos que 

envolviam tanto reformas macroeconômicos como aqueles de desenvolvimento urbano e rural 

(tidos como microestruturais) 124 . Por isso, os ajustes estruturais nos países periféricos, 

impostos pelo BM e pelo FMI, foram implantados em diferentes escalas de atuação do poder 

público com projetos distintos, mas com o mesmo “fundamentalismo do livre mercado”.  

Além dos ajustes estruturais, em troca do financiamento da dívida ou de projetos 

públicos, as instituições que fazem partes do Grupo Banco Mundial (GBM)125 criaram um 

arrojado modelo ideológico dentro dos parâmetros neoliberais e que, sob tutela dos EUA e 

das potências imperialistas que financiam o grupo126, era apresentado aos intelectuais e 

																																																								
124 Sobre tais reformas, Fiori (2000) atesta que com “exceção do Chile, onde foi pioneiro nos anos 70, no resto da 
América Latina e no Brasil em particular a crise /.../, que se prolongou no estrangulamento financeiro do Estado e na 
hiperinflação do final dos anos 80, criou as condições de uma reviravolta ideológica que levou suas elites econômicas 
e políticas a trocar seu projeto /.../ pela nova utopia neoliberal da universalização e homogeneização da riqueza 
capitalista, através dos mercados globalizados” (FIORI, 2000, p. 506). As primeiras reformas estruturais implantadas 
pelo BM, diz Harvey (2008a), foram realizadas em 1984 no governo De La Madrid no México. A respeito do mesmo 
momento, Milton Santos (2001), quando analisa os efeitos da globalização, enfatiza que as instituições internacionais 
impõem “a lógica dos governos financeiros globais” (SANTOS, 2001, p. 100), orientando as ações dos Estados pela 
“inteligência geral” (ibid., p. 100) de um modelo a ser seguido política, ideológica e cegamente. 
125 A expressão Grupo Banco Mundial (GBM), usada por Virgínia Fontes (2010) e por João M. M. Pereira (2010), 
evidencia que este órgão internacional não se limita a uma instituição, mas a cinco. Após a criação do BM em 1944, 
suas instituições internas foram criadas de acordo com a conjuntura internacional. Em 1955, com apoio financeiro das 
fundações Rockefeller e Ford, foi criado o Instituto de Desenvolvimento Econômico (IDE) para ofertar cursos a 
lideranças políticas nos países periféricos, o órgão em funcionamento até os dias atuais foi rebatizado em 2000 como 
Instituto Banco Mundial (IBM); em 1956 foi criada a Corporação Financeira Internacional (CFI) para apoiar o setor 
privado (como acionista minoritário, com até 35% das ações) através de empréstimos e intermediação com outros 
bancos (o prazo de pagamento das dívidas era de 7 a 12 anos). Em 1960 foi implantada a Associação Internacional de 
Desenvolvimento (AID) que oferece créditos de longo prazo e juros baixos e, em 1966, o Centro Internacional para 
Conciliação de Divergências em Investimentos (CICDI) que regula e sentencia de modo soberano (e impassível de 
apelação) os investimentos do BM. Em 1988, foi criada a Agência Multilateral de Garantia de Investimento (AMGI) 
para assegurar a expansão de empresas multinacionais pela oferta de seguros contra riscos políticos e sociais. 
126 A situação do GBM como instituição formada por países membros que participam das reuniões e têm poder de 
voto, faz dele um órgão internacional aparentemente neutro e a serviço da população carente. Porém, os membros com 
melhor condição econômica têm automaticamente maior poder de voto, o GBM tem a mesma dinâmica das empresas 
de capital aberto e instituições financeiras cujos acionistas votam de acordo com o percentual de suas ações, formando 
uma “democracia de acionistas”, censitária e cosmopolita. Mas, o poder decisório fica sob tutela das principais 
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técnicos de empresas e órgãos públicos dos países periféricos como medidas de modernização 

que solucionariam o atraso de regiões urbanas e rurais da Ásia, da América Latina e da 

África, através do sacrossanto mercado. Assim, difundiu-se um modelo teórico de execução 

das políticas liberais nos países periféricos que, como diz Virgínia Fontes (2010), levou a 
“um novo salto de escala na acumulação e concentração de capitais, forjando, 
ademais, estratégias organizativas que extrapolavam em muito as modalidades de 
dominação precedentes, uma vez que agora penetravam no interior de novos Estados 
periféricos, a partir de seus próprios intelectuais, que passavam a atuar internamente 
de maneira afinada com a lógica e a dinâmica do grande capital no plano 
internacional” (FONTES, 2010, p. 172). 
 

Nas últimas duas décadas, com o aprofundamento dos programas e de empréstimos do 

GBM, principalmente em projetos urbanos, verifica-se que o modelo ideológico dos “ajustes 

estruturais” forjou, nas economias periféricas, um conjunto de técnicos e de especialistas 

cujas orientações de que a valorização do capital contornaria os problemas de habitação e 

transportes, principalmente no planejamento urbano e territorial, criando uma leitura e um 

projeto específico de urbanização neoliberal127. Esta posição do BM é passível de verificação 

quando são analisados seus documentos oficiais que fazem um balanço sobre as intervenções 

urbanas das principais metrópoles em áreas distintas do planeta. No documento a respeito das 

políticas urbanas de transportes, intitulado “Cidades em Movimento” (BM, 2003), a expansão 

da infraestrutura produzida pela relação entre Estado e capital levaria à desconcentração 

“planejada, à gestão abrangente do uso do solo ou à liberalização dos mercados de terras, 

[que] podem ajudar, porém exigem uma coordenação cuidadosa das políticas do setor de 

transportes dentro de uma estratégia mais ampla de desenvolvimento urbano” (BM, 2003, p. 

5), assim “é importante explorar as possibilidades de melhorar o desempenho econômico das 

cidades, por meio de uma melhor integração do transporte com os demais aspectos da 
																																																																																																																																																																													
potências. Em 2007, os EUA detinham 16,38% dos votos seguido do Japão com 7,86%, da Alemanha com 4,49%, do 
Reino Unido e da França com 4,3%. Somando o poder de voto destes membros, seu alcance censitário chega a 37,33% 
dos votos, i.e., esses países detinham em 2007 mais de 1/3 dos votos do banco. Longe de ser o centro de decisão, o 
Brasil tem 3,55% dos votos e ocupa a 9ª posição com mais sete países. Cabe lembrar que o Brasil, é o segundo maior 
mutuário (devedor) do BM, ficando atrás apenas da China. Na sequência do Brasil os outros 11 maiores devedores do 
BM são: Turquia, Indonésia, Índia, Argentina, Colômbia, Rússia, México, Filipinas, Coréia, Ucrânia e Marrocos, 
todos eles caracterizados pela instituição como sendo “países de renda média” (PEREIRA, 2009). 
127 Após 1968, quando Robert McNamara assume a presidência do Banco Mundial, são implantados programas de 
promoção econômica dos países periféricos, com propósito de mitigar a pobreza, esses projetos foram e ainda são 
intitulados pro-poor. Com o processo intenso de urbanização dos países periféricos, a agenda dos programas do BM 
voltava-se (e ainda volta) ao “desenvolvimento urbano” a partir da década de 1980. Isso deu-se, segundo McNamara, 
pela condição da histórica “violência e convulsão civil [que] são mais comuns na cidade do que no campo. Frustações 
que se acumulem nos pobres urbanos são rapidamente exploradas por extremistas políticos. Se as cidades não 
começarem a tratar da pobreza de forma mais construtiva, a pobreza poderá igualmente começar a tratar as cidades de 
forma mais destrutiva” (MCNAMARA apud ARANTES, 2006, p. 64). É clara e marcante a posição de McNamara 
quanto ao controle político e social atribuído ao BM. Ao longo das décadas ulteriores, os programas urbanos do BM 
mudaram seu foco, mas sem perder o princípio inicial. Até a década de 1980, segundo Arantes (2006), o foco do BM 
era a urbanização de baixo custo para os pobres. Dos anos de 1990 em diante, o propósito dos empréstimos passa a ser 
“uma urbanização concentrada de alto padrão nos trechos da cidade de interesse do mercado, como forma de ampliar a 
base de acumulação de capital” (ARANTES, 2006, p. 67). 
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estratégia de desenvolvimento da cidade” (BM, 2003, p. 5 e 6). Esta concepção de 

desenvolvimento urbano repousa na ideologia dominante reproduzida em projetos e modelos 

de urbanização genéricos e impostos como resolução das contradições sociais locais.  

Para entender a natureza e a dimensão desse projeto, aproximemo-nos da aplicação 

dessas medidas na RMSP. Acerca dos vários projetos metropolitanos, sobretudo o 

planejamento de transportes do GOVESP ao longo dos anos 2000, Pedro Arantes (2007 e 

2006) sublinha que todas as modalidades de intervenção urbana, de obras e serviços públicos, 

são imbuídas da lógica do produtivismo voltado ao mercado. É o volume de obras, a base dos 

financiamentos internacionais e da materialização do planejamento neoliberal que permite a 

concentração de valor e uma posição específica na divisão territorial do trabalho da RMSP e 

das cidades que a compõem, assim a 
“cidade de São Paulo, uma das mais ricas e poderosas do continente, é, 
contraditoriamente, a que mais recebeu em seu território investimentos das duas 
instituições multilaterais na América Latina [BM e BID], sejam eles empréstimos 
captados por meio do governo estadual, do município ou de empresas públicas. Um 
fenômeno que contraria o discurso pro-poor das instituições multilaterais, e revela 
sua disposição a emprestar, em primeira instância, a governos e empresas que 
realizem políticas públicas em ‘mercados urbanos’ aparentemente solventes, que 
garantam taxas de retorno por meio de tarifas e financiamento sem subsídio direto” 
(ARANTES, 2007, p. 69 e 70)128. 
 

A centralização destes investimentos e obras voltadas à reprodução do espaço urbano 

na RMSP, sobretudo na cidade de São Paulo, também levaram à implantação de formas de 

planejamento que repõem as diretrizes do BM. Mas antes do planejamento se enquadrar aos 

estribos da instituição internacional de modo contínuo e sem financiamento externo, inúmeras 

obras e projetos foram implantados na RMSP como resultado de empréstimos do BM.  

Essa realidade pode ser apreendida pelo volume de investimentos do BM na RMSP. 

Entre 1990 e 2003, num total de 56 projetos de transportes urbanos desenvolvidos pelo BM, 

19 voltaram-se à região da América Latina e Caribe, sendo que 8 deles ou 14% do total dos 

projetos do BM tiveram como destino o Brasil (BM, 2003). Neste mesmo período, o BM 

emprestou cerca de US$ 2,042 bilhões para mesma região, só o Brasil recebeu cerca de US$ 

935,5 milhões ou aproximadamente 45% do total dos empréstimos do BM para a região. Os 

governos dos estados de São Paulo e Pernambuco receberam o maior montante dos projetos e 

investimentos do BM em suas principais regiões metropolitanas, respectivamente, São Paulo 

																																																								
128 Segundo Arantes (2007), entre 1968 e 2003, a cidade de São Paulo recebeu cerca de US$ 4,1 bilhões destinados a 
21 projetos (municipais e estaduais) de instituições internacionais (BM e BID). No período entre 1992 e 2003, foram 
mobilizados US$ 2,8 bilhões, pelas mesmas instituições internacionais e destinados a 12 projetos (estaduais e 
municipais), uma média de US$ 400 milhões anuais. Em 2003, a cidade de São Paulo mobilizou cerca de US$ 665 
milhões ou R$ 1,4 bilhões (no câmbio de US$1,0 para R$2,2) com projetos internacionais, este montante girava em 
torno de 18% do orçamento municipal naquele ano. 
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e Recife (BM, 2003, pp. 235-243). Outros investimentos destinaram-se aos governos 

estaduais do Rio de Janeiro, do Paraná e de Minas Gerais, também sendo direcionados às suas 

regiões metropolitanas (respectivamente, Rio de Janeiro, Curitiba e Belo Horizonte)129. 

O grosso dos investimentos no Brasil tinham como objetivo a integração e comutação 

das linhas de transportes sobre trilhos, destinando os empréstimos principalmente para o 

GOVESP para atualizar a rede de transportes da RMSP. A CPTM, a Cia do Metrô de São 

Paulo e a STM receberam cerca de US$ 95,1 milhões, sendo que US$ 45 milhões 

correspondiam ao projeto de estadualização da antiga linha férrea federal e sua transferência 

da Companhia Brasileira de Transportes Urbanos (CBTU) para a CPTM. O restante do 

empréstimo, cerca de US$ 50 milhões, foi utilizado na construção da Linha 4-Amarela do 

Metrô cujos gastos de planejamento, naquele período, somavam aproximadamente US$ 1,8 

bilhão. Fora os US$ 50 milhões disponibilizados para a Linha 4-Amarela, o BM já havia 

emprestado US$ 209 milhões ao Metrô de São Paulo para o mesmo propósito.  

No período aventado e em síntese, a soma do total dos investimentos em São Paulo 

chegou a um montante de US$ 254,1 milhões. Ou seja, 23,5% – um pouco mais de 1/5 – do 

total de empréstimos do BM voltados aos projetos de transportes no Brasil foram destinados 

ao GOVESP e à STM em suas obras de infraestrutura130. 

Após a centralização de investimento de transportes urbanos na RMSP, os técnicos do 

BM (2003) reconheceram que suas diretrizes foram absorvidas pelo GOVESP, pela STM e 

pelas empresas metropolitanas de transportes na implantação de seus planejamentos, projetos 

e obras que configuram, como vimos no capítulo 1, a tentativa de promover um urbanismo 

ampliado ou uma determinada forma de “governança metropolitana”131. Segundo os técnicos 

do BM (2003) a “integração de estratégias de uso do solo, transporte urbano e qualidade do 

ar, como o PITU, em São Paulo, é necessária no intuito de garantir que o sistema de 

																																																								
129 Nos documentos do Banco Mundial, a implantação do sistema de corredores de ônibus de Curitiba foi ressaltado 
pelo baixo custo de instalação e locação de recursos que privilegiaram supostamente os pobres, mas não se aborda a 
rentabilidade das empresas em parceria com a prefeitura. 
130 Todas as execuções no Brasil foram e ainda são lideradas por Jorge Rebelo (Chefe de Projetos de Transportes 
Urbanos para o Brasil do Banco Mundial). 
131 Cláudio de Senna Frederico foi responsável pelos projetos da STM entre 1995 e 2001 e atuou na resolução e 
implantação de propostas de planejamento metropolitano do GOVESP. Em artigo sobre os projetos de transportes 
sobre trilhos da STM, Frederico (2001) evidencia que, durante a construção da Linha 4-Amarela do Metrô, houve uma 
mudança de rumo dos projetos de transportes após o financiamento do BM que orientaria as empresas de transportes 
metropolitanos e a Emplasa para utilizar “recursos antes inexistentes no orçamento e criados por planejadores 
interessados na solução dos problemas da cidade /.../ como exemplo, citam-se as operações urbanas, mecanismo de 
obter recursos adicionais pelos benefícios que os construtores urbanos obtêm da proximidade de suas obras da infra-
estrutura urbana já consolidada, como transporte coletivo (no caso, o metrô é considerado ‘benefício’), redes de água, 
luz, viário, telecomunicações, etc.” (FREDERICO, 2001, p. 53), assim a STM deveria buscar “na iniciativa privada, a 
parceria para o financiamento. Nos transportes públicos, especialmente no transporte sobre trilhos, essas parcerias 
estão sendo tentadas na construção da linha 4 – Amarela do metrô, uma engenharia financeira que o Metrô de São 
Paulo vem montando com as agências internas e externas de financiamento” (ibid., p. 53). 
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transporte rápido de massa seja adequadamente inserido na estrutura urbana” (BM, 2003, p. 

142), i.e., a produção de infraestrutura garantiria e conservaria a estrutura econômica em 

funcionamento, pois as cidades e as metrópoles concentram riqueza no espaço produzido.  

Após a onda de empréstimos do BM, no período entre 1990 a 2003, os planos de 

transportes da STM, principalmente a partir de 2006, aprofundaram a perspectiva de criação 

de uma unidade política e administrativa da metrópole baseada na mobilização de capital 

(envolvendo a iniciativa pública e privada ou de parcerias e concessões) a ser realizada em 

constantes programas de obras públicas e na construção da infraestrutura de transportes, 

mesmo que a infraestrutura seja potencialmente obsoleta, com taxas de uso decrescente e 

voltadas integralmente para a manutenção da dinâmica do mercado132. O primeiro plano a 

adotar tais medidas foi o PITU 2025, concebido em 2006 e cujo alcance se estendeu a todas as 

empresas de transportes metropolitanos e obras de infraestrutura na RMSP, fossem elas da 

CPTM, da EMTU ou do Metrô, incluindo a Linha 15-Prata em monotrilho e outros projetos.  

Os técnicos do BM (2006a) reconheceram e apoiaram a sinergia política e econômica 

do GOVESP e da STM em desenvolver o PITU 2025. Os intelectuais do BM (2006a) ainda 

enfatizam que o modelo de gestão de obras e de manutenção de uma unidade territorial, 

promovidos pelo PITU 2025, deveriam ser mimetizados em outros 
“governos estaduais [que] desempenhariam um papel decisivo [nas políticas 
urbanas], refletindo sobre a governança metropolitana, promovendo associações 
municipais e consórcios e implantando bancos de dados sobre oportunidades de 
negócios e ampliação de investimentos /.../ os estados desempenhariam um papel 
fundamental contribuindo para financiar a infra-estrutura[,] /.../ motivando os 
governos municipais a adotar políticas complementares àquelas que fossem 
consideradas as melhores para o estado como um todo” (BM, 2006a, p. 25). 
 

As atualizações do PITU 2025, realizadas em 2013 e apresentadas nos documentos 

“Atualização da rede metropolitana de alta e média capacidade de transportes” (2013a) e 

“Cenários de desenvolvimento urbano” (2013b), contaram com a participação do BM e do 

Japan Bank for International Cooperation para elaboração do projeto do GOVESP de 

transporte e “vida metropolitana”. Porém ambos documentos, com poucas diferenciações em 

relação à sua matriz (o PITU 2025), recompõem os lineamentos já apresentados no plano de 

transportes anterior cujo fundamento é a busca pela concentração de valor na metrópole por 

sua estrutura espacial complexa e adensada que, segundo essa perspectiva, garantiria através 

de obras públicas, a situação geográfica hegemônica deste território. 

																																																								
132 A análise pormenorizada da potencial depreciação das linhas de transportes urbanos, como é o caso da Linha 15 do 
do Metrô, será tratada no capítulo 4 desta dissertação, especialmente no item 4.2. Já a problemática da materialização 
de obras públicas, cuja finalidade vem ser a ampliação das frentes do mercado imobiliário no bairro de Vila prudente, 
bem como a reposta objetiva dos representantes do mercado aos investimentos e projetos públicos, serão tratadas ao 
longo do capítulo 5.  
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Em linhas gerais, essa situação de construção e reconstrução da infraestrutura tem 

como pivô a realização de investimentos do capital e uma suposta manutenção do quadro 

homogêneo de crescimento urbano e econômico. Na perspectiva dos técnicos da STM e do 

BM, baseadas na leitura liberal neoclássica que anula as contradições e resumem a realidade 

a um modelo previamente definido e controlado, as obras públicas devem estimular os 
“fatores de produção, trabalho, capital e terra (área) [que] geram, através do sistema 
produtivo, rendas que são respectivamente representadas por salários, juros e 
dividendos e aluguéis. Aplicando simplificadamente o modelo a, por exemplo, um 
sistema sobre trilhos, os recursos de capital para a implantação provêm inteiramente 
do poder público, seja para aplicação direta, seja para atender ao ressarcimento de 
financiamentos anteriores. Esses recursos pagam os diferentes insumos necessários 
ao sistema produtivo que materializará a nova rede, ou seja, o trabalho aplicado na 
construção, os imóveis desapropriados e os equipamentos, que representam ativos 
físicos trocados por ativos financeiros” (GOVESP e STM, 2006, p. 163). 
 

A concepção a respeito das relações de produção apresentadas no PITU 2025 

(GOVESP e STM, 2006) revela o consenso teórico e prático da STM e do BM sobre a RMSP 

que se materializou nos projetos de transportes do GOVESP nas últimas duas décadas. Os 

técnicos moldados na escola dos ajustes estruturais, partem de modelos econômicos abstratos 

e de quadros esquemáticos que limitam as relações sociais de produção à um saldo expansivo 

de crescimento econômico entre fatores ligados ao trabalho, ao capital e à terra. Neste 

esquema, o circuito econômico distribui homogeneamente a riqueza em rendimentos do 

capital (lucro, juros e renda) e do trabalho (salário). Sem explicar o processo de valorização, 

esse quadro interpreta a realidade de forma míope, em suas diversas escalas (local, regional, 

nacional e mundial), pois escamoteia o fundamento da produção e da distribuição do valor no 

mercado – como numa equação matemática, tudo que entra de um lado, sai de modo ampliado 

e equitativo do outro, sem perdas nem danos para nenhum dos envolvidos. Como é possível 

verificar na figura 7, este quadro conceitual pode ser apreendido no organograma presente no 

PITU 2025 que sintetiza os “modelos genéricos dos meios de transportes”. 

Neste modelo, a relação entre capital, trabalho e terra dá-se pela interação entre coisas 

e mercadorias que se defrontam no mundo econômico, mas sem seus conteúdos concretos e 

contradições que fazem destas categorias elementos centrais da reprodução social 

contemporânea. Essas relações só são coisificadas, pois na construção destes modelos 

abstratos, a relação social desaparece uma vez que a realidade precisa se enquadrar a um 

modelo previamente elaborado. Os fatores que fogem ao quadro esquemático desenhado 

precisam (e são) colocados de fora da “equação” ou, quando muito, são externalidades do 

processo conceitual e, portanto, nesta concepção, tornam-se elementos secundários do 

projeto, da dinâmica econômica a ser alcançada (e, quiçá, do mundo real). 
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Figura 7 - Modelo genérico de produção dos meios de transporte 

PITU 2025PLANO INTEGRADO DE TRANSPORTES URBANOS
integral implicaria decretar a inexequibilidade do plano. Essa questão, portanto, necessita ser discutida em maior profundidade.
Para tanto, será feito uso do diagrama abaixo, que remonta a um dos pais da ciência econômica, David Ricardo (1772 – 1823), e procura representar um modelo social de produção genérico: 
Figura F.1.1  -  Modelo de produção genérico

Os fatores de produção trabalho, capital e terra (área) geram, através do sistema produtivo, rendas que são respectivamente representadas por salários, juros e dividendos e aluguéis. Aplicando simplificadamente o modelo a, por exemplo, um sistema sobre trilhos, os recursos de capital para a implantação provêm inteiramente do poder público, seja para aplicação direta, seja para atender ao ressarcimento de financiamentos anteriores. Esses recursos pagam os diferentes insumos necessários ao sistema produtivo que materializará a nova rede, ou seja, o trabalho aplicado na construção, os imóveis desapropriados e os equipamentos, que representam ativos físicos trocados por ativos financeiros. Duas perguntas se colocam no exame desse modelo: (a) quem são os supridores primários dos recursos usados pelo poder público? e (b) quem se beneficia do empreendimento ? Em outras palavras, quem paga e quem lucra com a implantação da nova linha? Rapidamente se concluirá que os agentes não são os mesmos, o que equivale a dizer que o empreendimento transfere renda. 
O financiador primário do poder estatal é uma entidade denominada “contribuinte”, que com seus aportes constitui a principal fonte do orçamento público. Ora, sabe-se que no Brasil 70% do “bolo fiscal” é derivado de impostos indiretos, característica nacional muito típica, não usual em outros países. E sabe-se também, inclusive a partir de estudos do IPEA, que essa modalidade de tributo onera mais os grupos de baixa renda. Significa que esse contribuintes pobres estão, comparativamente, sacrificando-se mais para pagar o investimento na rede de transportes.
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Fonte: GOVESP e STM, 2006, p. 163133. 
 

Embora a tendência ao absurdo da leitura de uma realidade amorfa e cujas 

contradições sociais são abstraídas do modelo, este planejamento é o que vigora enquanto 

lineamento para a prática de gestão de transportes e governança metropolitana adotadas pelos 

órgãos públicos estaduais, suas empresas de transporte metropolitano e por instituições 

internacionais, sobretudo, pelo BM. Partindo dessa problemática seguiremos discutindo, neste 

capítulo, as contradições que envolvem a construção da Linha 15 que reproduz os conteúdos 

sociais e históricos que hoje permitem a reprodução da metrópole. Assim, neste capítulo  

buscaremos ainda a objetivação das relações de trabalho na indústria de construção pesada e 

civil que envolvem a produção material das linhas de transporte, bem como compreender a 

formação e concentração do valor no espaço (e da mais-valia, diferente da acepção dominante 

proposta pela STM de saldo expansivo de crescimento econômico). De modo mais específico, 

exporemos brevemente os aspectos particulares da produção deste segmento industrial no 

Brasil e a situação singular de trabalho dos operários contratados para a construção do Pátio-

Oratório da Linha-15 pelo Consórcio Expresso Monotrilho Leste (CEML)134, uma vez que 

ambos demonstram o inverso da distribuição de rendimentos expansivos. 

 

																																																								
133  Na acepção dos técnicos da STM, este quadro esquemático resumiria a “leitura ricardiana” de crescimento 
econômico. Embora exista uma forte tendência neoclássica na elaboração do PITU 2025 (GOVESP e STM, 2006), as 
ideias de David Ricardo são vulgarizadas para se enquadrar ao modelo analítico proposto de interação entre produção, 
meios de transporte e rendimentos. A perspectiva adotada pela STM e pelo BM se aproxima mais dos modelos 
neoliberais do que da análise de David Ricardo, basta recordar a dos pressupostos teóricos do BM alicerçado na new 
economy, nos modelos abstratos de Milton Friedman, nas políticas instituídas pelos neocons nos EUA e difundidas no 
universo acadêmico internacional. Esta problemática foi sumamente tratada no primeiro capítulo desta dissertação. 
134 Buscamos aqui as contradições mais elementares da valorização do espaço, sem esgotar o tema que envolve as 
tensões da globalidade da reprodução da metrópole. Contudo, os resultados da construção do monotrilho, enquanto 
meio, produto e condição da reprodução econômica e social serão desdobrados nos capítulos 4 e 5. 
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3.1 Algumas considerações sobre o processo de produção no “canteiro de obras”  
 

Antes de verificarmos as relações postas pelo trabalho na construção civil e pesada 

nos dias atuais e sua situação no Brasil, que envolvem a produção de infraestrutura, cabe 

ainda uma breve observação a respeito da desigualdade do desenvolvimento das capacidades 

produtivas e a especificidade deste ramo industrial. 

Não é novidade que há um desenvolvimento desigual e combinado de capacidades e 

forças produtivas nos diferentes ramos e segmentos de produção. Também não deveria ser 

novidade, sobretudo entre os intelectuais críticos, que a composição orgânica do capital, a 

organização e a cooperação do trabalho na produção, o nível técnico e o grau de subsunção 

formal e real do trabalho ao capital se diferenciem em ramos de produção distintos. Mas, 

como parte da literatura sobre a indústria tentou apreender os métodos de controle do tempo 

de trabalho, problema coerente com as relações de trabalho, houve também uma confusão 

entre o desenvolvimento de capacidades produtivas, aperfeiçoamento técnico e composição 

orgânica do capital, relacionando-os à mudança de gestão, ao aumento e à diminuição de 

postos de trabalho e, assim, evidenciando determinados segmentos e desconsiderando a 

especificidade de outros que mantêm certo atraso estrutural em relação aos demais. 

Para entender este processo, contudo, basta uma rápida apreensão da defasagem entre 

os ramos têxtil e siderúrgico. Na indústria têxtil inglesa, de meados do século XIX em diante, 

como observou Marx (1985a, v. I e II), a introdução da maquinaria neste ramo industrial 

rompeu com as habilidades manuais dos trabalhadores e com as relações postas pela 

manufatura, pois transferiu para a máquina-ferramenta (sendo essa a base técnica mais 

apropriada e resultante do capital) os movimentos dispendidos pelo homem, aprofundando a 

cisão do trabalho manual do intelectual (há muito presente nas relações sociais de produção). 

Esta base técnica e as mudanças sociais que a acompanham, segundo Niveau (1969) foram 

anunciadas com “os primeiros teares automáticos [que] foram construídos por Horrocks em 

1803” (NIVEAU, 1969, p. 28)135. Assim, com um amplo processo histórico de destituição da 

base artesanal e de resistência dos trabalhadores manuais, procedeu no ramo têxtil a transição 

																																																								
135 A indústria têxtil foi a oficina de experiências técnicas da nascente atividade industrial dos séculos XVIII e XIX. 
Sobre o revolucionamento inicial das máquinas nesta indústria, diz Niveau (1969) que uma das primeiras inovações foi 
realizada por Hargreaves que produziu, em 1765, uma máquina que fiava simultaneamente vários fios, patenteando-a 
como Sppinning-Jenny em 1770. No ano seguinte, Arkwright construiu na cidade de Cromford teares mecânicos 
movidos a água; em 1779, “essa fábrica punha em movimento milhares de fusos e empregava trezentos operários” 
(ibid., p. 27). Samuel Crompton e Edmond Cartwright aprofundaram as técnicas de Arkwright, sendo que Crompton 
entre “1774 e 1779 fez funcionar uma máquina chamada mula” (ibid., p. 27) que permitia a fabricação de fios finos e 
resistentes e, em 1790, William Kelly “logrou fabricar mulas automáticas movidas por uma roda-d’água” (ibid., 27), 
essas invenções aniquilaram com a manufatura doméstica na Inglaterra. Soma-se a essas modernizações a invenção da 
máquina a vapor de James Watt que, em 1782, transformou “um meio de oscilação em movimento circular” (ibid., 31) 
e, portanto, contínuo. Todas essas invenções prescindiram a máquina a vapor de Cartwright e de Horrocks. 
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da manufatura para a indústria, processo que anulou o saber fazer do operário transferindo-o 

para a máquina e para a equipe de gestão que passou a organizar a disposição dos 

equipamentos mecanizados dos trabalhadores e das tarefas a serem desenvolvidas no processo 

de produção, reduzindo o trabalhador à situação de apêndice da máquina com residuais 

funções manuais que foram, neste processo, mecanizadas, i.e., coube ao trabalhador da 

indústria têxtil a função de vigilância, manutenção e alimentação dos equipamentos ou, na 

expressão de Marx (1985a), houve a subordinação real do trabalho vivo ao trabalho morto (e 

isso ocorre nos setores que o capital criou a sua forma apropriada de controle sobre o 

trabalho: o complexo de “máquinas automáticas”). 

No ramo siderúrgico, a transição da manufatura para o trabalho propriamente 

industrial e mecanizado, ocorreu em descompasso com a indústria têxtil. Segundo Benedito 

R. Moraes Neto (1991) – partindo dos estudos de K. Stone –, até os anos de 1880, o ramo 

siderúrgico contava com uma divisão técnica do trabalho vinculada à secção entre 

trabalhadores qualificados e não-qualificados. Como na manufatura, os trabalhadores 

qualificados, dada a prática adquirida na produção detinham maior conhecimento, destreza e 

habilidade sobre os materiais e as ferramentas próprias da fundição de aço e ferro, 

controlavam o seu ritmo de trabalho e, deste modo, administravam as funções dos seus 

ajudantes “não-qualificados” cujas tarefas manuais envolviam um tipo de trabalho mais 

pesado. Em 1890 houve intensa modificação no interior da fábrica através da introdução de 

máquinas como carretilhas elétricas, equipamentos de fundição, misturadores, pontes rolantes, 

etc., todas essas inovações, ligadas à ampliação específica das capacidades técnico-produtivas 

desta atividade, alterou a composição orgânica do capital no ramo siderúrgico e, também, a 

situação dos trabalhadores que, indiferente de sua qualificação, resumiam suas funções no 

processo produtivo à vigilância, manutenção e alimentação dos equipamentos. O que se nota 

é uma diferença temporal de meio século quanto ao desenvolvimento das capacidades e das 

técnicas de produção inseridas nos ramos têxtil e siderúrgico (diferenças maiores são 

presenciadas em outros ramos de produção), isso sem contar com o aprofundamentos da 

exploração do trabalho e o seu grau de diferenciação através da mais-valia absoluta e da 

relativa, a especificidade das alterações produtiva ligadas à gestão e ao controle do trabalho, a 

particularidade histórica e geográfica do desenvolvimento de cada ramo industrial136. 

																																																								
136 Sendo a mais-valia resultado do tempo de trabalho não-pago e, por isso, do trabalho adicional obtido pelo capital, 
as derivações das formas da mais-valia, em absoluta e relativa, têm sua origem no resultado da exploração do trabalho 
em extensão e intensidade. A mais-valia absoluta, como apreendeu Marx (1985a, vol. II), resulta do “prolongamento 
da jornada de trabalho além do ponto em que o trabalhador teria produzido apenas um equivalente pelo valor de sua 
força de trabalho, e a apropriação desse mais-trabalho pelo capital” (MARX, 1985a, vol. II, p. 106), i.e., há a extensão 
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Poderíamos aprofundar essa discussão partindo para outros ramos industriais cujos 

desdobramentos ocorreram de fato ao longo do século XX, como aconteceu com a indústria 

metal-mecânica e metalúrgica com a introdução da microeletrônica a partir dos anos de 1970, 

ou no caso de ramos produtivos que ainda engatinham no sentido da “automação da 

produção”, como a construção pesada e civil. Porém, como o processo de produção aqui 

aventado gira em torno da construção de infraestrutura, o que nos leva a indagar sobre as 

diferenças e a natureza da construção pesada e da civil. 

A base técnica da construção ou da prática de “assentar tijolos”, afirma o arquiteto 

Pedro F. Arantes (201), “é milenar e quase não foi modificada ao longo da história” 

(ARANTES, 2012, p. 191), isso sem contar com inúmeras outras tarefas assessórias que, 

como a carpintaria, estão presentes neste ramo industrial e também não foram alteradas 

profundamente frente a outros ramos produtivos. A afirmação de Arantes (2012) está pautada 

no estudo comparativo da prática de trabalho na construção. Entre os autores estudados estão: 

as análises de Hassan Fathy que descreve as técnicas e o processo ancestral de trabalho dos 

pedreiros núbios para a construção de abóbodas; o estudo de Frederick Taylor (1978) sobre o 

relato de seu auxiliar Frank Gilbreth acerca dos movimentos de um pedreiro no início do 

século XX; a descrição e análise do trabalho alienado do operário da construção civil, “Rô”, 

feita por Sérgio Ferro (2006) nos anos de 1970; os depoimentos do pedreiro Valdeci da Silva 

Matos (Lelê) que havia trabalhado em obras de mutirão com Pedro F. Arantes (que relata sua 

prática como arquiteto). Nos três últimos casos, há pequenas alterações no padrão técnico de 

trabalho no canteiro de obras, sendo o trabalhador o sujeito detentor do saber-fazer deste tipo 

de atividade que ainda mantém sua base na manufatura. Até o momento, a transferência do 

saber-fazer e das habilidades do trabalhador para um sistema automático de máquinas não é a 

regra, por isso o controle sobre o trabalho, neste ramo produtivo, ocorre pelo rebaixamento 

dos homens à meros instrumentos da produção – reduzindo-os à situação de máquinas de 

trabalho –, soma-se a isso a superpopulação relativa (e supérflua para o capital) que constitui 

																																																																																																																																																																													
do tempo de trabalho para além da taxa de exploração comum naquele período, pois “a jornada de trabalho está desde 
o princípio dividida em duas partes: trabalho necessário e mais-trabalho” (ibid., p. 106), assim, para obtenção 
prolongada da mais-valia “reduz-se o trabalho necessário por meio de métodos pelos quais o equivalente do salário é 
produzido em menos tempo. A mais-valia absoluta gira apenas em torno da duração da jornada de trabalho; a produção 
da mais-valia relativa revoluciona de alto a baixo os processos técnicos do trabalho e os agrupamentos sociais” (ibid., 
p. 106). A mais-valia absoluta “constitui a base geral do sistema capitalista e o ponto de partida para a produção da 
mais-valia relativa” (ibid., p. 106) que, contraditoriamente, emerge da “limitação da jornada de trabalho” (ibid., p. 
107), só sendo “possível aumentar a taxa de mais-valia mediante mudança da grandeza de suas partes integrantes, 
trabalho necessário e mais-trabalho, o que, por sua vez, se o salário não deve cair abaixo do valor da força de trabalho, 
pressupõe mudança na produtividade ou na intensidade do trabalho” (ibid., p. 107) que ocorre mediante o 
revolucionamento técnico da produção e a ampliação do capital constante em detrimento do variável, assim 
intensifica-se o ritmo do trabalho para obtenção de mais-valor através da diminuição do tempo de trabalho necessário à 
produção de mercadorias e à reprodução do capital e do trabalhador. 
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o exército reserva de força de trabalho em diversas localidades e regiões incluindo, nesta 

condição, a própria migração como fator de produção, a segmentação da construção em 

atividades fracionadas e a competição no mercado que rebaixam o preço da reprodução da 

força de trabalho e o desenvolvimento de capacidades humanas genéricas neste tipo de 

trabalhador que está sujeito a todas as formas de exploração e segregação137. 

Cabe ainda uma nota explicativa sobre a aplicação técnica de outros ramos industriais 

no canteiro de obras durante o século XX. Como percebeu Sérgio Ferro (2006), em estudo das 

obras de construção civil na década de 1970 e que ainda hoje se mantêm pouco alteradas, o 

canteiro realiza mercadorias de diversos ramos produtivos, sendo possível verificar “sinais 

evidentes de outras formas de produção” (FERRO, 2006, p. 113), bem como o avanço de 

segmentos produtivos extrínsecos ao canteiro, mas a ele associados. É possível verificar que 

desde o século XIX, o avanço da química, da siderurgia e da física ligada à eletricidade, 

promoveu verdadeiras revoluções no campo da engenharia, o que incluía o segmento da 

construção que absorveu as inovações de outros ramos produtivos e materiais diversos ao 

canteiro, ampliando a divisão técnica do trabalho que desenvolveu o controle dos materiais, 

mas preservou a manufatura enquanto aplicação e cristalização do trabalho. Como mostra 

Pedro H. P. Campos (2012), na indústria de construção pesada do século XIX o “aço ganhou 

novos métodos de produção em escala industrial, incrementando a construção naval, de 

edifícios, estradas de ferro, montagem industrial, indústria bélica, dentre outras atividades” 

(CAMPOS, 2012, p. 40). A descoberta de eletricidade fez “com que essa forma de energia 

fosse agregada à indústria e à economia industrial” (ibid., p. 40). Assim, produtos 

industrializados diversos “intervêm, no canteiro, seja como materiais de base (cimento, aço, 

isolantes etc.), seja como componentes (equipamento elétrico, hidráulico, caixilharia, paredes 

ou lajes pré-fabricadas etc.), seja como complemento estrutural (guinchos, betoneiras, etc.)” 

(ibid., p. 113), porém “o conjunto da produção e cada etapa /.../ são dominados pela estrutura 

da manufatura” (ibid., p. 113)138. A incorporação de materiais advindos de outros ramos 

industriais e com amplo desenvolvimento e aprofundamento das técnicas de produção 

continua sendo, segundo Arantes (2012), uma realidade atual da construção. 

																																																								
137 Observa Arantes (2012), quando faz menção à “Lelê”, que os trabalhadores da construção civil preferem os 
mutirões do que a atividade em obras de grande porte e cuja base do trabalho é o assalariamento, pois o último 
“controla formalmente” a sua vida. 
138 A intervenção de equipamentos de diferentes ramos produtivos no canteiro, leva ao aumento da expropriação do 
trabalho e da geração da mais-valia pela utilização de equipamentos complementares para a produção, sem a 
incorporação de máquinas ou de capital constante. Este aspecto do controle do trabalho foi analisado por Marx (1985a, 
vol. II) no século XIX e a respeito enfatiza que o “trabalho adicional, produzido por um atrelamento mais elevado da 
força de trabalho, pode aumentar o mais-produto e a mais-valia, a substância da acumulação, sem um aumento 
proporcional da parte constante do capital” (MARX, vol. II, p. 181). 
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Ao buscar as atualizações das relações de trabalho no segmento de construção, 

Arantes (2012) evidencia que o elemento fundamental de sua reprodução é a “não 

repetitividade das tarefas externas [e] variabilidade dos tipos de obras” (ARANTES, 2012, p. 

184). A invariabilidade das tarefas a serem exercidas pelos operários “torna altamente 

improvável o estabelecimento de séries estáveis de postos de trabalho” (ibid., p. 184), 

processo que dificulta o “caráter parcial e na maioria dos casos marginal da padronização dos 

elementos utilizados no produto final” (ibid., p. 184) e leva à inconstância da produção ou a 

“irregularidade das tarefas no tempo, com variação muito maiores do que na indústria” (ibid., 

184). A dinâmica atual da construção civil e pesada apresenta entraves à “programação do 

trabalho, o que solicita uma forma de gestão original e específica do setor para responder à 

imprevisibilidade” (ibid., p. 184). Sem contar com a situação específica de produção que 

implanta trabalho ao “solo, de tal modo que é o próprio processo de trabalho, em todo o seu 

conjunto, que circula e deve sempre se adaptar a um suporte diferente” (ibid., p. 184)139. 

Ainda que exista certa diferença destes ramos de produção nos países centrais e periféricos, o 

canteiro ainda não foi completamente revolucionado. Com composição técnica limitada, a 

construção (civil e pesada) se tornou uma atividade com grande número de operários em 

condições precárias de trabalho, salários rebaixados e enorme potencial de absorção de valor. 

Segundo Arantes (2012), este ramo industrial efetiva-se como um 
“espaço de produção dura que deveria estar no terceiro mundo, mas que continua no 
interior do capitalismo avançado, sinalizando a permanência do velho mundo do 
trabalho. O canteiro está à mostra, com trabalhadores negros, árabes, latino-
americanos e asiáticos subindo em andaimes, aparafusando e soldando peças, 
concretando lajes” (ibid., p. 189). 
 

 As obras de construção civil e pesada, segundo Arantes (2012), embora apresentem 

uma situação de invariabilidade da produção, permite, na condição atual do capital, obter 

																																																								
139 A análise do canteiro realizada por Arantes (2012) parte de certa perspectiva de oposição entre produção rígida, 
(pautada no modelo taylor-fordista) e flexível (ancorada no toyotismo, no ohnismo e no modelo just in time de 
produção), sendo que o canteiro teria antecipado a produção flexível. O problema deste tipo de leitura é, como 
identificado por Moraes Neto (1991 e 2003) e Ferrari (2005a), a dualidade entre os modelos de produção o que impede 
a leitura histórica do taylorismo, do fordismo e do toyotismo, de sua particularidade e do desenvolvimento desigual da 
produção industrial que originou os “métodos de controle do trabalho”. O fordismo, diferente da apreensão deste como 
um método moderno e de aplicação científica de uma maquinaria automatizada, foi extensão da manufatura no setor 
metalúrgico no início do século XX, por isso a aplicação da administração científica Taylor foi aprimorada nas fábrica 
de produção em série, ademais como aponta Moraes Neto (1991), o taylorismo e o fordismo operam no sentido de 
“separar trabalho intelectual/trabalho manual mantendo o trabalho manual como a base do processo de trabalho” 
(MORAES NETO, 1991, p. 46), assim a linha de montagem é expressão da manufatura, i.e., de um sistema produtivo 
cujas peças são articuladas pelo trabalho manual. A produção flexível, como aprofundamento do controle do trabalho 
através da incorporação da microeletrônica e da tecnologia da informação, aprimorou a cisão entre trabalho intelectual 
do manual sem romper por completo com o fordismo e, nos ramos cuja menor composição orgânica do capital, nem 
com a manufatura. A produção flexível, assim, permite o rebaixamento dos salários pelo parcelamento do trabalho, 
dentro e fora das unidades industriais matrizes. Decerto, a produção no canteiro, sendo fordista ou ohnista/just in time, 
pode aplicar métodos de produção distintos e, ao mesmo tempo, manter as características peculiares destes ramos de 
produção industrial, mesmo mantendo sua base manufatureira. 
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grandes quantidades de valor através de relações de trabalho flexibilizadas, seja na 

organização do trabalho, no sistema de subcontratações, na utilização dos recursos 

incorporados à produção que poupam o armazenamento de peças, ou nas relações de 

contratação e legislação trabalhista, sendo facilmente adequadas às técnicas e métodos de 

produção just in time. Acrescentamos que o canteiro de obras não antecipa o just in time como 

método de controle do trabalho, mas o incorpora de modo dinâmico, pois em ramos distintos 

de produção há a possibilidade de flexibilização, tomando como base a existência prévia de 

certo grau de cooperação do trabalho e das habilidades humanas absorvidas pelo capital. No 

caso específico da construção, a exploração do trabalho por meio de formas flexíveis de 

produção decorre, para Arantes (2012), da própria “arquitetura [que] quase sempre procurou a 

forma (a padronização foi marginal e restrita a determinados nichos) e organizou suas forças 

produtivas e relações de produção para gerar produtos individualizados” (ibid., p. 185). 

Os canteiros de obra, segundo Arantes (2012), “são em geral espaços exíguos, a 

armazenagem sempre foi reduzida ao mínimo, as ferramentas e materiais a serem 

imediatamente utilizados” (ibid., p. 185) são imediatamente repostos, assim é possível “a 

coordenação das equipes de trabalho e dos estoques [que] já antecipava, mesmo que de forma 

rudimentar, o sistema de produção enxuta e fornecimentos just in time de componentes e 

equipes de trabalho por tarefa” (ibid., p. 185-6). Tal relação de trabalho ampliou o número de 

“pequenas empresas subcontratadas [e que] tornaram-se peças centrais e não mais apêndices 

marginais do sistema produtivo, ao mesmo tempo em que colaboraram para uma relação cada 

vez mais desfavorável para os trabalhadores e seus sindicatos” (ibid., p. 187). A experiência 

da construção fez com que, historicamente, o sistema de subcontratação não fosse “apenas 

uma forma de gestão de riscos, mas de ampliação do controle do trabalho e redução de seus 

custos” (ARANTES, 2012, p. 187). Igualmente, o processo de produção neste ramo, 

“forneceu muito cedo as bases para a adoção de camadas de subcontratação ou 

subempreitadas, antes mesmo da disseminação das terceirizações e bonificações no restante 

do setor produtivo” (ibid., p. 186). Por este ângulo, há ainda no segmento da construção 

formas variadas e bem conhecidas do modo de produção capitalista, de remuneração do 

trabalho que controlam formalmente o trabalho, como o salário por peça, exposto por Marx 

(1985a) no século XIX. Sobre este processo, Arantes (2012) enfatiza a presença no canteiro 

do “trabalho por tarefa e equipes relativamente autônomas, remunerado de acordo com a 

produtividade e o resultado – o que é chamado no vocabulário gerencial de ‘especialização 

flexível’” (ibid., p. 187). O que aprofunda as relações de subcontratação, enfatiza Pedro H. P. 

Campos (2012) ao tratar da constituição histórica das obras públicas de grande dimensão no 
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Brasil durante a ditatura civil-militar (1964-1988) que transformou as leis de estabilidade do 

trabalho no FGTS, repousou nas “características próprias do setor [de construção], como 

empregar [uma] parcela de mão de obra apenas para uma obra, desempregando-a em seguida” 

(CAMPOS, 2014, p. 356), uma realidade que se reproduz até os dias atuais. 

O processo de produção no canteiro, embora tido como uma produção flexível, 

esconde formas mais rudimentares de exploração do trabalho e, na sociedade de classes, 

reproduz métodos de controle formal do trabalho que estende a capacidade de exploração do 

capital através de métodos como o sistema de subcontratação –  o trabalhador seccionado por 

equipes que recebem por produtividade, o impedimento à sindicalização e a presença de 

grande quantidade de trabalhadores que complementam o sistema produtivo como máquinas 

de trabalho, isso sem contar com a extensão da jornada de trabalho e a repressão realizada no 

canteiro e em outros ramos de produção. Ademais, a situação do trabalho no canteiro revela 

que, apesar da incorporação de técnicas de produção sofisticadas de outros ramos industriais, 

na totalidade da reprodução das relações de produção do modo de produção capitalista, como 

afirmou Mészáros ao tratar da extensão atual da economia, ocorre a contínua e permanente 
“extorsão de mais-valia absoluta permanece um integrante insubstituível do próprio 
dinamismo expansionista ao longo da história dos desdobramentos capitalistas, 
incluindo suas fases menos problemáticas. Isto é claramente evidente na utilização 
de swet-shops, trabalhadores imigrantes, Gantardietern, trabalhadores domiciliares 
etc., pelos países capitalistas avançados. Para não mencionar os imensos benefícios 
materiais que tais continuam a alcançar pela extração de vastas quantidades de mais-
valia pelo resto do mundo, na mais alta taxa de exploração praticável. 

Quanto aos próprios países ‘subdesenvolvidos’, suas estratégias de 
‘modernização’ são anuladas não só pela crônica insuficiência da ‘acumulação 
primitiva’, mas também pela condição igualmente grave de serem eles incapazes de 
escapar da camisa de força da mais-valia absoluta como o poderoso regulador de seu 
metabolismo socioeconômico. E já que eles não estão em posição de colonizar e 
saquear, nem de, em seguida, explorar sistematicamente e para sempre os países 
‘avançados’, a persistente inadequação da acumulação de capital, consorciada à 
preponderância da mais-valia absoluta, constitui um verdadeiro círculo vicioso para 
seu desenvolvimento” (MÉSZÁROS, 2011, p. 682-3). 
 

Mesmo com o alto grau de desenvolvimento técnico-produtivo, reproduz-se 

socialmente os imperativos da manutenção de segmentos que requerem maior quantidade de 

trabalho vivo e uma violenta extração da mais-valia pelas modernas formas da manufatura, 

que incluem o canteiro das indústrias da construção civil e pesada. A situação da necessária 

construção do espaço para reprodução do capital e o processo de valorização, faz com que 

projetos do BM e de instituições públicas como a STM precisem adequar o planejamento 

urbano à valorização para intervir sistematicamente na produção do espaço. 

A condição de trabalho da construção pesada e civil, socialmente determinada, tem em 

seu cerne a manutenção da extensiva exploração do trabalho, rebaixando os rendimentos do 
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proletariado para ampliar os do capital, deste modo torna-se insustentável a equação da 

produção capitalista proposta pela STM em enfatizar o trabalho da construção civil e pesada 

como sendo um fator da redistribuição equitativa dos rendimentos, perspectiva posta na figura 

7, como vimos acima. Em outras palavras, a equação baseada em esquemas de distribuição de 

recursos como capital, trabalho e terra-área, exclusivos da esfera da circulação, não fecha um 

harmônico resultado de crescimento como pensam os técnicos do BM e da STM, pois alguém 

tem que perder.140 

A condição de produção, “desfavorável do ponto de vista do trabalhador”, deve ainda 

aqui ser investigada em relação à situação particular da construção pesada e civil no Brasil, 

para depois nos aproximarmos da resolução da STM em relação às obras das empresas 

públicas de transportes, especialmente a Cia do Metrô de São Paulo. Tal situação, será 

apresentada no próximo item a partir da formação histórica dos oligopólios nacionais da 

construção pesada e civil que estão diretamente ligados à construção da Linha 15-Prata. 

 
3.2 Traços históricos da construção e a superexploração como seu fundamento 
  
 A produção de infraestrutura, nas condições históricas atuais, requer certa articulação 

de obras públicas ligada diretamente à organização, gestão e controle político do Estado que, 

além de manter e participar de modo específico na divisão social do trabalho, detém certo 

controle sobre o território e consegue intervir de modo dinâmico sobre extensas áreas, dados 

os elementos jurídicos e institucionais de sua posição frente à propriedade privada e às 

distintas classes sociais. A respeito deste processo, percebendo suas condições de reprodução 

em diversos aspectos, Harvey (1990) ao tratar da expansão econômica e regional de arranjos 

produtivos afirma que, como 
“/.../ frequentemente é requerida grande quantidade de capital [e trabalho] para 
construir linhas férreas, terminais, portos, aeroportos, etc., os capitalistas talvez não 
estejam dispostos a investir sem estar protegidos contra o risco da desvalorização 
específica em uma localidade, provocada pela concorrência. Isso significa a restrição 
da concorrência e a criação de monopólios regulados pelo Estado, incluindo 
monopólios cujo proprietário seja o Estado. Aqui é onde está o dilema. O estímulo 
competitivo para revolucionar as forças produtivas dentro da indústria se desponta” 
(HARVEY, 1990, p. 381).  

																																																								
140 Dados estes aspectos, mostramos acima a relação desigual dos ramos produtivos, partindo do canteiro, sem levar 
em consideração, por enquanto, as relações ligadas à especulação fundiária urbana que envolvem os proprietários do 
“segmento econômico terra-área” que, por ser não-produtivo, apropria-se da riqueza pela renda. Se considerássemos 
este fator, a diferença na equação apresentaria um desiquilíbrio ainda maior, pois a realidade social está pautada nas 
relações de produção, que incluem a distribuição e a esfera da circulação como importantes momentos de toda 
reprodução social. Assim, nas sociedades regidas pelo capital, a produção tem como pressuposto e resultado a 
exploração do trabalho e das riquezas oriundas de toda a sociedade. Partindo do caso específico da alteração da 
morfologia urbana do bairro de Vila Prudente, analisaremos no capítulo 5 a variação do preço dos imóveis e a 
especulação referentes às diferentes formas de absorção do valor no bairro com as alterações econômicas e sociais 
ocorridas no eixo sudeste de São Paulo com a implantação da Linha 15-Prata. 
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 A verificação de Harvey (1990), para além de um aspecto universal da produção de 

meios de transportes, comunicação e estruturas materiais ligados à circulação, apreende que, a 

partir da segunda metade do século XX, em cada localidade e escala de atuação da construção 

de infraestrutura que envolvem as obras de construção pesada e civil, são encadeados e 

criados arranjos particulares da produção de infraestrutura e cuja origem e reprodução repousa 

na relação entre segmentos públicos e privados. Tais arranjos podem levar à formação de 

monopólios (incluindo aí empresas públicas) locais, regionais, nacionais e, até, globais, 

dependendo de sua atuação no mercado e interrelação com o Estado. A relação entre o capital 

e o Estado, longe de ser um processo independente da dinâmica social, corresponde à 

formação histórica de ambos, bem como articula a sua reprodução, não como uma regulação 

mecânica de processos repetitivos, mas com mudanças ligadas à dinâmica intra e entre classes 

sociais, à concentração, migração e distribuição da mão de obra em determinado território e 

ao aparato legal que está vinculado à organização e relação de trabalho, à constituição de 

sindicatos trabalhistas e patronais, ao recrudescimento ou abertura política, à atuação de 

diferentes setores dominantes no mercado e na sociedade de acordo com o seu poder em 

dimensão escalar (regional, nacional ou global), à inserção de mercados específicos na divisão 

regional e internacional do trabalho e sua integração social e de infraestrutura, isso sem 

esquecer os processos de continuidade e ruptura econômica, política e social de cada período.  

A disposição dos investimentos e os arranjos produtivos resultantes da produção 

necessária de infraestrutura material e a origem de monopólios remetem à históric 

constituição a destes arranjos. Deste modo, discutiremos a seguir a formação dos oligopólios 

da construção pesada em escala nacional. Segundo Pedro H. P. Campos (2012), a indústria da 

construção pesada e civil, desenvolveu-se no Brasil em três momentos e modelos distintos, 

sendo eles  
“1. de meados do século XIX até as décadas de 1920 e 1930, quando as principais 
obras de engenharia no país eram realizadas por empresas privadas estrangeiras, 
contratadas principalmente por outras firmas estrangeiras que atuavam no setor de 
infraestrutura, em especial ferrovias, energia, portos e serviços urbanos; 2. das 
décadas de 1920 e 1930 até meados dos anos de 50, quando o Estado entrou como 
contratador e também realizador de obras públicas, subsidiando a formação e o 
fortalecimento de um capital industrial no país, o que incluiu a criação de 
instrumentos jurídicos e institucionais, como a criação das agências que iriam 
contratar as obras de infraestrutura; 3. de meados da década de 50 em diante, quando 
o modelo inaugurado nos anos 30 se consolidou e foi aperfeiçoado” (CAMPOS, 
2012, p. 64-5). 
 

Dadas as dinâmicas internas de amadurecimento das relações capitalistas de produção 

e a inserção do Brasil na dinâmica da divisão internacional do trabalho, os projetos de 
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infraestrutura que ultrapassaram os limites regionais passaram a ser orquestrados pelo Estado 

a partir da década de 1930. Porém, a consolidação da articulação entre capital e Estado 

iniciada neste período e que passa a estruturar os oligopólios nacionais na indústria de 

construção aprofundará, nos anos de 1950 com o Plano de Metas e, junto com este, a 

promoção de medidas e obras públicas voltadas à integração do mercado nacional que 

marcará, em primeiro momento, todo o governo Juscelino Kubitschek (1956-61).  

Os investimentos do Plano de Metas correspondiam a obras de infraestrutura em 

pontos específicos do território para atender a implantação industrial de empresas nacionais e 

multinacionais vinculadas, sobretudo à produção de bens de consumo duráveis que 

necessitavam de meios de circulação e transportes, distribuição de energia, comunicação e 

serviços urbanos, para a realização de suas mercadorias e criação do mercado consumidor 

que, dadas as circunstâncias da produção, efetivava a consolidação de um mercado nacional 

mais articulado e a integração e  fortalecimento de empresas de ramos produtivos distintos, 

incluindo a construção pesada e civil, mas de modo subordinado ao capital internacional e a 

seus investimentos externos diretos (IEDs) no país e à inserção do Brasil na divisão 

internacional do trabalho. Neste período, enfatiza Pedro H. P. Campos (2012), o Estado 

ampliou a produção do substrato material que permitiu a reprodução do capital, por isso o 

aprofundamento do modelo iniciado nos anos 1930. No período aventado, houve a “elevação 

do aparelho do Estado a demandante quase exclusivo de obras públicas” (CAMPOS, 2012, p. 

65) cujo “subsídio ao desenvolvimento do capital no país, criou um novo nicho de atuação 

para as empresas industriais nacionais, o mercado nacional de obras públicas, no qual 

atuavam principalmente empresas brasileiras” (ibid., p. 65). Não se pode perder de vista, 

também, que o recrutamento de trabalhadores provenientes das zonas rurais, neste momento, 

favorecia a formação de um exército excedente de força de trabalho que se acumulava nos 

grandes centros urbanos, formando os quadros efetivos e o proletariado urbano industrial.  

Ao analisarem os períodos da industrialização brasileira e os projetos políticos a ela 

relacionados, Santos e Sposito (2012) percebem que a presença dos investimentos estatais – 

nos vários níveis de atuação do Estado – em obras de infraestrutura, configurou a situação de 

monopólio (oligopólio) de grandes empresas de construção pesada e de capital interno que 

haviam se constituído antes mesmo do Plano de Metas, como Camargo Corrêa, Odebrecht, 

Andrade Gutierrez, Mendes Júnior e Queiróz Galvão, ou empresas que se formaram ao longo 

da ditadura civil-militar, como é o caso da OAS.  

O fortalecimento da estrutura e a forma de atuação no mercado dessas empresas foi 

intensificado, principalmente, pela participação do Estado em financiar as obras de 
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infraestrutura como segmento monopsônico141. Por isso, as empresas ligadas financiadas pelo 

Estado “adquiriram musculatura econômica e capacidade gerencial de grandes projetos de 

engenharia” (SANTOS e SPOSITO, 2012, p. 159). Decerto, como apontam Santos e Sposito 

(2012), os investimentos do Plano de Metas 
“contemplaram alguns ramos privilegiados que receberam capital público e capital 
privado subsidiados. Num primeiro momento, entre 1955 e 1957, o setor da 
construção civil, pelo grande volume de obras – inclusive a construção da capital 
federal – liderou o processo de desenvolvimento industrial com crescimento do 
produto real de 18%, enquanto a indústria de transformação aumentou seu produto 
em 11,4%. Num segundo momento, que abrange o período de 1957 e 1961, o 
aumento do produto real da indústria de transformação foi de 62%, ao passo que o 
da construção foi de 20%” (ibid., p. 157).  
 

Embora a desaceleração da produtividade no ramo da construção entre 1957 e 1961, 

como supracitado, os principais grupos deste ramo já haviam lançado as bases de um 

fortalecimento político e econômico que foi potencializado durante a ditadura civil-militar e 

permaneceu como fundamento da reprodução destes ramos industriais nos períodos ulteriores, 

processo que aprofundou as formas de exploração excedente do trabalho. Além de barrar as 

reformas de base propostas por João Goulart (1961-4), reprimir os movimentos de oposição 

ao governo e retrair os ganhos dos trabalhadores obtidos nos períodos anteriores, os governos 

civil-militares iniciaram uma verdadeira contrarreforma frente aos trabalhadores, o que 

colocou em risco os rendimentos e a situação de vida do proletariado urbano que se envolveu 

direta e indiretamente com a construção pesada e civil.  

Os empresários se beneficiaram da possibilidade de aumento das taxas de lucro 

através da produção a menor custo o que incluía a retração dos custos trabalhistas por 

intermédio do arrocho salarial e da redução dos gastos com aparelhos de segurança, enquanto 

o Estado criou mecanismos institucionais a favor dos segmentos industriais, diminuindo a 

fiscalização sobre as obras em todos os ramos produtivos, impedindo o avanço de uma 

legislação que amenizasse os impactos da superexploração e fazendo com que a justiça do 

trabalho não se posicionasse a favor dos segmentos populares ou não atuasse para penalizar 

irregularidades e abusos dos capatazes dos segmentos produtivos sobre os trabalhadores. Para 

isso, o sistema previdenciário foi reformulado com a criação da Lei Orgânica da Previdência 

Social em 1966 e o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) que repassava para o 

trabalhador os custos dos acidentes de trabalho por intermédio de uma poupança compulsória 

descontada nas folhas de pagamento.  

																																																								
141 Tais empresas são formadas na seguinte ordem: a Camargo Corrêa que atua no mercado desde 1930, a Odebrecht é 
fundada em 1944, Andrade Gutierrez origina-se em 1948, Mendes Júnior e Queiróz Galvão são fundadas em 1953, 
soma-se a essas empresas, em 1976 a OAS. 
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A atuação política dos governos militares firmou-se na criação de “medidas de 

contenção dos salários, fim da estabilidade nas empresas privadas, instituição de poupanças 

compulsórias, fim do direito de greve e política de repressão sindical” (CAMPOS, 2012, p. 

355). Para impedir a movimentação política dos trabalhadores em oposição às empresas de 

construção, entre os anos de 1964 e 1985, o governo destituiu 563 diretorias de sindicatos e 

interviu em 4 das 6 confederações de trabalhadores, os sindicatos perderam seu tom político 

tornando-se instituições de cunho e diretrizes assistencialistas ou extremamente burocrática. 

A concentração dos investimentos na urbanização, não só afetaram o mercado de 

empregos e o crescimento demográfico nas cidades, mas reproduziram formas de segregação 

social que envolviam a construção do urbano como elemento da reprodução ativa dos 

investimentos públicos e privados. Com a perspectiva de analisar a formação histórica da 

RMSP e as causas da violenta urbanização que aniquilou (e ainda aniquila) a possibilidade do 

proletariado ao acesso à cidade, Damiani (2010) enfatiza que na escala da metrópole, a partir 

da década de 1970 (e reproduzindo-se ainda hoje), realizava-se a dinamização do mercado e, 

deste modo, a ampliação da construção pesada e civil enquanto parte constituinte da indústria 

e da geração de valor. A produção do espaço urbano, vinculada também com as empresas que 

monopolizavam o mercado da construção e das relações sociais de produção, contribuiu de 

modo extensivo com as formas de exploração do trabalho. Assim, 
“as práticas de recrutamento de mão-de-obra em todo o país, para a indústria de 
construção, pesada e civil /.../ reponde pela reprodução ampliada do corpo fabril das 
indústrias e por sua manutenção, bem como pelo corpo urbano das cidades, denotam 
os termos geográficos da leitura dessa população. /.../ Quando a cidade não é só 
continente da atividade industrial – mas a urbanização propõe, enquanto tal, a 
presença da indústria, especialmente a da construção de seu aparato /.../. E assim, se, 
na periferia de São Paulo, a maioria se apresenta como pedreiro ou ajudante, mesmo 
que mencione o fato de fazer bicos e não ter emprego fixo, penso que essa é a 
aparência desse trabalho próprio da urbanização, que inclui ‘empreitagem’ e 
‘subempreitagem’ em grandes obras urbanas” (DAMIANI, 2010, p. 27-8)142. 
 

A realização deste tipo de construção envolveu um aparato legal e trabalhista 

específico, como vimos a respeito do INPS. Campos (2012) ressalta que os investimentos em 

infraestrutura requeriam uma exploração maior dos trabalhadores da construção, bem como 

projetos específicos ligados à infraestrutura como aqueles dos Planos de Desenvolvimento 

Nacional (PNDs) – principalmente o primeiro e o segundo – financiados pelo BNDES ou por 

empréstimos internacionais adquiridos junto ao BM e ao FMI. No horizonte desta prática, em 

																																																								
142 Pedro H. P. Campos (2012) evidencia que no canteiro de obras, durante a ditadura civil-militar, ocorriam quatro 
tipos de recrutamento da mão de obra, sendo eles: 1. o do quadro técnico da empresa caracterizado como mão de obra 
qualificada, 2. as contratações realizadas para empreendimentos específicos, de mão de obra especializada (e 
excedente), 3. o contrato com subempreiteiras (denominadas “gatas”) que arregimentava a força de trabalho de baixo 
rendimento e, 4. operários contratados do regime prisional. 
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1974 o governo civil-militar instituiu a lei nº. 6.019 que regulamentou, pelo decreto nº. 

73.841, o regime de trabalho temporário, autorizando empreiteiras a utilizar 

desmesuradamente o mecanismo de subcontratação. Damiani (2010) enfatiza que “essa 

legislação reforçou e legitimou uma estrutura complexa de ‘subempreitagem’ das ‘obras’, que 

provocava desemprego mais frequente, acentuando a intermitência do trabalho, assim como a 

redução dos salários e dos direitos trabalhistas” (DAMIANI, 2010, p. 29). 

Os efeitos da subcontratação e dos baixos salários revelam-se na rotatividade dos 

trabalhadores da construção, principalmente os não-qualificados. Em 1974, afirma Campos 

(2012), 34% dos operários da construção civil e pesada ficavam até um ano na empresa, 37% 

de um a dois anos e 5% até quatro anos. O adensamento populacional nas cidades, permitia às 

empresas buscar, junto ao Estado, formas de maximização dos lucros através do racionamento 

de “capital constante com o objetivo de obter maiores ganhos, superlotando recintos estreitos 

e insalubres, economizando em edificações, acumulando maquinaria perigosa à saúde do 

trabalhador e omitindo-se na proteção do mesmo” (CAMPOS, 2012, p. 355).  

A baixa remuneração é acompanhada por longas jornadas de trabalho que se 

realizavam através de horas extras, mesmo que isso pudesse causar algum desgaste ou 

acidentes nos locais de produção. Partindo do estudo das condições de trabalho nos canteiros 

das obras financiadas pelo poder público, Campos (2012) evidencia que, durante o regime 

militar, a extensão da jornada, nos setores que monopolizavam a produção, “era comum e os 

regimentos diários de trabalho chegavam a 18 horas em obras de grande porte” (ibid., p. 357). 

Nos anos de 1980, no final da ditadura civil-militar, era comum entre os trabalhadores 

revoltas contra as condições de trabalho e movimentações que denunciavam a ausência de 

“atendimento médico, a truculência dos seguranças, que muitas vezes andavam armados pelos 

canteiros e usavam a força” (ibid., p. 357) ou a denúncia da falta de fiscalização das obras. 

Em 1972, segundo Campos (2012), o Brasil foi considerado pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS) o país com maior número de acidentes nos locais de trabalho, 

contabilizando, no mesmo ano, 1,45 milhões de acidentados dos 77 milhões de trabalhadores 

brasileiros. À época, a violência no canteiro fez com que o ministro do trabalho, Arnaldo da 

Costa Pietro (1974-9), convocasse em 1976, o Iº Congresso Nacional de Prevenção de 

Acidentes na Construção Civil (CONPAC) para propor formas de contenção das 

irregularidades nas obras. Medidas paliativas não reverteram as condições precárias do 

trabalho. Por isso, em 1977, o governo instituiu o decreto de lei nº. 6.469 que 

responsabilizava tecnicamente as empreiteiras pelos acidentes nos locais de trabalho, sendo 

possível aos tribunais chamarem as empresas para assumirem legalmente a responsabilidade 



	 171 

dos acidentes e indenizar os trabalhadores vítimas das irregularidades cuja origem repousava 

na redução dos custos com as obras. 

Somam-se aos acidentes, as doenças adquiridas no canteiro e decorrentes da exposição 

a condições perigosas, como o câncer de pele e hiperpiresia pela exposição ao sol, o distúrbio 

no ouvido, as perturbações psíquicas e a insônia devido ao barulho das máquinas, a “alergia 

do pedreiro” causada pela reação à poeira, as patologias adquiridas pela exposição à radiação 

e em obras que os trabalhadores eram expostos a gás comprimido ocorria a intoxicação com 

nitrogênio que causava problemas ósseos como necrose nos ombros e quadris. Outros 

incidentes como “quedas de ganchos, objetos e torres, choques elétricos, desmoronamento de 

barrancos e de valas, além de acidentes envolvendo maquinário, desabamento, explosivos, 

estruturas provisórias e materiais radiativos” (CAMPOS, 2012, p. 360), contribuíam para a 

ocorrência de doenças irreversíveis e de inúmeras sequelas, todas obtidas no canteiro de 

obras, como a mutilação e amputação de membros, lesões por esforço físico que danificaram 

os tendões e as articulações, problemas respiratórios, deformações ósseas, problemas em 

órgãos internos e outras tantas patologias ligadas à dimensão subjetiva e relacionadas ao 

estresse originado na aceleração das obras e nas diversas ameaças presentes no canteiro (além 

do uso de drogas decorrentes das precárias condições de vida, da degradação moral, da baixa 

remuneração e dos problemas psíquicos, todos eles originados no canteiro)143. Como resposta 

às condições brutais de trabalho, em 1976, o governo instituiu que o INPS “destinasse 2% da 

receita do seguro por acidente de trabalho para financiar sem juros a compra de equipamentos 

de segurança pelas empresas” (ibid., p. 362). Em outras palavras, segundo Campos (2012),  
“as políticas do Estado ditatorial brasileiro, além de potencializarem os lucros pela 
política salarial e demais medidas voltadas para a classe trabalhadora, 
impulsionaram também os acidentes de trabalho, ao transformá-los em um bom 
negócio do ponto de vista empresarial, sendo que as próprias tentativas de atenuar os 
índices de acidentes ocorriam em detrimento dos recursos públicos” (ibid., p. 362). 
 

A pressão exercida pelos trabalhadores frente ao Estado, nas greves de 1978, fez com 

que o governo instituísse outras medidas de contensão dos acidentes, lançando uma portaria 

que autorizou a criação de comissões internas de prevenção de acidentes (CIPA) em locais de 

trabalho com mais de 50 empregados e, em fevereiro de 1981, lançou o decreto nº. 68.255 que 

criava a Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes, mas não anulava os acidentes no 

interior das unidades produtivas, sobretudo na construção. Embora a continuidade dos 

																																																								
143 Para dar um exemplo do efeito nocivo de algumas substâncias aos operários da construção pesada, segundo 
Campos (2012), nos anos de 1970, as obras do Metrô de São Paulo conduzidas pela associação entre capital (interno e 
externo) e Estado, a maior parte dos trechos ficaram a cargo da empresa Camargo Corrêa, contabilizam 59.284 casos 
de necrose asséptica causados pela exposição dos trabalhadores a gases nocivos e a utilização de gás comprimido em 
trechos de maior profundidade. 
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acidentes ocasionados pela redução dos gastos com equipamentos, os empreiteiros 

argumentavam que a razão das mortes e mutilações nos locais de produção era a distração e a 

má conduta dos operários que se recusavam a utilizar equipamentos. Porém, a ausência de 

fiscalização e a cumplicidade do governo no financiamento das obras e na posição assumida 

em defender os interesses das classes dominantes e do capital, favorecia a obtenção de altas 

taxas de lucro por parte das empresas que firmavam contratos com o Estado e reduziam os 

custos da produção onerando (física e psicologicamente) os trabalhadores.  

Muitos acidentes levavam à mortalidade dos operários na construção, sendo este ramo 

industrial, dada a forma absoluta de exploração do trabalho e extração de mais-valia, aquele 

com maior número registro de ambos. Campos (2012) ressalta que o presidente militar João 

Figueiredo reconheceu, em 1980, que os acidentados na indústria da construção chegavam a 

aproximadamente 1,5 milhão; sendo em grande medida resultantes de canteiros de obras 

financiadas pelo governo militar e de enormes projetos de infraestrutura. O reconhecimento 

por parte do Estado em relação aos problemas do ramo de construção, ocorreu após a 

denúncia feita pela OMS e a repercussão internacional sobre os óbitos, as sucessivas revoltas 

nos canteiros de obras e a violência do processo de trabalho na construção, bem como a 

pressão dos trabalhadores que emergiu a partir das greves de 1978. 

Segundo dados levantados por Campos (2012), a Folha de São Paulo divulgou, nos 

anos de 1980, o número de óbitos decorrentes de acidentes de trabalho registrados nos anos de 

1971, 1975 e 1980, contabilizando respectivamente 2.559, 4.001 e 4.824 óbitos. Além dos 

registros da Folha de São Paulo, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) confirmava 

que, no ano de 1980, o Brasil somava 8.892 óbitos oriundos de acidentes no trabalho, 

incluindo os registros na construção. O dobro dos óbitos registados nos EUA no mesmo ano 

que contava com uma população duas vezes maior que a brasileira. Em linhas gerais, estes 

números revelam a profundidade das formas de exploração do trabalho no Brasil, 

principalmente nos segmentos produtivos que estavam vinculados com grandes monopólios, 

nacionais e internacionais. Este processo confirma a atuação entre o Estado e empresas que 

monopolizam o ramo de construção e cuja raiz está na acumulação do capital favorecido pela 

flexibilidade legal das relações de trabalho que tendiam a aprofundar a exploração de trabalho 

pela extensão da jornada de trabalho, pelas precárias condições de segurança para poupar e 

limitar os custos de produção, pela rotatividade dos operários no canteiro e pela 

“irregularidade” supervisionada pelo próprio Estado que, de acordo com Campos (2012), 
“parece se dar na própria concorrência entre as construtoras e nas suas práticas 
monopolistas e oligopolistas. O recuso da denúncia pública, na imprensa ou no 
Congresso, é em si muitas vezes uma forma de competição ou retaliação de uma 
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empreiteira contra outra, o que é particularmente comum a partir da abertura e no 
regime constitucional representativo” (CAMPOS, 2012, p. 406)144. 
 

A condição de oligopólio das empresas de construção pesada e civil foi assegurada 

pelos contratos e a dimensão das obras públicas que envolviam as construtoras, bem como o 

alinhamento dessas empresas com o projeto político, econômico e as diretrizes dos governos 

militares. Com este aparato e estrutura constituída a partir da exploração excedentes via 

repressão e violência nos canteiros de obra houve o amadurecimento da estrutura material e 

social dessas empresas. Ao pesquisar a consolidação do poder dessas empresas, segundo 

Virgínia Fontes (2010), as construtoras “brasileiras – [como] Odebrecht, Andrade Gutierrez, 

Camargo Corrêa, Mendes Júnior, Queiróz Galvão e OAS – iniciaram seu processo de 

transnacionalização na década de 1970, com forte apoio governamental” (FONTES, 2010, p. 

343) 145 . Entre as várias obras iniciadas durante a ditadura militar e que permitiram a 

consolidação das construtoras enquanto oligopólios, segundo Campos (2012), estão as dos 
“metropolitanos do Rio e São Paulo [que] são exemplo do desenvolvimento da 
indústria da construção pesada durante a ditadura militar e permitiram que as 
empreiteiras nacionais realizassem obras similares no exterior posteriormente. 
Contingências políticas explicam a diferença de velocidade nas obras no Rio e em 
São Paulo, e o ambiente político da ditadura permitiu que esses empreendimentos 
fossem feitos sem consulta à população e a toque de caixa, possibilitando amplos 
ganhos para os empresários envolvidos nos mesmos” (CAMPOS, 2012, p. 372). 

 
O projeto das linhas prioritárias do metrô do Rio de Janeiro e de São Paulo foram 

orçadas em 1969, custando aos cofres públicos naquele período, respectivamente, US$ 923 

milhões e US$ 624 milhões. Do total dos gastos com as linhas prioritárias do metrô, diz 

Campos (2012), cerca de 2/3 destinou-se aos serviços de engenharia e projeto, o restante 

voltou-se aos gastos com materiais elétricos e ferroviários, bem como com a folha de 

pagamento dos operários.  

O baixo custo da reprodução da força de trabalho fazia com que os projetos 

superassem as obras em si e permitia às empreiteiras (nacionais e internacionais) a obtenção 

de maiores alíquotas dos investimentos estatais.  

																																																								
144 De 1968 até 1974, de acordo com Campos (2012), era comum a dispensa da concorrência, assim os oligopólios 
vinculados ao Estado estariam automaticamente contratados para as obras definidas pelo governo. Outras práticas 
eram comuns, como o edital sujo ou concorrência dirigida cujas empresas ofereciam um determinado preço das obras 
para ganhar a concorrência, posteriormente, no decorrer da produção, emitiam aditivos ao preço original para aumentar 
seus ganhos, porém o preço inferior já havia garantido a vitória da licitação pública e a eliminação da concorrência, 
para aquela obra. A prática do edital sujo e da concorrência dirigida pode ser verificada até os dias de hoje em todos os 
níveis de governo e em inúmeras instâncias do Estado. Além disso, só há denúncia às irregularidades quando um grupo 
que constitui o oligopólio se sente prejudicado e revela as diferentes formas de fraude. 
145 Cabe ressaltar que, segundo Campos (apud FONTES, 2010), em 2009 as empresas Odebrecht, Andrade Gutierrez, 
Camargo Corrêa, Mendes Júnior, Queiróz Galvão e OAS, “juntas, estão presentes em 35 países do mundo e têm boa 
parte de suas receitas provenientes do exterior. A empresa-líder desse processo, a construtora Norberto Odebrecht, já 
teve obras em 30 países do mundo e, atualmente, tem 80% de todas as suas receitas oriundas de atividades no 
exterior” (CAMPOS apud FONTES, 2010, p. 343). 
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Como identificou Campos (2012), em São Paulo o avanço da construção do metrô 

elevou o “nível de nacionalização” das obras, enquanto na primeira linha 70% das empresas 

contratadas eram brasileiras, na segunda este percentual subiu para 85% e na terceira para 

90%. O aumento da participação das empreiteiras nacionais, aponta para seu aprofundamento 

técnico em obras de infraestrutura e de sua estrutura jurídica e política, cujos técnicos 

aprenderam a formular documentos nos moldes de licitação determinados por projetos de 

obras financiadas pelo Estado ou por instituições internacionais como o BM e o BID.  

A construção do metrô em São Paulo, por exemplo, foi levada à frente em 1966 pelo 

Grupo Executivo do Metropolitano (GEM) durante a gestão de Faria Lima, mas somente em 

1968, quando o GEM se torna Cia do Metrô, que ocorre a licitação das obras. As empresas 

nacionais só participavam da licitação se formassem consórcios com grupos estrangeiros. 

Neste parâmetro, segundo Zioni (2008a), o consórcio vencedor foi o HMD, formado pela 

empresa brasileira Montreal e as alemãs Hochtief e Deconsult. Enfatiza Campos (2012) que 

as “projetistas eram tradicionais na Europa e tinham prosperado sob o nazismo, sendo 

responsáveis também pelo projeto do metrô do Rio” (CAMPOS, 2012, p. 369).  

Em 1969, após a elaboração do projeto do metrô, as licitações para as obras foram 

abertas, a condição do contrato impunha a participação de “firmas internacionais no consórcio 

construtor, tendo as empreiteiras brasileiras que se juntar a duas estrangeiras, uma com 

experiência em túneis e outra em estações subterrâneas” (ibid., p. 369). Apesar da resistência 

de muitos engenheiros brasileiros a respeito dos contratos, da troca de informações e de 

técnicas entre as empresas desses consórcios, e o “contato com firmas estrangeiras 

possibilitou a absorção de experiências pelas empreiteiras nacionais” (ibid., p. 369).  

Como é feito pelo Estado até hoje, experiência que se manteve como prática da Cia do 

Metrô e das outras empresas de transportes, as licitações são divididas em trechos ou lotes 

para atender as diferentes empresas e beneficiar grupos menores, sem impedir o andamento 

das obras e eliminando pelo contrato qualquer suspeita de favorecimento ou monopólio. Esta 

prática, como vimos, revela a presença e o poder dos oligopólios nas licitações. 

A respeito das experiências que levaram a alguns grupos a situação de monopólio, 

cabe citar o exemplo da empresa Camargo Corrêa na construção da Linha 1-Azul do Metrô. A 

empreiteira que à época era a maior empresa nacional no ramo, em busca de maior 

rendimento sobre a obra, tentou vencer a licitação do lote do Vale do Anhangabaú, o mais 

caro da primeira linha de metrô de São Paulo. Em busca da eliminação da concorrência, a 

Camargo Corrêa formou um consórcio com a francesa Dumez e a britânica Matt Hay 

Henerson. Como o projeto da HMD previa o método de construção cut and cover, “na qual a 
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rua é escavada até o leito da ferrovia” (ibid., p. 169), a empresa britânica desistiu do consórcio 

afirmando que a aplicação deste método no trecho do Anhangabaú “geraria o desabamento de 

edifício, sendo melhor o uso dos shields, máquinas perfuratrizes do solo que não implicavam 

escavação do terreno e minimizavam os abalos, apesar de serem mais caros” (ibid., p. 169). 

Sem alterar o preço e o método proposto para a construção, a Camargo Corrêa ganhou a 

licitação, apresentando o método shield à Cia do Metrô após a vitória sobre a concorrência. 

Para certificar os potenciais danos causados pelo cut and cover (equipamento apelidado pelos 

operários de “tatuzão”) houve a consulta de empresas internacionais pela Cia do Metrô. A 

artimanha da Camargo Corrêa lhe rendeu aditivos para a construção do trecho da linha. Nos 

anos seguintes, outras empresas nacionais, principalmente os oligopólios que se 

internacionalizaram, utilizaram os mesmos mecanismos e artimanhas para vencerem as 

licitações públicas, mantendo essa prática até os dias atuais, tanto da implementação de 

aditivos às obras quanto a participação em licitações fraudulentas que, longe de ser a exceção, 

tornaram-se regra da reprodução das relações contratuais. 

 A relação firmada entre Estado e oligopólios, para a construção de infraestrutura, 

desde a década de 1950, reproduz determinada atuação da produção do espaço. Por esse, entre 

outros motivos, projetos como o do BM para as grandes cidades são absorvidos e repostos 

ainda hoje por instituições como a STM ao promover obras que tornam o espaço um 

importante elemento da geração e distribuição de valor, assim os oligopólios e o Estado 

ganham força e reafirmam certa política alienada de crescimento cujo modelo vem a ser o 

retorno do falacioso, como vimos, saldo expansivo de crescimento econômico. 

Na transição para os anos 2000, diz Campos (2012), o “Plano Real e a instauração dos 

governos Fernando Henrique Cardoso e Luís Inácio da Silva redundaram num processo que 

possibilitou certa superação dos conflitos setoriais e regionais da classe dominante brasileira” 

(CAMPOS, 2012, p. 417). No contexto aventado, houve um alinhamento dos setores 

econômicos às diretrizes políticas de atuação das empresas frente ao Estado, permitindo-lhes 

reproduzir formas de exploração do trabalho e, ao mesmo tempo, abrindo a “margem para um 

real processo de hegemonia burguesa no país” (ibid., p. 417). Embora as conquistas sociais e 

as restrições às violentas formas de exploração do trabalho obtidas por meio de lutas que, 

durante as décadas de 1970 e 1980, redundaram em importantes medidas presentes na 

Constituição de 1988, os grupos hegemônicos, dos anos de 1990 até os dias atuais, buscaram  

alicerçar medidas para flexibilizar jurídica, legal e politicamente as relações de trabalho e, 

com isso, diminuir as restrições aos investimentos privados e ampliar as formas e os 

mecanismos de controle sobre o trabalho.  
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A partir deste período, a posição destes grupos no mercado e no cenário político, 

peremptoriamente, foi guiada por uma liderança do “setor bancário-financeiro e do capital 

industrial monopolista, incluindo de maneira privilegiada as grandes empreiteiras brasileiras, 

apesar de o epicentro da acumulação ter se transferido para o setor financeiro” (ibid., p. 417). 

No ínterim desses governos, até os dias de hoje, além de projetos estaduais e de outras escalas 

de atuação do Estado, o “BNDES agiu em suporte à consolidação aos projetos de engenharia 

realizados em diferentes continentes” (ibid., p. 417).  

A aliança entre Estado e oligopólios, nos limites das propostas de instituições 

internacionais como BM, busca em obras de grande magnitude e na produção, reestruturação 

e reorganização do espaço, principalmente o das grandes metrópoles, formas de apropriação 

do valor e reprodução econômica da natureza monopólicas das empresas envolvidas neste 

segmento produtivo, em diversos níveis e escalas de atuação, como obras de infraestrutura de 

transportes. Em linhas gerais, histórica e geograficamente, verifica-se que a distribuição dos 

ganhos da produção é de fato obtida pelo capital, diferente do que propõe a perspectiva 

neoliberal de planejamento metropolitano da STM e do BM. Mas isso ocorre pela 

pauperização do trabalho que mantêm formas contínuas de sua exploração, não pela equação 

esquizofrênica do saldo expansivo de crescimento econômico.  

 

3.3 Condições de trabalho na construção e o canteiro de obras do Pátio do Oratório 
 
A construção da Linha 15-Prata da Cia. do Metrô, integrante do projeto metropolitano 

de transportes do GOVESP e do STM, reafirma a forma de acumulação da qual o Brasil 

participa nas duas últimas décadas, fazendo pesar o capital financeiro e os segmentos 

industriais hegemônicos que atuam também na produção de infraestrutura. No plano do 

espaço urbano, os projetos da STM reeditam as políticas do BM acerca da transformação da 

cidade em unidade produzida para ser uma mercadoria especial, que supostamente permite a 

distribuição equitativa dos rendimentos econômicos e reduz a sociedade e suas contradições à 

uma equação abstrata. A construção da primeira linha de monotrilho, em muitos aspectos, 

reproduz os aspectos das contradições contemporâneas da acumulação e das condições 

históricas e contratuais pretéritas do ramo da construção pesada e civil (como contratos 

públicos que dividem as obras em várias licitações sob o álibi da harmônica livre 

concorrência, mas favorecendo a permanência dos oligopólios nas obras públicas). 

No caso da Linha 15-Prata da Cia do Metrô, o grosso da construção ficou sob 

responsabilidade do CEML enquanto as estações a cargo de outras empresas. Assim todas as 
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empresas concorrentes, com algum grau de inserção no mercado, sairiam ganhando. A 

licitação para o início das obras do monotrilho foi realizada sem audiências públicas 

preliminares, como vimos no primeiro capítulo146. Com a vitória do CEML, composto pelas 

empresas Queiróz Galvão, OAS e Bombardier, para a construção das vigas e do Pátio do 

Oratório (onde se localiza a garagem e a área de manutenção dos monotrilhos), definiu-se o 

grupo que ordenou o projeto, recebeu a maior parte dos investimentos, contratou o maior 

número de operários e teve a maior mobilização de capital e investimentos. Embora este 

aspecto e arranjo contratual apresente a hegemonia dos oligopólios, o fundamento da 

valorização, peculiar à construção é a superexploração do trabalho e, portanto, é este nível da 

realidade que analisaremos. Porém, antes de verificar como se desdobrou o cotidiano das 

relações de trabalho no canteiro de obras de Linha 15, a partir da entrevista realizada com os 

operários contratados para as obras do Pátio do Oratório147, verifiquemos brevemente os 

ganhos obtidos pelos ramos da construção. Processo que envolve, direta ou indiretamente, as 

relações entre investimentos públicos e oligopólios da construção, o aprofundamento recente 

da acumulação na qual o Brasil se insere e se encontra. 

Mesmo após a crise econômica 2008/9 cujo epicentro foi a quebra do setor imobiliário 

e financeiro estadunidense, o crescimento econômico brasileiro foi mantido num pequeno 

intervalo de tempo em parte por medidas do governo federal que, frente à crise assíncrona e 

estrutural contemporânea, buscou incentivar o crescimento econômico através de produção de 

infraestrutura (contando com obras de megaeventos) e no mercado imobiliário. 

Neste contexto, segundo os levantamentos do Dieese (jun. 2011), em 2010 as taxas de 

reinvestimento no país giraram em torno de 18,4% do PIB que reverteu no crescimento total 

da economia de cerca de 7,5% no intervalo de um ano. A distribuição percentual da expansão 

por setores econômicos neste período permitiu o aumento de 10,1% das atividades industriais, 

6,5% da agropecuária e 5,4% do setor de serviços. Todavia, a ascensão do PIB ainda 

resguardava outros números importantes para entender o destino dos investimentos globais. 

No que diz respeito à indústria, no mesmo intervalo de tempo aventado, o aumento do PIB foi 

subdividido em 15,7% na atividade extrativista mineral, 11,6% na construção civil e pesada, e 

9,7% na transformação. Com incentivo público em obras de infraestrutura, transporte e 

																																																								
146 Veremos no item 4.2.2 do quarto capítulo, como foram reaproveitados os contratos e o EIA-RIMA da Linha 2-
Verde para acelerar o início das obras do monotrilho. 
147 A análise do cotidiano dos operários da construção que trabalharam nas obras do Pátio do Oratório partiu da 
entrevista realizada em 11 de junho de 2014. Na ocasião três operários foram entrevistados, Francisco das Chagas 
Cruz da Silva, Justino da Mata Santos e Carlos Augusto Amaral Santos, todos carpinteiros. Ironicamente a entrevista 
foi cedida durante a segunda greve do canteiro do Pátio do Oratório. Segundo a Folha de Vila Prudente (fev. 2014), 
naquele trabalhavam, em fevereiro de 2014, aproximadamente cerca de 800 operários. 
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habitação e o aquecimento do mercado imobiliário nas grandes cidades, em 2010 a indústria 

da construção civil e pesada obteve o seu melhor desempenho desde 1986. 

A expansão produtiva da indústria de construção civil e pesada e a oferta de valor no 

mercado tendeu a transformações no sentido da distribuição e circulação de valor que 

envolvem a especulação e a financeirização do capital. Ou seja, a ampliação de investimentos 

no capital fictício. Esta tendência criou margem para o processo de produção, sendo que a 

diferença entre a produção e a distribuição do valor pode levar a crises de origens variados (da 

impossibilidade de realização do valor àquela de abundância de capital e às crises de origem 

financeira, todas elas ligadas direta ou indiretamente à queda da taxa de lucro, a 

superprodução e à superacumulação). Dada as circunstâncias contemporâneas da divisão 

social do trabalho no Brasil, o Estado passa a assumir como atribuições supostamente 

universais os interesses de todas as classes. As diferentes instâncias do poder público devem 

garantir e assegurar os nexos contraditórios e muitas vezes contrapostos entre gestão, 

produção, distribuição e circulação do valor – de uso e de troca, enquanto unidade antagônica. 

No que tange ao capital portador de juros, qualquer ampliação nos setores produtivos requer 

uma pressão sobre outros capitais e sobre o Estado, para garantir o retorno dos investimentos 

na forma de alíquotas do valor.  

No caso do governo federal, sob pressão dos fundos ligados à mobilização e 

financeirização dos investimentos imobiliários, sobretudo entre os anos de 2008 e 2012, 

houve o aprofundamento das leis que mobilizam capital para ser aplicado no mercado 

imobiliário de modo mais flexível, a começar pela atualização da Lei Federal n.º: 8.668 de 

1993 que autorizou a constituição de fundos imobiliários e a criação de ações e títulos que os 

representassem no mercado. Segundo a revista da empresa especializada em investimentos 

financeiros estruturados, Uqbar (2011), em 2008 a instrução 472 da Comissão de Valores 

Mobiliários (ICMV), ao permitir investimentos em valores mobiliários no mercado primário 

como o Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI), Letras de Crédito Imobiliário (LCI) e as 

Letras Hipotecárias (LH), ampliou a volatilidade do crédito e do capital cujo lastro são 

empreendimentos como shoppings centers, escritórios, fundos de renda fixa e outras 

estruturas ligadas a grandes edificações, o que facilitou o fluxo de investimentos por meio da 

liquidez de crédito e capital no mercados imobiliários. Entretanto, a estruturação dos fundos 

poderia ser feita majoritariamente em títulos, tornando-a mais volátil. Em agosto de 2009, a 

deliberação da Lei n.º: 12.024 complementou a flexibilidade dos investimentos, pois as cotas 

dos fundos de investimentos imobiliários (FII), ligados aos CRI, LCI e LH ficaram com seus 

rendimentos isentos na fonte. A mudança jurídica e fiscal acerca dos FII, acompanhada do 
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processo de valorização do capital vinculado à construção e que envolveu uma redistribuição 

da mais-valia global ligada aos ramos produtivo e financeiro, auferiu a estes segmentos do 

capital uma captação maior do valor no mercado e, também, uma especulação e deslocamento 

de investimentos redobrados sobre o mercado imobiliário. Neste sentido, foi possível notar 

um aumento da emissão de cotas dos FII que passou de R$ 866,8 milhões em 2009 para R$ 

2,59 bilhões em 2010, alcançando em outubro de 2011 um total de R$ 1,80 bilhão. Neste 

mesmo período, segundo o Guia do Investidor da Uqbar (2010, 2011 e 2012), os mercados 

secundários de FII na BM&F BOVESPA cresceu, em partes por conta de obras públicas ou 

por investimentos no mercado imobiliário conferidos por programas do governo federal como 

as obras do PAC e do “Minha Casa, Minha Vida”, somam-se aos projetos financiados por 

instituições federais, as obras de infraestrutura dos governos estaduais que foram voltadas, 

após a vitoriosa campanha brasileira, para a Copa do Mundo148. 

Com a potencial absorção de investimentos em infraestrutura e a necessidade de 

reedição dos projetos de transportes da RMSP, em 2013 o GOVESP e a STM publicaram os 

documentos “Atualização da rede metropolitana de alta e média capacidade de transportes da 

RMSP” (2013a) e os “Cenários de desenvolvimento urbano” (2013b), como balanço sobre as 

obras da estrutura metroferroviária e projeto político de intervenções urbanas seletivas para 

facilitar o fluxo de investimentos imobiliários na metrópole, confirmando a perspectiva 

adotada desde o início do século de promover os ajustes estruturais propostos pelo BM.  

Com o aprofundamento das medidas jurídicas e institucionais que permitiram maior 

flexibilidade de investimentos imobiliários, segundo Dieese (2011), a partir de dezembro de 

2010 os rendimentos de setores econômicos nos mercados metropolitanos cresceram 8,4% e o 

volume de crédito deste mercado alcançou 46,7% do PIB149. Nos primeiros três trimestres de 

2010, o Valor Adicionado Bruto (VAB) na cadeia da construção cresceu cerca de 13,6% em 

relação ao mesmo período do ano anterior. No período entre 2004 e 2013, segundo a análise 

conjuntural da revista Exame (jun. 2014), a evolução líquida das vendas da indústria da 

construção variou, respectiva e ascendentemente, de US$ 12 bilhões para US$ 36 bilhões, i.e. 

																																																								
148 Em 2010, segundo do Dieese (2011), os investimentos públicos (diretos e indiretos) mobilizados com recursos 
federais na construção para o financiamento imobiliário foi de aproximadamente R$ 83,9 bilhões, montante 73% 
maior que no ano anterior, com aumento de 57% das unidades habitacionais adquiridas. O financiamento derivou da 
poupança compulsória dos trabalhadores através da utilização do FGTS e do FAT para a construção de mais de um 
milhão de unidades habitacionais. O PAC 2, lançado em março de 2010, apontava investimentos da ordem de R$ 1,59 
trilhão em obras. Ademais, o governo federal adotou outras medidas para facilitar o processo produtivo e diminuir o 
tempo de rotação do capital ligado à construção civil, entre 2009 e 2010 houve duas reduções do Imposto sobre 
Produtos Industriais (IPI). A primeira no final de 2009 contribuiu para o aumento de cerca de 15% da construção e a 
segunda, em 2010, ao cortar o preço de 41 itens ligados à construção, ampliou os recursos contratados do programa 
“Minha Casa, Minha Vida” em R$ 48,5 bilhões o que resultou no financiamento de 842.605 unidades habitacionais. 
149 Neste período, segundo Dieese (2011), o rendimento médio real dos trabalhadores na RMSP foi de R$ 1.326,00. 
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a produção e as vendas da construção triplicaram no intervalo de nove anos150. De acordo com 

o Dieese (2011), nos primeiros nove meses de 2010, a ascendente produção na construção foi 

resultado, entre vários fatores intrincados, do aumento do crédito, incluindo o apoio dos 

bancos públicos ao setor produtivo, dos programas federais de aceleração econômica, da 

sensível queda nas taxas de juros e das obras de infraestrutura dos governos estaduais (como 

no caso das obras de transportes na RMSP), muitas delas financiadas pelo BNDES.  

Entre 2009 e 2013 houve crescimento nacional da construção pesada e civil. Com base 

na análise dos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domínio (PNAD) do IBGE, o 

Dieese (2011) computa que, em 2009, dos 92,7 milhões de postos de trabalho, 

aproximadamente 6,9 milhões estavam na construção, o equivalente a 7,44% do total da 

população151. A situação de instabilidade e flexibilidade dos contratos de trabalho no ramo da 

construção é um de seus aspectos centrais em todo o país. Em 2010, segundo Dieese (2011), 

39,94% dos operários da construção trabalhavam por contra própria e 23,11%, do total de 

trabalhadores, não tinham carteira de trabalho assinada, i.e., mais de 4,3 milhões ou cerca de 

63,01% dos trabalhadores da construção não tinham vínculo contratual com as empresas, por 

isso não recebiam benefícios como os auxílios doença, por acidente de trabalho e pensão por 

morte. Somente 2.132.288 dos trabalhadores, ou cerca de 31% do total postos na construção, 

encontravam-se em situação formal de emprego segundo no regime da CLT, concentrados nas 

principais regiões metropolitanas do país. Ainda segundo o levantamento do Dieese (2011), 

com base no PNAD, além da alta rotatividade de trabalhadores e a baixa remuneração (de até 

2 salários mínimos), o canteiro de obras era marcado por elevado número de jovens152. 

																																																								
150 Segundo dados da revista Exame (jun. 2014), entre 2012 e 2013 o ramo de construção ampliou sua margem de 
lucro em 72%. 
151  A respeito das diferentes metodologias de pesquisa sobre trabalho e emprego, a composição da massa de 
trabalhadores ocupados e a relação entre trabalho formal e informação, dizem os técnicos do Dieese (2011): “Cabe 
diferenciar os dados da PNAD/IBGE, da RAIS/MTE e do Caged/MTE – Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados para entendimento das informações que cada um pode fornecer. A PNAD é uma pesquisa amostral 
por domicílio, com aplicação de questionário por domicílios em todos os estados brasileiros, a partir do qual se 
estimam várias características gerais da população, da educação, do trabalho, da remuneração, entre outras, com 
fechamento em setembro. O RAIS faz levantamento anual de todos os empregados do ano-base em 31/12 e 
movimentação dos admitidos e desligados mês a mês, sendo incluído qualquer tipo de empregado: estatutários, 
celetistas, temporários, avulsos. Todas as empresas abrangidas pelo Sistema de Consolidação das Leis do Trabalho são 
obrigadas a informar ao Ministério do Trabalho e Emprego a movimentação dos empregados. Já o Caged é um 
levantamento mensal entre admitidos e desligados (empregados no primeiro dia do mês + admitidos - desligados = 
empregados no último dia do mês) e envolve apenas empregados celetistas.” (DIEESE, 2011, p. 10). 
152 Entre 2009 e 2010, segundo Dieese (2011) a partir do PNAD, a principal contratação de trabalhadores no período 
era de jovens até 24 anos, com 85 mil novas contratações em 2009 e 120 mil em 2010, o equivalente a 47% das 
contratações dos dois anos. Embora o aumento do rendimento médio dos trabalhadores e da escolaridade tenha 
crescido, esta variação é pequena e ocorre lentamente. De 2009 para 2010, houve o aumento real de 3,31% do salário 
na construção civil e pesada. Entre os admitidos com ensino médio completo, que pertencem à faixa de maior 
contratação nos últimos anos, o salário médio passou de R$ 956,38, em 2009, para R$ 969,00, em 2010, crescimento 
real de apenas 1,32%, muito inferior às necessidades reais dos trabalhadores e do aumento da inflação (verificar 
inflação), por isso a alta rotatividade nos postos de trabalho. 
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O ritmo acelerado de trabalho, a parca remuneração, as chantagens, a ausência de 

restrições legais aos impactos negativos da exploração, fez com que a principal 
 “reivindicação dos mais de 160 mil operários da construção que cruzaram os braços 
no país, ao longo de março de 2011, são as condições degradantes de trabalho. As 
reclamações dos trabalhadores vão desde as excessivas jornadas de trabalho até a 
falta de condições de higiene nos canteiros de obra” (DIEESE, 2011, p. 29).  
 

Além da brutal condição de trabalho, os acidentes ainda são elevados na construção. 

Partindo do Anuário Estatísticos de Acidente de trabalho do Ministério da Previdências 

Social, os técnicos do Dieese (2011) confirmam que o setor da construção ultrapassava em 

2009 os outros segmentos industriais. O total de mortes para o conjunto dos trabalhadores era 

em 2010 de uma para cada 37.941 pessoas, enquanto na construção ocorre uma morte para 

cada 17.365 trabalhadores, i.e., o dobro à média de todas as atividades econômicas. Esses 

dados confirmam que a construção continua a ser um segmento produtivo cuja base, ainda 

hoje, está violentamente ancorada em formas variadas de superexploração do trabalho. Dadas 

as devidas condições particulares de cada período histórico, a superexploração no canteiro 

ressurge também na fase de aquecimento econômico através de investimentos financeiros e 

intervenções públicas que implicam em inúmeras obras de infraestrutura. 

Apreendidas essas relações, voltemos nossa atenção à variação dos postos de trabalho 

na construção na cidade de São Paulo para, então, a partir da construção da Pátio do Oratório, 

averiguar os elementos gerais da reprodução do cotidiano dos trabalhadores da construção. 

Em São Paulo o aquecimento da construção, das especulações ligadas ao segmento do 

mercado imobiliário e das intervenções urbanas de toda ordem (principalmente estaduais e 

municipais) estavam intrinsecamente associadas, processo que pode ser apreendido, dados os 

elementos ligados às condições específicas da produção, também na variação de postos na 

construção, como mostram os dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS apud 

SMDU/DEINFO, 2016) para a cidade de São Paulo e o gráfico 3153. 

Durante a implementação de medidas políticas que direcionaram investimentos 

públicos em intervenções urbanas na cidade de São Paulo, entre 2001 e 2004, houve uma 

queda sensível nos empregos na construção, sendo, respectivamente, de 142.076, 138.924, 

129.298 e 127.230 postos de trabalho, chegando ao menor número de operários contratados 

no primeiro decênio do “novo milênio”. 
																																																								
153 A oscilação do crescimento da população em relação aos aspectos socioeconômicos, assim como a variação dos 
tipos de trabalho exercidos pela sociedade foi estudada por por vários autores, mas foi Marx (1985a) um dos primeiros 
intelectuais a não tratar tal variação como um dado natural. Sobre a relação entre excedente populacional e 
acumulação, salienta Marx (1985a) que a superpopulação relativa permite que “grandes massas humanas precisam 
estar disponíveis para serem subitamente lançadas nos pontos decisivos, sem quebra na escala de produção em outras 
esferas” (MARX, 1985a, p. 201), deste modo potencial “as oscilações no ciclo industrial conduzem ao recrutamento da 
superpopulação e, com isso, convertem-se num dos mais enérgicos agentes de sua reprodução” (ibid., p. 201). 
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A partir do momento que são definidas as políticas de intervenção urbana e os 

instrumentos que direcionam os investimentos públicos em áreas seletivas das grande 

metrópoles, o segmento da construção volta a apresentar uma variação ascendente dos postos 

de trabalho, até 2014. Há um crescimento contínuo dos postos de trabalho na construção entre 

2005 e 2009, oscilando, respectivamente, de 143.174, 161.315, 189.543, 226.399, atingindo 

255.543 postos de trabalho em 2009. O impacto da crise imobiliária e financeira 

estadunidense em 2008/9 será sentido de modo gradativo, o arrefecimento do mercado e da 

produção serão mais profundos no Brasil a partir de 2014, enquanto isso, como foi dito acima, 

o Estado manteve programas e investimentos na construção154. 

O biênio entre 2010 e 2011, após o impacto da crise internacional com epicentro nos 

EUA, foi o período de maior crescimento absoluto e relativo dos postos de trabalho da 

construção na cidade de São Paulo, variando respectivamente de 272.589 para 310.684 

operários ocupados neste ramo produtivo; já o biênio seguinte apresentou um aumento 

absoluto e relativo dos postos de trabalho na construção, variando de 309.785 postos de 

trabalho em 2012 para 322.526 em 2013, apresentando nova queda somente em 2014 quando 

os postos caíram para 313.072, marcando uma variação no ciclo expansivo dessa atividade. 
Gráfico 3 - Município de São Paulo - Empregos na indústria de construção civil (números absolutos) 

 
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) apud SMDU/Deinfo, 2016.  
Elaboração: Felipe Saluti Cardoso. 
 

Os dados mostram que as oscilações financeiras voltadas ao mercado imobiliário 

variaram de acordo, por um lado, pela evolução de medidas e intervenções públicas que 

alteram o uso de solo e o conteúdo do espaço pela busca da valorização de áreas específicas 

do tecido urbano, num contexto mais amplo da economia e, por outro lado, com o 

aquecimento da indústria da construção civil e pesada, seja de obras públicas ou privadas.  

Com a ampliação das obras de infraestrutura de transportes de alta capacidade no ano 

de 2013, a STM e o GOVESP declararam os dados referentes aos operários ligados 

																																																								
154 Uma breve discussão a respeito do impacto da crise econômica estadunidense de 2008/9 no Brasil é feita no 
subitem 5.1 do capítulo 5, por isso aqui não aprofundaremos neste aspecto histórico e econômico contemporâneo. 
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diretamente à construção. Neste mesmo ano, de acordo com a  CPTM, o GOVESP e  o Metrô 

(dez. 2013), os trabalhadores diretamente ligados à construção das linhas do Metrô e da 

CPTM giravam em torno de 13.347 operários, desconsiderando os trabalhadores 

subcontratados e indiretos. As linhas 8-Dimanete, 9-Esmeralda e 13-Jade da CPTM 

empregavam aproximadamente 4.004 operários, enquanto as linhas 4-Amarela, 5-Lilás, 15-

Prata e 17-Ouro concentravam 9.343 operários. A condição de trabalho nos canteiros em São 

Paulo, reitera a violenta extração de mais-valia na sua forma absoluta. 

Para uma aproximação das relações de trabalho na construção e a superexploração que 

caracteriza a sua reprodução, verifiquemos o cotidiano dos trabalhadores no canteiro de obras 

do CEML, em 2014 durante as obras do Pátio do Oratório. 

Comecemos pela jornada de trabalho. Nos dias atuais a jornada de trabalho está dentro 

dos marcos legais das leis trabalhistas, porém isso não impede sua extensão. Segundo os 

operários que trabalharam para o CEML na construção do Pátio do Oratório, o comum é o 

período instituído de nove horas diárias de trabalho e a complementação desta jornada 

mediante o pagamento de horas-extras. O operário Francisco das Chagas Cruz da Silva relata 

que os trabalhadores foram contratados para realizar a jornada “das 7h às 17h, são nove horas 

de trabalho, sendo uma de almoço, este é o horário normal”. No caso de um ramo produtivo 

cujo trabalhador ainda é tido como instrumento e mecanismo de produção dada a baixa 

composição orgânica do capital, assim a aceleração das obras ocorre por intermédio da 

extensão da jornada de trabalho, sobretudo aos sábados, ou a complementação de uma hora-

extra diária 155 . O mecanismo da hora-extra está associado às condições específica da 

construção, uma vez que este ramo ao contratar por um período determinado e ter um prazo 

preestabelecido do contrato ou licitação pública, não pode jogar para frente o pagamento e o 

tempo adicional da jornada de trabalho dos operários, como horas de descanso ou banco de 

horas (presentes em outros ramos produtivos). A estratégia das empreiteiras em estender a 

jornada cria formas de absorção de trabalho excedente sem, com isso, alterar a composição 

dos investimentos em equipamentos ou maquinário. Em outras palavras, amplia-se a mais-

valia absoluta, pois o trabalho não pago é obtido pela extensão da jornada de trabalho. 

Além da extensão da jornada, o canteiro ainda mantém a particularidade de um 

processo produtivo que depende da habilidade do trabalhadores. Como afirma o carpinteiro 

Carlos Augusto Amaral Santos, no canteiro de obras os trabalhadores são separados em 

equipes que “varia[m] de 10 a 15 trabalhadores”. O trabalho em equipes está associado ao 

																																																								
155 Segundo Carlos Augusto Amaral Santos é comum trabalhar “uma hora a mais por dia, das 7h às 18h, pois conta 
como hora-extra”, tal jornada variada de acordo com o andamento das obras e o período de entrega das mesmas. 
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ritmo de trabalho e data de entrega dos edifícios e infraestruturas. Nestas condições, diz C. A. 

A. Santos, “na redução e finalização da obra, o número [de operários por equipe] diminui”. 

Mas, não são somente esses fatores que contribuem para a variação de trabalhadores por 

equipe, F. C. C. da Silva ressalta que o número de trabalhadores por equipe varia também 
“Dependendo da frente de serviço /…/ Por exemplo, se for uma frente grande, uma 
equipe pequena não vai dar conta /…/ Aí, desloca-se uma equipe maior que nem a 
nossa, com um número maior, aí aqueles menores vão fazendo os serviços menores 
que se adequa a eles”. 
 

O trabalhador se refere ao tamanho da equipe não só em termos numéricos, mas em 

relação à estrutura física dos trabalhadores e à habilidade de cada operário em realizar 

atividades específicas. A baixa composição orgânica do capital na construção faz com que o 

operário utilize a sua destreza física – força, peso, tamanho, disposição, saber-fazer, etc. – 

para produzir. Esta característica, peculiar à construção, permite a exploração de grande 

massa de trabalhadores através do uso da extensão da jornada, sem alteração imediata dos 

instrumentos de produção. Por isso, as horas-extras e o rebaixamento dos salários expandem a 

mais-valia absoluta do excedente de trabalho absorvido gratuitamente. “Abstraída” a inserção 

de equipamentos e máquinas (que minimizam o tempo de trabalho necessário), a extensão da 

jornada mantém, nas condições atuais, a exploração do trabalho na construção. 

Voltando à contínua renovação da extensão da jornada de trabalho, como observaram 

os próprios operários em entrevista, a hora-extra torna-se uma constante no canteiro, pois, 

devido aos baixos salários, o trabalhador é forçado a complementar sua jornada. Entre os 

operários entrevistados, F. C. C. da Silva relata, de modo confuso, que sua situação enquanto 

indivíduo pertencente a um segmento do proletariado urbano e a sua reprodução enquanto tal, 

cria a condição da extensão da jornada e com isso da hora-extra, em suas palavras, 
“imagine que aqui tem trabalhadores com família e precisam pagar o aluguel, numa 
cidade onde a gente vive e que tudo é caro, [principalmente] o custo de vida. Se 
você não trabalha aos sábados para complementar a renda, o pessoal sai. Pois, têm 
outras obras que oferecem esse trabalho”. 
 

 Os operários ressaltam que a hora-extra foi utilizada pelas empreiteiras como método 

de chantagem contra os trabalhadores. As empreiteiras reduzem reinvindicações, greves e 

paralisações através do cancelamento ou diminuição do número de horas-extras diárias e/ou 

sábados trabalhados, sobretudo cortando os trabalhadores sindicalizados, envolvidos com 

manifestações e que participam de reuniões, comissões e assembleias. Os encarregados e 

feitores das obras montam grupos de trabalho com operários que não aderem às 

movimentações. F. C. C. da Silva ao relatar o andamento das obras após as greves, ressalta 

que, embora fosse comum o trabalho aos sábados, 
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“ultimamente [isso] não [ocorre]. Depois da greve que a gente fez para conseguir o 
V.A. [Vale Alimentação], eles /.../ cortaram os sábados, aí diminuiu a jornada aos 
sábados, só alguns vêm trabalhar. Uns ou outros. Mas, quando a gente vinha aos 
sábados os dias eram pagos como hora-extra”156. 
 

 O corte da hora-extra aos sábados derivou do ganho obtido com a primeira greve feita 

no pátio (realizada em fevereiro de 2014 e com duração de 15 dias). Essa greve, explica F. C. 

C. da Silva, fez com que os operários conseguissem uma complementação salarial de R$ 

250,00 através do Vale Alimentação (V.A). Silva salienta que estavam “ganhando como se 

fosse 2 ou 3 sábados[, mas] sem trabalhar”, por esse motivo o consórcio “diminuiu a hora-

extra, [fazendo] você /.../ ganhar menos”157. A justificativa das empreiteiras sobre os cortes 

das horas-extras e a complementação do V.A., inferior a jornada adicional de trabalho, foi a 

inflação, como se o efeito da variação do preço da moeda impactasse somente a taxa de lucro 

e não os salários, como se essa impactasse somente os proprietários158. O ganho obtido com a 

greve não foi superior às horas-extras que complementavam os salários. Por isso, embora os 

trabalhadores reconheçam os ganhos salariais, ainda buscam as horas-extras. Isso ocorre, 

entre outros fatores, devido à alta exploração dos trabalhadores que, nestas condições, buscam 

meios de manter a sua reprodução física e social, bem como de suas famílias. 

																																																								
156 Silva ainda evidencia que os trabalhadores podem ser “queimados” em outras obras, ao tratar de sua posição crítica 
em relação à exploração, explica: “Funciona dessa forma. Isso é o que menos me preocupa. A minha cabeça não vai 
mudar por causa de pressão. É tão grande essa coisa de pressão, de chegar e falar alguma coisa. Mas nunca chegou a 
mim, acho que assim, como diz o dito popular “você só começa a crescer, menosprezar e humilhar alguém quando a 
pessoa deixa”. A maioria, cara, precisa e acaba se sujeitando a isso, por conta de precisar [e] da necessidade, as 
pessoas acabam intimidando essa parte menor, a parte mais frágil. Acontece muito isso aqui. Muito, muito, muito”. 
157 De modo genérico e um pouco confuso, explica Silva: “O que acontece? /.../ no caso conseguimos o R$ 250,00 
[com a primeira greve], isso é uma boa porque estamos ganhando como se fosse 2 ou 3 sábados sem trabalhar. Mas aí, 
quando você vai receber a sua quitação [como os operários se referem ao depósito ou pagamento dos salários ], é como 
a gente fala, isso influencia, porque no todo diminuiu a hora-extra, você vai ganhar menos. Tudo isso pesa no acordo 
final, pesa para gente, principalmente para quem está saindo. Quem está na obra pensa, vou ficar, mas tudo pesa”. 
158 O peso das condições materiais da vida dos trabalhadores explode em momentos de greve, tal situação permite aos 
trabalhadores alguma reflexão sobre sua situação enquanto indivíduo e classe. Em muitos momentos da entrevista os 
operários esclarecem esse processo, refletindo criticamente em relação a realidade. Sobre a greve, diz F. C. C. da 
Silva: “a gente pede um aumento, reivindica um aumento de 10% em cima de R$ 1400,00 ou na maioria que é o piso 
do ajudante que é R$ 1.185,00, a primeira coisa que eles falam, o primeiro termo que eles usam que é ‘um aumento 
acima da inflação”, por aí dá para você tirar que/mas ninguém pensa na comodidade, na satisfação do empregado, no 
conforto, entendeu?! Mas ninguém pensa em dar um aumento desse aí porque ele merece, está produzindo bem tal e 
mora longe, ninguém pensa nisso, a primeira coisa que as empresas pensam que os patrões pensam é no lucro. Pô um 
aumento de 10% para ele eu lucro dois milhões por mês e vou perder meio milhão, porra vou perder por causa de 
funcionário. Ninguém pensa nisso aí, no que o empregado enfrenta hoje no dia a dia” e continua, “a gente pede um 
aumento 10% hoje, a gente está pedindo quinhentos e poucos, não é? Se for aumentado esses 10%, quando der, a gente 
está no mês seis, quando chegar no mês doze, a inflação já comeu tudo isso. É, a verdade é essa! Porque você sabe! 
Que esses dados funcionam assim, a inflação aumentou 5%, lógica que não é 5%! 5% é um apanhado geral que eles 
fazem, mas arroz aumentou 20% o feijão aumentou 5%, os caras vão jogar 15%, você entendeu?! Funciona dessa 
forma, então, a gente não vai comprar o arroz que vale só 5 ou 10%, mas também vai comprar o feijão que vale 20%, 
contando com aqueles 10% que foi acrescentado a nossa renda ao nosso salário”. Embora com uma leitura um tanto 
confusa e desorientada sobre a realidade econômica, bem como a utilização aleatória e muitas vezes equivocada dos 
números (o que não compromete a análise dos elementos do cotidiano do trabalhador), aspectos fundamentais da 
condição social e econômica dos trabalhadores aparece no discurso de Silva, o mesmo ocorre com C. A. A. Silva e 
Justino da M. Santos, além disso esta reflexão (mesmo que limitada e coloquial) permite a realização da crítica ao 
discurso dominante e aquele dos técnicos da empresa, bem como a movimentação contrária à exploração excedente. 
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O corte das horas-extras, ao ser utilizado pelas empreiteiras como instrumento de 

controle, criou inúmeras consequências, sobretudo no ritmo de produção no canteiro de obras. 

Sem a complementação do salário, muitos operários deixaram o canteiro para procurar outros. 

Ao tentar explicar a migração dos trabalhadores da construção pesada, a partir de seu 

cotidiano, C. A. A. Santos exemplifica como acontece a constante troca de canteiros ao fazer 

uma digressão histórica da situação do trabalho na construção, em suas palavras 
“Mesmo na categoria da [construção] pesada que, como ele [o Francisco] citou, aqui 
é R$ 1.408,00 e lá é R$ 1.475,00. Você indo para a zona sul, no consórcio Camargo 
Corrêa e Mendes Júnior eles estão pagando, desde o ano passado, R$ 1.575,50. Quer 
dizer R$ 150,00 a mais do que aqui, é esse o atrativo, porque querendo ou não a 
gente vê que o setor está aquecido. A gente fica aqui e ficha aqui, sendo contratado 
pela empresa a gente está trabalhando e vê que outras empresas estão dando 
melhoras, a gente dispensa aquele local. A categoria em si teve perda de 1996 para 
cá, eu me lembro que um profissional [seja] pedreiro, carpinteiro e [ou] armador 
ganhava R$ 1,38 [por hora] isso daria em média, sobre as 220 horas, 311 reais e 
alguns centavos159, você calcula que naquela época o salário mínimo era R$ 100, 
então dava três salários mínimos e onze reais, e hoje se você calcular sobre o salário 
mínimo, três salários mínimos hoje está R$ 2.200,00 e alguma coisa, está abaixo do 
salário mínimo, do que era naquele período, de 1996 para cá são 17/18 anos. Então, 
nestes 17 anos tivemos perdas. Toda vez que a categoria vai brigar por 10% de 
dissídio, mesmo que ganhássemos hoje 30% não dava para recuperar as perdas que 
tivemos nos anos anteriores, imagine 10% que a gente está pedindo [por isso as 
constantes greves]. Porque as empresas não enxergam que há 17 anos atrás um 
profissional até falava ‘um pedreiro ganhar bem numa empresa’, conseguia chegar 
aqui, conseguia algo. Um pedreiro sem nada em três ou quatro anos ele já tinha 
condição de comprar, uma casa não, mas falar no popularmente falado, um barraco, 
comprar um carrinho para andar, e hoje em dia o cara está, de profissional, está em 
dez anos pagando o aluguel, e não dá para sair do aluguel, porque hoje em média em 
São Paulo, em favelas aqui de bairros médios e pequenos está em torno de R$ 
500,00 é preciso de quem vem do nordeste para cá para trabalhar, precisa juntar 
quatro companheiros para pagar um salário de R$ 500,00 [para o aluguel do imóvel 
na favela ou o barraco – não ao salário –], por isso que as vezes o funcionário tem 
que enxergar qual é a empresa que paga hora-extra. Por quê? Porque a empresa 
paga! Ele toma café, almoça e janta pela empresa, para livrar e para diminuir os 
custos. Imagina esses outros funcionários que vêm do Nordeste para cá e resolve 
trazer a família, então ele tem que morar com a família pagando um aluguel de R$ 
500,00 mais água e luz que [custa entre] R$ 120,00 e R$ 130,00. Então [gasta-se 
cerca de] R$ 600,00 e poucos do salário e se ele não faz nenhuma hora-extra e nem 
nada, então ele está estribado. E vai fazer igual [o que] todo mundo fala no 
Nordeste, igual a um porco trabalha só para comer, vive para comer, porque uma 
roupa [e] o custo de vida em São Paulo, assim, sobre o alimento. Nem falo tanto, 
porque tem várias empresas como o supermercado[s diferentes] [e] tem uma 
concorrência. Mas em outras cidades você compra o bujão de gás e só vê uma [loja], 
não é?! A gasolina só tem um posto é aquele lá160, carne num açougue só, você está 
obrigado a viver isso [e] a pagar preços mais elevados”. 
 

Embora a analogia com lacunas e erros de interpretação, o operário identifica a 

pauperização dos salários em relação ao custo de sua reprodução. O que permite identificar a 

relação entre esses sujeitos e os oligopólios que realizam a exploração direta do trabalho.  

																																																								
159 Silva realiza os cálculos como elemento simbólico de sua argumentação. Mas há certa aproximação, por exemplo, 
no cálculo supracitado a conta fecha com R$ 303,60. Contudo, mantivemos o original. 
160 Apesar de confuso, refere-se sempre a preços mais elevados indiferente do posto e de sua bandeira. 



	 187 

Como vimos, ao tratar da especificidade da formação dos oligopólios brasileiros da 

construção, foi o baixo preço da reprodução da força de trabalho e a sua disponibilidade e os 

elementos estruturais da singularidade da canteiro de obras, que estão associados a um 

mecanismo de controle formal do capital sobre o trabalho que carece de controle do trabalho 

produtivo, que potencializou a acumulação neste ramo produtivo. Condição que leva à grande 

rotatividade de trabalhadores nas obras articulada por um mercado nacional integrado e ao 

deslocamento e exploração dos trabalhadores em várias escalas. O deslocamento ocorre 

também devido ao tempo de duração e rotação do capital ligado a este ramo industrial e aos 

seus contratos com o Estado. Vale lembrar que o Estado divide as obras em trechos, contratos 

e empresas diferentes. F. C. C. da Silva descreve, a partir de sua experiência, que a 

rotatividade no canteiro tornou-se corriqueira e muitos trabalhadores se deparam em canteiros 

e em regiões distintas do país, ou, em suas palavras 
“hoje nós poderemos estar aqui, amanhã nós poderemos estar em Campinas ou no 
Aeroporto, quem está trabalhando em obra, como já topei gente, amigos, em 
Caraguatatuba, quando foi fazer o shopping da Servegue. Quem trabalha em 
construção civil está sempre se topando. Às vezes nós trabalhamos aqui em São 
Paulo, nós podemos nos reunir para estar lá no Pará na Belo Monte, é onde 
está/estão as obras o pessoal da construção civil está ... não só especificamente em 
São Paulo. Nós podemos estar no Paraná, em Santa Catarina, conforme a mão-de-
obra /.../ as empresas precisar[em] de mão-de-obra, não é?!?”. 
 

Ao tratar do deslocamento e da contratação, C. A. A. Santos descreve que “cada obra 

tem um CNPJ, então você terminou /.../ é dispensado, pega sua cerca aqui e vai para outra 

obra”. Esta característica da construção cria uma identidade móvel do trabalhador e complica 

a sua sindicalização e organização. A responsabilidade legal das empreiteiras é preservada 

pela flexibilidade da contratação, ou, como revela F. C. C. da Silva, em cada obra há um 

“CNPJ, /.../ você não pode ser transferido, é preciso ser recontratado”, o mesmo ocorre com a 

subcontratação e a terceirização. A cada momento, os operários estão em determinado lugar, 

com nenhum poder de decisão sobre a produção e até mesmo sobre sua reprodução. Santos 

expõe que a instabilidade dos salários e o deslocamento faz parte do cotidiano da construção 

afirmando, de modo coloquial, que os trabalhadores procuram emprego próximo à sua 

habitação e, embora muitas vezes tenham “trabalho, /.../ as empresas não” contratam161, 

“quem trabalha na construção civil [e pesada], sempre está com a corda no cabelo, no cabelo, 

já passou do pescoço”, por esse motivo é preciso “procurar até aparecer, é aquela velha 

história ‘é melhor pingar do que secar’, vai pingando por aqui, você não pode ficar parado. 

Principalmente em São Paulo, principalmente para quem paga aluguel”.  

																																																								
161 O operário usa o termo fichar que designa a contratação feita pela empreiteira no canteiro, no início das obras. 
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Quando são questionados a respeito do uso da violência no canteiro de obras, Justino 

da Mata Santos afirma enfaticamente “Sim! Ela existe”. A violência ocorre na forma de 

ameaças de dispensa dos trabalhadores. No canteiro, a produtividade depende da habilidade 

dos trabalhadores, não é o aumento do ritmo da máquina, mas a transformação dos membros 

humanos em mecanismos da produção, i.e., o homem é rebaixado à condição de máquina 

cujos movimentos são controlados pela gestão que organiza, de modo supostamente orgânico, 

os trabalhadores como membros de um mecanismo tido como automático. Tal aceleração, 

imposta por chantagens, leva aos acidentes como resultado da extração de mais-valia 

absoluta162. Como afirma F. C. C. da Silva afirma os acidentes se originam do  
“Cansaço ou [da] pressão! Imagine você um cara que vem do Norte ou que vive aqui 
mesmo, você precisando do emprego e tem dois meses e vinte dias aí [na obra] aí 
um cara chega em você e [diz] ‘meu ou você arrepia e aumenta a produção ou vou te 
mandar embora’! Ele [o operário] abre mão da segurança e começa a produzir para 
se manter na empresa. Porque está precisando do emprego. Aí /.../ acontece a 
questão do acidente”163. 
 

A ampliação da jornada não recompõe as condições físicas e subjetivas dos 

trabalhadores. Isso significa que o preço da força de trabalho está abaixo dos gastos de sua 

reprodução, ocorrendo a manutenção da superexploração do trabalho na construção que se 

vale de mais-valia absoluta e de formas distintas de subsunção formal do trabalho ao capital. 

Entre os operários entrevistados, C. A. A. Santos enfatiza que na fase de aceleração 

das obras “tudo é prensado, chega até o encarregado e o feitor e aí produzimos”, relatando que 

existe, por parte da gerência e dos engenheiros de produção, “um idealismo de que vamos 

produzir, mas sem acidente, mas isso não quer dizer que é verdadeiramente ou correto, porque 

a pressão que o funcionário leva [é grande]”. Há a aceleração da produção pela ameaça de 

dispensa dos operários cujo tempo de experiência é de 90 dias. Se o operário for dispensado e 

demitido neste prazo, ele não pode cumprir aviso prévio e não recebe a multa pela demissão e 

o fundo de garantia. Por isso, muitas empresas realizam o que os operários denominaram 

“ritmo 88”, i.e., as empreiteiras contratam trabalhadores para determinada construção, após 88 
																																																								
162 Em relação aos acidentes, diz J. da M. Santos, “Aqui é grande!”. F. C. C. da Silva enfatiza que o número de 
acidentes é enorme, por isso os feitores “já receberam várias chamadas por causa disso daí. Muito, muito grande, um 
absurdo” e conclui que as obras do monotrilho, em janeiro de 2014, “chegou a ter mais acidentes aqui, com mil e 
quinhentos funcionários /.../ do que no aeroporto que tinham doze mil. A média aqui foi bem maior”, i.e., “os riscos 
/.../ lá eram bem maiores /.../ [os operários trabalhavam] muito mais em altura do que aqui! /.../ os riscos lá eram bem 
maiores que aqui e mesmo assim eles conseguiram agilizar dentro daquela meta deles”. 
163 Ao tentar resolver, de modo romântico, o problema do aumento da produtividade, diz F. C. C. da Silva que “seria 
muito mais fácil, chegar para o profissional e falar ‘ó a gente tem que fazer isso aqui em seis meses, vamos arrepiar 
que eu vou te dar 30 ou 40 horas prêmio’. Era um estímulo, uma forma de estimular o funcionário a produzir mais, 
com certeza em toda área funciona dessa forma, se você é bem estimulado se você tem um benefício isso ou aquilo, 
lógico que você vai ficar mais satisfeito, você vê que a empresa de qualquer forma está lucrando mais sobre você, só 
que você também querendo ou não está ganhando uma parte disso”. O operário não reconhece possibilidades críticas 
de superação da produção capitalista, dados os limites de sua reprodução miserável, a situação sociohistórica de 
pauperização e precária atuação política e sindical, este pensa nos limites do capital.  
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dias dispensam parte dos operários, mantendo o mínimo necessário para dar continuidade à 

produção. Após a dispensa, a empreiteira pode até recontratar o mesmo trabalhador, mas não 

se tornando responsável pelos encargos trabalhistas. Quanto menor o número de operários e 

mais intensa for a produção, menores serão os custos, entretanto maiores os riscos, acidentes e 

óbitos164. Santos ainda enfatiza que “as empresas acham mais barato comprar uniforme e 

equipamento novo para outros funcionários trabalharem, do que pagar o aviso”.  

No caso do Pátio do Oratório, relata C. A. A. Santos, a aceleração da produção, a 

pressão e a chantagem foram elevadas e levaram ao excesso de acidentes nas obras em 

pequeno intervalo de tempo, sendo “tão grande que destacaram uma engenheira de segurança 

para cá”. Segundo os operários, mesmo com essas condições, os “feitores e encarregados” das 

obras eram pressionados a alcançar a meta. C. A. A. Santos chega a afirmar que todo “mundo 

trabalha sob pressão, nós produzimos sob pressão”. Além dos casos de acidentes com 

operários ligados ao chão das obras como ajudantes, pedreiros e carpinteiros, F. C. C. da Silva 

relata que, sob tais condições de trabalho, “já aconteceram acidentes com encarregado [e] 

com feitor”, sendo a raiz deste problema a procura para “de qualquer forma aumentar a 

produção”. Como existem prazos determinados pelo consórcio e unilateralmente impostos 

pela hierarquia técnica do trabalho, todos são pressionados, do quadro técnico aos operários.  

É essa reprodução alienada e violenta que constitui o fundamento da produção 

miserável dos trabalhadores da construção. As condições miseráveis da vida cotidiana estão 

associadas à precária situação do trabalho na construção e à reprodução dos indivíduos e do 

proletariado urbano que socialmente determinam o conjunto de pressões que são exercidas 

nos locais de produção e fora dele, assim esses trabalhadores estão sujeitos às mais diversas 

formas de violência. Em contrapartida, os ganhos dos capitais são ampliados na mesma 

medida em que há a pauperização relativa destes trabalhadores. 

O grosso das obras da Linha 15 ficou a cargo do CEML que, em sua anatomia 

constituída por empresas monopólicas da construção, como a carioca Queirós Galvão e 

paulista Construtora OAS, expressa a longa trajetória do poder econômico de determinados 

grupos. A manutenção dessas empresas como integrantes que controlam o segmento das 

grandes obras de construção faz-se através da extrema violência sobre os trabalhadores no 

processo produtivo, como vimos em inúmeros momentos da entrevista com os operários. 

																																																								
164 De acordo, com a experiência, Carlos relata que “as empresas, a maioria delas, trabalham com ritmo de 88, falo de 
88 que são 88 dias, ela leva a pressão dos 88 dias aí dispensa, ela tinha [contratado] 300 pessoas, ela ficha aquelas 300 
pessoas [demite a maioria] ela fica no máximo com 30 pessoas, aí recontrata para não pagar o tal do aviso que a pessoa 
tem direito quando vence o contrato de 90 dias, e acabam fazendo a obra com 88 dias. Tem muitas obras com esse 
sistema para não pagar o benefício do funcionário que é o aviso”. 
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Assim, cabe uma última crítica à leitura liberal da equalização dos ganhos que parte da 

perspectiva da equação do saldo expansivo de crescimento econômico apresentada pelo BM e 

pela STM através da análise dos ganhos recentes da Queiróz Galvão e da OAS. 

Em 2013, no ano em que o GOVESP lançou os dados a respeito da ampliação de 

infraestrutura de transportes e das linhas, a Queiróz Galvão e a OAS foram elencadas, 

sucessivamente, como sendo a 9ª e a 10ª maiores empresas brasileiras da construção, segundo 

ranking da revista Exame (jun./2014)165. No mesmo ano, a Queiroz Galvão era responsável 

por 16.894 postos de trabalho e a Construtora OAS de 98.125, i.e., em 2013, ambas 

mobilizavam mais de 100 mil trabalhadores direta e indiretamente ligados à construção .  

A Queiroz Galvão e Construtora OAS ganharam por cada empregado na produção, em 

2013, o equivalente, respectivamente, US$ 60,3 mil e US$ 14,1 mil. Neste ano as vendas 

líquidas da Queiroz Galvão e da OAS giraram em torno, respectivamente, de US$ 1.935,2 

milhões (R$ 4.533,4 milhões) e US$ 2.103,4 milhões (R$ 4.927,4 milhões) e o lucro líquido 

ajustado das contas foi de US$ 6,1 milhões e de US$ 153,1. Sendo a maior parte das obras e 

projetos voltados à infraestrutura cujo comprador foi o Estado. Ademais, para manter o 

controle de sua produção e sua situação monopólica, essas empresas não vendem suas ações 

na bolsa de valores, por isso o controle acionário é integralmente nacional, embora as duas 

empresas tenham algum grau de internacionalização de suas atividades166. 

Somente o ganho obtido pelas empresas por cada trabalhador empregado valeria para 

revelar a exploração do trabalho e a absorção da mais-valia. Mas, os outros elementos acima 

abordados a respeito deste ramos produtivo, como a ampliação das vendas que dizem respeito 

à realização do capital investido e os lucros líquidos, revelam que o retorno do valor ao 

capital é muito superior aos parcos salários dos trabalhadores. O que demonstra o aspecto 

contraditório da valorização do espaço que só é possível através da produção antagônica 

baseada na ampliação generalizada da riqueza e a extensão da exploração que, no caso 
																																																								
165 As 15 maiores empresas brasileiras da construção em, segundo o ranking da revista Exame (jun./2014), eram: 1. 
Votorantim Cimentos, 2. Galvão, 3. Via Engenharia, 4. Construtora Odebrecht, 5. Gafisa, 6. Carioca Engenharia, 7. 
Construcap, 8. InterCement, 9. Queiróz Galvão, 10. Construtora OAS, 11. ARG, 12. Constran, 13. CBM, 14. Andrade 
Gutierrez e 15. Votorantim Cimento N/NE. Já a classificação das 10 maiores vendas líquidas da construção 
apresentada pela Exame (jun./2014) apresenta as empresas na seguinte ordem: 1. Construtora Odebrecht, 2. 
Votorantim Cimentos, 3. Andrade Gutierrez, 4. Construtora OAS, 5. Camargo Corrêa, 6. Queiroz Galvão, 7 Galvão, 8. 
Duratex, 9. InterCement e 10. Saint-Gobain. A breve verificação dessas listas permite a conclusão a respeito da 
manutenção de um oligopólio de longa data no que diz respeito à construção no Brasil. 
166 Entre os trabalhadores entrevistados, Carlos A. A. Santos trabalhou em canteiros de obras fora do Brasil, o operário 
trabalhou em obras no Congo e em Angola entre 2008 e 2010. Na África, Carlos trabalhou na construção pesada em 
obras de autoestradas e afirma que foi contratado por empresas brasileiras, uma “das cinco grandes aqui do Brasil, 
[hoje] todas elas estão lá [na África] e têm outras ainda chegando. Agora estão visando muito, têm muitas coisas para 
fazer lá e o governo tem dinheiro demais para investir, fora isso tem a corrupção /.../ estão lá: Queiroz [Galvão], a 
Camargo Corrêa, a Mendes Júnior, a Odebrecht /.../ [e] de tempos em tempos elas levam /.../ as empresas brasileiras 
estão contratando “firminhas” pequenas da China, aceitam o serviço e contratam o pessoal da China”. Na exposição de 
Santos é possível perceber que a internacionalização não é só a do capital, mas do trabalho e das formas de exploração. 
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específico da construção e dos canteiros de obras mantém na mais-valia absoluta o aspecto 

geral da valorização do capital. Assim, é possível verificar a natureza contraditória deste 

modo de produção que amplia o desenvolvimento técnico e a absorção de mais-valia relativa 

em setores avançados da produção ao diminuir o tempo de trabalho socialmente necessário à 

produção de determinadas mercadorias, enquanto mantêm formas de exploração que ainda 

dependem de um volume enorme de trabalhadores em situação extremamente precária. Tal 

desigualdade ocorre não somente entre ramos distintos de produção, como no interior de 

ramos avançados, mas em localidades diferentes de acordo com seus processos históricos de 

formação167. Assim, como afirmou Chasin (2000) a respeito da produção da desigualdade, a 

contradição e a alienação são inerentes ao capital ao criar 
“a subversão pela qual a produção material dos homens se afasta irreversivelmente 
dos objetivos dos homens. /.../ No contraponto entre necessidade humana e 
necessidade do capital, no qual a primeira é subsumida à segunda, é que se 
desenrola a sociabilidade do mercado, lócus ideal da ‘liberdade de iniciativa’, ou 
seja do capital entregue à libertinagem da malha cega de sua causalidade. /.../ O que 
equivale a dizer, de modo muito simples, que, no imperativo de sua rota sempre 
ampliada de crescimento, a lógica do capital desenvolvido obriga à destruição até 
mesmo de seus resultados mais notáveis. Com isto se põe em evidência sua 
dimensão autofágica, expressão de superfície de sua essência antropofágica, muito 
bem conhecida sob a denominação de mais-valia. Com efeito, a novidade não está 
na verdade de que o capital literalmente se alimenta de homens, mas que radicalizou 
essa devoração pela devoração de si mesmo. Essa verdade não muda em nada 
quando se reconhece que ele agora trucida pela mediação de recursos esplêndidos, 
que constituem, devidamente resgatados da mistificação e da ferocidade alusão feita 
à mais-valia em geral” (CHASIN, 2000, p. 179 e 180). 
 

Se o capital produz para manter suas necessidades e a própria infraestrutura material 

criada a partir de segmentos produtivos específicos reproduz estes aspectos, bem como as 

relações de trabalho estão subordinadas a relações alienadas, as contradições da produção 

capitalista do espaço não fecham o seu ciclo nos aspectos da produção imediata. Por isso, 

aproximemo-nos das outras determinações antagônicas que envolvem a construção da Linha 

15, sobretudo em sua dimensão destrutiva (ou seja, na devoração do capital de si mesmo). 

																																																								
167 Uma importante contribuição sobre o problema do desenvolvimento desigual geográfico, setorial e histórico da 
produção é levantado por Harvey (1990) que, a respeito, diz, “o desenvolvimento acelerado das forças produtivas num 
lugar e seu retardamento relativo, a rápida transformação das relações sociais aqui e sua rigidez relativo acolá /.../ há 
que entendê-los como oposições em vez de unilateralmente. Os antagonismos entre cidade e campo, entre o centro e a 
periferia, entre desenvolvimento e subdesenvolvimento, não são acidentais nem impostos de fora. São produtos 
coerentes de diversas forças que interseccionam e operam na unidade global do processo de circulação do capital” 
(HARVEY, 1990, p. 429). 
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4. Reprodução alienada do espaço: produção destrutiva e obsolescência 
precoce dos valores de uso 
 

“O reino da finalidade racional se transforma, portanto, em importância dos 
intermediários de toda espécie. De fato, essa racionalidade decorre de uma extensão 
abusiva: aquela dos procedimentos organizacionais e operações inerentes à empresa 
/.../ Tudo torna-se calculável e previsível, quantificável e determinável. Tudo deve 
integrar-se numa ordem (aparente e fictícia) fortalecida pelas coações” 
(LEFEBVRE, 2008, p. 41). 

 
A construção da Linha 15-Prata cumpre importante papel no sentido do 

redimensionamento do processo econômico que inclui o espaço como meio e condição da 

produção e realização do valor e da busca institucional do poder público pela coesão 

territorial do trabalho em escala metropolitana (jurídica ou administrativamente). Por esse 

motivo existe, em sua produção, uma relação direta entre atividades econômicas e 

planejamento político que confere à obra contradições específicas. 

As empresas privadas envolvidas nas obras do primeiro trecho do monotrilho – 

Queiroz Galvão e OAS para construção civil e Bombardier para produção de trens – buscam a 

realização de seus investimentos com obras de caráter especial, pois a construção de 

infraestrutura de transportes ligada à construção pesada tem no Estado um setor monopsônico 

o que permite, em primeiro lugar, o contínuo retorno econômico dos investimentos e a 

realização da mais-valia correspondente à produção imediata da linha de transporte, somada 

às altas taxas de exploração do trabalho. Em segundo lugar, essas empresas garantem pela 

pressão política, através da articulação com o Estado, a permanência das obras e do processo 

produtivo com medidas diretamente ligadas à expropriação, delimitação e zoneamento 

seletivo de infraestruturas e empreendimentos, bem como pelo policiamento que garante a 

repressão de quaisquer movimentos contrários às obras – seja dos trabalhadores ou da 

população expropriada. Do ponto de vista dos capitais produtivos individuais ligados à 

construção pesada e aos equipamentos de transportes, o resultado final da construção é a 

venda de uma mercadoria com características especiais cuja a produção é voltada a sua 

realização enquanto valor de troca. 

Aliás, muitas obras ocorrem devido ao encadeamento desigual das relações 

extraeconômicas com as econômicas, como plano de governo e/ou ação conjunta de empresas 

públicas, condicionando a formação de monopólios privados associados ao Estado. A relação 

entre a política e a economia, muitas vezes (mas nem sempre) assincrônica, em última 

instância, é encadeada pela produção como momento predominante da reprodução social. A 

racionalidade operativa da qual partem o Estado e os capitais individuais, cada um a seu 

modo, diferente de qualquer externalidade do mundo social, correspondem à dimensão 
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objetiva das relações de produção e da própria divisão social do trabalho do qual cada setor 

participa material e ideologicamente e, ao mesmo tempo, conseguem obter rendimentos 

específicos (da mais-valia global), levando a consequências muitas vezes fora da 

contabilidade empresarial, mas a ela associada. 

Isto posto, é preciso salientar que a Linha 15-Prata, assim como outros projetos que 

envolvem a urbanização produzida através de alianças entre o Estado e o capital, partem da 

concepção de que finalidade racional para resolução de demandas econômicas deve-se 

colocar supostamente acima da sociedade negando as contradições reais da qual partiu. 

Assim, ideações acerca da transformação substancial do espaço afirmam-se como algo fora ou 

externo aos antagonismos enraizados na dinâmica econômica e sociohistórica168. Concepção 

originada, com certa dose de cinismo e autonegação, na ideologia de classe e na ação do 

Estado em promover o controle através de medidas que não solucionam os antagonismos 

reais, por isso tendem a negá-los ao reproduzir fundamentos sociais dominantes e criar 

soluções temporárias aos problemas latentes, independente das consequências deste processo. 

Na construção da Linha 15, a busca de soluções temporárias e a reprodução dos 

fundamentos do capital estão presentes na justificativa e na finalidade racional da construção 

da linha por parte do Estado e da empresa de consultoria que produziu o documento referente 

ao projeto da linha e nos resultados imediatos à construção, sentidos e observados pelos 

representantes técnicos da STM e do Metrô. A genérica projeção do GOVESP em solucionar 

os problemas de transportes do eixo sudeste da cidade de São Paulo, como externalidade, 

envolvia ainda a resolução abstrata da governança metropolitana sob orientação do BM, o 

adensamento seletivo e ordenado da população segregando-a de acordo com a determinação 

da produção de centralidades espaciais alienadas, a busca de um equilíbrio e controle sobre as 

frentes do mercado imobiliário que atuariam e/ou seriam induzidas através de investimentos 

nos espaços seletivamente valorizados – tendo o valor aqui como unidade contraditória entre 

o valor de uso e de troca. 

A implantação de qualquer outro meio de transporte sobre trilhos, suas estações e 

terminais planejados pela STM e por suas empresas públicas – Metrô, CPTM e EMTU – estão 

sujeitos à perspectiva da renovação ou reestruturação urbana e da reprodução do espaço para 

criar centralidades que visem à redistribuição da população de acordo com a lógica do valor e 

																																																								
168 Uma observação atenta de Harvey (2011) acerca das objetivações estruturais na transformação da geografia dos 
últimos três séculos de emergência do capital permite afirmar que “Por mais que muitos agentes atuem na produção e 
reprodução da geografia da segunda natureza que nos cerca, os dois principais agentes sistêmicos no nosso tempo são 
o Estado e o capital. A paisagem geográfica da acumulação do capital está em perpétua evolução, em grande parte sob 
o impulso das necessidades especulativas de acumulação adicional (incluindo a especulação sobre a terra) e, só 
secundariamente, tomando em conta as necessidades das pessoas” (HARVEY, 2011, p. 152).  
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da segregação de classes. Na perspectiva da STM, vinculada ao GOVESP e sob a orientação 

jurídica e administrativa dos instrumentos urbanísticos do Estatuto da Cidade e do PDE do 

MSP, a criação de Áreas de Intervenção Urbana (AIU) 
“no entorno do sistema sobre trilhos podem ser utilizadas para buscar um maior 
balanceamento da localização da população e das atividades, propiciando um 
desenvolvimento equilibrado com redução dos deslocamentos da população /.../ A 
própria implantação de uma linha de alta/média capacidade já é indutora da região 
na qual se instala. Com vistas a otimizar o pleno desenvolvimento das funções da 
cidade” (GOVESP e STM, 2013a, p. 70). 
 

O balanceamento da população na centralidade espacial de Vila Prudente e nas demais 

centralidades, significa que escamoteia a reprodução de um espaço cujo conteúdo é a 

segregação, pois o uso do “entorno do sistema sobre trilhos” está associado à potencial 

realização do valor no mercado e à transformação da funcionalidade do espaço que restringe o 

uso e acesso das AIU e das OUC aos indivíduos que podem pagar por elas. Logo, do ponto de 

vista do Estado, as linhas de transporte sendo um capital fixo de grande duração169, criam 

formas também temporalmente mais extensas de unidades espaciais centrais a ponto de 

expelir, por intermédio da valorização, populações e diversos segmentos de classe que não 

conseguem pagar pela centralidade (o que configura o poder do valor de troca), mas utilizam 

a linha de transporte o que mantém a presença necessária e alienada do valor de uso (aí se 

encontra a unidade contraditória entre os dois). 

O suposto “desenvolvimento equilibrado” do espaço presente, por exemplo, nos 

projetos metropolitanos de transportes do GOVESP e da STM como o Plano Integrado de 

Transportes Metropolitanos (2006), a “Atualização da rede metropolitana de alta e média 

capacidade de transportes da RMSP” (2013a) e os “Cenários de desenvolvimento urbano” 

(2013b), estão associados ao “balanceamento da localização da população e das atividades” 

conferindo ao valor de uso a função de apêndice do valor. Isto também é reconhecido pelos 

técnicos ao afirmarem, com todas as letras, que a objetivação das linhas de transportes não é a 

ampliação, mas a “redução dos deslocamentos da população”, o que explica por si só a queda 

da taxa de uso dos novos meios de transportes, já que a população e as devidas classes sociais 

devem estar “adensadas” em centralidades previamente definidas. 

Dada a dimensão contraditória entre a apropriação, a redefinição dos usos e a 

reprodução da urbanização na qualidade de negócio econômico do capital, Amélia Damiani 

																																																								
169 Cabe ressaltar que o capital fixo, como percebeu Marx (1985a, vol. III), é “um meio de trabalho [que] pode mudar o 
tempo todo fisicamente de lugar, movimentar-se, e apesar disso encontra-se constantemente no processo de produção, 
como uma locomotiva, um navio /.../ Nem a imobilidade lhe dá num caso, o caráter de capital fixo, nem a mobilidade, 
no outro, lhe tira esse caráter” (MARX, 1985a, vol. III, p. 120). Neste sentido, toda arquitetura e infraestrutura tida 
como produtiva faz parte do capital fixo sendo este meio de trabalho, como nos meios de transportes de massa, passa 
citar um exemplo, são os veículos, as estações, as vias de comunicação e transportes. 
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(2010) reforça a unidade tendencialmente contraposta do valor ao afirmar que a urbanização 

“realiza-se como negado” (DAMIANI, 2010, p. 38), i.e., a afirmação do valor de troca como 

fundamento da autoperpetuação do capital expulsa e segrega parcelas inteiras da população 

das áreas constituídas como potencial e virtualmente abertas aos negócios da construção civil 

e pesada. O espaço pode se realizar como mercadoria, como capital fixo ou como meio da 

especulação vinculada ao capital fictício. De acordo com a perspectiva aventada por Damiani 

(2010) a urbanização induzida pela reprodução crítica do valor é a excrescência parasitária do 

mundo socialmente produzido pelos nexos 
“do dinheiro, da equivalência, que nos seus fundamentos e subterrâneos, move-se 
como relações de não equivalência, da exploração do trabalho, de expropriação dos 
meios de vida e de produção, de embate entre as formas do dinheiro – a do dinheiro 
como medida do valor e como meio de circulação, sintetiza a forma do dinheiro 
como capital – é a urbanização crítica” (DAMIANI, 2010, p. 39). 
 

A (des)medida da produção social caracterizada pela regência da equivalência e da 

troca está sinteticamente presente na “produção da obsolescência precoce dos produtos vários, 

incluindo a cidade, para afirmar novos produtos” (ibid., p. 39) e revela-se particularmente na 

urbanização crítica. Acerca deste processo e tomando-o como referência desta reprodução, a 

construção do Rodoanel, Damiani (2010) constata que a atuação do Estado pretende realizar a 
 “reorganização potencial dos usos dos espaços, a partir da produção desta obra 
viária de interligação de todas as regiões da metrópole, num grande anel, nos limites 
da mesma. /.../ Diretamente, aparece como administração das condições de trânsito, 
propondo melhorias a partir de uma interligação externa às zonas mais povoadas e 
centrais da metrópole, que substitua as ligações viárias internas /.../ O Espaço 
aparece como puro bem financeiro, imerso no movimento do capital como uma 
corrente de valor, que envolve toda ordem de especulações com a terra” (ibid., 41). 
 

A subsunção da produção humana aos peremptórios requisitos da reprodução do valor 

de troca também está presente na construção das linhas de transportes. Estas são concebidas 

como instrumentos da reprodução do espaço no sentido de sua alienação ou da produção de 

centralidades hierarquicamente configuradas para promover o “adensamento” seletivo do 

mercado imobiliário como forma de reorganização de seu uso. A execução do adensamento 

seletivo e de atividades econômicas correspondem a realização econômica e, principalmente, 

a busca da governança metropolitana como resolução abstrata. Tal conjunção só é possível 

com intensa transformação do espaço e reorientação de seus usos pela cristalização de 

trabalho na “requalificação” ou “renovação urbana”, mesmo que o uso em sua existência 

social seja realizado de forma alienada. Assim, o monotrilho e a subjacente “inovação” e 

“alteração tecnológica” do espaço a ele integrada expressam-se como sendo propícias também 
“ao atendimento de um processo de requalificação urbana regional, por ser[em] /.../ 
projeto[s] com uma estrutura mais delgada e de menor impacto construtivo, e com 
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uma inserção urbana condizente com as características de uso e ocupação do solo 
locais” (GOVESP e METRÔ, nov. de 2010, f. 20). 
 

A formulação abstrata da requalificação urbana vinculada ao novo uso do monotrilho 

encontra, na transformação do espaço, o álibi ideológico para a coerência espacial e do 

processo de revalorização dos diversos fragmentos que configuram todo o eixo sudeste da 

capital da metrópole definindo por meio da suposta governança metropolitana, os interesses 

econômicos de acordo com a divisão territorial do trabalho neste eixo. Na prática, esta 

determinação reduz o problema real do deslocamento a termo secundário, assim como todos 

os atributos do valor de uso do monotrilho, como meio de transporte, são convertidos a 

apêndices da “requalificação urbana” ou do urbanismo que convêm aos imperativos políticos 

do Estado e, em última instância, ao valor de troca como finalidade autorreferenciada de 

desenvolvimento econômico.  

Tais inversões próprias do reino da finalidade racional emergem da práxis econômica 

e política dos representantes do poder estatal, revelando de modo fantasmagórico a subsunção 

real dos valores de uso ao de troca, como uma tendência dessa práxis alienada da produção do 

espaço. Nesses termos, podemos verificar os elementos da contradição do uso e a potencial 

valorização inerentes no projeto da Linha 15 também, de modo camuflado, nos discursos do 

ex-secretário estadual de transportes metropolitano, Jurandir Fernando Ribeiro Fernandes170. 

Durante a audiência pública no Círculo dos Trabalhadores Cristãos de Vila Prudente realizada 

no dia 3 de setembro de 2014, o então secretário estadual de transportes metropolitanos, ao 

justificar o impacto local da obra, também assumiu os limites estruturais da linha e sua 

potencial saturação. Na ocasião, segundo a Folha de Vila Prudente (05/set/2014), o então 

secretário de transportes metropolitanos afirmou que a inauguração do primeiro trecho do 

monotrilho não comprometeria a capacidade de transporte do modal, pois disse que a linha 

seria subutilizada ou “suportável na estação Vila Prudente do metrô, mas com a inauguração 

do restante da Linha 15, teríamos um problema muito sério”171. O sério problema aventado 

pelo sr. Fernandes vem a ser a superlotação da linha excedendo os cálculos iniciais do Metrô 

que apontavam para o limite de 48.000 passageiros por hora/sentido.  
																																																								
170 Os secretários da STM, em ordem cronológica, foram: Aloysio Nunes Ferreira Filho (de 23 de julho de 1991 a maio 
de 1992 e de 02 de abril de 1993 a 31 de dezembro de 1994), Fernando Augusto Cunha (de 5 de junho de 1992 a 1 de 
abril de 1993), Jorge Fagalli Neto (de 1 de janeiro de 1994 a 31 de dezembro de 1994), Claudio Senna Frederico (de 1 
de janeiro de 1995 a 06 de agosto de 2001), José Luiz Portella Pereira (de 01 de janeiro de 2007 a 31 de dezembro de 
2010), Jurandir Fernando Ribeiro Fernandes (de 7 de agosto de 2001 a 31 de dezembro de 2006 e de 1 janeiro de 2011 
a 31 de dezembro de 2014) e Clodoaldo Pelissioni (de 1 de janeiro de 2015 aos dias atuais). 
171 O registro da apresentação de Jurandir F. R. Fernandes encontra-se na publicação digital do Jornal Local de Vila 
Prudente, no endereço: http://www.folhavp.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2077:2014-09-
05-14-34-06&catid=46:acontece-na-regiao&Itemid=125 (acessado em 05/set/2014). Todas as citações em relação aos 
limites estruturais da linha presentes na apresentação do projeto do monotrilho pelo Metrô no Círculo dos 
Trabalhadores Cristãos de Vila Prudente foram extraídas das falas de Fernandes. 
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Ao invés dos técnicos procurarem a dispersão dos passageiros através da construção 

emergencial de novas linhas complementares de metrô ou alterarem o itinerário de ônibus 

entre as linhas 15-Prata e 3-Vermelha, com interligações compatíveis (no sentido do uso) ao 

adensamento populacional de cada bairro, a solução paliativa anunciada para o problema foi a 

ampliação da linha do monotrilho através da construção de 2,1 km de um novo “ramal até o 

Ipiranga, [assim] o passageiro que está no monotrilho e deseja seguir ao centro da cidade, não 

precisará desembarcar na Vila Prudente e fazer baldeações. Seguirá até o Ipiranga e pegará a 

Linha 10”172. A superlotação latente, ou nas palavras dos técnicos do Metrô, a capacidade 

máxima de carregamento, a incapacidade estrutural do projeto e a depreciação precoce do 

efeito útil da linha anunciada pelo ex-secretário de transportes (e também nos documentos 

oficiais) não deixaram de atender aos requisitos abstratos projetados do Metrô e da STM, a 

saber: a busca pela valorização alienada do espaço e a apropriação e redefinição de 

centralidades espaciais hierarquizadas. 

As estratégias postas pelo Estado para valorização e projeção de uma racionalidade 

post festum devem, one way or another, promover a resolução das demandas humanas a partir 

da universalidade do valor de troca e do controle social. A política enquanto manifestação 

objetiva da manutenção da divisão territorial do trabalho ao buscar a coesão abstrata da 

realidade e a solução paliativa ou perdulária dos problemas sociais, reproduz-se, assim como 

afirmou Chasin (2000) ao recuperar a crítica de Marx à política, como meio 
 “de dominações específicas que, enquanto tais, contradizem o princípio da 
comunidade política – o estado como realização racional da universalidade humana 
–, axioma do qual a política, idealmente, parte e para cujo conteúdo presumidamente 
se dirige como finalidade, mas que é negado por ela no processo mesmo de sua 
exercitação” (CHASIN, 2000, p. 147). 

 
Genericamente, o reino da finalidade racional do Estado e do capital, cada qual com 

sua peculiaridade, partem da objetiva reprodução social regida pelo valor e do pressuposto de 

que problemas sociais e econômicos são marginalidades e/ou fatores isolados do crescimento, 

tais como erros individuais que são registrados pela perspectiva ideológica neoliberal como 

má gestão ou falta de entusiasmo das empresas, dos governos e até dos indivíduos isolados 

que não conseguem interpretar os signos e as oportunidades dos nichos de mercado e os 

ordenamentos do processo de valorização, embora no mundo real a universalização da troca 

torne-se a base das contradições inerentes às relações de produção e do desenvolvimento 

desigual das capacidades produtivas cuja tendência leva à superprodução, à queda da taxa de 

lucro, às leis antagônicas do valor e da concorrência, à segregação socioespacial, à 
																																																								
172 O sr. Fernandes refere-se à Linha 10-Turquesa da CPTM que interliga o centro da cidade de São Paulo, partindo da 
Estadão da Luz ao ABC Paulista em direção a Rio Grande da Serra. 
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desvalorização das mercadorias (incluindo o espaço), do capital e do trabalho e à tendência 

para a queda da taxa de uso (aqui aventada). 

Os técnicos vinculados ao Estado que indiretamente reproduzem tais robinsonadas, 

assim como Fernandes, reafirmam (consciente ou inconscientemente) a tendência imanente à 

práxis neoliberal como modelo político-ideológico adequado à perspectiva dos capitais 

individuais monopólicos e da mundialização financeira. Isto ocorre dada à natureza social 

destes projetos no interior da divisão técnica do trabalho que tocam somente a superfície dos 

problemas reais e em seguida os transforma em potencial meios de rentabilidade conforme os 

ditames dos modelos produzidos em outros países sob tutela ideológica do Banco Mundial. 

Surgem daí consequências sociais irracionais que submetem populações inteiras às 

intervenções que visam a controlar, mas sem resolver, as oscilações do mercado, 

concorrência, a super ou a subutilização de bens e serviços públicos, do trabalho e do capital. 

Logo, os efeitos resultantes das reestruturações técnicas e produtivas (incluindo novos setores 

ligados aos transportes e à logística) invertem a potencialidade real do uso. 

Todos os fatores contraditórios da produção do espaço e as consequências sociais das 

intervenções urbanas são colocados do lado de fora da contabilidade econômica singular do 

Estado, sendo sua consequência e, ao mesmo tempo, tornando latente a ampliação da 

segregação socioespacial seletiva como fundamento das relações de produção dominantes. 

Neste sentido, Fernandes, na mesma audiência pública acima citada e representando os 

interesses postos pela contabilidade econômica e a política urbana singular do Metrô, da 

STM e das empresas privadas associadas às obras (Consórcio Expresso Monotrilho Leste: 

OAS, Queiroz Galvão e Bombardier), afirma que o “projeto [do monotrilho] está muito bom, 

com poucas agressões urbanas”. O ex-secretário de transporte afirma que o bom projeto é 

aquele que consegue negligenciar e absterger da contabilidade econômica singular o risco à 

vida dos 48 mil passageiros que viajarão hora/sentido no monotrilho ou dos 520 mil usuários 

que transladarão todos os dias na linha ao deslocarem-se num meio de transporte 

superutilizado. Em outras palavras, vale tudo para manter a coerência do projeto, mesmo que 

para isso, os problemas reais sejam negados. 

A finalidade última de “técnicos” como Fernandes é manter a tarefa política e 

econômica voltada aos imperativos do capital, utilizando todos os mecanismos jurídicos para 

endossar (tecnicamente) obras de grande magnitude. Por isso, a posição ideológica da STM e 

do Metrô, sobre o novo uso do espaço, camufla, mas não nega a busca pela valorização. Neste 

sentido que, nos termos do Estado, a Linha 15 ao instituir Áreas de Intervenção Urbana (AIU) 

e Operações Urbanas Consorciadas (OUC) possibilita 
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“a utilização de parâmetros urbanísticos superiores aos da legislação de zoneamento 
vigente, em termos de coeficiente de aproveitamento, taxa de ocupação, e estoques 
de construção permitidos, os quais geram incentivos à transformação e ao 
adensamento construtivo e populacional dessas áreas, com a possibilidade de 
expansão do mercado imobiliário. Abrem-se assim, com essas novas estratégias de 
intervenção no espaço urbano, oportunidades ao empreendedor para uma 
participação mais ampla na definição e implementação de políticas públicas urbanas 
em São Paulo, nas áreas de influências direta da rede metroviária” (GOVESP e 
METRÔ, nov. 2010, p. 11-2) 
 

As medidas de cunho político e ideológico, com caráter de excepcionalidade em 

relação à legislação vigente do GOVESP, da STM e do Metrô, passam a estipular a forma de 

apropriação e produção do espaço. Tal excepcionalidade revela a natureza da democracia 

neoliberal, apresentando sua máxima sobre a produção do urbano ao atribuir àqueles que têm 

oportunidade em empreender no mercado imobiliário a função de dirigentes sobre a 

funcionalidade do espaço. Vigora, como é comum na economia regida pelo capital, a 

democracia dos proprietários. A racionalidade proposta pelo GOVESP e pela STM mascara 

a alienação e a irracionalidade do mercado, concomitante à ideação do projeto da linha, à 

realização efetiva das obras e à sua funcionalidade como meio de transporte. Por conseguinte, 

no discurso oficial dos técnicos, a utilização dos instrumentos urbanísticos e da função do 

monotrilho só poderia se justificar pela oferta destes meios à expansão do mercado e, para não 

perder o horizonte de um planejamento de classe, a oportunidade ao empreendedor. Este 

processo, portanto, reafirma alienação enquanto horizonte da produção do espaço, ou, como 

afirmou Carlos (2009) ao tratar das estratégias do capital, “chega-se à alienação espacial, que 

é um movimento que sinaliza a orientação do processo e produção do espaço urbano como 

passagem do uso e valor de uso ao imperativo do valor de troca, como momento necessário da 

acumulação” (CARLOS, 2009, p. 304). 

Dados tais pressupostos relacionados ao efeito útil do monotrilho, a finalidade 

econômica determinada pelo regime da reprodução do capital e a natureza política e particular 

das ações do Estado na elaboração do monotrilho, buscamos neste capítulo compreender os 

nexos que configuram a produção da linha como um elemento ligado à valorização e sua 

contrapartida, a complexa degradação estrutural da linha como uma das múltiplas 

determinações da tendência reprodutiva do capital.  

Em linhas gerais partimos da hipótese de que a obsolescência precoce do meio de 

transporte, no que diz respeito ao uso, realiza-se por um duplo aspecto: a superutilização 

(carregamento máximo) da linha que a torna objetivamente obsoleta e a subutilização 

(momentânea) no Trecho 1, fazendo com que a taxa de uso da linha seja decrescente em 

oposição à valorização momentânea que possibilita a reprodução alienada do espaço, ambas 



	 200 

levando ao desperdício como elemento da queima de capital, trabalho e recursos. Assim, 

empreendemos a partir da análise prévia aqui aventada sobre a construção do monotrilho e da 

centralidade da Vila Prudente que situam a tendência à obsolescência precoce do espaço 

como uma contradição imanente ao capital e que necessita, para ser explicada, a 

decomposição deste capítulo em três momentos. O primeiro é relativo à explicação da 

obsolescência através das incursões categoriais feitas por István Mészáros (1989b e 2011) ao 

interpretar os desdobramentos da produção destrutiva do Estado capitalista e por Harvey 

(1990, 2004, 2005a e b, 2008a e 2011) ao apontar em momentos de desvalorização a potencial 

destruição criativa como meio de perpetuar os processos de acumulação e reprodução do 

capital. Após a averiguação do desdobramento relativo à obsolescência, entramos no segundo 

momento de nossa exposição, a explicitação da tendência destrutiva inerente à Linha 15 

ligadas à taxa decrescente do efeito útil, minimente abordado acima. E, por último, mas não 

menos importante, a valorização decorrente da construção da linha e os percursos dos 

representantes do mercado imobiliário em buscar, nas obras ligadas aos meios de transporte a 

apropriação do valor intrínseca à produção capitalista do espaço.  

 
4.1 Obsolescência precoce, queda tendencial da taxa de uso e produção alienada 
 

Não há aqui o interesse em esgotar o problema da tendência à queda da taxa de uso, 

para usar a expressão de Mészáros (1989b e 2011), pelo contrário, buscamos colocá-la em 

pauta pela urgência da dinâmica contemporânea do desenvolvimento do capitalismo em sua 

fase financeira e mundializada. 

Entretanto, histórica e economicamente a tendência à obsolescência precoce não é 

nova, assim como a busca em compreendê-la é tema recorrente no campo das ciências 

humanas, principalmente no que tange à relação entre homem e natureza (em horizontes 

históricos mais amplos). Antes de abordar tais trabalhos e demonstrar como o tema foi tratado 

distintamente pela tendência posta na produção social regida pelo capital, cabe algumas 

observações. 

A relação entre o efeito útil das mercadorias e a valorização postas objetivamente em 

pauta pelo processo de produção correspondem a uma contradição ineliminável nas relações 

econômicas regidas pelo capital e que, entretanto, assume historicamente uma constante 

mutação dada pela ampliação das capacidade produtivas, a busca incessante por canais de 

valorização do capital, a concorrência entre empresas e os demais segmentos da sociedade e a 

equivalente variação da predominância da produção de específicos valores de uso em 

determinado período o que inclui a mudança de hábitos, costumes e tradições, bem como os 
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conflitos de classes pela absorção destes valores dentro e fora do mercado. Neste âmbito, a 

produção regida pelo capital busca controlar duas tendências contrapostas; porém, 

complementares, por um lado os capitais individuais buscam a redução dos custos de 

produção para ampliar as suas taxas de lucro; por outro, a anarquia do mercado impele a 

identidade entre destruição e consumo, ampliando contraditoriamente o desperdício. Marx 

(1985a) identifica este processo no “sistema anárquico da concorrência [que] produz o mais 

desmesurado desperdício dos meios de produção sociais e das forças de trabalho, ao lado de 

inúmeras funções agora indispensáveis, mas em si e para si supérfluas” (MARX, 1985a, vol. 

II, p. 120). 

A respeito desta tensão, Marx (1985b) ao escrever o Capítulo VI (não incluso em “O 

Capital”) percebe que no século XIX a hegemonia da produção voltada para o capital, como 

relação social predominante, tendeu à subordinação dos efeitos úteis das mercadorias ao valor 

de troca, esta por sua vez torna-se um processo cuja potencial generalização baseava-se na 

própria dinâmica reprodutiva do capital. Assim, o  
“que constitui o valor de uso específico do trabalho produtivo para o capital não é o 
seu caráter útil determinado, nem tampouco as qualidades úteis particulares do 
produto em que se objetiva, mas o seu caráter de elemento criador de valor de troca 
(mais-valia)” (MARX, 1985b, p. 114-5). 
 

Quando tratou da circulação no livro II de “O Capital”, Marx (1985a) identificou que 

o movimento geral de rotação do capital, em todas as suas metamorfoses (a fase produtiva 

mais os movimentos de circulação D-M e M-D’) tornam-se mais importantes que a natureza 

específica ou particular do valor de uso produzido. Como a relação social baseada no capital 

visa a sua autovalorização, a produção de mercadorias compreende um momento da 

apropriação de trabalho não-pago. Sendo assim, os efeitos úteis da mercadoria – tangíveis ou 

não-tangíveis – desaparecem pela universalização do valor de troca, pois a mercadoria é tida 

como representação da riqueza social, do trabalho social (abstrato e concreto) e do valor 

inerente a ela, desta forma 
“a produção capitalista é, em si mesma, indiferente ao valor de uso determinado e, 
em geral, à particularidade da mercadoria que ela produz. Em cada esfera da 
produção só lhe importa produzir mais-valia, apropriar-se no produto do trabalho de 
determinado quantum de trabalho não pago” (MARX, 1985a, vol. III, p. 150). 
 

O reino do valor de troca passa a ser, desde a predominância da produção capitalista, o 

fundamento da finalidade econômica e social. O largo processo  de constituição do capital 

que permitiu a mundialização do mercado contribuiu para a ampliação de potencialidades 

produtivas antes adormecidas pelo isolamento e para a destruição de relações sociais fundadas 

em uma escassa capacidade cooperativa de produção e que ainda dependiam de habilidades 
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individuais limitadoras do desenvolvimento técnico (quantitativo e qualitativo) dos 

instrumentos de trabalho e da diversificação de atividades produtivas. 

A constituição do trabalho coletivo e a potencial renovação da capacidade produtiva 

pelo constante revolucionamento técnico postos em marcha pela cisão dos instrumentos e 

meios de produção do trabalhador artesanal e as contradições endógenas a este processo que 

permitiram o redirecionamento da criação de novas necessidades e valores de uso, o que 

transformou objetiva e materialmente a dimensão produtiva. Estes elementos próprios da 

produção regida pelo capital, contraditoriamente elevaram a quantidade de bens a serem 

inseridos no mercado, alterando a qualidade das relações sociais retirando do isolamento o 

trabalho das bases tecnicamente conservadoras de sua existência e tornando-o efetivamente 

social. O reconhecimento do trabalho como força social e não mais individual decorreu de 

determinações históricas específicas de longuíssimo prazo e de uma forma econômica de 

apropriação do trabalho particular, sendo que o último precisou ser expropriado e seu tempo e 

energia convertido pelos mecanismos da forma histórica particular do capital de geração e 

apropriação do valor. Processo que se reproduz através da compra e venda do tempo de 

trabalho transformado em medida do valor e ou trabalho abstrato, é por isso que a produção 

capitalista repousa na qualidade específica do trabalho alienado e da apropriação de valor 

através do trabalho assalariado 173 . Os homens destituídos da singularidade e da 

individualidade do trabalho concreto e de seu efeito útil (base do trabalho abstrato) e ao 

venderem como mercadoria o tempo de sua força de trabalho são submetidos, de modo formal 

e real, ao capital como relação social alienada (objetiva e subjetivamente), isso porque os 

indivíduos são separados dos meios fundamentais de produção e de reprodução de sua 

existência. Tal cisão decorre da realização da propriedade privada o que fundamenta 

estruturalmente a oposição contraposta entre capital e trabalho. Em outras palavras, o capital 

passa a ser o elemento predominante, mas não único, das relações sociais de produção, a esse 

respeito diz Marx (1985b) que o “processo capitalista de produção não é meramente produção 

de mercadorias. É um processo que absorve trabalho não pago, que transforma os meios de 

produção em meios para sugar trabalho não pago” (MARX, 1985b, p. 115).  

As marcas e características do capital revolucionaram social e economicamente o 

mundo entre os séculos XV e XIX e a socialização antagônica da produção na sociedade de 

																																																								
173 Ao tratar da especificidade do trabalho e das relações que o permeia na produção determinada pelo capital, Marx 
(1985, vol. II) observa que a “forma salário extingue, portanto, todo vestígio da divisão da jornada de trabalho em 
trabalho necessário e mais-trabalho, em trabalho pago e não-pago” (MARX, 1985, vol. II, p. 130), por esse, entre 
outros motivos, a forma salário mantém a exploração, como algo aparentemente natural pois na superficialidade desta 
relação nega, mistifica e oculta a exploração. Ademais este escamoteamento da exploração se reafirma já que no 
“trabalho assalariado /.../ mesmo o mais trabalho o trabalho não pago aparece como trabalho pago” (ibid., p. 130). 
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classes começa a expressar ao mesmo tempo e de modo cada vez mais amplo os entraves ao 

pleno desenvolvimento das capacidades produtivas e humanas, pois limitada à divisão social 

do trabalho e às relações de produção baseadas na compra e venda de mercadorias e na 

apropriação de trabalho alheio, reafirmam o movimento geral do valor de troca e a conversão 

de tudo em mercadoria ou capital. 

Ou seja, inerente à constituição do trabalho abstrato e do valor de troca como 

regentes da produção está a subsunção dos valores de uso que só se realizam segundo a órbita 

e legalidade do valor independentemente do efeito útil do trabalho, de seus produtos e 

potencialidade de uso destes pela sociedade. 

O valor de uso ao ser medido pelos preços de mercado só pode se realizar como 

mercadoria tendo como sua substância o valor de troca. Disto decorre, por um lado, a 

alienação dos indivíduos que, destituídos dos meios de produção, precisam obter no mercado, 

pela venda de sua força de trabalho, o salário e qualquer outro rendimento para obter 

mercadorias. Por outro, na trama da geração de valor, o uso é transformado em adereço do 

valor de troca, pois seu efeito útil caracteriza a diferenciação de mercadorias destacando-as no 

mercado podendo, portanto, antecipar ou minimizar o tempo de circulação e rotação do 

capital (no movimento D-M...P...M’-D’). Em casos específicos, os aspectos peculiares do 

valor de uso podem ser revertidos à artigo “raro” ou de “luxo” atribuindo ao efeito útil um 

rendimento excepcional na circulação do capital através de desvios do valor ou no processo 

de circulação e distribuição que retém, nos artigos convertidos em capital portador de juros e 

ou em capital rentista (dependendo de sua inserção no mercado), maiores alíquotas do valor 

no mercado (como em obras de artes, arquiteturas extraordinárias, a transformação de 

máquinas e edificações em equipamentos de aluguel e ou capital fixo não alienável, etc.). 

Entretanto, como a tendência do capital é a de perpetuar o seu movimento, há a latente 

obsolescência de determinados valores de uso, pois a depreciação das mercadorias e do 

capital fixo permitem a recomposição e produção de novos valores no circuito da circulação, 

ampliando a capilaridade da realização de valores abstratos ou do valor de troca. No 

momento da predominância da produção regida pelo capital, o telos (finalidade) social e 

econômica dos representantes do capital passa a ser o da realização alienada do valor (cuja 

realização não ocorre de modo constante e depara-se com processos variados já que, embora 

os homens façam a sua histórica, a fazem sob circunstâncias distintas e muitas vezes o 

resultado não corresponde ao que foi projetado, por isso a história em si não tem um telos). 

A subsunção dos valores de uso também aparece sob as lentes da literatura de Honoré 

de Balzac (2014) em sua obra “Ilusões Perdidas”. O romance, escrito entre 1835 e 1843, 
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revela como os objetos e as pessoas estão sujeitos ao poder do dinheiro. Na apreensão estética 

de Balzac faz-se sentir os problemas da sociedade burguesa e com ela a subsunção aos 

imperativos do poder político e econômico inerentes à circulação das mercadorias. Estes 

elementos aparecem quase como personagens nas obras de Balzac e participam dos dramas 

humanos criando contextos e situações específicas da vida urbana174. 

Entre os vários campos da descrição e narrativa da vida cotidiana, a literatura de 

Balzac indiretamente permite apreender as antíteses da sociedade burguesa através de sua 

análise inconsciente de tendências econômicas e seus desdobramentos nos costumes 

humanos. Na explicitação a respeito da minimização de tudo ao valor de troca, segundo o 

diálogo sobre a modernização e a situação econômica do século XIX, seus personagens 

constatavam que chegou-se  
“/.../ a um tempo em que, as fortunas diminuindo por nivelamento, tudo se tornará 
mais pobre /.../ A solidez dos produtos se acaba em toda parte. Por isso, o problema 
a ser resolvido é da maior importância para a literatura, para a ciência e para a 
política” (BALZAC, 2014, p. 118)175. 
 

De acordo com os problemas aqui levantados, a falta de solidez dos produtos e sua 

renovação objetivam-se como tendência. Assim, no século XIX era possível verificar o  
“/.../ encolhimento geral das coisas e dos homens [que] atinge tudo, até as moradias. 
Em Paris, os grandes palácios, as grandes residências serão cedo ou tarde 
demolidos; muito breve, não haverá mais fortunas em harmonia com as construções 
de nosso país” (BALZAC, 2014, p. 120).  
 

Sem historicismos e sabendo que os processos de natureza extraeconômica dão-se de 

modo extremamente desigual e com potencialidades ocasionadas por particularidades e 

determinações específicas, precisamos dizer que é como se o personagem balzaquiano 

anunciasse e antecipasse a tendência que levou à reconstrução de Paris pelas reformas de 

Haussmann iniciadas em 1853; embora o romance de Balzac trate da França dos anos de 1820 

e tenha sido publicado em 1843, num período de intensa transformação de Paris, antecedendo 

em cinco anos os levantes populares de 1848, sete anos após a morte de seu autor, oito antes 
																																																								
174  No campo da literatura, em especial no romance histórico, os dramas humanos foram tratados através da 
historicidade imediata e das peculiaridades da vida cotidiana como as paixões, as angústias e desejos, as aspirações e 
as ilusões do gênero humano, todas elas convertidas e apreendidas de acordo com as dinâmicas perceptíveis no 
adjacente mundo vivido e de sua constituição histórica particular. Assim surgem personagens que representam e 
sintetizam grupos, classes sociais e tipos, bem como os anseios individuais e as contradições inerentes à realização 
humana (não é à toa que Balzac se dedica aos estudos dos costumes para, então, escrever suas obras). Embora, este 
tipo de literatura tenha buscado a compreensão das relações entre a vida cotidiana e a particularidade determinadora de 
processos históricos, é também possível verificar elementos gerais de tendências econômicas que, de modo algum, 
negam a realidade do nível do vivido, pelo contrário, surgem do cotidiano e nele se realizam. 
175 David Séchard no romance de Balzac é um tipógrafo decadente que aspira financiar a poesia e ter uma vida pacata 
com sua amada Ève de Rubempré Chardon cujo irmão, Lucien de Rubempré Chardon, é a princípio financiado por 
David e deseja ser reconhecido escritor em Paris. O fragmento acima foi retirado do diálogo entre o tipógrafo e sua 
futura esposa. Na ocasião, Séchard convencia a sua amada de que a prosperidade de seu negócio viria com a utilização 
de recursos mais duráveis que, diferente da tendência geral explicada acima, daria certo monopólio sobre outros 
tipógrafos, mal sabia David que sua aspiração romântica foi o motivo de sua desgraça. 
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do golpe de dezembro de 1851, nove antes da proclamação do IIº Império na por Luís 

Napoleão e sua ascensão ao trono, e vinte e oito anos antes da Comuna de Paris em 1871. 

Particularmente e na medida que este processo se apresentava ainda em seu gérmen, Balzac 

anuncia a tendência em aberto posta pela (des)medida do valor de troca que sobrepõe algo 

supostamente novo em relação ao que é considerado velho, desde que o novo seja a produção 

e a realização do valor e não ofereça perigo à acumulação e reprodução do capital, i.e., o novo 

é a recomposição e ampliação das relações de produção baseadas no capital reafirmando as 

determinações do velho, a exploração e a reabilitação do valor de troca. 

Desde a ascensão da burguesia como classe dominante, a reconstrução de cidades e a 

produção do espaço como elemento ativo por onde o capital é realizado tornou-se uma 

constante. Acerca das intervenções de Haussmann e tomando como exemplo a intensa 

reconstrução de Paris, Harvey (2008b) diz que a 
 “remodelação do espaço interior de Paris foi a resposta a processos que já estavam 
em marchar. Mas também se converteu num marco espacial ao redor do qual esses 
mesmos processos (de desenvolvimento industrial e comercial, de inversões em 
moradias e segregação residencial, etc.), podiam agrupar-se e desdobrar suas 
próprias trajetórias, definindo assim a nova geografia da evolução da cidade” 
(HARVEY, 2008b, p. 145).  
 

A solução da reconstrução de cidades inteiras na Europa da segunda metade do século 

XIX derivou, segundo Engels (1979) em “A questão da habitação”, na expansão do projeto de 

classes iniciado por Haussmann em Paris (do IIº Império). Esta prática de produção destrutiva 

estava enraizada nas lacerações de bairros das classes subalternas destruindo os locais das 

barricadas, assim bairros operários “sobretudo os situados no centro das grandes cidades, quer 

isso corresponda a uma medida de saúde pública, de embelezamento, à procura de locais 

comerciais no centro ou à exigência de circulação, como instalações ferroviárias, ruas, etc. 

(ENGELS, 1979, p. 49). Este tipo de reconstrução que passa a delimitar o tempo de validade 

das cidades e a sua potencial reconstrução como negócio econômico passou a ser uma 

realidade no século XIX em Manchester, Liverpool, Londres, Viena e Berlim. 

Entre as várias formas de reconstrução das cidades e suas fontes econômicas, 

Hobsbawm (1996) enfatiza que o crédit mobilier adotado na reconstrução de Paris e que 

ampliou as fortunas dos irmãos Pereire, durante o IIº Império na França, espalhou-se por 

“toda a Europa, competindo com seus maiores rivais, os Rothschilds, /.../ sendo imitados, 

especialmente na Alemanha” (HOBSBAWM, 1996, p. 299). Os empreendimentos 

financiados pelo crédito imobiliário iam longe demais e não distinguiam a fronteira entre “o 

otimismo nos negócios da fraude” (ibid., p. 300). Em outras palavras, a reconstrução das 

cidades não tardou para ser realização do valor de troca. 
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Tais tendências estendiam-se até a esfera singular da vida urbana. No cotidiano de 

Paris anunciado por Balzac, antes mesmo de Haussmann, é possível verificar a parcelarização 

do espaço que atende aos “direitos” da propriedade imobiliária e cujos proprietários 

monopolizam os preços cada vez mais especulativos e exorbitantes da terra e do espaço 

produzido. No diapasão da segregação socioespacial que distinguia os bairros operários 

daqueles voltados à aristocracia e à burguesia, bem como fazia emergir a necessidade 

subjetiva (mas, de grandes consequências econômicas e objetivas) da reconstrução das velhas 

estruturas da cidade do século XVIII, atendiam a dinâmica da modernização subjacente aos 

interesses da burguesia como classe dominante e dos vários segmentos do capital que se 

manifestavam como força hegemônica. Assim se desenhou a geografia liberal das cidades do 

século XIX, como lócus da contraditória unidade entre acumulação e reprodução do capital 

em sua totalidade, seja na forma da expropriação latente dos projetos urbanos burgueses ou na 

mercantilização do espaço como meio de realização de empreendimentos variados, processo 

que dilatou o mercado e as formas de apropriação de valor. 

Em suma, a presença da indústria, do comércio e, também, da potência do capital 

portador de juros em conjunto à especulação imobiliária e à construção civil transformou a 

estrutura da “velha Paris”. O mesmo processo apagava objetiva e subjetivamente qualquer 

resquício do espaço afeiçoado às classes trabalhadoras. Este urbanismo das classes 

dominantes, ainda em seu gérmen, aniquila com a potencialidade do uso e do 

desenvolvimento das individualidades, i.e., este processo deletério estimulava a especulação e 

a hegemonia do monopólio da propriedade privada e sua reprodução intrínseca176.  

Neste contexto, o proprietário e o burguês, em contrapartida ao uso, vangloriavam-se 

(e ainda se vangloriam) em deixar expresso que a “qualidade é o dinheiro” (ibid., p. 124)177. 

Nesta acepção, tudo passa a ser mensurado pelo valor de troca, incluindo as qualidades 

humanas e o dispêndio de energia e trabalho no processo de produção.  

A qualidade de tudo, dos valores de uso das mercadorias às atividades humanas, foi 

transformada em abstração sem o conteúdo concreto de sua produção e, por isso, passa a ser 

equivalente da riqueza social. Assim, os homens e as “coisas” produzidas no interior das 

relações sociais são mensuradas pela (des)medida do valor de troca; porém, para manter em 

operação os valores de troca é preciso negar as medidas propriamente humanas e sociais. Por 

																																																								
176 Não é à toa que os trabalhadores tomam o centro de Paris em 1871 e lá fundam a Comuna como resposta a ascensão 
do poder da burguesia. 
177 O fragmento acima foi retirado da discussão entre Nicolas Séchard e seu filho, David Séchard. Nicolas é um antigo 
operário que se converteu à proprietário da tipografia e se tornou um pequeno burguês, as suas angústias são 
igualmente convertidas aos anseios do liberalismo, já David é um jovem desprendido das cesuras do mundo material, 
pretende manter os negócios para financiar a poesia de seu amigo Lucien de Rubempré Chardon. 
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isso, o valor de troca alcança a sua forma mais acabada no fetiche das mercadorias ou do 

automovimento autonomizado na rentabilidade do dinheiro178. 

Indiretamente, podemos verificar que as transformações negativas do mundo regido 

pelo capital potencializaram o poder da burguesia e seus valores instituídos como dominantes, 

ao mesmo tempo que os conduziu ao aprofundamento das relações sociais de produção 

orientadas pelo lucro, pelos juros e pela renda (pela valorização do valor e seus derivativos), a 

ponto de subverter a qualidade dos bens às forças do movimento do dinheiro. Dadas as 

diferenças escalares, históricas e a particularidade de cada processo, poder-se-ia verificar 

tanto em tempos de Balzac, assim como hoje, a reafirmação do valor troca sobre o de uso e, 

em linhas gerais, a tendência à obsolescência real dos produtos sociais como necessidade 

fundamental da reprodução do capital. 

Para além das metáforas da literatura balzaquiana, a subordinação das finalidades 

econômicas e sociais à reprodução do valor como imperativo da produção humana (e não 

subordinada a ela) está na projeção do valor de troca e no dinheiro, enquanto mercadoria de 

conversão universal a outras mercadorias. O dinheiro como mercadoria, cujo valor de uso se 

converteu diretamente ao valor de troca, como símbolo do valor relativamente independente 

da natureza do uso e cumprindo um papel importantíssimo na reprodução social sobrepõe 

todos os efeitos úteis à sua abstrata e fantasmagórica representação e equivalência da riqueza 

social, tudo passa a ser mensurado por essa figura fetichizada da riqueza. 

A respeito da fetichização do poder do valor de troca sobre as relações sociais e ao 

efeito útil das atividades dos homens, Marx (2010) em a “Questão Judaica” de 1843, antes de 

sua análise e crítica mais completa da econômica política burguesa presente nos “Grundrisse” 

e em “O capital”, e ao apresentar os limites de Bruno Bauer e suas elucubrações a respeito da 

emancipação política proposta como resolução prática dos problemas entre judeus e cristãos 

na Alemanha da primeira metade do século XIX, examinou e criticou os lineamentos mais 

gerais do Estado e da política na sociedade burguesa, sua restrição ao desenvolvimento das 

forças e capacidades humanas e na alienação criada pela externalização das energias sociais 

na figura do Estado que cinde o mundo numa dupla relação (do Estado em oposição à 

sociedade civil), em sua análise pormenorizada da alienação inerente à política e, 

principalmente, ao dinheiro, observa que essas, apartadas da energia social, emergem como o 

																																																								
178 No período posterior à Balzac, na segunda metade do século XIX em diante, o contexto anunciado pelo romancista 
é ampliado, assim a coisificação e transformações objetivadas postas pelo capital se intensificam. Neste contexto Zola 
descreveu o efeito das coisas e da miríade de mercadorias que se impõem de modo alienado frente aos homens. Por 
isso, Zola ao diferenciar-se de Balzac, afirma que suas preocupações literárias não se voltam para as relações entre os 
homens, já a produção ampliada dá vida as coisas sobre os homens, ou nas palavras do autor, os “homens e mulheres 
são os mesmos, admitidas as diferenças de natureza, e submeto ambos às coisas” (ZOLA apud BASTOS, 2014, p. 8). 
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“/.../ deus zeloso de Israel, diante do qual não pode subsistir nenhum outro /.../ humilha 
todos os deuses do homem – e os transforma em mercadoria /.../ despojou o mundo 
inteiro, tanto o mundo humano quanto a natureza, de seu valor singular e próprio. O 
dinheiro é a essência do trabalho e da existência humanos, alienada do homem; essa 
essência estranha a ele o domina e ele a cultua” (MARX, 2010, p. 58). 
 

A exemplo dos imperativos do dinheiro, a sua relativa autonomia e sua figuração na 

qualidade de meio circulante e de equivalência universal das mercadorias e das atividades dos 

homens, tendencialmente coloca no horizonte da reprodução econômica e social a redução 

dos efeitos úteis como necessidade da troca universal.  

A potencial depreciação de “tudo” apresenta-se como latência do desdobramento 

fantasmagórico do valor de troca que é colocado enquanto produto e condição das concepções 

mentais e ideológica dominantes, i.e., como exigência econômica das atividades sociais. Por 

isso o dinheiro como produto social ganha força frente a seu criador. O problema da 

depreciação dos bens, serviços e produtos incluindo o próprio trabalho e o capital não é um 

elemento novo na produção econômica e social, porém resulta da esquadra histórica em que o 

capital rege desigualmente a vida social em todas as suas instâncias, por isso o processo que 

foi anunciado em seu gérmen por Balzac manifesta-se hoje em sua generalidade totalizante. 

A depreciação do valor de uso esteve contraditoriamente associada à produção de 

excedentes, ao surgimento de utensílios de luxo em oposição aos descartáveis, à diferenciação 

de bens, serviços, produtos, obras e a capacidade produtiva frente às relações de produção e 

distribuição do valor. Na sociedade regida pelo capital, o uso passa a ter, dadas as dimensões 

particulares de cada formação social e a especificidade das mercadorias produzidas, um 

decisivo papel na diferenciação dos produtos, em sua realização em tempo mais ou menos 

estreito e sua realocação na circulação, convertendo assim o uso à necessidade da troca179. 

Historicamente, segundo Mészáros (1989b e 2011), a depreciação dos produtos foi 

alterada de acordo com o desenvolvimento das formas de produção e de consumo que 

imediata e contraditoriamente estão vinculadas às demandas da reprodução econômica e 

social; o consumo, na dinâmica do capital, transforma-se em momento da destruição, 

distancia-se da produção dos homens como forma de uso pleno para a ampliação das 

capacidades humanas, mas torna-se momento crucial da destituição do uso, mesmo que o 

objeto não seja complemente utilizado, este precisa ser substituído. Assim, “a troca universal 

																																																								
179 A respeito da pressão do complexo bélico-militar ao longo do século XX sobre as principais potenciais, Mészáros 
(2012) expõe que “o ex-comandante supremo das forças aliadas [e ex-presidente dos EUA], [o] general Eisenhower, 
que – em 1961 – previu contra a crescente influência do que chamou, adequadamente, de ‘complexo militar-
industrial’. Também reconheceu que a operação desse complexo era inseparável de uma ‘elite científico-tecnológica’ 
vinculada aos interesses autônomos do complexo militar-industrial, e expressou seu medo de que a política pública 
como um todo pudesse se tornar prisioneira das forças cuja influência perniciosa ele declarou ser visível – já em 1961 
– em cada cidade, em cada departamento de estado e em cada gabinete do governo federal” (p. 282-3). 



	 209 

não pode significar outra coisa senão a adoção universal do valor de troca como princípio 

orientador prático exclusivo da produção material e intelectual” (MÉSZÁROS, 2011, p. 659). 

A forma histórica mais completa da destruição inerentes à produção de mercadorias se 

objetiva após a IIª Guerra Mundial. Segundo Mészáros (1989b e 2011), não só a guerra em si 

foi uma força destrutiva que permitiu ao capital amplo campo de reconstrução, mas os 

desdobramentos das intervenções do Estado para encontrar mecanismos econômicos e 

extraeconômicos e contornar os problemas endógenos da reprodução social baseada no valor 

de troca, por isso, tanto no período da generalização da crise em 1929 quanto no pós-guerra, 

uma das saídas para manter a produção era a direção dos investimentos no complexo 

industrial bélico-militar. Processo que corresponde a dinâmica do capital em utilizar (para si) 

as técnicas do aparato de guerra como equipamentos de renovação tecnológica voltados para a 

produção de mercadorias de todos os níveis e tipos, da produção de bens de consumo duráveis 

e não duráveis à produção de capital constante fixo e edificações180. 

Daí decorre que a generalização da produção vinculada à transfiguração do consumo, 

como momento imediato de depreciação, emerge na qualidade de elemento destrutivo, da 

mesma forma que procede na produção de equipamentos bélicos cujo consumo é sua 

completa destruição pela superutilização em caso de guerras e conflitos ou pela sua 

subutilização que deteriora física e moralmente os vários produtos e obras da sociedade. 

Generaliza-se o fundamento da rápida depreciação das mercadorias, dos serviços, do trabalho 

e do próprio capital, uma vez que todos eles são produzidos no âmbito de reprodução da sua 

obsolescência programada. Hoje, a busca por altos rendimentos do capital leva à 

transformação do uso em meio de realização da troca universal e, portanto, à queda 

tendencial da taxa de valor de uso. O valor de troca universal não é somente um dado ligado 

ao aviltamento completo do uso, mas à permutação do valor através da renovação de bens, 

serviços e trabalho a ponto de torná-los moralmente obsoletos criando o desperdício induzido. 

Quaisquer obras ou produtos da atividade humana são colocados sob a égide da produção de 

uma “necessária renovação”, i.e., produz-se o supostamente novo para justificar a destruição 

do velho e manter a ordem já esgotada do processo de valorização que corresponde a uma 

tendência generalizada em período particular da reprodução capitalista, assim  

																																																								
180 Na literatura marxista consultada neste trabalho o primeiro autor a evidenciar os problemas da obsolescência 
precoce é o economista belga Ernest Mandel (1985 e 1990), este afirma que: “a cada boom e a cada recessão a taxa de 
utilização do aparelho produtivo abaixa com relação à fase idêntica do ciclo precedente” (MANDEL, 1990, p. 26), de 
acordo com essa tendência, inerente à reprodução do capital, a cada ciclo econômico do capital importantes parcelas 
dos recursos produtivos são descartadas em outros fins. Outros autores buscaram encontrar os nexos materiais e 
históricos que explicam tal contradição, entre eles Mészáros e Harvey. Lembremos que o problema da obsolescência é 
aqui tratado como parte constituinte da construção da Linha 15. 
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“o método de solucionar os problemas acumulados pela ativação dos mecanismos de 
destruição não é de modo algum algo radicalmente novo, que só aparece com o 
desenvolvimento recente do capitalismo. Pelo contrário, esta é precisamente a 
maneira pela qual o capital conseguiu se livrar, ao longo de sua história, das 
situações de crise: isto é, destruindo sem cerimônia unidades superproduzidas e não 
mais viáveis de capital, intensificando convenientemente tanto a concentração como 
a centralização do capital e reconstituindo a lucratividade do capital social total 
[grifos nossos]” (MÉSZÁROS, 2011, p. 692-3). 
 

O método de solucionar problemas acumulados, segundo Mészáros (1989b e 2011), 

amplifica a tendência à destituição dos valores de uso e à depreciação precoce dos bens, dos 

serviços, do trabalho e do próprio capital, correspondendo, assim, à realização da queda 

tendencial da taxa de uso acompanhada pelo esgotamento e esgarçamento histórico do capital 

em empreender transformações positivas e qualitativamente emancipatórias para os homens. 

A queda da taxa de uso objetivada na reprodução econômica do valor, precisa aproximar os 

nexos entre a produção e o consumo, tendendo a diminuir o tempo e o espaço entre ambos. 

Deste modo, a produção precisa ser logo convertida em momento de seu consumo, em outras 

palavras e na expressão de Mészáros, a produção é igualmente destrutiva, por duas 

características fundamentais, quais sejam: a produção capitalista visa a rápida substituição das 

mercadorias, por isso os bens tendem a ter um valor de uso em constante queda ou com 

depreciação planejada e a produção do novo que requer a destruição do velho, em todos os 

sentidos, mudando a dinâmica das cadeias produtivas e os hábitos e costumes para incorporar 

novas modalidades de consumo e, com ela, de produção. 

David Harvey (2004) apresenta problemas similares ao de Mészáros quando aborda as 

estruturas espaciais e ou “ambientes construídos” e a tendência a atender e dar coerência à 

lógica regional e ou local da produção e circulação de mercadorias. Harvey (2004, 2005a e b) 

constata que dado ordenamento econômico constitui-se a partir da construção de inflexíveis 

estruturas (ou de capital fixo com tempo de rotação mais longo) cujo processo de 

desenvolvimento e degradação está associado a um período determinado de acumulação e 

reprodução do capital. Porém, passado este período, as estruturas espaciais podem criar 

entraves ao processo produtivo ou se tornarem possibilidades de investimentos do capital no 

espaço. Deste pressuposto, afirma o autor que as “paisagens geográficas” são expressões das 

configurações espaciais da produção, circulação, distribuição e troca de bens, serviços, capital 

e trabalho que se articulam numa coerência mais ou menos estruturada e que conferem ao 

capital uma liberdade de atuação limitada. Concomitantemente estas “paisagens” são locais 

que concentram grande quantidade de trabalho objetivado e de valor e, por isso, podem ser 

apropriados de modo lucrativo, assim o Estado em conjunto a capitais individuais, de modo 

contraditório e inúmeras tensões, à reprodução das relações sociais e econômicas criam 
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“uma paisagem geográfica para facilitar suas atividades num dado ponto do tempo 
simplesmente para ter de destruí-la e construir uma paisagem totalmente diferente 
num ponto ulterior do tempo a fim de adaptar sua sede perpétua de acumulação 
interminável do capital” (HARVEY, 2004, p. 87). 
 

 Na perspectiva de Harvey (2004), a construção de “novas paisagens geográficas” e ou 

a reconstrução de novas estruturas espaciais sobre antigos arranjos já construídos configura 

por si só uma possibilidade do capital excedente encontrar aquecimento da valorização e 

potencializa a desvalorização em momentos de crise. Harvey (2004) tateia a superfície do 

processo nas formas estruturais imediatas do complexo de problemas associados a elementos 

gerais que o autor denomina como produção capitalista do espaço e que se desenha como 

processo imperativo do deslocamento das crises econômicas através de um ajuste espacial. 

As mudanças tecnológicas, neste contexto, estão associadas à “forma material do processo de 

trabalho, através do qual se expressam as forças e relações que servem de base à produção” 

(HARVEY, 1990). A tecnologia, portanto, não é idêntica às forças produtivas, mas resulta da 

conexão com as relações de produção determinadas e dominantes, por isso as renovações 

técnicas evocadas pelo capital reiteram as relações de produção dominantes através da 

destruição dos entraves espaciais e sua renovação numa geografia histórica em constante 

mutação/movimento. A destruição e a criação dos complexos produtivos regionais, mais ou 

menos coesos e com forte presença do Estado tenta definir uma coerência estrutural geral 
“além das puras trocas econômicas, por mais fundamentais que elas sejam, pois 
tipicamente abrange atitudes, valores culturais, crenças e mesmo afiliações 
religiosas e políticas entre os capitalistas e aqueles que são por eles empregados. A 
necessidade de produzir e manter bens coletivos exige a instauração de algum 
sistema de governo, de preferência formalizado em sistemas de administração no 
interior da região. Pode-se formar alianças entre classes dominantes e a classe 
hegemônica no âmbito da região, conferindo à atividade política, assim como à 
econômica, um caráter peculiar /.../ A formação de infraestruturas físicas e sociais 
tanto para apoiar as atividades econômicas como para garantir e promulgar valores 
culturais e educacionais, e muitos outros aspectos da vida cívica, reforça tipicamente 
a coerência daquilo que começa a surgir como entidade regional no âmbito da 
economia global. Padrões de comércio e competição, bem como a especialização e a 
concentração em indústrias-chaves ou com combinações tecnológicas, ou então em 
relações e capacidades de trabalho particulares, interligam economias regionais, de 
maneira frouxa, na forma de algum todo padronizado de desenvolvimento 
geográfico desigual” (HARVEY, 2004, p. 89). 
 

A coesão estrutural geral dos territórios depende de fatores internos e externos da 

divisão social e territorial do trabalho, da própria condição da produção instituída e os 

recursos e mercados consumidores produzidos e distribuídos espacialmente, as características 

particulares e formação sociohistórica que implica resistências ou facilidades para 

acumulação ou reprodução do capital e as diferentes formas de luta e organização das classes 

sociais, do nível técnico-produtivo desordenado que cria hierarquias produtivas em todas as 
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escalas de reprodução do capital e as diferentes instituições políticas e jurídicas que, de modo 

mais o menos tênues, controlam a vida social e a produção do espaço. A reconstrução, a 

remodelação e o ajuste espacial, para Harvey (2004 e 2005b) resultam da reorganização de 

todos os componentes acima descritos, mas não sem contradições, pois o constante 

revolucionamento técnico da produção, a renovação das contradições inerentes à concorrência 

que tendem a criar capital excedente e, em longo prazo, a oferecer empecilhos à realização 

das mercadorias e, consequentemente, à desvalorização do capital e do trabalho.  

Neste processo desigual de desenvolvimento, como aponta Harvey (2004), há um 

elemento inerente ao capital de esgotamento relativo dos espaços regionais, dos padrões de 

comércio e competição e na combinação de forças que mantêm coesa certa estrutura espacial, 

é na combinação de “tensões entre competição e monopólio, concentração e dispersão, 

centralização e descentralização, fixidez e movimento, dinamismo e inércia, entre diferentes 

escalas de atividade” (ibid., 2004, p. 87) que o capital se desloca para buscar “processos 

moleculares de acumulação interminável” (ibid., p. 87). O encadeamento contraditório entre a 

criação de infraestrutura que por um intervalo de tempo determinado mantém a reprodução do 

capital, as crises inerentes à perpetuação do movimento cíclico de crescimento e a 

necessidade expansionista do capital coloca, tencionam as relações sociais e a própria coesão 

do crescimento mais ou menos, deste modo, o caminho em aberto para o capital e nos seus 

limites surge como desvalorização e deslocamento dos investimentos, “destruição criativa” ou 

renovação da paisagem geográfica e da coesão estrutural geral, com certos limites. 

Essa condição nos permite genericamente afirmar que as relações sociais postas pela 

unidade contraditória da produção corresponde também à construção de uma geografia cujas 

contradições se expressam através dela como elemento ativo da reprodução social. 

Como contradição viva, já afirmava Marx (1985a e 2007), o capital é uma relação 

social que se objetiva como condição de realização das atividades humanas por meio da cisão 

entre os meios de produção e o trabalho, da subsunção do valor de uso ao de troca e das 

atividades humanas promovidas pela absorção de trabalho e pelo processo de valorização, não 

se resumindo única e exclusivamente à produção de mercadorias, mas à transformação do que 

for preciso em mercadoria para a promoção da autovalorização do capital.  

Em outras palavras, a especificidade deste modo de produção é reproduzir-se através 

do processo de valorização enraizando, ampliando e deslocando, quando possível, suas 

contradições, mas nunca as eliminando. A tendência à queda da taxa de uso e da criação 

destrutiva erigem como problemas reais e, do mesmo modo, como aprofundamento das 

contradições do capital que, ao não resolver seus problemas endógenos, busca soluções 
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paliativas para ampliar os canais de valorização, criando novos e explosivos problemas pois o 

telos social dessas relações está associado ao velho, i.e., ao reino da produção alienada. 

Dadas as condições objetivas da reprodução do capital no momento atual da 

mundialização e sua particularidade, presente na construção do monotrilho, anunciadas neste 

capítulo, cabe uma pergunta. De acordo com o problema da depreciação precoce ou da 

obsolescência moral e objetiva da produção de valores de uso, qual é a natureza norteadora 

do capital em produzir o espaço: sua produção destrutiva ou a destruição criativa181? Para 

responder essa indagação vamos à origem deste quadro categorial para então empreender, em 

seguida, a análise própria das contradições e das forças destrutivas inerentes à produção do 

monotrilho e das centralidades alienadas ao mercado. 

 
4.1.1 As formas alienadas da produção sob a órbita do capital: uma breve discussão a 
respeito da “produção destrutiva” e da “destruição criativa” 
 

A princípio, a avaliação superficial de determinadas categorias pode expressar certa 

confusão e até mesmo a sensação de que essas fundamentam argumentações em defesa de 

teses ou na exposição de posicionamentos políticos e científicos (podendo ambos defender 

determinada matriz ideológica). A confusão pode aumentar quando a exposição de categorias 

tão próximas, como produção destrutiva e destruição criativa, conduzem o observador 

desatento a julgar o peso dessa discussão como uma argumentação formal e de cunho 

verborrágico, uma vez que aparenta certo jogo de palavras, trocadilhos e ou exercício de 

erudição. Basta avisar, portanto, que a discussão aqui exposta vai no sentido contrário do 

exercício expositivo, epistemológico (gnosiológico) ou do logicismo pragmático e metafísico.  

As categorias, como as supracitadas, emergem como expressão das dinâmicas sociais, 

surgem do mundo real e, ao mesmo tempo, como produto da reflexão teórica no sentido da 

aproximação do movimento dialético que a origina. Reflexão e aproximação que podem 

permitir a apreensão de nexos da realidade objetiva. Deste modo, basta a seguinte observação: 

por serem produtos objetivos e subjetivos de determinada sociedade e de sua história, as 

categorias, como afirmou Marx (2007) na introdução dos “Grundrisse”, “expressam, portanto, 

formas de ser, determinações da existência” (MARX, 2007, p. 27)182. 

																																																								
181 Como o caminho da pesquisa não realiza do mesmo modo que a dissertação e a exposição, optamos, para melhor 
expor o complexo de problemas ligados à produção destrutiva e da destruição criativa, pela apresentação das 
categorias e do debate a respeito dessas categorias antes de empreender o seu desenvolvimento objetivo, uma vez que 
a sua apreensão envolve a sua abordagem e análise a partir de vários ângulos.  
182 Marx (2007) continua o desvelamento das categorias ao criticar a economia política burguesa que pensa criar o 
mundo ao invés de atuar sobre uma base determinada. Neste sentido, as categorias revelam os “aspectos muitas vezes 
simples desta sociedade determinada, deste sujeito, e que, portanto, ainda que do ponto de vista científico, sua 
existência de nenhum modo começa no momento em que se começa a falar dela como tal” (MARX, 2007, p. 27). A 
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Se as categorias são formas de ser ou determinações de existência cabe, por um lado, 

localizá-las histórica e socialmente para, então, verificar suas tendências e a dialética interna e 

social que leva à sua manifestação, i.e., sua condição oriunda e determinativa das relações 

sociais de produção. Porém, deve-se verificar e analisar o que levou à constituição material 

das categorias e, posteriormente, a produção teórica que se aproxima dessas formas de ser e 

das determinações de existência e se de fato a teoria apreendeu as manifestações do ser e da 

vida social, pois toda aproximação teórica e a exposição categorial podem obliterar ao invés 

de revelar e desvelar a realidade em seu constante devir. As aproximações teóricas precisam 

de maturação e constante diálogo entre posições contrárias e abordagens diferentes que 

podem levar ao confronto crítico entre correntes teóricas distintas e que permitem verificar os 

ângulos da realidade ainda não desbravados ou corretamente analisados. Por isso, são 

necessárias novas aproximações, autocríticas, correções de curso e um imenso caminho para 

acompanhar as multifacetadas determinações da realidade e sua dialética (um caminho tão 

árduo que, hoje, muitas vezes é negligenciado ou abstergido pelo produtivismo acadêmico). 

Histórica e socialmente a maturação das ideias e o embate teórico que originaram as 

discussões sobre a produção destrutiva e a destruição criativa, respectivamente abordados 

por Mészáros e Harvey, encontram-se no contexto das contradições econômicas e sociais 

iniciadas pela crise de 1973/4. Ambos acompanharam à intensificação da acumulação do 

capital que se efetivou com a financeirização da economia e a contraofensiva política de 

diferentes instituições hegemônicas internacionais, de empresas multi e transnacionais aos 

ganhos obtidos pela classe trabalhadora ao longo do século XX e as políticas anticíclicas 

keynesianas implementada nos países centrais no pós-IIª Guerra Mundial. 

Preocupados com o desenvolvimento desigual do capital, as alterações da divisão 

internacional do trabalho, com as medidas e reformas que rearticularam as intervenções dos 

Estados, solapando as bases do welfare state nos países centrais iniciadas na Inglaterra de 

Thatcher e nos EUA de Reagan, com a alteração das leis trabalhistas e a reorganização e 

reestruturação dos métodos de produção em todo o planeta, ambos articularam e expuseram 

teoricamente a dialética do processo histórico que reconfigurou (e ainda reconfigura) a forma 

de ser do capitalismo que criou as bases das relações sociais e econômicas contemporâneas 

(em seu devir), por isso a validade e atualidade do debate. 

																																																																																																																																																																													
respeito deste fragmento da Introdução à Crítica da Economia Política ou Introdução aos “Grundrisse”, Lukács afirma 
que “Marx toma como ponto de partida, antes de tudo, que o lugar histórico de categorias singulares só pode ser 
compreendido em sua concretização histórica, na especificidade histórica que lhes é fornecida pela respectiva 
formação, e não por meio de sua caracterização lógica, por serem definidas, por exemplo como simples ou 
desenvolvidas” (LUKÁCS, 2013, p. 373). Partimos dos mesmos pressupostos.  
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De modo geral, Mészáros (1989b, 2011 e 2012) abordou a problemática da produção 

destrutiva em sua obra “Para além do capital” (2011) publicada originalmente em inglês no 

ano de 1996, especialmente nos capítulos 15 e 16 intitulados respectivamente de “A taxa de 

utilização decrescente no capitalismo” e “A taxa de utilização decrescente e o Estado 

capitalista: administração da crise e autorreprodução destrutiva do capital”, nestes dois 

capítulos Mészáros (2011) recupera a abordagem marxiana dos aspectos e desdobramentos 

negativos da lei do valor e o papel do Estado no processo de acumulação presentes na 

abordagem de Luxemburgo (1988). Embora a publicação em 1996 de “Para além do capital”, 

Mészáros havia abordado e problematizado as características da depreciação precoce das 

mercadorias, do capital e do trabalho no pequeno livro (brochura), lançado no Brasil pela 

Editora Ensaio em 1989, cujo título apresentava o conteúdo da discussão, “A produção 

destrutiva e o estado capitalista” (1989b). Os textos da brochura reproduzem as ideias gerais 

dos capítulos de “Para além do Capital” com pequenas nuances acertadas e desenvolvidas de 

modo mais amplo em sua obra mestra. Além desses dois momentos, a discussão a respeito da 

produção destrutiva também se encontra em seu livro sobre o “Poder da Ideologia" (2012) 

publicado na Inglaterra em 1989. A trama da obsolescência precoce é tratada no capítulo 5 

intitulado “A ciência à sombra do complexo militar-industrial”, mais precisamente no item 

5.4 reservado à discussão sobre “A equivalência entre consumo e destruição na lógica do 

capital” de modo mais sucinto que nos outros trabalhos. Em suma, Mészáros trata da 

depreciação induzida pela ciência no processo de produção de mercadorias cujo elemento 

norteador é a possibilidade de “deslocar (mas não eliminar) a contradição fundamental do 

capital desenvolvido: a superprodução” (MÉSZÁROS, 2011, p. 693), ou seja, a depreciação 

não se limita à desvalorização, pelo contrário, deriva da valorização e nela se realiza, pois a 

desvalorização constitui uma unidade contraditória com a valorização e encontra na 

depreciação a sua manifestação material e fenomênica. 

Os primeiros traços da exposição do processo de destruição criativa feito por Harvey 

(2004, 2005b, 2008b e 2011) são apresentados de modo fragmentado ao longo de seu trabalho 

intitulado “Condição Pós-Moderna” (2005b) publicado também em 1989. Para Harvey 

(2005b) a destruição criativa faz parte de processos constitutivos de renovação capitalista das 

relações de produção, incluindo a produção intelectual e cultural. A destruição, assim, surge 

como elemento das mudanças do padrão de acumulação criando novos canais de exploração 

no mercado e formas diversificadas de consumo, o que inclui a renovação das paisagens. 

Acerca do revolucionamento técnico no capitalismo, Harvey (2005b) parte dos pressupostos 

levantados por Marx em “O Capital” de que há a necessária mutação do equipamento 
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produtivo e de sua destruição física e moral como momento de todo o complexo reprodutivo. 

Harvey enfatiza criticamente a sensibilidade do economista liberal Joseph Schumpeter em 

compreender os ciclos de inovação e destruição criativa que derivam e ocorrem “não por 

causa das míticas capacidades do empreendedor inovador (como Schumpeter viria alegar), 

mas por causa das lei coercitivas da competição e das condições de classes endêmicas no 

capitalismo” (HARVEY, 2005b, p. 102)183. Ainda de modo fragmentado, Harvey trata da 

destruição criativa em outros trabalhos como “O Novo Imperialismo” (2004), “Cidades 

Rebeldes” (2014) e em “Paris a capital da modernidade” (2008b), nestas obras a destruição 

criativa é o nexo das variações históricas de reconstrução do ambiente produzido. Mas, 

quando publica “O Enigma do Capital” (2011), em 2010 (21 anos depois de Condição Pós-

Moderna), dedica todo o capítulo 7 para tratar da “A destruição criativa da terra”. Em 

“Condição Pós-Moderna” (2005b), Harvey faz as primeiras aproximações sobre as 

renovações das “paisagens geográficas do capitalismo” e, mais tarde, tratará insistentemente 

deste complexo da produção social em outras obras. A insistência acerca da destruição 

criativa parte da explicação dos deslocamentos e ajustes espaciais que reconfiguram as bases 

e relações de produção capitalistas em cada período específico, reconfiguração que está no 

horizonte teórico de Harvey desde a sua contribuição para a teoria das crises (e suas possíveis 

resoluções) e que marcou a redação de “Os limites do capitalismo” (1990)184. Assim, o autor 

britânico apresentou o panorama geral das contradições do capital, sendo a destruição criativa 

um dos principais elementos inerentes e tendenciais das sociedades regida pelo capital. 

Na exposição dos autores mencionados, há uma crítica marcante tanto do processo 

objetivo, quanto da construção subjetiva (e ideológica) da sociedade capitalista. Ou seja, a 

dinâmica da produção destrutiva e da destruição criativa internalizam-se no pensamento e no 

modo de agir dos sujeitos ou indivíduos, instituições, grupos e representantes de classe, 

permeando a ciência, a arte e a filosofia. Deste ângulo, o amadurecimento histórico do capital 
																																																								
183 David Harvey (2005b) ainda alega e faz a devida crítica ao aspecto da destruição criativa que em Schumpeter surge 
como horizonte norteador da defesa do capitalista enquanto sujeito revolucionário ou nas palavras do economista 
liberal, na figura do empreendedor, Harvey ressalta que, para Schumpeter, “o empreendedor /.../ era o destruidor 
criativo par excellence porque estava preparado para levar a extremos vitais as consequências da inovação técnica e 
social. E era somente através do heroísmo criativo que se podia garantir o progresso humano /.../ a destruição criativa 
era o leitmotiv progressista do desenvolvimento capitalista benevolente” (HARVEY, 2005b, p. 26). 
184 Em “Os limites do capitalismo” (1990), David Harvey, apresenta teorias acerca das crises e as medidas encontradas 
pelo capital para a sua manutenção enquanto modo de produção predominantes, Harvey identifica cortes ou momentos 
de inflexão que levam às crises capitalistas, três são fundamentais, a saber: a superprodução, os problemas de 
realização do valor ou de circulação e a desproporção entre o setor produtivo e o financeiro que leva às bolhas e à 
denominada crise financeira. Segundo Harvey (1990), estes rasgos podem ser deslocados ou simplesmente anulados 
temporal e especialmente de acordo com a renovação das bases produtivas em períodos mais ou menos espaçados, 
com a exportação de capitais e a mudança de plantas e parques industriais inteiros desta combinação deriva um ajuste 
espacial que também guarda em seu interior a potencialização das contradições que não foram solucionadas, mas 
deslocadas. Mais tarde ainda incluíra à discussão o processo de acumulação por expropriação que aparece em seu livro 
“O novo imperialismo” (2004).  
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fez emergir contraditoriamente ideologias a partir do cotidiano posto pela tentativa de 

resolução dos conflitos por parte das camadas dominantes e hegemônicas da sociedade. Cada 

qual partindo de uma perspectiva específica, e nos estribos do desenvolvimento desigual entre 

os campos da auto-constituição do homem, a produção da ideologia, da ciência, da arte e da 

filosofia correspondem ao modo de ser e devir da sociedade. 

No que diz respeito à ideologia, Harvey (2005b) direciona sua análise e crítica à 

renovação da filosofia e da estética modernista que empreendeu sua jornada na destruição da 

razão iluminista. O projeto iluminista se modernizou pela negação do projeto anterior, i.e., a 

negação do que foi anteriormente construído. Isso fez com que a modernidade assumisse um 

caráter de intensa mudança frente ao que estava estático e transformações em andamento. 

Para Harvey (2005b), tais modernizações podem ser progressistas e até revolucionárias, mas 

também podem tender à orientação conservadora e reacionária, quando expressam o poder 

das classes dominantes ou de uma posição hegemônica, ora frente aos resíduos do passado 

que se colocam como entrave ao movimento da perpétua da acumulação do capital (em 

sentido da concentração de riquezas), ora contra as teorias críticas e revolucionárias que 

abalam o modo de ser da sociedade. Os efeitos desta negação da razão surgem no 

Modernismo que se desdobra desde meados do século XIX ou, nas palavras de Harvey 

(2005b), erige da “imagem da ‘destruição criativa’ [que] é muito importante para a 

compreensão da modernidade, precisamente porque derivou de dilemas práticos enfrentados 

pela implementação do projeto modernista” (HARVEY, 2005b, p. 26) e, com sentido de 

continuidade, o Pós-Modernismo critica a “razão do modernismo”185. Negação e destruição 

ao que foi construído, como força criativa, deixa de ser elemento de projetos sobre potenciais 

transformações (também positivas) da sociedade para ser integrada à órbita da acumulação 

efetivando-se através de ações reacionárias e conservadoras pois precisam colocar no 

horizonte da reprodução, até de modo extraeconômico e inconsciente, as energias sociais186.  

Partindo do ângulo da crítica à ideologia, à filosofia e à ciência produzidas para e pelo 

capital, Mészáros (1989b, 2011 e 2012) refere-se a todo o complexo categorial e objetivo das 

classes dominantes e do trajeto prático do liberalismo que tentou explicar, desde Locke, os 

elementos centrais da produção e do Estado. Ou seja, Mészáros buscou as raízes do 
																																																								
185 Apesar da sensibilidade de Harvey em apreender sua análise ao processo de reprodução da vida dos homens em 
cada período histórico demarcando, desde a fase mercantil e do processo de acumulação originária a transformação 
dos homens como centro das mudanças estruturais da economia levando à mudança de elementos simbólicos e 
produtivos da sociedade, o autor não sinaliza para uma dimensão específica e diferenciadora do “modernismo”, em 
linhas mais gerais, torna homogêneo um movimento que vai de Goethe à Mao Tsé-Tung (HARVEY, 2005b, p. 27). 
186 Harvey sobre o irracionalismo fascista diz: “os futuristas italianos tinham tanto fascínio pela velocidade e pelo 
poder que acolheram a destruição criativa e o militarismo violento a tal ponto que Mussolini pôde tornar-se um herói 
[grifos nossos]” (HARVEY, 2005b, p. 39). 
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pensamento e da ação do “homem liberal” forjado historicamente em suas características 

preponderantes (voláteis, mas que mantêm certa unidade). Neste itinerário o autor identificou 

que o consumo é tido, pela ideologia liberal, como momento da destruição. Por isso, em 

Locke (mais tarde, dadas as devidas, circunstâncias em toda a economia política burguesa e, 

hoje, no núcleo que constitui o centro do pensamento neoliberal), a destruição era um 

problema marginal, mas objetivamente “o desperdício deixou de ser um lamentável aspecto 

marginal desse sistema, e sim uma parte integrante e deliberadamente cultivada dele” 

(MÉSZÁROS, 2011, p. 690). Mészáros (2011) salienta que para Locke (e toda a leva de 

liberais que o procede) o problema da destruição e do desperdício permearam somente o 

campo do consumo que seria autorregulado pelo mercado. Mas, o aprofundamento das 

relações capitalistas de produção apresenta seu contrário, i.e., o desperdício “corre solto em 

todas as áreas de produção e consumo, destruindo completamente todas as justificativas (e 

racionalizações) que Locke pôde agrupar em deduções” (ibid., p. 690). O fundamento deste 

processo encontra-se na unidade contraditória da produção e não exclusivamente à esfera do 

consumo (que é o momento de produção dos homens), por isso o momento preponderante de 

todo o consumo é o processo de produção, sendo este o sentido destrutivo do capital. 

Porém, não são a filosofia, a ciência e a arte os fundamentos nem o cerne da teoria 

crítica desses autores, mas a maturação e mutação das relações capitalistas que levaram (e 

ainda levam) à obsolescência e à desvalorização operadas em determinado momento histórico 

e presentes enquanto tendência (e legalidade) econômica, embora os campos de reprodução 

extraeconômicos da sociedade expressem também a desigualmente da destruição como 

elemento ativo das relações postas em marcha pela unidade contraditória da produção187. 

 Na esteira das transformações estruturais da economia e da produção do espaço David 

Harvey (2005b) empreende sua crítica ao espaço-tempo da sociedade contemporânea e aos 

padrões de acumulação e regulação que decorrem das crises capitalistas. Por isso, em cada 

período ou ciclo econômico, ocorre a renovação da estrutura de produção e consumo através 

da renovação espacial. Deste modo, historicamente o planejamento e redefinição da 

urbanização de Paris, no século XIX, feita por Haussmann e a reconstrução de Nova York, no 

pós-1945, elaborada por Robert Moses, explicam a destruição criativa do espaço que realiza a 

mudança de hábitos e costumes, mas ao mesmo tempo ampliam os canais de investimentos 

																																																								
187 Para Harvey (2005b), ancorado na Escola de Frankfurt (principalmente em Marcuse) a estética modernista e pós-
moderna, a política e a filosofia revelam as contradições do capital, pois internalizam seus símbolos. Para Mészáros 
(2011 e 2012), as relações extraeconômicas decadentes atingem e abarcam todos os campos da vida social da política 
às ciências e da estética à filosofia, o autor se mantém crítico aos modernistas, aos pós-modernos e, principalmente, a 
Escola de Frankfurt. Em outro contexto, mas com posições similares Mandel (1985), em seu “Capitalismo Tardio” 
quando trata do Estado também tece inúmeras críticas à Escola de Frankfurt tendo como principal alvo Marcuse. 
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produtivos e financeiros e, com isso, a acumulação; porém, nenhum desses exemplos 

superam, segundo Harvey (2005b), a II Guerra Mundial e o período subsequente na qualidade 

de intensificação da destruição criativa através da combinação de reprodução ampliada e 

acumulação (HARVEY, 2004 e 2005b). 

Ao maturar a exposição da destruição criativa em “O Novo Imperialismo” e ao 

empreender sua análise à dialética entre transformação e padrão de reprodução do capital, 

Harvey (2004) retoma as contribuições de Rosa Luxemburgo sobre a expansão econômica da 

acumulação para áreas tidas pelo pouco dinamismo econômico ou fora das relações 

propriamente capitalistas de produção (“áreas não capitalistas”) que, na perspectiva da autora, 

reanimam o processo de acumulação em níveis cada vez mais elevados de desenvolvimento 

desigual. Esta aproximação de Harvey (2004) com a “Acumulação de Capital” exposta por 

Rosa Luxemburgo faz com que o autor britânico apreenda um estudo acerca da acumulação e 

de fatores extraeconômicos que contribuem para alteração do capitalismo contemporâneo. 

Com o resultado de suas pesquisas, Harvey (2004) afirma que o processo de acumulação 

contemporâneo opera através da espoliação de recursos do setor público e das classes 

trabalhadores através de lógicas antagônicas da reprodução, a primeira voltada à ampliação 

territorial ou à lógica territorial do poder do Estado188 e, a segunda, oriunda da reprodução 

econômica baseada na potencialidade do capital se apropriar de valor. De modo sucinto, todos 

esses processos não excluem as categorias antes abordadas pelo autor como a destruição 

criativa e o ajuste espacial, pelo contrário, reafirmam essas tendências como parte imperativa 

da dialética do capitalismo hodierno189. 

 Na transição para os anos 1990, Harvey (2005b) percebe que a destruição criativa e o 

ajuste espacial emergiram das formas flexíveis de produção e consumo baseadas na 

																																																								
188 Para Harvey, a Lógica territorial materializa-se através das “estratégias políticas, diplomáticas, econômicas e 
militares mobilizadas pelo aparelho do Estado em seu próprio interesse. O primeiro objetivo dessas estratégias é 
controlar e gerenciar as atividades da população no território e acumular poder e riqueza dentro das fronteiras do 
Estado. Esse poder e essa riqueza podem ser usados internamente para o benefício do povo (ou, de modo mais restrito, 
para criar um bom clima para os negócios, o capital e uma classe capitalista local) ou externamente para exercer 
influência ou poder sobre outros Estados” (HARVEY, 2011, p. 166). O principal problema a respeito da interpretação 
acerca da lógica territorial e do “aparelho do Estado” em Harvey (2004 e 2010) é que em nenhum momento esta 
categoria surge da divisão social do trabalho e, deste modo, o seu papel no interior e na manutenção das relações 
sociais de produção e das classes sociais como imperativos do fundamento do Estado capitalista desaparece. 
189 Sobre a relação entre produção do espaço, destruição criativa e acumulação diz Harvey (2004): “A produção do 
espaço, a organização de divisões territoriais totalmente novas do trabalho, a criação de complexos de recursos novos e 
mais baratos, de novas regiões como espaço dinâmicos de acumulação do capital e a penetração de formações sociais 
preexistentes por relações sociais e arranjos institucionais capitalistas (como regras de contrato e forma de 
gerenciamento da propriedade privada) proporcionam importantes maneiras de absorção de excedentes de capital e de 
trabalho. Essas expansões, reorganizações e reconstruções com frequência ameaçam, contudo, os valores já fixados no 
lugar (incorporados à terra), mas ainda não realizados. Trata-se de contradições incontornáveis e aberta a uma 
interminável repetição, porque novas regiões também requerem capital fixo em infraestruturas físicas e ambientes 
construídos para funcionar com eficácia. As vastas quantidades de capital fixadas num lugar agem com empecilho à 
capacidade de realizar uma ordenação espacial alhures” (HARVEY, 2004, p. 99). 
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hegemonia do capital financeiro o que permitiu que quantidades maciças de investimentos e 

trabalho fossem transferidos “entre linhas de produção [e regiões distintas], deixando setores 

inteiros devastados, enquanto [o] fluxo perpétuo de desejos, gostos e necessidade do 

consumidor se tornam um foco permanente de incertezas e lutas” (HARVEY, 2005b, p. 103). 

Quando redige, mais tarde, “O novo imperialismo” (em 2003), Harvey (2004) aprofunda sua 

crítica à acumulação flexível e a produção do espaço que compreende o momento atual de 

ampliação do capital, apresentando novos elementos ao processo de acumulação. Amparado 

em toda sua crítica acumulada o autor aponta que na economia contemporânea financeira, 

internacionalizada e com parcas áreas não capitalistas, a alternativa da manutenção da 

acumulação se objetiva através de duas tendências que envolvem, por um lado, a destruição 

criativa e o ajuste especial e, por outro, a acumulação por espoliação; processos que 

correspondem à “aceleração como resposta às crises capitalistas a partir de 1972” (HARVEY, 

2005b, p. 210) problemática presente em todas as obras críticas do autor190. 

A primeira tendência deriva da concorrência no mercado e a pressão entre 

concentração e desconcentração espacial (ou regional) de atividades econômicas durante o 

processo de financeirização cuja natureza repousa na perpétua vulnerabilidade “com relação à 

produção de valor na atividade industrial e agrícola” (HARVEY, 2004, p. 63), mas que em 

“meio a toda a destruição e desvalorização, surgiram [e surgem] novos importantes 

complexos de produção” (ibid., p. 63); o que reestrutura, em cada ciclo de crescimento e de 

crises, a divisão territorial e internacional/regional do trabalho. A dialética deste processo 

objetiva-se pela permanente renovação dos elementos produtivos que levam ao “poder 

destrutivo existente sob a fachada do capitalismo relativa ao progresso tecnológico e à 

racionalidade do mercado” (HARVEY, 2005a, p. 156), já que no transcorrer das crises 

“grandes quantidades de capital são desvalorizadas e destruídas, os trabalhadores e sua força 

de trabalho sofrem um destino semelhante e os capitalistas canibalizam e liquidam uns aos 
																																																								
190 A aceleração da rotação que compreende a produção e a circulação é mais intensa após a crise dos anos de 1970, 
para Harvey (2005b) isto decorre da “implantação de novos sistemas [que] tem [ou tinham] de esperar a passagem do 
tempo de vida ‘natural’ da fábrica e do trabalhador, ou empregar os processos de ‘destruição criativa’ que se baseiam 
na desvalorização ou destruição forçada de ativos antigos para abrir caminhos aos novos. Como isso implica uma 
perda de valor mesmo para os capitalistas, poderosas forças sociais se opõem a esse processo” (HARVEY, 2005b, p. 
210). A oposição à inovação e rigidez da produção cria temporária e desigualmente áreas de crescimento econômico, 
porém em períodos de crise, desvalorização e destruição de ativos do capital e da força de trabalho essas mesmas áreas 
tornam-se uma barreira ao processo de acumulação, porém, dados entraves à acumulação historicamente objetivam-se 
formas de “inovações técnicas e organizacionais aplicada à redução dessas barreiras – que envolvem tudo, da produção 
em linhas de montagem (de carros ou de brinquedos a pilha) e da aceleração de processos físicos (fermentação, 
engenharia genética) à obsolescência planejada no consumo (a mobilização da moda e da publicidade para acelerar a 
mudança), ao sistema creditício, aos bancos eletrônicos etc. É nesse contexto que a adaptabilidade e flexibilidade dos 
trabalhadores se tornam vitais para o desenvolvimento capitalista. Os trabalhadores, em vez de adquirirem uma 
habilidade para toda a vida, podem esperar ao menos um surto, senão muitos, de desabilitação e reabilitação no curso 
da vida. A destruição e reconstrução acelerada das habilidades dos trabalhadores foram /.../ uma [das características 
centrais] da passagem do fordismo para os modos flexíveis de acumulação” (HARVEY, 2005b, p. 210). 
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outros” (ibid., p. 156)191. Nesta trama de contradições o intervalo da destruição criativa torna-

se cada vez menor bem como a alteração das estruturas regionais já constituídas, uma vez que 

a fixidez cria em determinado período certa estrutura regional dinâmica ou ajuste espacial 

que realizam a acumulação e anulam momentaneamente ou efetivam um escape temporário às 

crises ao intensificar a troca, o consumo e a produção em regiões específicas ou em territórios 

inteiros, mas criando em outro momento um empecilho à acumulação, processo que se 

realiza, segundo Harvey (2005a) a partir da presença de 
“capital excedente [no mercado que] pode ser emprestado para um país estrangeiro, 
criando novos recursos produtivos em novas regiões. As altas taxas de lucro 
prometidas proporcionam um incentivo ‘natural’ para tal fluxo e, se atingidas, 
aumentam a taxa média de lucro no sistema como um todo. Temporariamente as 
crises ficam resolvidas. ‘Temporariamente’, pois lucros maiores significam 
crescimento na massa de capital que busca aplicação rentável e a tendência à 
superacumulação se exacerba, mas então numa escala geográfica expansível /.../ O 
único escape reside na aceleração contínua da criação de novos recursos produtivos. 
Disso, podemos deduzir um impulso dentro do capitalismo para criar o mercado 
mundial, para intensificar o volume de troca, para produzir novas necessidades e 
novos tipos de produtos, para implantar novos recursos produtivos em novas 
regiões, e para colocar toda a mão-de-obra, em todos os lugares, sob a dominação do 
capital. Podemos interpretar a real geografia histórica do capitalismo como produto 
de tal imperativo. No entanto, a ‘dialética interna’ do capitalismo assegura que tal 
processo ‘move-se em contradições constantemente superada, mas, no momento 
exato, constantemente situada’ /.../ As crises são fases de intensa racionalização na 
transformação e expansão geográfica. A dialética interna da sociedade civil é 
perpetuamente mitigada e reproduzida mediante o recurso constante ao ajuste 
espacial [grifos nossos]” (ibid., p. 117) 
 

Na acepção de Harvey (2004), e em segundo lugar, efetiva-se a acumulação por 

espoliação ou despossessão cujo conteúdo concreto afirma-se pela expropriação do trabalho 

acumulado e do valor presente na propriedade, nos bens e serviços públicos, bem como dos 

meios de existências, nos fundos de consumo e na poupança do proletariado urbano ou rural, 

principalmente o primeiro. Assim entra, na contabilidade do capital financeirizado, a 

expropriação dos fundos, títulos e empresas públicas que são privatizadas, das terras para 

produção familiar e de subsistência, dos fundos de sindicatos trabalhistas e das casas da classe 

trabalhadora, etc. A acumulação por espoliação diferente da “acumulação primitiva que abre 

caminho à reprodução expandida” (HARVEY, 2005, p. 135) de modo antagônico e 

organizada por alianças entre o Estado e segmentos privados “faz ruir e destrói um caminho já 

aberto” (ibid., p. 135). 
																																																								
191 A alteração das condições produtivas, a flexibilização das relações de trabalho e a intensidade da luta de classes 
reconfiguram regionalmente a circulação de mercadorias e capitais assim, para Harvey (2005a), a “acumulação e a 
superacumulação, a luta de classes e a mudança tecnológica provocam a ruptura, e transformam as alianças regionais 
praticamente do mesmo modo que afetam todas as configurações espaciais fixas. Em uma aliança regional, mesmo os 
associados mais sólidos, mesmo nas melhores épocas, talvez fiquem tentados a deixá-las; nas piores épocas, o 
comportamento individual se torna muito imprevisível. A competição força todos os agentes econômicos a ficar em 
alerta como possibilidade de realizarem uma mudança geográfica que lhes dê vantagem sobre seus rivais (HARVEY, 
2005a, p. 153), 
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Para Harvey (2004) a acumulação por espoliação passa a ser um “custo necessário de 

uma ruptura bem-sucedida rumo ao desenvolvimento capitalista” (ibid., p. 128) cujas 

“motivações podem ser internas /.../ ou impostas a partir de fora” (ibid., p. 128); i.e., podem 

existir alianças internas entre a classe dominante, o poder público e o capital para promover 

transformações estruturais da sociedade e ampliar a destruição, de formas distintas, sobre 

organizações de produção familiares, os meios de vida de trabalhadores e até mesmo sobre o 

capital, existem também instituições externas como o BM, o FMI, a OCDE e o BID que 

pressionam o Estado a realizar reformas ou ajustes estruturais que permitem a entrada segura 

e muitas vezes violenta de serviços, bens, empresas e trabalhadores no mercado. Sem 

delimitar a origem exata da acumulação por espoliação, o autor afirma que esta “se tornou 

cada vez mais acentuada a partir de 1973, em parte como compensação pelos problemas 

crônicos de sobreacumulação que surgiram no âmbito da reprodução expandida” (ibid., 129). 

O meio e a condição da resolução ou deslocamento de crises e compensações aos problemas 

da sobreacumulação foram “a financeirização e a orquestração, em larga medida sob a direção 

dos Estados Unidos, de um sistema financeiro internacional capaz de desencadear, de vez em 

quando, surtos de brandos a violentos de desvalorização e de acumulação por espoliação” 

(ibid., p. 129), processo que desestruturou cadeias produtivas e territórios inteiros. Neste 

contexto, ampliou-se o poder da ideologia e da “teoria neoliberal e a[s] política[s] de 

privatização a ela[s] associada[s] [que] simbolizaram grande parcela do tom geral dessa 

transição (ibid., p. 129). O resultado deste extenso processo foi a alteração dos costumes e da 

base cultural e econômica de toda a sociedade jogando no mercado os valores antes 

cristalizados em fundos do Estado e da classe trabalhadora pela crescente privatização de 

ativos públicos o que criou hordas e exércitos inteiros de força de trabalho supérflua com 

parcos direitos sociais garantidos e salários rebaixados no mercado mundial. Os dois 

processos, em suma, ocorreram em conjunto e condizem contraditoriamente com a criação de 

formas historicamente mutáveis de acumulação em resposta e complementação aos fatores 

intrínsecas à reprodução econômica do capital e sua condição de existência que se objetiva de 

modo cíclico e contínuo em 
“tensões entre competição e monopólio, concentração e dispersão, centralização e 
descentralização, fixidez e movimento, dinamismo e inércia, entre diferentes escalas 
de atividade – todas essas advêm dos processos moleculares de acumulação 
interminável do capital no espaço e no tempo. Essas tensões se veem apreendidas 
pela lógica expansionista geral de um sistema capitalista em que, acumulação 
interminável do capital e sua busca eterna de lucros, constituem a [situação] 
dominante. O efeito agregado é, como com frequência tive motivos para formular no 
passado, que o capital busca perpetuamente criar uma paisagem geográfica para 
facilitar suas atividades num dado ponto do tempo simplesmente para ter de destruí-
la e construir uma paisagem totalmente diferente num ponto ulterior do tempo a fim 
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de adaptar sua sede perpétua de acumulação interminável do capital. Esta é a história 
da destruição criativa inscrita na paisagem da geografia histórica completa da 
acumulação do capital [grifos nossos]” (HARVEY, 2004, p. 87 e 88). 
 

 As duas décadas de pesquisa crítica feitas por Harvey para capturar a atualidade do 

modo de produção capitalista o orientou, como vimos, aos desdobramentos da destruição 

criativa e da mutação constante do capital e sua perpétua acumulação. Porém, há alguns 

traços que se mantêm comuns desde a publicação de “Condição pós-moderna” e caracterizam 

a matriz de sua análise, embora existam variações e amadurecimentos importantes que 

tendem a distanciá-lo de determinadas posições ou a reafirmar os nexos fundamentais de sua 

teoria. O nexo que fundamenta a teoria sobre a destruição criativa encontra-se no “efeito da 

inovação contínua” (HARVEY, 2005b, p. 102) e que pode, “no entanto, desvalorizar, senão 

destruir, investimentos e habilidades de trabalho passado” (ibid., p. 102). A inovação contínua 

deriva das “leis coercitivas da competição de mercado [e] forçam todos os capitalistas a 

procurar mudanças tecnológicas e organizacionais que melhorem sua lucratividade com 

relação a média social” (ibid., p. 102), da pressão do mercado e da propensão à queda da taxa 

de lucro que força os capitalistas, pelos menos aqueles em situação de monopólio e com 

vantagens no mercado, a promoverem inovações no processo produtivo cujo limite se 

encontra na superprodução, na superacumulação e consequentemente nas crises econômicas.  

Para Harvey (2005b), a inovação promove maior controle social sobre o trabalho, pois 

permite ao capitalista ampliar a competição entre trabalhadores, através da incorporação de 

maquinaria que aumenta a capacidade produtiva e leva à diminuição de postos de trabalho. 

Isso, segundo Harvey (2005b), leva o capitalismo a ser “por necessidade tecnologicamente 

dinâmico, não por causa das míticas capacidades do empreendedor inovador /.../, mas por 

causa das leis coercitivas da competição e das condições de classes endêmicas no 

capitalismo” (ibid., p. 102). A situação de mudança da base produtiva, como tendência da 

acumulação, faz da inovação a base da “instabilidade e a insegurança, tornando-se, no final, a 

principal força que leva o capitalismo a periódicos paroxismos de crise” (ibid., p. 102).  

As crises e as renovações, para além das transformações no interior da indústria, 

corroboram com “uma série de períodos de atividade moderada, propriedade, excesso de 

produção, crise e estagnação” (ibid., p. 102), marcados por inconstâncias e inúmeras formas 

de controle social. O caráter da renovação tecnológica e da metamorfose do capital em 

inúmeros segmentos (produtivos ou não) fundamentam a destruição e a produtividade 

periódicas, i.e., a “destruição criativa está embutida na própria circulação do capital” (ibid., p. 

102). Em linhas gerais, os princípios norteadores da destruição criativa são a concorrência, a 
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inovação organizacional e o revolucionamento técnico que conduz à ampliação da exploração 

do trabalho por meio da minimização do tempo necessário de produção frente ao tempo de 

trabalho não pago formando uma massa ascendente de mais-valia relativa. Mas, embora 

Harvey apresente a extensão da jornada “com relação ao trabalho necessário para garantir a 

reprodução da classe trabalhadora num dado padrão de vida” (ibid., 174) como meio de 

obtenção de valor o que garante a “passagem para mais horas de trabalho associadas a uma 

redução geral do padrão de vida através da erosão do salário real ou da transferência do 

capital corporativo de regiões de altos salários para regiões de baixos salários” (ibid., p. 174), 

definindo a permanência do desenvolvimento desigual como imperativo da produção e a 

mais-valia absoluta como forma (combinada à relativa) de expropriação de valor e controle 

sobre o trabalho, não identifica na forma absoluta da mais-valia a base da destruição da 

qualidade de vida e da pauperização das relações de trabalho como elementos próprios da 

força destruidora do capital. 

Voltando aos aspectos gerais da exposição de Harvey (2004, 2005a e b e 2011), este 

apresenta a concorrência como um dos aspectos da modernização dos setores individuais do 

capital que, por sua vez, força alguns capitalistas a inovar a capacidade produtiva e manter 

superlucros. Apesar de considerar os problemas da circulação do capital, da competição que 

ocorre nesta esfera e as relações de produção que leva à manutenção de unidades espaciais 

específicas (como as regionais), Harvey não aborda a destruição criativa como sendo parte do 

complexo contraditório da produção ou da perpetuação de suas relações; logo, a destruição 

criativa não é um elemento intrínseco ao capital, na qualidade de relação social e 

propriamente da produção como momento preponderante da sociabilidade, por isso a 

concorrência, e não a tendência à queda da taxa de lucro, são fatores “motivadores da 

inovação”. Por outro ângulo, a destruição criativa situa-se em dois momentos distintos que se 

entrecruzam para Harvey (2005b e 2011). O primeiro, diz respeito ao processo de renovação 

técnica e a redistribuição de equipamentos, o que leva ao consumo produtivo e, o segundo, ao 

consumo individual que é alterado com a velocidade de circulação. A obsolescência ocorre 

com a intensificação do consumo que é colocado como momento idêntico à destruição192. 

																																																								
192 Não é nossa preocupação aqui tratar das diversas lacunas da teoria da destruição criativa em Harvey, mas mostrar 
alguns elementos controversos de sua exposição crítica. A respeito da identificação do consumo como momento de 
destruição, após tempos de debate acerca da destruição criativa, Harvey conclui em “O enigma do capital” que a 
destruição criativa é parte constituinte do consumo produtivo no geral e não expressão da produção do capital, deste 
modo há no processo de produção a destruição da natureza, ou como afirma o autor, a “longa história de destruição 
criativa sobre a terra produziu o que às vezes é chamado de segunda natureza – a natureza remodelada pela ação 
humana” (HARVEY, 2011, p. 151), nesta trama a autoprodução do homem é anulada e o seu metabolismo social com 
a natureza, enquanto unidade contraditória, perde seu nexo. 
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Embora Harvey (2005b) acerte em relação ao processo de aceleração posto pela 

renovação técnica conduzindo à obsolescência precoce de bens, equipamentos e trabalho, 

incluindo neste processo os problemas do envelhecimento moral da maquinaria e do capital 

fixo, bem como o desenvolvimento desigual da produção e da capacidade técnica, este não 

considera que, pelo menos neste nível de análise, o consumo é parte unitária e contraditória 

das forças do processo produtivo cuja intensificação do trabalho e o desenvolvimento de 

capacidades produtivas ampliam a extração da mais-valia relativa e, também, aumenta o 

volume de produtos, bens e serviços no mercado, alterando pela quantidade a qualidade da 

produção, i.e., o sentido da constante geração do valor ao encontrar seus limites na 

superprodução e irrealização levam à desvalorização, destruição e crise, neste sentido a 

destruição surgiria como elemento social e historicamente determinado de todo o complexo 

produtivo e não idêntico ao consumo e/ou a circulação. 

Dados esses limites, encontramos o aprofundamento dessa mesma discussão em 

Mészáros (2011 e 2012), porém com características muito específicas acerca do debate de 

maturação das contradições do modo de produção capitalista. Como ressaltamos 

anteriormente, o debate acerca da produção destrutiva feito por Mészáros (2011 e 2012) é 

contemporâneo à exposição acerca da destruição criativa de Harvey (2005b) na transição para 

os anos de 1990 e, em comum, retratam os elementos gerais das crises econômicas, a 

tendência à obsolescência precoce das mercadorias, os elementos contraditórios da realização 

do valor na sociedade capitalista e as reformas políticas do Estado para tentar gerenciar os 

antagonismos reprodutivos da sociedade. 

Mas é na especificidade da análise crítica de Mészáros (2011 e 2012) acerca do capital 

que a tendência destrutiva do modo e das relações de produção são explicitados de acordo 

com sua natureza histórica e social. Para Mészáros (2012) a centralidade da geração de valor, 

na qualidade de finalidade última das relações de produção, direciona as energias sociais 

fundamentadas no valor de troca que se torna universal na realização das atividades humanas. 

Neste horizonte, postos pelo amadurecimento histórico da sociedade capitalista ao longo do 

século XX, a produção intelectual e material dominantes tornam-se orientação prática dos 

capitais individuais e, em inúmeras situações, do próprio Estado. Tal finalidade, que durante 

algum tempo levou à ampliação do processo civilizatório, determina a produção voltada à 

realização do valor de troca que erige em conjunto à “incapacidade de estabelecer limites 

significativos e praticamente observáveis” (MÉSZÁROS, 2012, p. 658) à valorização. A 

ausência de limites ou a busca pela desobstrução da realização do capital, em todos os seus 

aspectos (econômicos e sociais), emerge como “uma das características definidoras [e] mais 
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importantes do desenvolvimento capitalista, com aplicações de longo alcance, para a 

viabilidade do sistema” (ibid., p. 658). 

A maturação histórica do capitalismo e a incapacidade de reter suas contradições e 

estabelecer limites à busca insaciável de valor, segundo Mészáros (2012), desdobra-se durante 

e após a crise econômica de 1929. Embora tal tendência já se apresentasse em períodos 

anteriores. Esta crise, em particular, resultou da ascendente integração desigual dos mercados 

imposta pelo imperialismo e compreendeu maior atuação do Estado como instituição que 

assume o papel de reter tais crises (sem eliminá-las) no interior da divisão social do trabalho. 

A tendência e a presença ativa do Estado em comedir as crises, presente na teoria 

keynesiana, decorre dos “objetivos autoexpansivos de produção, /.../ totalmente desprovido de 

um quadro de referência e de medida humanamente significativo” (ibid., p. 692), o que 

caracteriza uma situação histórica particular cujas tensões e as contradições ampliadas não se 

limitam exclusivamente à esfera circulação. Por isso, a situação expansiva continuamente 

orienta e dinamiza a “passagem da produção orientada-para-o-consumo ao ‘consumo’ pela 

destruição [que] pode se dar sem qualquer dificuldade importante no campo da própria 

produção” (ibid., p. 692). A orientação ao consumo efetua a destruição de recursos para repor 

a geração de valor e reverter a produção em meio de realização dos rendimentos do capital. 

Assim, são quebrados os obstáculos para “racionalização político-ideológica e a legitimação 

de tais mudanças [que] podem ser prontamente desmantelados pelos interesses privados 

dominantes e pelo Estado capitalista” (ibid., p. 692) dilatado pela, qualitativamente nova, 

renovação dos meios de comunicação que permitem a combinação de forças políticas e 

opinião pública para criar modelos de controle. 

Como as contradições do capital que já se faziam sentir desde o final do século XIX, 

Mészáros (2011) reconhece em Rosa Luxemburgo (1988) a primeira tentativa de apreensão 

das forças destrutivas do capital quando a autora aponta em seu “A acumulação do capital” 

(1988) que a produção bélico-militar tornara-se meio e importante canal de realização do 

capital superacumulado, mesclando fatores econômicos e extraeconômicos em direção à 

realização de remessas enormes de valor e capital193. Segundo Rosa Luxemburgo (1988), a 

																																																								
193 Rosa Luxemburgo (1988) quando aborda a intervenção militar nas primeiras décadas do século XX levanta dois 
fatores interdependentes que levam à ampliação da acumulação de capital, em primeiro lugar a relação entre produção 
e distribuição de recursos específicos (no caso equipamentos bélicos) que necessitam do Estado para compra de 
determinados produtos e serviços, neste âmbito o poder público aparece como único setor capaz de absorver grande 
massa de mercadorias e financiar os segmentos produtivos do capital vinculados à produção bélica. Em segundo lugar, 
as relações próprias da reprodução do Estado aparecem a princípio como força alheia aos interesses imediatos de cada 
segmento político e classe social, porém o Estado, sem perder sua finalidade específica em dar coesão à divisão social 
do trabalho e manter os interesses dominantes, tem um poder de compra que é “totalmente estranho e alheio ao capital 
e ao operário, orientado para novos produtos, para um novo ramo da produção que não se destina nem ao sustento da 
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dilatação dos meios de valorização criada pelo Estado, como setor monopsônico de 

equipamentos bélicos e mais tarde de infraestrutura, aparentemente estranha aos capitalistas e 

ao trabalhador, redunda na constituição da renovação do controle político e militarizado sobre 

a sociedade e a situação premente de conflito, bem como leva ao revolucionamento técnico 

amparado na produção militar. Sobre o desvelamento da dilatação das contradições do 

processo de acumulação do capital feitas por Rosa Luxemburgo, Mészáros (2011) sublinha 

que o Estado como “instrumento disposto e capaz de romper o nó górdio de como combinar a 

máxima expansão possível com a taxa de utilização mínima” (MÉSZÁROS, 2011, p. 685) 

utilizado pelo capital “após uma série de tentativas fracassadas em lidar com os problemas de 

superprodução de modo menos perdulário a partir da crise econômica mundial de 1929/33” 

(ibid., 685), este processo, cuja tendência foi exposta “profeticamente” por Luxemburgo no 

início do século XX, levaria a recorrentes tentativas de resolução das periódicas crises 

econômicas pelo Estado, em conjunto aos setores econômicos vinculados ao complexo 

industrial bélico-militar, mas não necessariamente à sua solução. Assim, o Estado passa a 

estabilizar os padrões políticos de intervenção econômica, a princípio nos países centrais e 

mais tarde nos periféricos – por inúmeros caminhos incluindo ditaduras militares – com o 

auxílio de instituições supranacionais, por isso a criação do Bretton Woods, do BM e do FMI 

com o desfecho da II Guerra Mundial194. 

A relação do Estado com o complexo bélico-industrial, de acordo com a pesquisa de 

Mészáros (2011), resolveria na perspectiva liberal, a distinção entre consumo e destruição 

minimizando o tempo do efeito útil das mercadorias e dilatando os canais de realização do 

valor no mercado. A indistinção entre consumo e destruição encontram-se na natureza 

material da produção e da circulação que emerge como um duplo problema para o capital, a 

																																																																																																																																																																													
classe operária, nem ao da classe capitalista, oferecendo, assim ao capital novas oportunidades de criação e realização 
de mais-valia” (LUXEMBURGO, 1988, p. 96). Ainda nesta trama vale uma observação digna de nota, Rosa 
Luxemburgo (1988) expõe, a princípio, o poder público como sendo estranho ao operário e ao capital. Nesta passagem 
ela não se refere a um antagonismo congênito e autoexpansivo da sociedade burguesa cuja contraposição estrutural 
realiza-se a partir da oposição entre capital e trabalho, ela expõe um estranhamento relativo às classes sociais, tanto é 
que na sequência do fragmento ela afirma que o poder é estranho em relação às classes. 
194 Após a IIª Guerra Mundial, embora o tratado de paz tenha limitado a produção bélica na Alemanha e no Japão, há 
fatores que integram esses países no ramo da produção bélica. A dominante posição do complexo bélico-industrial 
estadunidense, seguido pela Grã-Bretanha, França e Itália, favoreceu a participação do Japão e da Alemanha em 
alianças militares ferindo quase todos os itens do tratado de paz, mantendo somente cláusulas proibitivas da produção 
bélico-nuclear. Segundo Mészáros (2011), isso ocorre, pois a “indústria militar – sob hegemonia norte-americana – é 
um empreendimento internacional, o Japão e a Alemanha participaram, direta e indiretamente, do seu desenvolvimento 
no pós-guerra já em estágio bem inicial, sob formas variadas, da óptica à eletrônica e da química à metalúrgica” 
(MÉSZÁROS, 2011, p. 686), isso significa que as indústrias alemã e japonesa participaram da produção de 
equipamentos para os EUA durante a Guerra da Coréia. Basta dizer que o pai do toyotismo, Taiichi Ohno, ao tratar do 
período da guerra, afirma que a Toyota ampliou nos anos 1950 seus mercados por conta de “demandas especiais /.../ 
Esta experiência foi valiosa e, desde então, temos produzido a mesma quantidade que outras companhias com 20% ou 
30% menos trabalhadores” (OHNO, 1997, p. 83), i.e., a modernização econômica da indústria japonesa decorreu de 
sua participação indireta na guerra e, simultaneamente, de um complexo produtivo preparado para tal situação.  
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saber: 1. a limitação dos recursos consumíveis e a competição entre produtores de valores de 

uso distintos e, 2. a necessária constituição de consumidores. A generalização do método da 

produção e a realização do valor, objetivadas pelo complexo militar-industrial e sua relação 

com o Estado resolveria este duplo problema a partir: 1. da distribuição de recursos nos 

limites seletivamente orientados mundialmente, formando mercados consumidores 

delimitados pelo Estado e, 2. a remoção pelo próprio Estado dos limites do mercado, 

subjetivos e objetivos, fazendo com que o Estado absorva as mercadorias dos complexos 

produtivos. Ademais, é inerente à mercadoria produzida pela indústria militar ter seu valor de 

uso idêntico à destruição, i.e., o consumo ocorre no momento da destruição da mercadoria 

(como ocorre com uma bomba, por exemplo), mesmo em momentos de paz é preciso renovar 

o parque industrial militar e o estoque de bens “temporariamente inutilizáveis” que são 

absorvidos pelo Estado. Em outras palavras, o poder público garante a realização de 

determinados segmentos do capital, nas palavras de Mészáros (2011): “essa garantia é 

proporcionada ao capital pela emergência e consolidação patrocinada pelo Estado do 

‘complexo bélico-militar/industrial’, que temporariamente desloca várias das contradições 

mais importantes” (ibid., p. 671) da reprodução do capital.  

Mészáros (2011) ainda ressalta, em outro momento de sua exposição, um terceiro 

aspecto da relação do Estado com o complexo militar-industrial que se generaliza para toda a 

cadeia de produção de mercadorias, uma tendência que se coloca como consequência deste 

processo que é a efetiva aproximação da destruição e do consumo expressa pela produção 

voltada à queda da taxa de uso ou à obsolescência das mercadorias. A tendência à queda da 

taxa de uso criou simultaneamente um mercado consumidor dentro e fora dos limites do 

Estado, uma vez que a tendência inaugurada pelo complexo bélico-militar, por um lado, 

reproduz-se fora do circuito bélico e orienta a produção industrial como um todo e, por outro, 

dilata a posição do Estado de comprador de bens de uso coletivo 195 . A obsolescência, 

																																																								
195 Victor Perlo (1969) é um dos poucos economistas que trataram do complexo militar-industrial, desde os anos de 
1960 estudou a hibridez das indústrias estadunidenses em produzir bens de consumo e equipamentos bélicos. Segundo 
Perlo (1969), as 25 maiores indústrias daquele país com lucros externos militares no início dos anos de 1960 eram: 
General Motors, Standard Oil, Ford, General Electric, U.S. Steel, Socony-Mobil, Gulf, Texaco, Chrysler, Swift, 
Western Electric, Du Pont, Bethlehem, Standard Oil (ind.), Westinghouse, Armour, General Dynamics, Boeing, 
Nation Dairy, Goodyear, Standard Oil (cal.), Union Carbide, R.C.A., Protect Gamble, Int’l Harvester. Essas indústrias 
tinham poder de pressão sobre o Estado no sentido da compra de infraestrutura, para além dos limites da produção 
militar cuja tendência foi acelerada pelas “políticas de desarmamento” dos EUA, embora uma parte dos industriais 
eram inflexíveis quanto à desmilitarização da economia, discussão acalorada até os dias atuais. Sobre o período, Perlo 
diz que “entre as maiores indústrias, a General Motors tem pressionado ativamente para a expansão de rodovias 
federais presumivelmente com a finalidade de aumentar a capacidade do país para a absorção de carros. A General 
Eletric e a Westinghouse podiam esperar lucros com projetos de desenvolvimento de energia em áreas 
subdesenvolvidas, obtendo encomendas de geradores, turbinas, etc.” (PERLO, 1969, p. 146), o mesmo ocorre com a 
IBM que além de vender equipamentos de segurança, investiu nas indústrias microeletrônica e informática, a empresa 
“foi bem representada na grande delegação americana que compareceu à Primeira Conferência Mundial sobre 
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portanto, legitima a oferta “pela ‘demanda’ fictícia. O resultado é que a oferta em questão 

(não importa quão perdulária, perigosa, indesejável e destrutiva) é forçosamente imposta à 

sociedade por critérios legais inquestionáveis e se torna a suprema ‘demanda da Nação’” 

(ibid., p. 693). O Estado por reproduzir as relações sociais de produção promove sua ação 

política e econômica de acordo com a “contabilidade racional dos custos capitalistas”196. 

Parte dos custos do Estado e de inúmeros segmentos do capital são destinados à 

pesquisa para minimizar o tempo de circulação e o consumo das mercadorias mobilizando a 

ciência e colocando-a “a serviço das exigências que emanam do mesmo antagonismo 

fundamental” (ibid., p. 667), a saber: a geração e realização do valor de troca. Sob essas 

circunstâncias, diz Mészáros, a ciência é “unilateralmente subordinada, na sua função 

primária, à necessidade vital do capital de converter em vantagens suas próprias concessões e 

os ganhos periódicos” (ibid., p. 667), em outras palavras, ela “é praticamente orientada (e 

constantemente reorientada, quaisquer que sejam as ilusões da ‘ciência pura de 

desenvolvimento autônomo’) em consonância com sua posição na estrutura da divisão 

capitalista do trabalho” (ibid., p. 667) conduzindo à superprodução em massa de mercadorias 

não realizadas causando um impacto negativo sobre o trabalho vivo. 

A subordinação da ciência permite a renovação constante dos equipamentos e 

instrumentos produtivos e a criação de métodos de controle do trabalho que, por um lado, 

resultam na elevação da lucratividade posta pela produção em massa de mercadorias de modo 

generalizado, dentro e fora do complexo militar-industrial. Por outro lado, a ciência apresenta 

seus aspectos negativos pois encontram-se nos limites da divisão social do trabalho, i.e. 
“a ciência é desviada de seus objetivos positivos, e a ela é designado o papel de 
ajudar a multiplicar as forças e modalidades de destruição, tanto diretamente, 
fazendo parte da folha de pagamento do complexo militar-industrial ubíqua e 
catastroficamente perdulário, como indiretamente, a serviço da ‘obsolescência 
planejada’ e de outras engenhosas práticas manipuladoras, divisadas para manter os 
lobos da superprodução longe da porta da indústria de consumo” (ibid., p. 694). 
 

O ponto de inflexão e de estabilidade de intervenções estatais iniciadas no pós-guerra 

aprofundaram qualitativamente as crises e as formas de controle social, o que não elimina o 

recrudescimento ou a viabilidade de transformações sociais em determinados momentos e a 
																																																																																																																																																																													
Cibernética e Automação, realizada em Moscou em 1960” (ibid., p. 204), como sugere o autor essa lista é 
interminável. Nos anos de 1960, Perlo apreendeu quantitativamente as mesmas tendências expostas por Mészáros 
(2011 e 2012) qualitativamente, o último ainda mostrou os desdobramentos daquele processo. 
196 A respeito da identidade entre Estado e nacionalismo, diz Mészáros (2011) que “graças à importante transformação 
das estruturas produtivas dominantes da sociedade capitalista do pós-guerra, paralelamente ao correspondente 
realinhamento de sua relação com o Estado capitalista (tanto nos propósitos econômicos como para assegurar a 
necessária legitimação ideológica-política), a fusão mística entre produtor/comprador/consumidor de agora em diante é 
nada menos do que a própria ‘Nação’” (ibid., p. 691). Produz-se, portanto, a subjetividade de que o Estado asseguraria 
“a satisfação da dupla exigência de proporcionar um cofre inexaurível que tornasse possível a autorreprodução 
ampliada do capital e um poço sem fundo capaz de tragar todo o desperdício resultante” (ibid., p. 691). 
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continuidade da participação e de distintas formas de intervenção do Estado na economia. É 

sob este aspecto que se generaliza a obsolescência planejada e a produção reduzida à 

realização do valor de troca. 

Cada período de crescimento no pós-guerra, independente da perspectiva adotada pelo 

Estado (keynesiana ou neoliberal, por exemplo), produziu variações políticas de projetos 

econômicos que, em última análise, mantiveram o Estado do lado da conservação do capital 

enquanto meio sociohistórico de sua reprodução reiterando ou retardando a “máxima 

expansão com a taxa de utilização mínima”. Embora os ganhos temporários para as classes 

trabalhadoras nos países centrais, com políticas anticíclicas do welfare state e na 

transformação do trabalhador e fator de produção e consumo, os fatores positivos para o 

trabalho converteram-se em elementos negativos para o processo de acumulação; i.e., está no 

processo de expansão ininterrupta do capital a condição da crise, pois ao não serem 

eliminadas as contradições fundamentais do capital, a função do Estado passa a ser a 

administração das crises. Com a crise estrutural emergem as tendências ao uso decrescente da 

força de trabalho através do desemprego ou criação de força de trabalho supérflua (do ponto 

de vista do capital) conformando estratégias de absorção do trabalho através do subemprego. 

As formas de intervenção do Estado variam de acordo com as fissuras e lacunas da 

dinâmica da luta de classes e da própria condição histórica particular. O eixo geral desta 

articulação política repousa nas respostas sociais das classes dominantes às sucessivas crises 

econômicas e o papel que o Estado e as instituições supranacionais (como o BM, o FMI e a 

OCDE) assumem ao tentar administrar as crises em favor do capital, seja nos países centrais 

ou nos periféricos, condição que ideologicamente transfigura os problemas socioeconômicos 

à pura e simples gestão técnica e científica negando sua origem social e histórica. Em outras 

palavras, busca-se a “bem-sucedida reconstituição, pelo capital, de sua linha de menor 

resistência, capacitando-o a confrontar seus limites inerentes e a deslocar com mais eficiência 

suas principais contradições nas atuais circunstâncias históricas” (ibid., p. 697). Por linha de 

menor resistência, Mészáros (2011) identifica a potencial geração e realização do valor com 

menor número de obstáculos sociais, i.e., a flexibilização de leis trabalhistas e ambientais, a 

alteração da jurisdição que restringe a livre circulação de dinheiro e do capital e a 

maximização de investimentos públicos voltados ao mercado. No sentido da esquadra 

histórica que configurou as crises estruturais dos anos de 1970, a função do Estado é a de 
“patrocinador direto, que fornece generosamente, até mesmo às mais ricas 
corporações multinacionais, os fundos necessários para a ‘renovação’ e o 
‘desenvolvimento de instalações’, fundos que o idealizado ‘espírito empresarial’ da 
competição privada não pode mais produzir lucrativamente. Isso sem mencionar o 
envolvimento permanente do Estado capitalista moderno na sustentação material (e 
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subsidiada) do sistema da iniciativa privada através do financiamento e da 
organização, tanto da pesquisa de orientação tecnológica direta como da assim 
chamada ‘pesquisa básica’” (ibid., p. 672). 
  

Existem mutáveis intervenções do Estado em favor do mercado para reverter as crises, 

mas disto decorre a extensão de um “continuum depressivo, que exibe as características de 

uma crise cumulativa, endêmica, mais ou menos permanente e crônica, com a perspectiva 

última de uma crise estrutural cada vez mais profunda e acentuada” (ibid., p. 697)197. Das 

entranhas da produção há a aproximação do consumo à destruição como fator geral da 

reprodução social na conjuntura de crises estruturais que implicam na participação do Estado 

que, ao invés de solucionar as crises, cria novas contradições. 

Sobre a aproximação das forças produtivas à destruição, diz Mészáros (2011 e 2012) 

que sua origem se encontra na generalização da obsolescência planejada afetando 

“negativamente todas as três dimensões fundamentais da produção e do consumo capitalistas” 

(ibid., 669), i.e., a produção de bens e serviços, a força de trabalho e a instalação de 

maquinaria e equipamentos ligados ao capital constate (fixo e circulante) público ou privado e 

de uso individual ou coletivo. A identidade entre produção, consumo e destruição permitiram 

com que empresas dominantes e monopólicas junto ao Estado encontrassem caminhos para a 

constante diminuição do tempo de rotação do capital levando à taxa de utilização decrescente 

das “dimensões fundamentais da produção e do consumo”.  

A princípio, o impacto da obsolescência precoce objetiva-se sobre a circulação e, 

aparentemente, não produz consequências, pois “as necessidades de expansão da produção 

capitalista podem ser satisfeitas, atraindo para a estrutura de consumo, algo mais que o mero 

consumo básico, ou seja, novos grupos de pessoas, anteriormente excluídos” (ibid., p. 670)198, 

mas ao contrário da aparência de harmoniosa sincronia do mercado, diz Mészáros (2011),  
“as mercadorias destinadas ao ‘alto consumo de massa’ deixam de ser suficientes 
para manter longe da porta os lobos da crise de expansão da produção (devido à 

																																																								
197 Sendo a crise estrutural, seria errôneo afirmar ou “interpretar a ausência de flutuações extremas ou de tempestades 
de súbita irrupção como evidência de um desenvolvimento saudável e sustentado” (MÉSZÁROS, 2011, p. 697). Pelo 
contrário, a crise estrutural integra as relações de produção capitalista e, como afirmou José Paulo Netto (1995), “não 
se trata de supor o capitalismo como agonizante, incapaz já de reproduzir-se como tal /.../ a ordem burguesa 
contemporânea exauriu-se como padrão progressista, esgotou-se no que pôde oferecer de ascensional aos homens. 
Superado o seu grandioso papel histórico-universal civilizador, ela só pode reproduzir-se agora com a (re)produção de 
complexos de contradições, antagonismos e problemas que, no seu marco, não podem ser ladeados senão com o 
aprofundamento de traços barbarizantes: mesmo os avanços e êxitos que possam lograr na exploração de novas 
alternativas geradoras de riqueza e de condições societárias inéditas vêm acompanhados de sequelas tais que não se 
travam o aviltamento de imensos contingentes populacionais” (NETTO, 1995, p. 47). 
198 Mészáros ressalta que entre as estratégias encontradas para a diminuição do tempo de rotação do capital está a 
disponibilidade “para as classes trabalhadoras, pelo menos nos países capitalistas avançados, [de] mercadorias 
anteriormente reservadas aos privilegiados, como, por exemplo, testemunha a larga difusão do automóvel, que, junto 
com a mudança de padrão da moradia, acarreta o afastamento dos trabalhadores de seu lugar de trabalho (em contraste 
com as cidades-oficinas vitorianas) para áreas suburbanas (mas, claro, não no ‘Terceiro Mundo’, como testemunham a 
tragédia de Bhopal, causada pelas operações transnacionais americanas da Union Carbide)” (ibid., p. 670). 
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ausência de canais adequados à acumulação de capital). Torna-se, desse modo, 
necessário divisar meios que possam reduzir a taxa pela qual qualquer tipo 
particular de mercadoria é usada, encurtada deliberadamente sua vida útil, a fim de 
tornar possível o lançamento de um contínuo suprimento de mercadorias 
superproduzidas no vórtice da circulação que se acelera. A notória ‘obsolescência 
planejada’ em relação aos ‘bens de consumo duráveis’ produzidos em massa; a 
substituição, o abandono ou o aniquilamento deliberado de bens e serviços que 
oferecem um potencial de utilização intrinsecamente maior /.../ em favor daqueles 
cujas taxas de utilização tendem a ser muito menores, até mínimas /.../ e que 
absorvem uma parte considerável do poder de compra da sociedade’ a imposição 
artificial da capacidade produtiva quase que completamente inutilizável /.../; o 
crescente desperdício resultante da introdução de tecnologia nova, contradizendo 
diretamente a alegada economia de recursos materiais /.../; o ‘extermínio’ deliberado 
das habilidades e dos serviços de manutenção, para compelir os clientes a comprar 
dispendiosos produtos ou componentes novos, quando os objetos descartados 
poderiam facilmente ser consertados /.../ Tudo isso pertence a essa categoria, 
dominada pelos imperativos e determinações subjacentes para perdulariamente 
diminuir as taxas de utilização [grifos nossos]” (ibid., p. 670). 
 

A obsolescência, então, assume certa posição de domínio do metabolismo 

socioeconômico levando a “quantidades astronômicas de desperdício /.../ produzidas para que 

se possam impor à sociedade algumas de suas manifestações mais desconcertantes” (ibid., p. 

655), entre elas a regularidade da imposição de “‘cortes’ e ‘economias’ em cada área 

importante da reprodução social, da educação à saúde, para não mencionar as demandas 

elementares do sistema de seguridade social” (ibid., p. 655) dos países centrais aos 

periféricos. Ou seja, ao Estado cabe estimular o mercado e ampliar os canais do consumo, por 

isso programas, medidas e serviços sociais públicos ou passam a ser privatizados ou geridos 

de modo misto, mas voltando-se ao fluxo da realização do valor no mercado, mesmo que o 

ponto de partida e a administração destes serviços passem em algum âmbito pelo poder 

público, já que no limite, o Estado pode deter o monopólio da compra e organização de 

determinadas estruturas de serviços. Dadas essas condições, há cortes em medidas sociais e os 

gastos do Estado passam a ser administrados sob a órbita do custo máximo para o mercado, já 

que o último permite, nesta perspectiva, algum retorno financeiro. Altera-se, assim, de modo 

dramático, a geração de valor e o consumo de modo a transformá-los num apêndice do valor 

de troca, toda a unidade contraditória da produção entra no circuito da destruição induzida e, 

deste modo, da esfera do consumo e das práticas sociais cotidianas. 

É na universalização do valor de troca em todas as esferas da reprodução econômica 

que a produção destrutiva, oriunda das relações capitalistas de produção, encontra seu campo 

de realização e plena existência, pois há a busca constante de “canais para a expansão do 

capital através da multiplicação, não importa quão perdulária [possa ser], de bens e serviços, 

bem como pela aceleração da taxa de amortização de instalações e maquinário” (ibid., p. 673). 

A dimensão mais explosiva e perigosa desta tendência, segundo Mészáros (2011), é “aquela 
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que diretamente afeta o trabalho como sujeito vivo do processo de trabalho /.../ [que] pode 

permanecer latente” (ibid., p. 673). A latência deste processo cria “‘políticas de consenso’ nos 

países de capitalismo avançado [e] /.../ a ilusão da ‘integração’ permanente do trabalho” 

(ibid., p. 673) e do mercado, resultando em problemas estruturais que “podem ser 

conceituados como ‘disfunções temporárias’ de caráter essencialmente tecnológico, de onde 

se poderia concluir que de fato eles seriam suscetíveis de soluções tecnológicas similares” 

(ibid., p. 673), mantendo e aprofundando a desigualdade socioeconômica, caracterizando um 

ritmo supostamente homogêneo de unidades produtivas diferentes e agudizando a exploração 

do trabalho (da mais-valia absoluta e relativa) e dos recursos naturais e sociais absorvidos 

pela acumulação do capital199. 

Com a queda tendencial da taxa de uso e o lastro material que proporciona maior 

manobra econômica para absorção do valor, são alargadas as bases da manipulação do 

“círculo de consumo” seja individual ou aquele cujo setor monopsônico vem a ser o Estado. A 

manipulação passa a ser justificada pelo potencial retardamento das contradições internas ao 

modo de produção levando a dois movimentos ligados à obsolescência, à superutilização ou à 

subutilização das mercadorias. A tentativa de controlar a produção e o consumo, enquanto 

unidades deste processo, condiz com a reafirmação de que os “limites para a expansão do 

capital estão significativamente ampliados e que as condições objetivas de saturação da 

estrutura global de operações lucrativas do capital significativamente redefinidas” (ibid., p. 

683). Esta redefinição objetiva levou à generalização global da reprodução econômica tendo 

como pano de fundo a tendência à queda da taxa de uso, incluindo nesta tendência novas 

fronteiras de realização econômica e política. Sobre essas circunstâncias, Mészáros explicita a 

objetividade da latente força destrutiva do capital enquanto tendência histórica nova e atrelada 

ao complexo da unidade contraditória da reprodução econômica.  

Partindo das aproximações feitas por Harvey e Mészáros acerca da obsolescência 

precoce das mercadorias, cabe um balanço acerca da tendência à reconstrução e destruição 

constantes dos fundamentos sociohistóricos e socioeconômicos do modo de produção 

capitalista. Como vimos, enquanto Harvey se aproxima dos nexos que constituem a 
																																																								
199  Embora a generalização da produção destrutiva seja uma tendência mais geral, a desigualdade é elemento 
permanente de constituição e massa de manobra do capital, por isso, “enquanto a taxa decrescente pode intensificar 
lucrativamente, ou melhor, multiplicar o número de transações no círculo já dado, não há razão alguma para se correr o 
risco de ‘ampliar a periferia da circulação’. Consequentemente, vastas porções da população podem ser seguramente 
ignoradas pelos desdobramentos capitalistas, mesmo nos países ‘avançados’, para não mencionar o resto do mundo 
mantido em subdesenvolvimento forçado. Além disso, a complementariedade da contínua extorsão de mais-valia 
absoluta com grandes ou pequenos avanços produtivos assegura que /.../ o capital seja bem compensado por isso e não 
tenha que se defrontar com as consequências potencialmente mais destrutivas da taxa decrescente de lucro, já que elas 
são eficazmente deslocadas não apenas por práticas monopolistas, mas também pela operação da taxa de utilização 
decrescente combinada com o mecanismo brutal da exploração de mais-valia absoluta” (ibid., p. 684). 
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reconstrução do ambiente construído como ponto de estrangulamento da circulação de 

mercadorias levando a periódicas renovações ou à criação destrutiva das paisagens, a 

produção destrutiva anunciada por Mészáros, na qualidade de tendência latente do capital que 

equaliza a produção e o consumo à destruição cada vez mais curta e aniquiladora dos valores 

de uso, encontra-se no campo das unidades contraditórias da produção, i.e., extrapola os 

limites da circulação das mercadorias fundamentando-se na totalidade da reprodução social. É 

exatamente o ponto de inflexão no processo de produção que Mészáros avança em relação a 

Harvey, uma vez que o primeiro encontra os nexos sociais e historicamente determinados da 

maturação da destruição na generalização da produção alienada do valor de uso, submetidos 

no ato de produção social ao valor de troca e não ao campo exclusivo da circulação ou de 

renovações tecnológicas, como afirma o segundo. 

O fundamento da produção destrutiva encontra-se na dialética entre o processo de 

valorização e desvalorização das mercadorias, do trabalho e do próprio capital e, como 

resultado manifesta-se objetivamente na produção voltada à depreciação dos valores de uso. 

Na atualidade as estratégias entre capital e Estado dilatam momentaneamente os canais de 

realização do valor e podem levar, de modo particular, à produção destrutiva englobando a 

totalidade da reprodução econômica e social, incluindo aí o espaço.  

Mas como este processo se efetiva a partir da produção do espaço urbano? 

 
4.2 Aspectos da obsolescência precoce ou da produção destrutiva do espaço 
 

“quanto maior a dependência do processo global de reprodução da taxa de utilização 
decrescente, mais esta se converte em um fim em si mesma, já que é tomada como 
possibilidade de expansão ilimitada com base na premissa de que a própria taxa 
pode ser reduzida sem grandes impedimentos” (MÉSZÁROS, 2011, p. 684).  
 

Entre as características gerais da construção da Linha 15 estão inclusas as 

consequências objetivas da relação entre a sua capacidade de transportes e a potencial 

obsolescência ou sua produção destrutiva; não aquela dos países centrais, mas a produção 

destrutiva da periferia capitalista que se efetiva, sobretudo, nas camadas do proletariado e não 

nas mercadorias. Até aqui vimos que a perspectiva da STM e do Metrô atribuiu à construção e 

função da linha a prerrogativa da reorganização de polaridades espaciais enquanto meio de 

valorização de frentes do mercado imobiliário. Os mesmos técnicos, descartam as 

consequências da capacidade efetiva do sistema de monotrilho em relação à situação concreta 

criada por uma linha de alta capacidade e das condições singulares de sua implantação.  

Ainda na superfície do problema, a implantação da Linha 15 leva à subsunção do 

valor de uso ao de troca. O propósito aqui aventado é a aproximação da articulação entre a 
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Cia do Metrô e as empresas do Consórcio Expresso Monotrilho Leste (CEML) – composto 

pelas empresas OAS, Queiroz Galvão e Bombardier – para promover a linha e “revitalizar” o 

espaço no contexto do mercado mundial, como vitrine da produção de infraestrutura. Tal 

projeção legitima a oferta real de infraestrutura por demandas fictícias de um valor de uso 

diferenciador. Mas, para tanto, primeiro devemos apontar para a potencial produção 

destrutiva e o sentido das características e funções desta linha em relação aos demais sistemas 

de transportes sobre trilhos, sua finalidade enquanto meio de transporte e apêndice da 

valorização imobiliária e as dimensões singulares e concretas que compreendem a 

implantação deste sistema de transporte pela Cia. do Metrô. 

Da segunda metade do século XX em diante, a construção dos monotrilhos voltou-se à 

complementação de linhas de transporte de alta capacidade, não excedendo seus limites 

operacionais. Para implantação deste modal, levava-se em consideração fatores estruturais das 

cidades e dos equipamentos instalados, pontuava-se na parca oferta de deslocamento, no risco 

construtivo e urbanístico do sistema, no adensamento populacional e construtivo, nos custos 

de implantação, manutenção e a capacidade de transportes do modal 200 . A respeito da 

implantação e uso dos monotrilhos Agunzi (dez. 2010), argumenta que o 
 “exemplo mais popular [de seu uso] são os monotrilhos da Disney, em 
funcionamento há quase quarenta anos, e que interligam seus parques em Orlando, 
nos Estados Unidos. Também existem monotrilhos em cidades como Dubai, Tóquio 
e Sydney e Chongqing, na China. O de Sydney, por exemplo, interliga uma área 
turística da cidade, e possui 3,6 km de extensão. Em Tóquio, o monotrilho liga o 
aeroporto da cidade ao metrô, e foi construído para atender aos jogos Olímpicos de 
1964, com 18 km de extensão. Já em Dubai, o sistema possui 5,4 km de extensão e 
interliga a cidade à Palmeira Jumeirah, um dos empreendimentos imobiliários em 
ilhas artificiais. A China tem 4 sistemas de monotrilhos, o maior de Chongqing, com 
19,1 km” (AGUNZI, dez. 2010 e jan. de 2011, p. 46) 
 

Ainda na perspectiva do uso dos monotrilhos, do levantamento das linhas em operação 

e da dificuldade em ampliar a capacidade deste modal, o arquiteto Moreno Zaidan Garcia 

																																																								
200 Não há a pretensão aqui de traçar uma história dos monotrilhos, muito menos de abordar pormenorizadamente o 
avanço técnico deste sistema de transporte, mas valem algumas observações. Em primeiro lugar, a técnica não é uma 
entidade metafísica que se auto-constitui evolutivamente, sua história depende de fatores de produção na esteira das 
relações sociais que compreendem a sua criação, por isso, não é linear e homogênea, mas produzida desigualmente no 
transcorrer de determinados períodos (avançando e retrocedendo). A respeito dos monotrilhos, a primeira adoção deste 
sistema de transporte como uma alternativa à ferrovia foi projetada pelo engenheiro alemão Carl Eugen, em 1895, que 
o batizou de Schwebebahn. A única cidade à época que adotou o monotrilho foi Wupperthal no Vale do Ruhr, a linha 
foi inaugurada em 1901. Nos anos de 1930 com a ampliação da produção dos automóveis (ônibus) e do sistema de 
metrôs, os monotrilhos deixam de ser construídos caindo no esquecimento durante a IIª Guerra Mundial e em seu 
imediato fim. Na transição para os anos 1960 com a inauguração da linha na Disneylândia, em 1959 sob o projeto de 
Axel Lennart Wernner-Gren denominado Alweg (iniciais de seu nome), as linhas são vistas como atração de 
empreendimentos privados, Garcia (2014) explica que neste período o “baixo volume de tráfego, poucas paradas 
(muitas vezes apenas nas extremidades) e atendimento exclusivo” (GARCIA, 2014, p. 33) limitavam sua construção 
sendo condicionados a ambientes internos de parques, shoppings centers, aeroportos, locais de eventos e exposições 
industriais. Após as Olimpíadas de 1964 em Tóquio e a simultânea inauguração da linha de monotrilho na cidade, este 
passa a ser utilizado como alternativa de média capacidade. 
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(2014) afirma que em 2010 menos de 150 dos 300 monotrilhos registrados em todo mundo 

ainda operavam; das linhas existentes, somente 30% destinavam-se ao uso em localidades 

específicas como aeroportos, centros de eventos, parques de diversão, etc. A capacidade do 

monotrilho e sua dificuldade de ampliação, se comparado com os trens urbanos e o metrô, 

limitou-o enquanto meio de transporte, por isso, foram evitadas construções em áreas de 

grande adensamento populacional. Dadas essas circunstâncias, os casos de transportes 

urbanos regulares (de média capacidade) somam pouco mais de 20 linhas (menos de 10% do 

total construído) em que “boa parte apresenta porte pequeno e carregamento desprezível” 

(GARCIA, 2014, p. 36). Em 2013, das 20 linhas de caráter urbano ainda em operação 

somente 12 tinham capacidade superior a 10 mil passageiros/dia e mais de 5 km extensão o 

que apresenta, sumariamente, a partir de experiências concretas, os limites estruturais da 

implantação e da manutenção do sistema de monotrilhos. 

Embora os limites estruturais existam, sua estética é associada à noção de futuro. A 

construção de linhas de pequena extensão em parques de diversão, no entorno de 

empreendimentos imobiliários, na interligação entre aeroportos e estações de metrô e em 

“megaeventos”, desde os anos de 1960, povoa a imaginação de arquitetos e técnicos em 

empreender obras que supostamente têm baixo custo e grande potencial de “inserção na 

paisagem urbana”; tais como: o monotrilho de Tóquio que conecta o Aeroporto Internacional 

de Haneda à estação Hamamatscho do metrô, no centro da cidade inaugurada em 1964 

durante os Jogos Olímpicos no Japão; a Linha da Disney em Orlando (EUA) que oferece 

desde os anos 1980 o transporte interno do parque; a Linha de Las Vegas construída em 2004 

que percorre todo o eixo leste de Strip interligando o centro de convenções da cidade a hotéis 

como MGM Grand, Harra’s, Imperial Palace, Sahara, Bully’s & Paris Las Vegas com nome 

de estações homônimas aos hotéis; a Linha de Dubai (Emirados Árabes) inaugurada em 2009 

na Palmeira Jumeirah percorre empreendimentos imobiliários e as ilhas artificiais. Outros 

tantos exemplos, contribuem para associação deste modal de transporte à vitrine das cidades 

que se “modernizam” através de elementos de uma paisagem futurista e ilhas de 

cibermodernidade – para usar uma expressão de Mike Davis (2006). 

Evidencia Garcia (2014) que a implantação dos monotrilhos está associada à 

suposição corriqueira dos técnicos de que a construção de vigas elevadas corrobora para a 

minimização de gastos com desapropriações e alterações nas vias já existentes devido ao 

contato mínimo com a superfície. Tais suposições atribuem ao monotrilho a fantástica ideia 

de sua utilização como substituto dos sistemas de transportes sobre trilhos subterrâneos do 

metrô e o velho trem urbano por uma linha menos tênue de construção e gastos. 
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De modo singular, os elementos acima levantados subscreveram a justificava técnica, 

jurídica e política da STM e do Metrô para a incorporação do monotrilho aos meios de 

transportes de alta capacidade na RMSP, porém ao exacerbar as “estruturas dos sistemas já 

implantados nos grandes centros urbanos mundiais” (GOVESP e METRÔ, nov. 2010, p. 20) 

homogeneizaram seletivamente as características dos projetos, tanto no que diz respeito ao 

processo de valorização imobiliária que no caso da Linha 15, é enaltecido pela potencial 

ascensão dos preços dos imóveis através da revitalização/inserção urbana de centralidades 

ou polaridades espaciais no quadro das áreas mais valorizadas da metrópole quanto às 

consequências tributárias da ampliação da capacidade de transporte e a tendência à saturação 

dos monotrilhos201. Para além da capacidade de transporte de 1,5 milhões de habitantes no 

eixo sudeste da capital da metrópole, o fetiche da forma se amplia através das obras que 

supostamente enobrecem a “estrutura civil do sistema a ser construído [e que] será leve, 

harmoniosa, atraente aos olhares do cidadão, percebida na paisagem não como um elemento 

intrusivo mas sim como parte de um conjunto moderno e dinâmico” (ibid., p. 20). 

Do fetiche e do simulacro de harmonização da forma e da estética futurista de volta à 

realidade que criou estes monstros, a construção da linha foi o laboratório das experiências da 

STM e do Metrô para ampliar o padrão já existente do monotrilho ao torná-lo vitrine dos 

“parâmetros de projetos de traçado mais favoráveis que aqueles tradicionais do metrô 

convencional, proporcionando mais flexibilidade à concepção do projeto” (ibid., p. 49). Ainda 

no cenário virtualmente concebido da inserção do novo, a estética é o álibi da caracterização 

do uso diferencial desta infraestrutura, “visando melhorar a inserção geométrica da estrutura 

de suporte do sistema e a implantação de pátios mais compactos” (ibid., p. 49). 

Genericamente, sob a bitola da fantástica e fantasmagórica da lógica de antecipar o 

futuro, os engenheiros buscaram (na acepção liberal da qual se enquadram seus raciocínios) a 

legitimação da oferta do monotrilho baseada, porém, na necessidade fictícia deste para 

atender um problema objetivo resultante da ausência de meios de transporte de alta 

capacidade para o eixo sudeste da cidade que fosse, do ponto de vista da contabilidade do 

GOVESP, menos custoso e mais rentável. Como alegam os técnicos do Metrô no EIA-RIMA 

da Linha 15, a escolha do monotrilho em oposição ao metrô e o trem de superfície está 

associada aos seguintes critérios ou fatores abstratos e flexíveis do uso do modal: 
“• Impacto visual – presente no monotrilho e quase ausente no subterrâneo (apenas 
os acessos e torres de ventilação). 

																																																								
201 No EIA-RIMA utilizados como justificativa da construção da Linha 15, os exemplos comparativos dos sistemas de 
monotrilho operantes foram os das cidades de Tóquio e Osaka no Japão, Moscou na Rússia, Las Vegas nos EUA e 
Sidney na Austrália. 
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• Ruído e vibração – ausente no monotrilho e presente no sistema subterrâneo, uma 
vez que o primeiro se movimenta sobre pneus, enquanto que o segundo se 
movimenta com rodas de aço sobre trilho. Este contato gera ruído e vibração que 
demandam um investimento enorme para sua mitigação. 
• Desapropriações – bastante reduzidas no monotrilho e maiores no sistema 
subterrâneo. O sistema subterrâneo requer a construção de poços de ventilação e 
saída de emergência a cada 382 metros, o que gera desapropriação de área para a sua 
construção e para canteiros necessários à obra. 
• Interferência no viário – durante a obra, o sistema subterrâneo necessita da 
interdição de importantes avenidas para a construção de Valas a Céu Aberto (VCA), 
para a construção de estações, para regiões de chaves de mudança de trilho (AMV), 
para conexão com outras linhas e para acesso aos pátios. O sistema monotrilho 
requer uma intervenção menor, por necessitar de menos canteiros de obra, e suas 
vigas-guias serem construídas em sistema pré-fabricado. 
• Tempo da obra – o sistema subterrâneo requer um tempo de construção de cerca de 
quatro anos. O monotrilho requer menos da metade do tempo. Isto significa menor 
interferência da obra na Área de Influência Direta (AID)” (GOVESP e METRÔ, 
2010, p. 48-9). 
 

À primeira vista, a diferenciação do monotrilho em relação ao metrô repousa nos 

aspectos visuais e operacionais das obras, principalmente em relação à minimização e 

viabilização de implantação na qualidade de resolução das tendências de crescimento da 

RMSP e do atraso da construção de meios de transportes de massa. Somente estes parâmetros, 

na perspectiva tecnocrática, explicariam a preferência ao monotrilho em relação ao metrô e à 

capacidade operacional basilar para construção da linha “futurista e arrojada” (sic!).  

Mas, a ordem dos fatores e os supostos resultados estipulados pelos técnicos para a 

implantação da linha invertem as consequências concretas de sua construção – isso sem 

contar com os possíveis desvios de verbas públicas que beneficiam determinados grupos e 

indivíduos. As obras da linha, iniciadas em novembro de 2009 e com previsão de conclusão 

do Trecho 1 para 2012, com 2,76 km de extensão que interliga a estação Vila Prudente à 

Oratório, só foram concluídas em outubro de 2014. O Trecho 2 com 10,3 km de extensão 

conectando as estações Oratório e São Mateus e o Trecho 3 com 11,48 km ligando São 

Mateus à Cidade Tiradentes teriam suas obras iniciadas em setembro de 2011, sendo que a 

“conclusão do Trecho 2 [estava] prevista para setembro de 2012 e do Trecho 3 para março de 

2014” (GOVESP e MESTRÔ, nov. 2010, p. 101). Porém, o “Relatório de Empreendimentos” 

do Metrô (2012a e 2013a) divulgou que as obras do Trecho 2, iniciadas em junho de 2010, 

tem como nova previsão de conclusão o ano de 2017 e inexistia prazo de entrega para o 

Trecho 3. A respeito do atraso da conclusão da linha, o GOVESP responsabiliza o movimento 

dos operários como a greve ou a população local, denominando-os como “fatores políticos”, 

criminalizando os trabalhadores (uma prática comum do governo PSDB e recorrentemente 

utilizada para acusar ou criminalizar formas de oposição ao governo seja ela de natureza 

política ou econômica). Jurandir Fernando Ribeiro Fernandes diz em entrevista ao “O Estado 
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de São Paulo” de 18 de julho de 2014 (p. A15) que a causa dos atrasos sintetiza-se na 

condição de que 
“Eles [os operários] resolveram fazer greve na Linha-15, no Rodoanel e em trecho 
da Linha 5-Lilás. É evidente que isso tem uma demonstração política. De mais de 
1,2 mil obras no Estado, escolher três que são de alta importância para o governo, 
para o Estado e para a população evidencia um viés político muito forte” 
(FERNANDES apud VALLE, 18/jul./2014, p. A15).  
 

A mesma pirueta teórica foi realizada para os cálculos dos custos das obras. Os gastos 

planejados para implementação dos Trechos 2 e 3 eram de aproximadamente R$ 2,2 bilhões 

em 2010 (GOVESP e METRÔ, nov. 2010). Em julho de 2012, os dados do “Relatório de 

Empreendimentos” do Metrô (jul. 2012a) revelaram que o gasto com a construção das vigas 

do Trecho 1 foi de R$ 263 milhões. Sem contar os gastos com as estações e os pátios, os 

contratos da construção que envolviam o término de implantação das vigas e a entrega dos 

trens que contabilizavam um total de R$ 2,4 bilhões. No mesmo ano, o GOVESP e a STM 

recorreram a empréstimos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES) no montante de R$ 922 milhões e no ano seguinte somaram-se mais R$ 800 

milhões para a construção da linha, parte deste montante foi retirado do Fundo de Amparo ao 

Trabalhador (FAT) controlado pelo BNDES e pelo governo federal, cabe lembrar que o FAT 

é obtido através da retenção compulsória de salários dos trabalhadores. Em 2013, o Metrô 

alegou, em seu canal de notícias, que o preço das obras da Linha 15 era de R$ 5,4 bilhões202. 

Após polêmica acerca dos custos das obras, em artigo publicado no dia 01 de março de 2015, 

o Metrô anunciou aos jornalistas de “O Estado de São Paulo” que o custo total da linha já 

atingia R$ 6 bilhões, o equivalente aos custos anunciados para a extensão de 14,4 km da 

Linha 2-Verde de metrô entre a Vila Prudente e Guarulhos e cujas cifras foram projetadas em 

R$ 6,7 bilhões (MACIEL et ali, 01/mar/2015, p. A20). Os últimos custos anunciados pelo 

Metrô à “Folha de São Paulo”, em agosto de 2015, somavam cerca de R$ 7,1 bilhões203. 

A resolução encontrada para reverter os altos custos com as obras do monotrilho e a 

impossibilidade de construção do Trecho 3 da Linha 15 foi proposta em 2016, quando em 

reunião do conselho gestor das Parcerias-Público-Privadas, o GOVESP autorizou a 

privatização da linha e o congelamento das obras do trecho que interligaria São Mateus à 

Cidade Tiradentes204. Em outras palavras, o tempo de construção foi duplicado e o custo 

																																																								
202  Ver: www.metro.sp.gov.br/noticias/governador-decreta-como-utilidade-publica-áreas-para-as-obras-da-linha-
15prata-do-metro.fss, acessado em 15/02/2015. 
203 Para os dados referentes aos gastos com as obras do monotrilho em agosto de 2015, anunciados publicamente pelo 
GOVESP e pela Cia do Metrô, ver: www.1folha.uol.com.br/cotidiano/2015/08/1666246_monotrilho-da-zona-leste-
acumula-falhas-e-vira-obra-lenta-e-mais-cara.shtmal, acessado em 12/12/2015. 
204 Com a Linha 15-Prata, o número de linhas privatizadas do Metrô passa para três, sendo as outras as linhas 4-
Amarela e 6-Laranja, a primeira operada pela empresa ViaQuatro e a segunda pela Move-SP. Há ainda o estudo para a 
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triplicado. Em todos os ângulos, as estimativas calculadas e anunciadas pelos técnicos do 

Metrô eram irreais e como de praxe nas políticas voltadas ao mercado, a resolução encontrada 

foi o processo de privatização. Somente pela análise concreta é possível verificar que o 

discurso de diminuição de tempo e custos das obras escondeu a potencial saturação e 

obsolescência da linha. Isso ocorre, pois a teoria tecnicista está confinada nas fronteiras da 

redução dos custos obstaculizando a análise da produção destrutiva de forças humanas em 

todos os sentidos e aspectos205. 

A análise dos custos do Estado revela o que está por trás do discurso da minimização 

do tempo e dos gastos das obras. O discurso tecnocrático e falacioso do tempo e dos gastos 

mínimos, proferido por especialistas do poder público, está assentado e é reproduzido com a 

convicção de que a realidade deve se enquadrar ao discurso e não o inverso. A potencial 

saturação e superutilização da linha desmistifica a aparência de harmonia de seu projeto 

urbanístico. Comparando a capacidade de transporte do monotrilho tradicional aos projetos do 

Metrô e da STM e os outros meios de transportes sobre trilhos, é possível uma primeira 

aproximação das características que levam ao potencial destrutivo da produção. Enquanto 

cada trem do monotrilho com 7 vagões transporta 1.002 passageiros, a composição do metrô 

com 6 vagões comporta 2,4 mil passageiros e o trem urbano, com 8 vagões, 2 mil passageiros, 

como mostra a figura 8 elaborada pelo Metrô206. 

Embora as diferenças entre os modais de transportes, os sistemas sobre trilhos da 

RMSP seguem os parâmetros da lotação e ocupação orientados pela STM. A taxa de 

ocupação das composições parte da média de 6 passageiros (em pé)/m2 para todos os 

modais207. Os técnicos da STM reconhecem em documentos oficiais que o limite de “6 

passageiros por m2 diz respeito a uma condição mínima de conforto aceitável” (GOVESP e 

STM, 2013a, p. 92) sendo que índices “de ocupação acima deste valor podem ocorrer, 

resultando em um aumento no desconforto dos passageiros” (ibid., p. 92). Para instituições 
																																																																																																																																																																													
privatização das linhas 8-Diamante (entre Itapevi e São Paulo) e a 9-Esmeralda (linha lindeira à Marginal Pinheiros) 
da CPTM e interesse de integrar ao grupo a Linha 17-Ouro do Metrô com obras paralisadas e problemas no que diz 
respeito à licitação. Ademais, o GOVESP declara que a privatização encampa a retaliação ao quadro funcional dos 
trabalhadores do Metrô, impedindo a sua ampliação. Ver: http://m.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/06/1785086-
governo-alckmin-decide-privatizar-monotrilho-da-zona-leste.shtml, acessado em 26/06/2016. 
205 O destino da Linha 17 é similar ao da 15-Prata, com obras iniciadas em 2012 os custos variaram a sua construção. 
Em março de 2015 o Metrô anunciou ao “O Estado de São Paulo” que os custos totais da linha chegariam a R$ 3,2 
bilhões (MACIEL et ali, 01/mar./2015, p. A20). Em janeiro de 2016, o Metrô informou que as obras estavam 
paralisadas e o custo chegava a 5,5 bilhões (LEITE e RIBEIRO, 19/jan./2016, p. A13). No mesmo artigo, Clodoaldo 
Pelissioni, presidente da STM, divulgou que o Metrô multará em R$ 100 milhões as empresas do consórcio que 
abandonaram as obras e entrará em contato com o segundo colocado das licitações públicas, o consórcio formado pelas 
empresas OAS, Queiroz Galvão e Bombardier, o mesmo responsável pela construção da Linha 15 (ibid., p. A13). 
206 Segundo Garcia (2014) a faixa de capacidade de passageiros por unidade individual dos meios de transporte vem a 
ser: para o BRT (Bus Rapid Transit) de 40 a 150 passageiros (baixa capacidade), para o Metrô Leve (LRT, Light Rail 
Transit) de 110 a 250 (média) e para o Metrô (RRT, Rapid Rail Transit) de 140 a 2.400 (grande). 
207 Quanto ao padrão dos 6 passageiros/m2, ver: Metrô (2013a) e www.sptransp.com.br, acessado em 02/12/2014. 
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internacionais de transporte tal medida deve ser limítrofe, porém para STM esta medida 

tornou-se padrão já que a saturação funcional das linhas do metrô ultrapassa esse parâmetro, 

como ocorre com as linhas 1-Azul e 3-Vermelha. O limite tornou-se medida de qualidade no 

projeto da Linha 15, i.e., quando o monotrilho foi projetado, as condições operacionais como 

a taxa de ocupação dos trens (6 passageiros/m2) e a frequência entre as composições (de 75 a 

90 segundos) basearam-se nas linhas mais saturadas de São Paulo. 
Figura 8 - Comparativo de capacidade de transportes entre o monotrilho, o metrô e o trem urbano 

 
Fonte: CIA DO METROPOLITANO DE SÃO apud O ESTADO DE SÃO PAULO, 14 de abril de 2013, p. C4. 
 

A condição de superlotação e obsolescência precoce é percebida pela relação entre a 

capacidade do sistema e suas composições. Segundo parâmetros da STM, enquanto as linhas 

1 e 3 de metrô operam com capacidade de 88 mil passageiros e cerca de 2 a 2,4 mil 

passageiros por composição, a Linha-15 operará com capacidade de 44 a 48 mil passageiros e 

carregamento máximo das composições de 1.002 passageiros, portanto, a média de operação 

das linhas é de 40 trens/hora. Sob este prisma, há a redução da capacidade absoluta do 

monotrilho em relação ao metrô, mas sem reduzir sua capacidade relativa, pois a capacidade 

de carregamento das três linhas é de 6 passageiros/m2. Operando com condições similares, as 

três linhas seguem o mesmo parâmetro de saturação e mantêm esta condição como padrão do 

baixo custo das operações e dos serviços coletivos, i.e., a medida é a saturação. 
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A saturação que particularmente representa a taxa básica de operação dos órgãos da 

STM, reproduz na escala da RMSP uma tendência mundial, a saber: a dificuldade em 

determinar cada “faixa de demanda” (de pequena, média ou alta capacidade). Garcia (2014) 

diz que tal dificuldade deriva das inovações tecnológicas, como a melhoria dos sistemas de 

sinalização e controle das linhas, a velocidade e a frequência dos trens, e a diminuição dos 

custos visando o aumento das taxas de lucro das operadoras de transporte (públicas ou 

privadas), o que envolve a aceleração da velocidade dos trens, a retirada dos assentos das 

composições e o aumento dos ganhos com a bilheteria. Em linhas gerais, estes aspectos 

dilatam os parâmetros da capacidade degenerativa do conforto reduzindo as taxas de uso. 

Outro fator ligado à depreciação do uso do sistema de monotrilhos e do conforto dos 

passageiros compreende a vida cotidiana da população que terá contato direto com a linha. 

Trata-se, no mais singular dos exemplos, do número de assentos projetados pelo Metrô e pela 

PMSP em associação à Bombardier para o monotrilho, para cada trem da Linha 15 foram 

produzidos 122 assentos, portanto em cada composição, dos 1.002 passageiros que ela 

comporta, 880 ficarão em pé. O número de assentos do monotrilho é inferior ao da antiga 

frota C das linhas 1-Azul e 3-Vermelha e da atual frota K das linhas do metrô com, 

respectivamente, 264 e 368 assentos (VALLE, 30/ago./2014, p. E3).  

O interior das composições do monotrilho foi projetado para ampliar o carregamento 

de passageiros em detrimento do número de assentos e do conforto. Para otimizar áreas livres 

os assentos foram fixados ao lado de portas, janelas e equipamentos de energia, como mostra 

a foto 5. Todo o esforço de otimização da área elaborada pelos técnicos do Metrô pauta-se 

nos limites da capacidade de 6 passageiros/m2. Com número maior de assentos essa meta 

seria inalcançável e a classificação do monotrilho em meio de transporte de alta capacidade, 

impraticável. A inovação poupadora de conforto somada ao número de passageiros por trem 

confirma que o monotrilho, comparado com outros modais, tem capacidade média inferior. 

Mas, segundo os documentos oficiais, todos os aspectos deletérios da linha seriam anulados 

com o ganho do tempo de viagens que diminuiria de 2 horas para 50 minutos.  

A medida de capacidade de cada composição dos monotrilhos em operação no mundo 

varia de 400 a 800 passageiros, com exceção das linhas construídas no Japão, na China e a 

Linha 15 da RMSP (GOVESP e METRÔ, nov. de 2010). O sistema de monotrilho de Tóquio 

comporta por composição aproximadamente 1.100 passageiros. Na China, as linhas 2 e 3 de 

Chongqing têm respectivamente capacidade de 1.292 pessoas em trens de 8 carros e 962 

passageiros em composições menores. Para atender a mesma capacidade do metrô e manter a 

situação de meio de transporte de alta capacidade, a ampliação do monotrilho proposta pelo 
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Metrô inverte a proporção e o tamanho das composições para absorver o máximo de 

passageiros possível. 
Foto 5 - Área interna da composição/trem do monotrilho produzido para Linha 15 

 
Fonte: http://www.bombardier.com/en/transportation/products-services/rail-vehicles/automated-monorails.html, 
acessado em 02/mar./2015. 
 

A concentração de passageiros e os limites estruturais dos monotrilhos projetados pelo 

Metrô de São Paulo saltam aos olhos quando é analisada a transformação destes em modal de 

média para alta capacidade e se compara o caso de São Paulo aos outros monotrilhos 

instalados no mundo. Segundo Garcia (2014), em outubro de 2013 cerca de nove linhas de 

monotrilhos urbanos estavam em construção, as linhas de Mumbai na Índia (inauguradas em 

2014), a Linha 3 de Daegu na Coréia do Sul (inaugurada em 2015), a Linha de Riad na Arábia 

Saudita, as linhas de Qon e Kermanshah no Irã, a Linha de Port Harcout na Nigéria e as linhas 

15-Prata e 17-Ouro de São Paulo208. De todos os sistemas em construção, as únicas linhas 

com dimensão de transporte de alta capacidade são as de São Paulo. 

As linhas dos monotrilhos com maior capacidade no mundo têm carregamento de 

passageiros/hora/sentido inferior às linhas da Cia do Metrô de São Paulo, ver tabela 3. Isso 
																																																								
208 O problema da implantação das linhas de monotrilho refere-se à relação entre custo de produção, tempo de obra e 
capacidade de transporte. Garcia (2014) diz que a interrupção de obras e projetos e a incapacidade de instalação do 
modal são comuns. A linha de Port Harcout na Nigéria, por exemplo, opera somente com 3 km, pois o limite de 200 
passageiros por composição não atende à demanda média atribuída à localidade. Em Jacarta, na Indonésia, as obras do 
monotrilho, iniciadas em 2004 foram paralisadas em 2008 pela troca de fornecedores. A falência da MTrans que 
construía a linha transferiu o projeto para Hitachi (japonesa) e Maglev (sul coreana). Em 2011, após o abandono das 
obras, a administração local publicou que aproveitaria os pilares para implantação do BRT (Bus Rapid Transit), o 
projeto do monotrilho foi retomado somente em 2013 com proposta de 14 km de extensão. No Brasil, o sistema de 
monotrilho projetado para Manaus foi excluído das obras da Copa e a licitação pública para a sua construção foi 
suspensa em outubro de 2013 pela Justiça Federal do Amazonas. 
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ocorre com as linhas asiáticas, conhecidas pela expansão do sistema e o alto volume de 

passageiros, como as linhas de Tóquio no Japão e as duas de Chongqing na China. Em 

Tóquio, o monotrilho opera sobre 16,9 km e embarque (hora/sentido) de aproximadamente 

10.512 passageiros. A Linha 2 de Chongqing, com 18 km de extensão opera com capacidade 

de 12.600 passageiros/hora/sentido em composições de 4 carros e 32.000, nas de 8 carros e a 

Linha 3 de Chongqing, com 55 km de extensão (a maior do mundo) opera com 28.860 

passageiros/hora/sentido. De acordo com as perspectivas aventadas pelo Metrô e pela STM, a 

Linha 15 operará com 40.080 passageiros/hora/sentido (com limite máximo de 48 mil 

passageiros) quando tiver integralmente concluída com 26,7 km de extensão209. 

 A capacidade do sistema, porém, ainda precisa ser analisada de acordo com o número 

de passageiros transportados diariamente e sua distribuição por quilômetros, pois estes 

elementos permitem a comparação da saturação e superutilização das linhas. 

A Linha 15 foi projetada para atender o maior número de passageiros distribuídos por 

km e por estações diariamente no mundo, como mostra a tabela 3. Com volume de 550 mil 

passageiros por dia e 24 km de extensão, a distribuição de passageiros por quilômetro chega a 

um total de 22.916. Este total ultrapassa a soma da distribuição diária de passageiros por 

extensão das linhas 3 de Chongqing (China) e a de Mumbai (Índia)210, sendo que a Linha 3 de 

Chongqing tem um volume de embarque diário de 550 mil pessoas e 55,5 km de extensão 

distribuindo por km cerca de 9.009 passageiros diariamente.  

Além da Linha 15, os outros sistemas de monotrilho com distribuição de passageiros 

diária por quilômetros superior à 10.000 são as linhas de Mumbai, a 17-Ouro e a 18-Bronze 

de São Paulo. O sistema de Mumbai com 11,3 km de extensão e embarque de 125.000 resulta 

na distribuição diária de 11.061 passageiros por km. 

No projeto da Linha 18-Bronze, era prevista a interligação da estrada do Alvarenga em 

São Bernardo do Campo ao eixo sudeste da cidade de São Paulo na estação Tamanduateí 

(Linha 2-Verde do Metrô e Linha 10-Turquesa da CPTM) através de 20,5 km de linha. A 

linha operaria com cerca de 16.585 passageiros distribuídos diariamente por km, efetuando 

340 mil embarques diários. A Linha 17-Ouro com 17,4 km de extensão e cujas obras foram 

paralisadas em janeiro de 2016, foi projetada para conectar as estações Jabaquara (Linha 1-

Azul do Metrô) e Morumbi (Linha 4-Amarela do Metrô) com ramal no aeroporto de 

Congonhas, seu limite diário de transporte será de 252 mil passageiros e cerca de 14.923 

																																																								
209  As outras linhas de monotrilhos propostas pela Cia. do Metrô operariam com cerca de 20.000 e 21.640 
passageiros/hora/sentido, respectivamente, nas linhas 17-Ouro e 18-Bronze. 
210 A soma dos dados computa a distribuição diária de 20.070 passageiros por quilômetro. 
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pessoas distribuídas diariamente por km. Verifica-se, portanto, que a Linha 15, comparada 

com sistemas de monotrilho de longa extensão, operará com maior superlotação. Além disso, 

os monotrilhos da RMSP ultrapassam os 10 mil passageiros diários por extensão e km, o que 

aponta para maior densidade demográfica projetada para este sistema de transportes e maior 

concentração de passageiros trafegando ao mesmo tempo nas linhas, nas estações e no sistema 

como um todo. 

Os fatores depreciativos das linhas do monotrilho sobre a população não findam por 

aqui. Na propaganda futurista das linhas e de sua estrutura construída com propósitos 

estéticos, não foram anunciados os impactos sentidos no cotidiano dos passageiros como a 

taxa de conforto, a potencial superlotação do sistema e a atração de viagens diárias e os riscos 

da mudança de um sistema de transportes de média para a alta capacidade. 

No documento oficial do Metrô e do GOVESP (nov. 2010) acerca da construção do 

monotrilho, é indiretamente registrada a superlotação da Linha 15, seja pela densidade 

demográfica do entorno do modal de transporte ou pela segmentação de renda dos 

trabalhadores, negligenciando, porém, a densidade dos arredores da linha. A densidade 

demográfica nos bairros que receberão a linha, como mostra o mapa 9, amplia-se no sentido 

oeste-leste ou centro-bairro até o Sapopemba, daí em diante a densidade diminui – dada a área 

dos terrenos em relação à população, estes terrenos fazem parte do programa de proteção 

ambiental do GOVESP e da PMSP ou são “vazios urbanos”, i.e., propriedades ociosas. 

Segundo a Emplasa (2009) em 2009 de oeste para leste os bairros de Vila Prudente, São 

Lucas, Sapopemba, São Matheus e Cidade Tiradentes concentravam respectivamente 10.750 

hab./km2, 14.151 hab./km2, 20.859 hab./km2, 11.307 hab./km2 e 12.607 hab./km2. Entre 1997 

e 2007 no eixo sudeste, houve crescimento da população sentido oeste-leste, principalmente 

entre São Mateus e Cidade Tiradentes. Tal situação, com pouca perspectiva de alteração, 

contribui para o aumento da utilização da linha, pois a população se desloca no sentido 

inverso, além do adensamento populacional no entorno da linha e a atração de viagens de 

outros modais (como o ônibus) para as estações mais movimentadas. 

Os dados revelam um adensamento maior da população entre o São Lucas e 

Sapopemba. Esses bairros dependem duplamente do trajeto do monotrilho para o 

deslocamento de passageiros, pois o modal está localizado em suas principais avenidas 

interligando-as à Vila Prudente, às avenidas Anhaia Mello e Sapopemba que recebem viagens 

das linhas de ônibus municipais e intermunicipais, além do Terminal São Mateus que recebe 

passageiros tanto da Cidade Tiradentes quanto do entorno imediato aos dois bairros (pela 

interligação dos trólebus entre São Mateus e Santo André). 
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Tabela 3 - Linhas do monotrilho de maior capacidade em 2013 (existentes, em obras ou em projeto) 
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Tóquio	(Japão)	 Hitachi	 1964	 16,9	 11	 1,5	 3,3	 138.000	 10.512	 1.100	 -	

Osaka	(Japão)	 Hitachi	 1990/1997	 28,0	 18	 1,6	 6,5	 88.000	 -	 -	 -	

Tama	(Japão)	 Hitachi	 1998/2000	 16,0	 19	 0,8	 10,0	 106.000	 -	 415	 -	

Chongqing-Linha	2	
(China)	

Hitachi	+	
Changchun	

2005	 18,0	 18	 1,0	 3,5	 -	 -	 632												
1.292	

12.600	(4	carros)					
32.000	(8	carros)	

Chongqing-Linha	3	
(China)	

Hitachi	+	
Changchun	

2011	 55,5	 39	 1,4	 2,0	 500.000	 -	 962	 28.660	

Kuala	Lumpur	
(Malásia)	

Scomi	 2003	 8,6	 11	 0,8	 5,0	 65.000	 -	 430	 3.400	

Mumbai	(Índia)	 Scomi	 2014	 11,3	 11	 1,0	 3,0	 125.000	 8.300	(2031)	 569	 11.360	

Daegu-Linha	3			
(Coréia	do	Sul)		

Hitachi/	
Woojin	

2015	 26,0	 30	 0,8	 3,5	 -	 25.000	 398	 6.823	

Brasil	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

SP	–	Linha	15	
(Tiradentes)	

Bombardier	
2014	(t.I)/	2017	
(prev.	t.II)/	t.III	
indefinido	

26,7	 17	 1,4	 1,5	 550.000	 -	 1.002	 40.080	

SP	–	Linha	17	
(Aeroporto)	

Scomi/MPE			
(até	jan.	2016)	 indefinido	 17,4	 18	 0,9	 5,0	 252.000	 -	 400	 20.000***	

SP	–	Linha	18	(ABC)	 Indefinido	 -	 20,5	 18	 1,1	 2,0	 340.000	 -	 840	 21.640	
Fonte: Adaptado de GARCIA, 2014, p. 38.  
* Considerando 6 passageiros/m2, de acordo com especificações de cada fabricante. 
** Utilizamos os cálculos de Garcia (2014) cuja capacidade de sistema resulta da multiplicação do headway máximo (diferença de tempo entre as composições na estação) pela 
capacidade de composição. 
*** Na tabela original de Garcia (2014) a capacidade do sistema da Linha 17-Ouro era de 4.800 passageiros/hora/sentido, adaptamos a tabela com os dados do EIA-RIMA produzido 
pelo Metrô (ago./2010). 
Adaptação e atualização: Felipe Saluti Cardoso. 
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Mapa 9 - Evolução da Densidade Populacional da Área de Intervenção Metropolitana 

 
Fonte: GOVESP e METRÔ, nov. 2010, p. 112. 
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Embora esses dados se originem das pesquisas e documentos oficiais do GOVESP, a 

premissa da qual partem os pesquisadores do Metrô e da STM repousa na comparação da 

operação das linhas de ônibus e o potencial deslocamento de transportes, isolados das 

potenciais consequências associadas à construção da linha. Assim, foram analisados 
“em seu total, [que] na região operam 139 linhas de ônibus com frequência de 838 
on/h, sendo 121 linhas municipais (733 on/h) sob gestão da SPTrans, e que atendem 
aos bairros do Ipiranga, Vila Prudente, Parque São Lucas, Sacomã, Sapopemba, São 
Mateus, Parque São Rafael, Iguatemi, José Bonifácio e Cidade Tiradentes. As outras 
18 linhas intermunicipais (105 on/h) sob gestão da EMTU, são oriundas dos 
municípios de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Poá e 
acessam o município de São Paulo a partir do Largo de São Mateus, seguindo em 
direção ao centro do município” (GOVESP e METRÔ, nov. 2010, p. 61-2). 
 

Segundo os técnicos da Cia do Metrô, a proposta de capacidade máxima da linha é de 

48.000 passageiros por hora e por sentido, após a instalação de todos os trechos a linha 

operará de imediato com capacidade de 40.000 passageiros/hora/sentido. Isolando fatores 

externos e usando os dados oferecidos pelo Metrô, pode-se verificar que as principais 

avenidas no entorno da linha receberam, no período de estudo para construção da linha em 

2009, uma média de aproximadamente 838 ônibus/hora. Levando-se em consideração que os 

seis tipos de ônibus que circulam no Município de São Paulo estão divididos entre as frotas: 

de Micro-ônibus com capacidade de transporte de 21 passageiros, de Mini-ônibus com 41, de 

Midi-ônibus com 54, de Básico com 75, de Padron com 84, de Padron 15M com 102, de 

Articulado com 115, de Articulado 23M com 171 e o Biarticulado com 194.  

Tomando como referência a frota dos ônibus municipais e lembrando que o número 

máximo de passageiros segue a especificação (nem sempre cumprida) da PMSP e de 

instituições internacionais de transporte cuja lotação máxima é de 6 passageiros/m2, a média 

de passageiros/ônibus é de aproximadamente 70 a 80 pessoas, sem contar a saturação do 

transporte coletivo e a diferença entre as frotas de ônibus municipal e intermunicipal. Se a 

média de passageiros que utilizam transporte coletivo for multiplicada pela quantidade de 

veículos que potencialmente pode transportá-los para o entorno da linha, abstraindo, a título 

de exemplo, os horários de pico e tomando como referência a suposição do total de 838 on/h, 

a média de passageiros transportados por hora será de 58.660, isso se a referência da média de 

passageiros for de 70 pessoas por ônibus. Porém se a média do número de passageiros subisse 

de 70 para 80 por ônibus e por hora, a média potencial de passageiros passaria para 67.040. 

Todavia, ao isolarmos esses números para sua compreensão e se considerarmos que 

em horário de pico o sentido é único, como para a casa no entardecer e para o emprego no 

amanhecer, o número de potenciais passageiros por sentido excede, em 11.660 no primeiro 

exemplo e em 27.040 no segundo, os limites da linha. É ainda preciso ressaltar que com base 
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nos dados do Metrô no ano de 2009, o fluxo de passageiros no horário de pico da manhã 

correspondia a 37% dos usuários da linha, o restante seria composto por 56% lindeiro 

(deslocamento a pé) e 7% de conexão com metrô (GOVESP e METRÔ, nov. 2010)211. Ao 

considerarmos elementos vinculados à objetivação das viagens e de acordo com as condições 

do mercado e suas contradições, ao invés de abstrações calculadas para justificar a instalação 

da linha pelo sistema de monotrilho, seriam indispensáveis outros cálculos como a utilização 

de ônibus fretados, o uso de automóveis e a concentração de atividades econômicas ao redor 

das novas estações construídas o que altera o uso de solo, a intensificação das viagens, etc. De 

todo modo, o fluxo excedente de pessoas em ambos sentidos adotados ultrapassam a 

saturação simulada e erigem como uma realidade potencial. 

Embora a inexistência dos aspectos negativos do monotrilho nos documentos da Linha 

15, são propostas cinicamente reorganizações do transporte coletivo (municipal e 

intermunicipal) para promover a integração da intermodalidade dos sistemas, a racionalização 

do atendimento aos usuários e, assim, alterar os itinerários e frequências, extinguir linhas e 

reorientar o fluxo212. Em linhas gerais, a Linha 15 deve adaptar a realidade de transporte local 

à sua dinâmica e não o inverso, uma vez que os conteúdos das relações sociais são abstraídos 

para justificar a ideologia e a ação tanto dos capitais individuais envolvidos com a construção 

da linha quanto do Estado. 

É possível prematuramente afirmar que, na perspectiva dos técnicos limitados às 

lentes da divisão social do trabalho e sob a perspectiva operativa do planejamento e das 

alienações dele derivadas, os números somente reafirmam propostas já definidas. A estatística 

tornou-se a priori um instrumento para ser utilizado a posteriori, i.e., a fórmula da construção 

de argumentos e consensos devem reduzir a realidade aos simulacros de racionalidade técnica 

e ideológica pautada na matematização dos complexos reais para justificar estratégias 

econômicas e políticas. Tal complexo de relações subordina os projetos do Estado aos 

fantasmagóricos conceitos liberais de governança metropolitana, desenvolvimento regional e 

revitalização ou requalificação urbana. 
																																																								
211 Em relação aos desembarques, os dados são: cerca de 11% dos passageiros desembarcados utilizam os ônibus 
municipais e intermunicipais, 21% dos desembarques é lindeiro e 68% dos passageiros dirigem-se ao metrô (GOVESP 
e METRÔ, nov. 2010). A maior parte dos desembarques concentram-se na estação de Vila Prudente a única com 
conexão com metrô o que mostra o gargalo nesta estação e as estratégias do Metrô em contornar este problema através 
da construção de 2,1 km a mais de linha para conectar o sistema de monotrilho à estação Ipiranga da CPTM . 
212 Os critérios adotados pelo Metrô para reorganizar as linhas locais de transportes foram: 1. “linhas que oferecem 
atendimento diferenciado da Linha 2, serão mantidas” (GOVESP e METRÔ, nov. 2010, p. 65), deste modo os usuários 
não precisam utilizar a Linha 15 para chegar à Vila Prudente, mas utilizam o sistema local de ônibus; 2. “linhas cujos 
itinerários coincidem com o da Linha 2, serão extintas” (ibid., 65), com a extinção das linhas, o fluxo de passageiros 
que chegam às estações do monotrilho é menor, esta estratégia minimiza os embarques nas estações e/ou controla o 
número de passageiros a entrar no sistema e 3. “linhas com sobreposição em parte do itinerário da Linha 2, terão suas 
frequências reduzidas ou serão seccionadas na primeira estação de contato” (ibid., p. 65) 
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Sobre a capacidade máxima de transportes do monotrilho e ao comparar a sua 

implantação em diferentes localidades, Garcia (2014) afirma que é preciso encontrar os 

limites suportáveis de saturação e da frequência dos trens/composições (headway). Os limites 

da tecnologia do monotrilho relacionados à aceleração, desaceleração e frenagem determinam 

maior tempo de viagem e a frequência de trens circulando nas estações, pois “monotrilhos 

necessitam de maiores deslocamentos para vencer a inércia, o que dificulta a implantação de 

estações muito próximas” (GARCIA, 2014, p. 41). O mínimo de frequência entre as 

composições registrado a partir de experiências internacionais foi o da Linha 3 de Chongqing 

na China com 120 segundos. Dos monotrilhos da RMSP, em processo de construção e em 

projeto, a Linha 15-Prata foi projetada para ter o menor tempo de frequência, com 75 a 90 

segundos e 20 segundos de parada; seguindo como mostramos acima a tendências das linhas 1 

e 3 de metrô em São Paulo, mas com capacidade inferior de embarque (a lotação se mantém a 

mesma, de 6 passageiros/m2). Embora a Linha 15 seja o referencial do Metrô, a Linha 17-

Ouro operará com 300 segundos de frequência e a 18-Bronze com 120 segundos. 

A diminuição de frequência entre as composições indica que a linha operará utilizando 

sua capacidade máxima de velocidade para atender o deslocamento da população e liberar as 

plataformas. Do ponto de vista da perspectiva da minimização dos custos, a superlotação ou 

superutilização das linhas de monotrilho fundamenta os ganhos futuros com a bilheteria. A 

linha operará “em condições extremas, desde o princípio. Fator importante a ser considerado, 

uma vez que além de eliminar qualquer possibilidade de ampliação futura do atendimento, 

aumenta-se o custo operacional relativo” (GARCIA, 2014, p. 42). A impossibilidade de 

ampliação da linha e sua potencial saturação dificultam seu funcionamento, qualquer aumento 

na densidade das viagens possibilita a obsolescência e a potencial subutilização completa da 

linha, i.e., há a potencial reversão da superutilização à completa destruição. 

Porém, o custo operacional relativo do sistema de monotrilho recai sobre o Estado, 

pois as necessidades do direcionamento de energia, tempo e trabalho para redefinir vias de 

circulação, alterar o acesso às estações, criar projetos compatíveis à estrutura já instalada, etc. 

Apesar de partir de abordagens especificamente técnicas, Garcia (2014) quando trata da 

frequência da Linha 15-Prata chega a conclusões similares as aqui expostas quanto à 

depreciação precoce do uso. Diz o autor que 
“a linha 15 de São Paulo já vai iniciar sua operação com a capacidade saturada. 
Ainda que seja possível alcançar o índice pretendido de 40 mil passageiros/ hora – e 
que esse valor esteja na faixa de domínio do metrô /.../ esse feito só pode ser obtido 
em condições limítrofes. Segundo os parâmetros /.../, a faixa de capacidade mais 
apropriada para os monotrilhos está mais para a intermediária (de 4 mil a 20 mil 
usuários/ hora) do que para alta capacidade” (GARCIA, 2014, p. 42). 
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Apesar das potenciais e explosivas consequências de depreciação do valor de uso e 

dos usuários, a justificativa de implantação do monotrilho presente no EIA-RIMA (GOVESP 

e METRÔ, nov. 2010) ao ser apresentada através de abstrações matemáticas sobre o número 

de embarques, desembarques e carregamento da linha, naturalizam a intensidade do uso e a 

saturação como fatores externos ou inatingíveis. Entretanto, a negação subjetiva não altera a 

objetividade do processo. Como é possível verificar com auxílio da tabela 4, o carregamento 

da linha em 550.320 passageiros diários sustentaria hipoteticamente os gastos da Cia. do 

Metrô com sua implantação, a escolha do sistema de monotrilho e o retorno com a bilheteria, 

mas não resolveria o problema do deslocamento. 
Tabela 4 - Estimativa de demanda: Ano 2014 - Hora de Pico 

Estação	

Vila	Prudente	-	Hospital	Cidade	
Tiradentes	

Hospital	Cidade	Tiradentes	-	Vila	
Prudente	 Diário	

Emb.	 Desembar.	 Carreg.	 Emb.	 Desembar.	 Carreg.	

Vila	Prudente	 4.456	 -	 4.456	 -	 40.059	 0	 170.940	

Oratório	 278	 399	 4.335	 886	 1.105	 40.059	 10.250	

São	Lucas	 275	 863	 3.747	 2.588	 717	 40.278	 17.060	

Camilo	Haddad	 636	 116	 4.267	 716	 1.151	 38,407	 10.060	

Vila	Tolstoi	 392	 663	 3.996	 2.810	 1.714	 38.842	 21.430	

Vila	União		 225	 309	 3.912	 3.236	 686	 37.746	 17.110	

Jardim	Planalto	 491	 849	 3.554	 6.814	 761	 35.196	 34.230	

Sapopemba	 677	 230	 4.001	 1.191	 889	 29.143	 11.470	

Fazenda	da	Juta		 759	 225	 4.535	 1.400	 89	 28.840	 9.500	

São	Mateus		 902	 1.798	 3.639	 9.223	 2.586	 27.529	 55.750	

Iguatemi	 1.590	 390	 4.840	 643	 5.538	 20.881	 31.340	

Jequiriçá	 277	 691	 4.425	 4.764	 31	 25.776	 22.130	

Jacu-Pêssego	 158	 439	 4.143	 5.082	 2.439	 21.044	 31.170	

Enrico	Semer	 196	 282	 4.057	 1.942	 127	 18.401	 9.780	

Marcio	Beck	 537	 2.098	 2.496	 6.224	 160	 16.585	 34.630	

Cidade	Tiradentes	 85	 1.295	 1.285	 3.233	 1.671	 10.521	 24.130	

Hosp.	Cid.	Tiradentes	 -	 1.285	 0	 8.959	 -	 8959	 39.340	

Total	Sentido		 11.934	 11.934	 0	 59.722	 59.722	 0	 -	

Total	Geral		 71.656	 		 550.320	

Fonte: Metrô 2010 – Diretrizes Básicas de Projeto apud GOVESP e METRÔ, nov. 2010, p. 59. 
 

Os limites do uso até aqui expostos se cristalizam através da potencial depreciação do 

monotrilho em sua passagem de linha de média para alta capacidade e de sua relação com as 

circunstâncias de instalação e localização do modal de transporte entre São Paulo e o ABC 

Paulista, o que reorganiza o espaço no sentido do quadro geral da reprodução da metrópole. A 

destruição precoce do meio de transporte ocorre não somente pela construção da linha em 

áreas adensadas, mas pela latente atração de viagens que a produção da linha cria, pela 
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defasagem de construção de uma linha de transportes de alta capacidade nestas localidades e 

pelo acúmulo de problemas de transportes historicamente delineados. 

Estes aspectos revelam a saturação precoce e o potencial destrutivo da linha antes 

mesmo de sua completa produção. As projeções dos “cenários urbanos” e do planejamento 

metropolitano de transporte foram concebidas com uso de softwares que processam dados 

com formulações pré-ideadas em cenários urbanos hipotéticos e cujo telos foi definido pela 

finalidade racional da ordem e do custo mínimo. Neste mundo de fábulas, a hiperlotação 

resolveria a ausência estrutural de meios de transportes no eixo sudeste sem preconizar 

problemas adicionais que convertem a utilização da linha em força destrutiva.  

Postos os aspectos deletérios das linhas de monotrilho propostas pela STM e pelo 

Metrô de São Paulo, bem como sua incapacidade de resolver a histórica ausência de meios de 

transporte de alta capacidade nos bairros ocupados pela classe trabalhadora, podemos 

sumamente concluir que, em primeiro lugar, a dinâmica da queda tendencial da taxa de uso 

da qual o capital e o Estado, em consonância, realizam, amplia a valorização pela 

minimização dos custos de produção, mas deprecia o produto, daí a preocupação do Metrô e 

do GOVESP (nov. 2010) em diminuir o tempo das obras (como dos capitais individuais 

ligados as obras). Trata-se da reprodução da finalidade da empresa, como vimos no início 

deste capítulo, intimamente ligada às estratégias do Estado e dos capitais individuais 

associados a obras públicas em buscar na reprodução do espaço a produção alienada do valor.  

Em segundo lugar, os monotrilhos foram apresentados e vendidos como mercadorias 

versáteis com um projeto de metrópole e de cotidiano. Por isso, empresas de transporte como 

Hitachi, Scomi e Bombardier constituem o oligopólio do processo de produção e manutenção 

desses sistemas como ocorre com a produção de metrôs e equipamentos ferroviários, a 

exemplo da Siemens e da Alstom. Aliás, oligopólios nacionais da construção pesada e civil, 

tais como AOS, Queiroz Galvão, Mendes Júnior, CR Almeida, Odebrecht, mantêm contratos 

com o Estado para dar continuidades a obras de infraestrutura e obter rendimentos com sua 

valorização no mercado mundial. Assim, políticas públicas de transportes oferecem soluções 

vinculadas ao mercado para promover cidades, metrópoles, bairros e quadrantes específicos 

de urbanização padronizada como “vitrines do desenvolvimento no mercado mundializado”. 

Em terceiro, a universalização do valor corresponde igualmente à ampliação da 

tendência à produção destrutiva, não como uma regra geral, mas enquanto lei econômica 

relativa, particular, social e historicamente determinada da produção, incluindo a construção 

de infraestrutura e linhas de transportes cujos modelos são vendidos independente de suas 

demandas específicas. 
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4.2.1 A relação entre Estado e oligopólios na realização da produção destrutiva 

Dados estes três aspectos devemos agora nos voltar ao elemento comum a respeito da 

construção da Linha 15 em relação ao Estado e aos capitais individuais que devem garantir o 

enaltecimento do monotrilho como vitrine institucional e política para o primeiro, e potencial 

propaganda da reprodução da venda de infraestruturas como mercadoria para os segundos. 

Nos termos da reprodução econômica e do espaço, bem como da alienação política, a linha do 

monotrilho cumpre o papel de “revitalização urbana” associada à “governança metropolitana” 

e de promoção do urbanismo produtor de centralidades alienadas a ela intrínseca, 

transformando o projeto em vitrine para o mercado da “produção do espaço”. Por isso, a 

noção da Linha 15 como vitrine foi divulgada tanto pelo Metrô quanto pelas empresas 

responsáveis por sua construção, Queiroz Galvão, OAS e Bombardier, já que envolve a 

construção do espaço como negócio rentável e mundializado.  

As três empresas internacionalizadas exportam capitais, por isso a preocupação de 

seus representantes em enfatizar as obras e as cidades onde essas são inseridas como vitrines 

de projetos urbanos no mercado internacional. As empresas de construção pesada (brasileira) 

se destacaram no mercado com a ajuda do Estado desde a década de 1970213. 

Sobre os negócios econômicos na RMSP, após a abertura e divulgação das licitações 

para construção da Linha 15 que envolveu a participação de oligopólios nacionais e 

transnacionais e, posteriormente, a propaganda da construção do monotrilho em feiras 

internacionais, o projeto político e econômico da STM ultrapassava as barreiras institucionais. 

A STM e o Metrô oportunamente divulgaram o monotrilho e o projeto urbanístico inerente à 

Linha 15 na União Internacional de Transportes Públicos (UITP). Dada a promoção dos 

meios de transportes sobre trilhos e a alteração da capacidade do monotrilho de média para a 

alta, o projeto da Linha 15 se destacou na 60ª edição do Congresso Mundial de Mobilidade e 

Transporte Público realizado em Genebra (Suíça) no dia 28 de maio de 2013. A Cia do Metrô 

representando as intervenções urbanas da STM e do GOVESP recebeu o prêmio de “Inovação 

em Intermodalidade” pela conexão das linhas do metrô e do monotrilho na Vila Prudente, 

além deste prêmio outros foram entregues à empresa pública entre outros prêmios214. Segundo 

																																																								
213 Como vimos no capítulo 3, ressaltado por Santos e Sposito (2012), Fontes (2010) e Campos (2014), o crescimento 
das indústrias da construção civil e pesada nacional e sua internacionalização ocorrem desde os anos de 1970, mas 
cabe enfatizar, como faz Fontes (2010), que as “grandes empresas construtoras brasileiras – Odebrecht, Andrade 
Gutierrez, Camargo Corrêa, Mendes Júnior, Queiroz Galvão e OAS – iniciaram seu processo de transnacionalização 
na década de 1970, com forte apoio governamental, ainda sob a ditadura” (FONTES, 2010, p. 343). 
214 As traquitanas ideológicas de convencimento não atingiram somente o campo da arquitetura, do urbanismo e do 
transporte em si, mas, também, as redes sociais e os meios de comunicação. A premiação de Genebra concedeu à Cia 
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a divulgação do Relatório da Administração da Cia do Metrô noticiado em “O Estado de São 

Paulo” no dia 22 de março de 2014 (p. E1), o prêmio internacional lhe foi concedido devido 

ao ineditismo do monotrilho de alta capacidade. Entretanto, não foram questionados os riscos 

da nova modalidade de transporte, o atraso das obras e os sucessivos erros de projeto 

conforme demonstramos acima, muito menos a problemática da saturação da linha e sua 

potencial degeneração precoce de seu efeito útil que deveriam indicar os fatores negativos da 

construção da Linha 15. Embora, os aspectos negativos que envolvem a construção e o uso da 

linha, divulgava o Metrô que  
“Com [a] premiação, o Expresso Monotrilho Leste Linha-15 coloca São Paulo na 
vitrine do transporte público urbano mundial. A cidade será a primeira do mundo a 
implantar a tecnologia do novo modal de monotrilho de alta capacidade como 
sistema público de transporte massivo. Entre seus diferenciais estão alta capacidade 
de transporte em uma infraestrutura leve, de fácil construção, além da redução 
significativa do preço para construção e prazo de implantação”215. 
 

 A noção de vitrine corrobora com o horizonte das intervenções de transporte como 

elemento da reprodução do espaço, não só da intervenção das empresas públicas, mas dos 

capitais envolvidos com a construção da linha. Cada qual a seu modo, assume uma posição 

específica frente ao modal reafirmando a dimensão de vitrine e mercadoria a ser reproduzida 

com a finalidade de transformação do uso do espaço. Por isso, o destaque do modal em 

âmbito internacional e a preocupação dos segmentos responsáveis pela obra em manter sua 

identidade com o urbano, processo que renova a preocupação dos poderes econômicos e 

políticos dominantes em produzir o espaço como meio e condição de sua realização. Neste 

sentido a RMSP torna-se vitrine dos negócios que envolveram a construção da Linha 15.  

 Em entrevista para a revista da empresa Queiroz Galvão (nº. 5 de 2011), Carlos Alberto 

Mendes (diretor de contrato da empresa) enfatizou que a arquitetônica do meio de transporte 

privilegiaria a realização de um produto no mercado. A dimensão contraditória entre forma e 

																																																																																																																																																																													
do Metrô de São Paulo, na categoria “Crescendo com o Transporte Público” no quadro regional da América Latina, o 
prêmio de “Uso Inovador de novas tecnologias da informação: colaboração dos usuários para melhorar a operação de 
trens e estações”. O “mérito” da empresa pública foi utilizar as informações dos usuários por meio das redes sociais 
como o Facebook e o Twitter para realizar a pesquisa de satisfação. Em 2012, os dados apontam que dos 86% usuários 
do metrô que frequentemente utilizam a internet, desses 84% acessam a página das redes sociais do Metrô. Entretanto, 
se verificarmos a natureza destas intervenções não há novidade tecnológica. O uso de sugestões e caixa de reclamação 
é uma realidade das indústrias japonesas desde as décadas de 1960/70, as pesquisas no chão de fábrica e a criação de 
comissões eram constantes, o diálogo entre patrão e assalariado tinha como finalidade a domesticação dos operários 
através de pesquisas de satisfação sobre o método produtivo ou o controle de qualidade do processo de trabalho. Esse 
sistema foi incorporado às ciências da administração e gestão de pessoas que reproduzem a matriz just in time de 
produção para controlar dentro e fora da fábrica o trabalhador ou, como dizem nos meios empresariais, o 
“colaborador”. Em notícia da página da Cia do Metrô ainda há um tom de pretenso vanguardismo sobre a construção 
da Linha 15, a criação do Twitter (em 2009), seu perfil no Facebook e do SMS-Denúncia no ano de 2011. O último é 
uma forma ainda mais perniciosa de controle sobre a vida cotidiana supostamente colocada a serviço “pelos próprios 
usuários do Metrô” que podem denunciar vandalismos, comércios ilegais, delitos, etc., pelo celular. 
215  Texto extraído do site Metrô, para tanto ver: http://www.metro.sp.gov.br/noticias/monotrilho-da-linha-15-e-
inovacao-no-uso-de-redes-sociais-pelo-metro-sao-premiados-na-suica.fss, acessado em 10/mar./2014.  
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conteúdo é apresentada por Carlos Alberto Mendes quando sintetiza que a construção da 

Linha 15 “mostra o caráter estratégico da realização [dos investimentos], você não está 

entregando um produto, mas realizando um produto” (MENDES apud QUEIROZ GALVÃO, 

2011, p. 29), na acepção dos representantes do capital individual e de sua manutenção no 

mercado este novo produto ou “projeto é uma vitrine, tem uma visibilidade muito grande” 

(ibid., p. 29). A exposição de Mendes revela que a produção vinculada ao valor subordina as 

formas e a estrutura como dimensão das estratégias do capital. No mesmo artigo da revista 

interna da empresa Queiroz Galvão, Adriano Cunha (gerente de contrato da Queiroz Galvão) 

reproduz todo o discurso técnico do Metrô numa sintonia perspicaz com a dimensão da 

intervenção urbana da obra e da condição da produção do espaço como elemento essencial 

para as estratégias do capital e do Estado, aparentemente sem contradições e problemas. Da 

exposição de Cunha escapa o caráter ideológico e mercadológico da associação entre a 

Queiroz Galvão, a OAS e o Metrô, bem como a usurpação do futuro na qualidade da 

alienação do espaço. Sobre as obras, diz o gerente  
“Ali, com as primeiras intervenções de concreto erguidas, é possível visualizar o 
belo impacto que o empreendimento gera na paisagem urbana. O monotrilho tem 
vários elementos que lhe emprestam uma aparência futurista, que combina com uma 
grande metrópole como São Paulo. Um deles é o capitel, com um formato em v e de 
acentuada beleza plástica. ‘São Paulo é de concreto e vamos usar a beleza do 
concreto na construção” (CUNHA apud QUEIROZ GALVÃO, 2011, p. 30). 
 

 Segundo a perspectiva de Adriano Cunha, a afirmação da venda do espaço como 

mercadoria é sublinhada pelo caráter propagandístico da intervenção urbana. Para tanto, o 

gerente de contratos da Queiroz Galvão nega qualquer característica historicamente 

determinada da constituição do espaço, mas exalta o diferencial arquitetônico e a alteração do 

uso do espaço da nova linha. Na mesma reportagem Fernando Gomes, então responsável pelo 

contrato da Queiroz Galvão com o Metrô de São Paulo, sublinha que a imagem do monotrilho 

“agrega muito valor à imagem da empresa” (GOMES apud QUEIROZ GALVÃO, 2011, 30-

1). Por isso, Gomes conclui que “está priorizando o diálogo com a comunidade para a 

divulgação do projeto e esclarecimento de dúvidas sobre o novo modal” (ibid., p. 31). Este 

diálogo cria consensos para garantir a objetividade da racionalidade do poder público e dos 

capitais envolvidos com a obras sobre o espaço, nesta perspectiva, tal manobra minimizaria os 

“impactos sociais” ligados à construção da linha. 

Na mesma direção que os representantes institucionais da Queiroz Galvão e do Metrô, 

o gerente de contrato da OAS o sr. Antônio Carlos Nascimento, em entrevista à revista interna 

da empresa, relatam as especificações do monotrilho e indiretamente revela a preocupação em 

priorizar o valor a ser gerado e realizado com a construção da linha (no sentido da circulação 
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das mercadorias, compra e venda), bem como o desdobramento de atividades econômicas 

através das linhas de menor resistência à realização dos investimentos e seu rápido retorno, 

seja estatal ou de capitais individuais. Para estes representantes, independente da exploração 

do trabalho (da geração do valor), das consequências da construção de uma linha cuja 

capacidade está aquém do deslocamento populacional local e das transformações presentes 

nas intervenções sobre o espaço, a medida do valor de todas as coisas, incluindo o valor de 

uso é a demanda pela redução dos custos de produção e a ampliação das taxas de lucro. 

Logo, segundo o gerente da OAS, a Linha 15 e sua construção, por ser “totalmente suspensa, 

envolve menos desapropriações, além disso, comparado com o metrô, o custo e o tempo de 

execução são inferiores” (NASCIMENTO apud VIEIRA, jan. a jun. 2013, p. 35).  

A partir da leitura da posição dos representantes da Queiroz Galvão e da OAS revela-

se a força da vitrine institucional e mercadológica da aparência das formas arquitetônicas e da 

suposta minimização do tempo de obras, do menor custo sobre o efeito útil determinado da 

produção e seus resultados. Este complexo de determinações conduz às abstrações nada 

razoáveis da necessidade da automanutenção do mercado como álibi do projeto apagando 

subjetivamente qualquer substância social que compreenda as contradições inerentes ao valor 

e sua natureza destrutiva. A estratégia dos capitais individuais postas no cenário de 

reafirmação da reprodução global do capital efetivamente transforma os efeitos úteis em 

apêndices da mercadoria e do valor a ela embutido. Por isso, as explicações dominantes 

acerca da obra precisam situá-la na condição de valor de troca no âmbito da circulação, i.e., 

na relação de venda e compra. Partindo desta lógica cíclica, os aspectos diferenciadores do 

modal sintetizam-se em técnicas poupadora de custos (e conforto) e como vitrine de negócios 

tecnologicamente inovadores, pois, como afirmou Mészáros acerca da reprodução econômica 

global, o “capital define ‘útil’ e ‘utilidade’ em termos de vendabilidade: um imperativo que 

pode ser realizado sob a hegemonia e no domínio do próprio valor de troca” (MÉSZÁROS, 

2011, p. 660). A mágica do consentimento liberal (inúmeras vezes aqui ressaltada) não 

povoou somente as mentes dos engenheiros do Metrô, mas foi utilizada como medida da 

realização de empreendimentos econômicos desta magnitude, o que permite a produção de 

uma série de mistificações, inversões e vulgarizações que negam as características concretas 

do efeito útil produzido. Os engenheiros relegam para segundo plano as consequências do 

efeito útil e do valor de uso inerentes à construção real da linha, apontando somente para 

objetivações palatáveis e sem entraves à realização do valor (sua compra e venda no 

mercado). Sob esta lógica a síntese do artigo da revista da empresa Queiroz Galvão revela os 

elementos “motores” da formulação da construção da Linha 15, do seguinte modo:  
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“Os avanços tecnológicos efetuados pela Bombardier permitiram elevar o 
monotrilho à categoria de sistemas de transporte de média capacidade, silenciosos e 
esteticamente avançados, ideais para aplicação em corredores urbanos de utilização 
mista. A nova geração de sistemas de Monotrilho Innovia 300 permite transportar 
quase tantos passageiros como um metrô convencional, com prazos de construção e 
custos de instalação bastante inferiores” (QUEIROZ GALVÃO, 2011, p. 32). 
 

A produção da arquitetura tecnológica e esteticamente autorreferenciada não é uma 

novidade e se torna comum nas obras de grande magnitude, seja edifícios ou infraestrutura. 

Ao analisar a arquitetura de alta rentabilidade no mercado internacional, Pedro Arantes (2010) 

sublinha que a construção de edifícios geometricamente complexos “é um fenômeno 

recorrente nos projetos contemporâneos, no qual os edifícios se apresentam como totalidades 

em si, desgarrando-se da cidade, de qualquer contexto ou território” (ARANTES, 2010, p. 

175). A função dessa arquitetura ultrapassa os limites do “lugar e do local, são edifícios e 

infraestruturas transnacionais de circulação do capital” (ibid., p. 175). A interação entre 

estética e tecnologia confirma a produção arquitetônica subordinada ao monopólio de setores 

específicos refazendo localidades apropriadas à reprodução do valor.  

O hasteamento da tecnologia na qualidade de força onipotente sobre as ações humanas 

fundamenta, no pensamento dominante, a supressão de transformações estruturais pelo 

revolucionamento técnico. Para Mandel (1985), este aspecto da ideologia conservadora eleva 

a tecnologia “a um mecanismo completamente independente de todos os objetivos e decisões 

humanas, que age independentemente de estrutura e da dominação de classe, de forma 

automática como uma lei da natureza” (MANDEL, 1985, p. 353), reificando o uso da 

tecnologia. Os mesmos elementos ideológicos do enaltecimento da tecnologia (e da estética), 

como forma de resolução dos problemas estruturais do transporte, são utilizados pelos 

representantes de todo o consórcio responsável pela construção da Linha 15, principalmente 

pela Bombardier cujos negócios internacionais consubstanciam sua situação de monopólio 

exercido pela flexibilidade da produção de meios de transporte de massa. 

A propaganda da construção do monotrilho elaborada pela Bombardier (o CEML) ao 

Metrô pautou-se na “alta tecnologia” e na “inovação urbana” supostamente produzidos pelo 

“novo sistema”. Este contrato fez com que as estratégias da empresa canadense se voltassem a 

América Latina. A Bombardier introduziu uma planta industrial no Brasil em busca de 

mercados regionais e ampliação de negócios mundializados. Com a vitória da licitação 

pública para a construção da Linha 15, o então presidente da Bombardier Transportation 

Brazil, André Guyvarch216, declarou ao “O Estado de São Paulo” (PEREIRA, 01/out./2010, p. 

																																																								
216 Entre os anos de 2000 e 2004 o sr. Guyvarch presidiu o Grupo Alstom, a empresa francesa também é um 
monopólio no que diz respeito à produção de trens, metrôs e equipamentos metro-ferroviários. Ademais, a Alstom e a 



	 258 

B12) que o objetivo da empresa é a expansão da venda do monotrilho, por isso a implantação 

da fábrica nos “terrenos industriais ociosos” na cidade de Hortolândia, incluindo o edifício 

desativado da antiga Cobrasma (Companhia Brasileira de Materiais Ferroviários). A unidade 

produtiva da Bombardier no Brasil complementa uma estratégia mundial, seu parque 

industrial distribuído em 25 países e com outras 76 plantas, todas elas voltadas ao mercado 

internacional e objetivando estratégias regionais. 

No mesmo artigo José Ramos, então diretor da Bombardier, observou que o 

“monotrilho de São Paulo de alta capacidade será pioneiro no mundo” (RAMOS apud 

PEREIRA, 01/out/2010, p. B12), referindo-se ao mercado de novos produtos. Os 

representantes da Bombardier no país também observaram que a instalação da indústria e sua 

ampliação produtiva objetiva-se para a expansão do mercado regional e quiçá mundial, 

lembrando que este segmento da produção é extremamente seleto e controlado por oligopólios 

que tem o Estado como comprador (setor monopsônico). Na previsão de Guyvarch 
“o Brasil se tornará um importante centro de competência de monotrilhos, que 
atenderá toda a América Latina. A empresa fará transferência de tecnologia do 
modelo de alta capacidade, que será usado no Expresso Tiradentes, para nova 
unidade brasileira” (GUYVARCH apud PEREIRA, 01/out./2010, p. B12). 
 

A busca por dilatação dos negócios da Bombardier em vender seus equipamentos e 

projetos para Estados dispostos a pagar por um modelo e estratégia de intervenção urbana 

moderna e futurista surtiu efeito após a divulgação da venda dos monotrilhos ao Metrô de São 

Paulo. Em artigo publicado no dia 30 de agosto de 2014 na “Folha de São Paulo On Line”, o 

repórter André Monteiro relata que em “feiras internacionais, os trenzinhos brancos [do 

monotrilho] têm sido o destaque da companhia [Bombardier], que vendeu o modelo para 

Riad, na Arábia Saudita” 217 . A produção do monotrilho, em última análise, refere-se à 

abertura potencial de um mercado novo pautado na diferenciação espacial produzida pelo 

modal e seu efeito útil na qualidade de apêndice dos negócios urbanos. 

O setor de marketing da Bombardier exalta a inserção de seus modais de transporte 

(trens urbanos, metrôs, metrôs leves e monotrilhos) no espaço, criando um ambiente 

supostamente harmônico entre infraestrutura urbana, os veículos e a cidade, ou seja, produz-

se a imagem apologética de crescimento econômico. A título de exemplo, na página 

eletrônica da empresa, os veículos sobre trilhos e as tecnologias dos diferentes modais de 

transportes são expostos a partir das cidades e da “transformação” inerente à implantação 

																																																																																																																																																																													
Bombardier, estão entre as principais ganhadoras de licitações públicas no Estado de São Paulo seja para o Metrô ou 
para a CPTM, para tanto ver: METRÔ, 2012a e b e 2013a e b.  
217 Para acesso a reportagem, ver: http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/08/1508436-projeto-do-monotrilho-e-
vitrine-de-fabricante-para-novos-contratos.shtml, publicado em 30/ago./2014, acessado dia 12/12/2015.  
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destes veículos e da intervenção urbana que o precedeu. A respeito dos dois modelos mais 

atuais de monotrilho da Bombardier, os Innovia 200 e 300, segundo a equipe de marketing da 

empresa, estes são representantes da modernização de Las Vegas (EUA), São Paulo e Riad 

(Arábia Saudita), como podemos ver nas fotos 6, 7 e 8 extraídas da página da empresa.  

O modelo Innovia 200 produzido em 2004 para a “badalada” Strip de Las Vegas foi 

instalado com a finalidade de atender aos turistas de grandes empreendimentos hoteleiros. Na 

propaganda do modelo de transporte o “trenzinho branco” desfila ao lado de prédios 

espelhados como o MGM Grand (ver foto 6). Desta feita, a Bombardier ao associar o veículo 

à cidade, promoveu o monotrilho na qualidade de mercadoria própria de “centros urbanos 

modernos”, i.e., o efeito útil do monotrilho está subordinado à estética futurista de sua 

vitrine, a cidade de Las Vagas. 
Foto 6 - Linha de Las Vegas 
Strip (EUA) - Innovia 200 

 

Foto 7 - Linha 15 de São Paulo - 
Innovia 300 

 

Foto 8 - Linha de Riad (Arábia 
Saudita) - Innovia 300 

Fonte das fotos 6, 7 e 8: http://www.bombardier.com/en/transportation/products-services/rail-vehicles/automated-
monorails.html, acessado em 05/12/2014218. 
 

Para construção da Linha 15 a Bombardier (junto ao CEML) apresentou outro modelo 

de veículo do monotrilho, deste modo o Innovia 200 foi substituído por uma atualização, a 

princípio exclusiva para experiência de São Paulo, o Innovia 300. Dois aspectos são 

importantes para a mudança no modelo “tecnológico”, em primeiro lugar a alteração da 

capacidade de transportes (de média para alta) e, em segundo, a vitrine e plataforma de 

promoção do modelo no mercado mundial, a imagem do Innovia 200 atrelada a Las Vegas 

precisa ser alterada para tornar-se elemento de modernização de cidades “em crescimento” 

como São Paulo. Deixemos, por um instante, o marketing da Bombardier se pronunciar: 
“Os veículos de monotrilho Innovia 300 da Bombardier fornecem uma solução 
rentável e eficaz para cidades em crescimento. Altamente popular entre os 
passageiros, estes veículos premiados oferecem uma capacidade de transporte de 

																																																								
218 É importante fazer uma breve exposição a respeito das fotos 6, 7 e 8. Enquanto as fotos 6 e 7 foram tiradas dos 
monotrilhos em operação após a sua construção, certamente durante a inauguração ou dos testes com o modal, a foto 8 
é uma representação gráfica computadorizada. A foto 8 representa uma linha que ainda não foi construída, mas seu 
projeto já foi aprovado, por outro ângulo a projeção digitalizada da futura Linha de Riad favorece a sua divulgação em 
feiras e instituições internacionais, por isso a imagem foi produzida como simulacro da realidade. 
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massa confortável. Os veículos do monotrilho Innovia 300 movidos por colunas 
elevadas, dão aos passageiros uma vista memorável de seus arredores enquanto 
deslizam sobre o tráfego abaixo [grifos nossos]”219. 
 

A abertura da planta industrial da Bombardier em Hortolândia para a produção dos 

veículos da Linha 15 (ver foto 7) constitui parte da estratégia de dilatação dos investimentos 

da empresa no mercado internacional. Para tanto, o pioneirismo da Linha 15 é utilizado como 

vitrine para “uma solução rentável e de custo eficaz para cidades em crescimento”. A práxis 

do capital transnacional em realizar a sua autopromoção pela inovação tecnológica e pela 

inserção urbana do monotrilho são objetivações voltadas à perpetuação e reprodução deste 

segmento produtivo que busca novos contratos com diferentes países periféricos, conforme 

observado por Guyvarch ao mostrar o seu interesse imediato ao mercado latino americano.  

As preocupações de Guyvarch e dos representantes dos outros capitais envolvidos 

com a construção da Linha 15, revelam, portanto, que a venda da mercadoria a ser 

incorporada na qualidade de capital fixo das empresas públicas de transporte (ou privadas, se 

a linha for construída em caráter de alianças entre capitais e Estado, concessões públicas que 

autorizam a exploração das linhas ou se há o processo de privatização das linhas) justifica-se 

através da universalização e subsunção de ambos (mercadoria e capital fixo) ao valor de troca. 

A “alta capacidade de transporte” e os “baixos custos de produção” são vendidos como 

propaganda de uma “mercadoria excepcional” para ser consumida e reproduzir modelos de 

transportes em “cidades em crescimento” da América Latina, da Ásia e da África. A título de 

exemplo, foi este o destino da construção da linha de Riad na Arábia Saudita. O efeito útil dos 

modelos do monotrilho é determinado por sua adequação ao “custo rentável” que pode 

proporcionar uma estratégia comum e integrada entre capital e Estado. 

Na concepção dos representantes dos capitais individuais envolvidos com a construção 

da infraestrutura do monotrilho (incluindo as empresa públicas de transportes, como a Cia do 

Metrô), embora a realização econômica de seus negócios se efetivasse com a instalação do 

meio de transporte, a vitrine de exposição destes modais vem a ser a cidade, a potencial 

alteração do uso de solo e a valorização inerentes à reprodução do espaço; o último é, neste 

sentido, também alienado como uma mercadoria qualquer, pois entra no circuito da geração 

do valor e em sua realização. Ademais, a construção da infraestrutura e a sua venda para o 

Estado constituem dois momentos do processo de rotação do capital, a saber: 1. a produção 

dos componentes, veículos e das edificações da linha e, 2. a sua realização enquanto valor de 

troca através da circulação que é paga durante o processo de produção, i.e., completa-se o 
																																																								
219  Texto extraído da página da empresa, para tanto ver: http://www.bombardier.com/en/transportation/products-
services/rail-vehicles/automated-monorails.html, acessado em 05/12/2014. A tradução é de nossa responsabilidade. 
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movimento (P...M’-D’). Assim cada capital individual obtém parcelas do valor no decorrer da 

construção da linha.  

A vantagem dessas empresas em manter contratos com o Estado é a possibilidade 

(nem sempre real) da realização garantida do valor produzido e a transferência da 

obsolescência e da desvalorização do meio de transporte ao poder público. 

Em termos gerais, a produção destrutiva e a queda tendencial da taxa de uso ou dos 

efeitos úteis, como vimos, tornam-se elementos cada vez mais ativos na dinâmica da 

produção, da circulação e do movimento global de rotação do capital que correspondem à 

realização dos valores (de uso e troca). Portanto, historicamente, a tendência à produção 

destrutiva amplia-se de acordo com a “dependência do processo global de reprodução” 

(MÉSZÁROS, 2011, p. 684), o que faz da depreciação objetiva dos valores de uso “um fim 

em si mesma, já que é tomada como possibilidade de expansão ilimitada com base na 

premissa de que a própria taxa [de uso] pode ser reduzida sem grandes impedimentos” (ibid., 

p. 684). A base da reprodução global do capital se dilata qualitativamente pela generalização 

do valor de troca para todos os campos da produção. Não escapa da generalização do valor de 

troca a manipulação e o controle do poder político e os financiamentos estatais que envolvem 

a construção de uma infraestrutura voltada aos serviços coletivos e, igualmente, à reprodução 

das relações materiais e subjetivas do valor legitimando necessidades reais pela oferta de 

equipamentos, bens e serviços cuja realização e capacidade de resolução dos problemas 

sociais sejam fictícias. A objetivação destas contradições aparece na possível obsolescências 

do valor de uso das mercadorias e de diferentes formas do capital fixo, incluindo meios de 

transporte como o monotrilho, pois a sua depreciação está embutida no processo de produção. 

Por este ângulo, a capacidade e o potencial uso dos produtos, incluindo a cidade, os diferentes 

fragmentos que compõem desigualmente o tecido urbano e a infraestrutura que é inserida no 

(e faz parte do) espaço compreendem certa obsolescência, uma vez que estão sujeitas à 

reprodução global do capital e, deste modo, à realização do efeito útil alienado ao valor de 

troca. Este entre outros elementos vinculados à produção alienada do espaço, emerge, como o 

fetiche da cidade na qualidade de vitrine e o estranhamento aos efeitos úteis produzidos. 

 

4.2.2 A construção de consensos ou “a arte da persuasão e do convencimento” 

Para análise destes elementos basta uma última aproximação em relação ao discurso 

da Cia do Metrô em relação à Linha 15. Vale lembrar que, embora o projeto urbanístico 

inerente à linha tenha sido aceito por instituições internacionais e ganho, em 2013, prêmio em 

Genebra (no Congresso Mundial de Mobilidade e Transporte Público), os representantes e 
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técnicos das empresas públicas e privadas que financiaram e divulgaram reuniões e encontros 

internacionais de transportes estão, direta ou indiretamente, vinculados ao capital industrial 

cujo segmento principal é a produção de infraestrutura e meios de transporte. O evento mostra 

os interesses subordinados à realização exclusiva de negócios econômicos e tendências 

políticas dominantes, em outras palavras, estes indivíduos falam entre seus pares, representam 

e divulgam ideologias na mesma orientação (por mais distintas que pareçam ser). A respeito 

da formação destes técnicos, cientistas e especialistas cuja concepção e práxis estão a serviço 

do capital, Mészáros (2012) ressalta que sua formação está vinculada às “forças materiais 

correspondentes às determinações estruturais fundamentais da sociedade [e] produzem os 

‘homens de que eles precisam’ em cada aspecto da vida” (MÉSZÁROS, 2012, p. 283)220.  

Por mais alienada e fetichizada que seja a relação entre estes indivíduos e 

representantes do cientificismo tecnocrático e da política institucionalizada, eles encontram 

campo de interlocução entre comuns do ponto de vista ideológico221. 

A explicitação do projeto da Cia do Metrô e da STM para os moradores dos bairros 

por onde passa a linha, diferente de reuniões internacionais entre comuns, envolveu 

estratégias políticas na tentativa de construção de consensos entre diferentes. Em outras 

palavras, a divulgação do valor de uso excepcional (sic!) da Linha 15, cuja premissa vem a ser 

a criação de uma vitrine de negócios que embarca fragmentos da metrópole a serem 

realizados como valor de troca, precisou de manobras políticas orientadas à imposição do 

projeto e sua continuidade buscando anular qualquer forma de resistências da população que 

corresponde a um segmento heterogêneo da classe trabalhadora (praticamente de 

proletariados urbanos ou no limite da proletarização). 

Na perspectiva da criação de consensos, o GOVESP organizou um consórcio entre a 

PMSP, a Cia do Metrô, representantes da Bombardier, OAS, Queiroz Galvão e da empresa de 

consultoria Prime que preparou os materiais e fez a pesquisa para a elaboração do EIA-RIMA 
																																																								
220 Sobre o Estado e seus funcionários mais atuantes e graduados, diz Mandel (1985) que embora “não se deva 
identificar as origens de classe do Estado, a máquina estatal capitalista tem, não obstante, uma organização 
hierárquica correspondente à ordem da própria sociedade capitalista; os funcionários mais graduados, virtualmente 
sem exceção são de origem burguesa ou estão integrados na burguesia” (MANDEL, 1985, p. 345). A preocupação de 
Mandel é importante pois revela a natureza do papel de determinados representantes do poder político do capital no 
interior das relações extraeconômicas, i.e., a “ampliação do capital de ação das intervenções do Estado na vida 
econômica e social, e a progressão geométrica de leis, decretos, normas e regulamentações de todo tipo significa que 
os políticos profissionais não conseguem entender, na prática, toda a importância e finalidade de tanta legislação nova, 
para não mencionar sua formulação. O resultado disso é que o próprio governo, no sentido de ‘administração’, torna-se 
uma profissão que obedece às regras da divisão do trabalho” (ibid., 1985, p. 343-4), intrínseco a este processo estão as 
formas mais ou menos homogêneas dos interesses de diferentes classes, mas a predominância dos funcionários mais 
graduados e atuantes permite a “consolidação das condições gerais de valorização do capital, embora possa, ao 
mesmo tempo, arriscar interesses particulares mesmo de frações importantes da classe burguesa” (ibid., p. 344). Por 
esse motivo, a ideologia corresponde a um poder ligado à práxis também de técnicos e funcionários do Estado, como 
lembra Mandel (1985) e inúmeras vezes abordado de modo muito similar por Mészáros (1993 e 2012). 
221 Não estamos negando aqui os aspectos positivos da ciência nem propondo um neoludismo. 
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da linha. O consórcio tornou-se responsável pelas audiências públicas que foram realizadas 

entre fevereiro e março de 2011. É preciso ressaltar que o registro do início das obras da linha 

foi feito em novembro de 2009 durante a gestão de José Serra (PSDB) como governador do 

estado e de Gilberto Kassab (DEM) como prefeito da cidade de São Paulo. A proximidade 

entre essas duas instâncias do poder público permitiu a rápida autorização da construção da 

linha por parte da Secretaria do Meio Ambiente da PMSP, as obras foram iniciadas sem 

licitação prévia já que aproveitaram os contratos e documentos de impacto ambiental da 

Linha 2-Verde concedendo à empresa Queiroz Galvão dar continuidade às construções da 

linha. Contudo, ao invés do metrô, a STM e a Cia do Metrô alteraram o projeto e autorizaram 

a Queiroz Galvão a implantar as pilastras ou vigas guia do monotrilho entre as estações Vila 

Prudente e Oratório. O que antes correspondia aos lotes 9 e 10 da linha do metrô, passa a 

partir de 2009 a corresponder ao Trecho 1 da Linha 15-Prata222. A licitação pública para 

concessão da construção do Trecho 2 foi obtida pelo CEML que tinha (e ainda tem) a sua 

frente a empresa Queiroz Galvão, sob essas circunstâncias a construção das pilastras do 

monotrilho interligando as estações Oratório e São Mateus são iniciadas em junho de 2010. 

Ou seja, as audiências públicas ocorreram dois anos depois do início das obras do Trecho 1 e 

nove meses após a instalação das primeiras vigas que constituem o Trecho 2 da linha. 

As audiências públicas foram ordenadas sistematicamente para privilegiar a exposição 

dos representantes do GOVESP, da PMSP e das empresas envolvidas com as obras. Cada 

técnico apresentou o projeto durante 30 minutos, enquanto representantes de entidades civis 

tinham 5 minutos de exposição com teto máximo de 30 minutos para todas as entidades, cada 

morador podia expor em 2 minutos, num total de 60 minutos para que os moradores 

registrassem suas preocupações, críticas e sugestões. Os representantes do Estado e do capital 

tinham direito a mais 5 minutos de réplica e 15 minutos para fechamento e comentários finais. 

Entre os técnicos estavam presentes em todas as audiências o sr. Epaminondas Duarte Junior 

representando o Metrô, a STM e o GOVESP e o sr. Carlos Henrique Aranha, representante da 

PRIME Engenharia; presidindo a mesa diretora e mediando o debate estavam a sra. Helena 
																																																								
222 Como já abordamos, no decorrer das obras, o nome da linha foi alterado de 2-Verde para 15-Prata. A mudança de 
nome tem dois sentidos ou significados, o primeiro diz respeito à necessidade de manutenção dos contratos do Metrô 
com a empresa Queiroz Galvão, o contrato estabelecia que a empresa estenderia a Linha 2-Verde do metrô até a 
estação Oratório (lotes 9 e 10 do contrato), mudou-se o projeto para o monotrilho e manteve-se o contrato, a Queiroz 
Galvão foi a empresa que tomou frente no Consórcio Expresso Monotrilho Leste (entre OAS e Bombardier) e ganhou 
as licitações para a construção dos Trechos II e III das obras. O segundo ponto diz respeito ao status da linha como 
vitrine de bairros sofisticados, a Linha 2-Verde de metrô tem sua imagem vinculada a bairros como Vila Madalena, 
Paulista, Ipiranga, etc. sua imagem não poderia ser dissociada deste eixo, por isso não poderia corresponder à imagem 
de bairros como São Mateus, Sapopemba e Cidade Tiradentes, etc., a evidência a respeito da alteração do nome surge 
quando o projeto da Linha 15-Branca que interligará a Vila Prudente ao aeroporto de Guarulhos tem seu nome alterado 
para 2-Verde. No projeto, as estações são localizadas em bairros com altas de preço no mercado imobiliário como 
Anália Franco, Vila Formosa e Penha, abrindo uma fronteira de mercado no eixo sul-norte da zona leste. 
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Magoso, então coordenadora geral do conselho do verde e do meio ambiente e o sr. Eduardo 

Jorge Martins Alves Sobrinho, presidente do conselho municipal do meio ambiente e 

desenvolvimento sustentável representando a Secretaria do Meio Ambiente e a PMSP. O 

projeto da Linha 15 foi apresentado através do uso de gráficos, tabelas e imagens modeladas 

digitalmente para simular a paisagem do entorno das futuras estações. 

Nas audiências públicas a forma e o conteúdo do discurso apologético dos 

representantes do GOVESP (e para a construção de um consenso a respeito do projeto) tendia 

a instaurar a ideologia dominante para protocolar o papel formal da democracia 

representativa pautada em orientações já tomadas, em andamento e cujas consequências 

seriam, para os apologetas, inevitáveis. Segundo a exposição dos representantes do projeto, 

porém, as audiências correspondiam à participação e possibilidade de novas alterações do 

“empreendimento” pela simples presença da população. A exposição foi elaborada para 

engendrar na subjetividade certa empatia e a noção de beneficiamento com a introdução do 

monotrilho enquanto modal de transporte e modelo de urbanização. Dada essa condição, o 

uso hiperbólico de imagens, gráficos e tabelas garantiria a persuasão da população local 

através de simulações, modernidade produzida pelo Metrô, ou, como abordou o sr. 

Epaminondas Duarte Júnior durante a audiência pública realizada no dia 24 de fevereiro de 

2011 no CEU Alto Alegre do Jardim Laranjeira, o Metrô “promove uma reurbanização total, 

/.../ o Metrô produz, ou seja /.../ faz parte da cidade, ele não é um elemento sozinho, ele 

trabalha junto com os demais, ele faz praça, ele planta árvores, ele faz uma série de coisas” 

(DUARTE JÚNIOR apud CADES e PMSP, fev. 2011, p. 19)223.  

Números e projeções gráficas foram apresentados ao público sem o menor escrutínio 

de uma representação ilustrativa por parte dos técnicos; estes não explicaram a potencial 

alteração da vida cotidiana dos moradores com a implantação do meio de transporte e as 

condições das obras e do projeto urbano implícito ao novo modal. Pelo contrário, as projeções 

foram utilizadas como ferramentas de convencimento de que o futuro está atrelado ao 

pioneirismo da implantação de um modelo inovador de transporte e adequado à 

grandiosidade de São Paulo, e, mais uma vez, o tempo (futuro) é usurpado pela produção 

alienada do espaço. Isso sem contar com o discurso ecológico que justifica o modal de 

transportes e a mudança na qualidade de vida por intermédio de conceitos vazios de 

significado e conteúdo, tais como compensação ambiental e créditos de carbono. 

																																																								
223  A ata da audiência pública acima referida, encontra-se disponível no seguinte endereço eletrônico: 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/meio_ambiente/ATA_1_audpub_Linha2Verde.pdf, acessado 
em: 02/jan./2013. 
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Nas imagens do projeto do monotrilho, as paisagens locais foram editadas por meio do 

uso de softwares de modelagem para tornar o projeto agradável aos olhos da população 

local224. As estações, em particular a estação Oratório, foram modeladas num cenário de 

entorno arborizado para definir as ações do poder público como ambientalmente renovadoras, 

porém irreconhecíveis para os moradores se comparado à realidade (ver figura 9). 

O cenário de construção que os moradores e transeuntes presenciariam durante os anos 

das obras do monotrilho, ao contrário do que foi exposto, aparentava trincheiras de guerra 

com áreas de completa destruição, fossas e buracos no canteiro central, com partes do asfalto 

destruídos e o solo exposto em vários trechos, conforme as fotos 9, 10 e 11. A presença de 

operários e transeuntes misturava-se à poeira das obras e ao barro avermelhado dos horizontes 

de solo exposto e que se espalhava pelas calçadas e avenida, enquanto tapumes e faixas de 

isolamento desordenadamente colocadas escamoteavam relativamente a presença dos 

trabalhadores e dos contêineres utilizados como alojamento dos operários e engenheiros da 

obra, somente no horário do almoço era possível ver os trabalhadores que se deitavam nas 

calçadas junto a seus capacetes e ao lado da obra esperando para voltar à jornada de trabalho. 

Longe dos modelos digitais de desenvolvimento urbano com cenários desenhados para 

apresentações ordinárias do GOVESP, da PMSP e do CEML em que desaparecem os 

processos de trabalho, o que se viu durante as obras da linha foi uma paisagem de construção 

e destruição. O barulho e o ruído estridente das máquinas e ferramentas em movimento 

cortavam o ar e, ao mesmo tempo, manifestavam o ritmo alucinado e desigualmente 

disciplinado do processo de trabalho da construção pesada e civil que envolvia a construção 

das vigas de sustentação dos trens, das estações, dos edifícios para alocar os equipamentos 

técnicos, do pátio de manobras e do alojamento dos veículos, tudo isso somado à alteração 

das vias locais de transporte com placas de sinalização ocupando o canteiro central ou metade 

das pistas, o congestionamento e a aglomeração de pessoas em horários de pico e a alteração 

do trajeto e escala das linhas de ônibus. 

Porém, na exposição dos técnicos do Metrô e da PMSP, a metrópole foi simulada 

como sendo asséptica, limpa de inconvenientes e reduzida a palmeiras, vias de circulação 

vazias com edifícios operacionais espelhadas e estações com desenho arrojado, além do fundo 

exótico de mata tropical atlântica como se a vida nos bairros fosse transformada por um passe 

de mágica do planeamento territorial e pelas intervenções urbanas. 

																																																								
224 O material preparado pela Cia do Metrô e produzido em PowerPoint encontra-se disponível nas subprefeituras de 
Vila Prudente e São Mateus. As imagens são as mesmas encontradas no EIA-RIMA (GOVESP e METRÔ, nov. 2010), 
por serem as mesmas e para melhor visualização e resolução das figuras optamos em utilizar o material do EIA-RIMA.  
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Figura 9 - Configuração básica do edifício de apoio operacional - Estação Oratório 

 
Fonte: GOVESP e METRÔ, nov. 2010, p. 93. 
 
Foto 9 - Construção da Estação 
Oratório 

 

Foto 10 - Construção da Estação 
Vila Prudente 

 

Foto 11 - Construção da Estação 
Vila Prudente 

Fonte das fotos 9, 10 e 11: Felipe Saluti Cardoso, retiradas em 12 de março de 2014. 
 

Os mesmos recursos foram utilizados para defender o uso do modal em relação a 

outros meios de transportes, por isso o monotrilho foi comparado ao corredor e faixa 

exclusiva de ônibus, como mostra a figura 10. Essa projeção representa a substituição de um 

modelo por outro, resultado do acordo feito entre PMSP e GOVESP para redefinir o projeto 

do “Expresso Tiradentes” transferindo a responsabilidade para a Cia do Metrô. O cenário 

projetado por softwares de modelagem, as vias de circulação compõem uma simulação de 

fundo branco reduzindo a vida urbana a objetos repetidos graficamente como símbolos de 

automóveis e pessoas, são excluídas quaisquer marcas que façam alguma menção à realidade 

singular do cotidiano, negando-se, assim, a objetividade do espaço vivido. Trata-se da 

concepção de um espaço abstrato e abstergido dos elementos concretos que compõem os 

antagonismos presentes na realidade sociohistórica e na produção de uma geografia urbana. 
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Figura 10 - Comparativo entre modais: corredor de ônibus e monotrilho 

 
Fonte: GOVESP e METRÔ, nov. 2010, p. 52. 
 

A representação dos meios de transporte foi dividida em três situações de tráfego e 

condições distintas de utilização dos modais. A primeira referia-se ao uso exclusivo do 

automóvel, já a segunda condizia com a inclusão do corredor de ônibus à paisagem e, a 

terceira, à utilização do monotrilho. Nas duas últimas, aparecem símbolos de árvores para 

simular a intervenção urbana, seja no nível local (PMSP) ou metropolitano (GOVESP) para 

alterar a paisagem. Essas simulações foram acompanhadas dos conceitos sem conteúdos de 

meio ambiente, sustentabilidade, qualidade de vida, cidadania e requalificação urbana. 

Propositadamente, entretanto, não foram utilizadas comparações do monotrilho com 

outros meios de transporte sobre trilhos como o metrô, o metrô leve ou o trem urbano. A 

simulação, portanto, negou qualquer aproximação comparativa da alteração do cotidiano pela 

introdução do metrô, negação cuja finalidade foi suplantar na subjetividade dos indivíduos a 

aceitação do monotrilho como efeito útil adequado à condição da localização da linha, da 
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população (enquanto classe) que irá utilizá-la e do projeto de reurbanização total do Metrô. 

Embora com elementos muito próximos da valorização e desenvolvimento local, o discurso 

promovido nas audiências públicas diferencia-se daquele que expunha a cidade como vitrine e 

o monotrilho como negócio. Na arguição feita pelos representantes institucionais do Estado, 

nas audiências públicas desaparece da argumentação a diminuição dos custos para justificar a 

construção da linha, porém no plano da metafísica liberal da harmonização racional e entropia 

do espaço, somente a urbanização total e induzida, a velocidade das obras e a modernização 

da vida cotidiana erigiam no discurso dos representantes do Estado do capital como álibi em 

defesa do benefício homogêneo para todos.  

A estratégia política dominante aprimora a produção de consensos, ou, nas palavras de 

Mészáros (2012), “um consenso é na verdade o resultado, imposto de maneira mais ou menos 

unilateral das relações de poder dominantes” (MÉSZÁROS, 2012, p. 84). Todo o processo de 

construção das audiências públicas, foi formatado de acordo com a perspectiva da 

inevitabilidade em relação ao andamento do projeto, fosse das obras ou da função da linha. 

Assim, as audiências objetivaram-se como mecanismos da política alienante que cinde a 

realidade num duplo mundo ao afirmar: o suposto poder universal (universalizante e abstrato) 

do Estado em realizar projetos de interesses “comuns” e a base contraditória entre diferentes, 

de modo a negá-la enquanto elemento estruturador das relações sociais capitalistas. 

Sob a tônica desta condição e, embora, a relação de poder ocorra, não se pode perder 

de vista que a ideologia imperante surge como imposição mais ou menos unilateral das classes 

dominantes. Porém, a realidade concreta pode ser absorvida de modo múltiplo, já que é ela 

síntese de múltiplas determinações e unidade do diverso, por isso, precisa ser também 

apreendida enquanto tal. Por este ângulo, manifestações de oposição ocorreram dentro e fora 

nas audiências públicas, pois ao partir de perspectivas categoriais e de posições distintas 

àquelas do discurso dos representantes do “empreendimento”, tornou-se possível a crítica ao 

conteúdo social e político da construção da linha. Crítica pertinente, pois revela a natureza de 

classe e hegemônica da intervenção urbana proposta pelo Estado e as potenciais 

consequências de tal práxis. 

Manifestações contrárias às obras foram registradas dentro e fora das audiências 

públicas. Entre elas, vale ressaltar, a argumentação do sr. Carlos Vieira (trabalhador e 

morador do bairro Jardim Laranjeiras) que ao se pronunciar sobre o monotrilho e o projeto 

urbano correspondente à Linha 15, declarou, com lucidez, que: 
“o modelo de transporte que já vem saturado, para uma população cansada, com 
sofrimento eterno, /.../ por transporte na cidade, vão nos pendurar numa araponga de 
12 a 15 metros de altura, com 23 km de concreto nas nossas fachadas, /.../ ele 
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apresenta a montagem feita pela Avenida Sapopemba, é um minhocão sim, é um 
grande minhocão, de 24 km de comprimento, é um grande minhocão para aquela 
família que vai abrir /.../ sua janela do apartamento, e vai ver naquele minhocão, o 
concreto bem na sua cara, essa vai ser a sua paisagem /.../ vai ficar eternamente 
consagrada na vida dos moradores, além de não atender à demanda da nossa região, 
um VLT (Veiculo Leve sobre Trilho) traz uma preocupação, ao senhor expositor do 
Metrô, em nenhum momento foi citada a questão da segurança desse transporte, em 
nenhum minuto aqui dessa exposição ficou claro, leva 48 mil sentido hora, /.../ 
estamos adquirindo um modelo de transporte para essa cidade, ou estamos 
adquirindo uma dor de cabeça /.../ São Paulo será a cobaia de uma situação que não 
está na pauta do dia /.../ o Metrô enterrado além de ser mais barato, traz o 
desenvolvimento que todos os moradores pretendem, traz segurança, o conforto e a 
confiabilidade, portanto esse modelo de transporte agora não cabe na nossa região, 
não cabe na nossa demanda, ele cabe exatamente no Morumbi, porque vai andar 
vazio porque tem os bacanas que precisam passear no trenzinho da Disney, 
obrigado” (VIEIRA apud CADES e PMSP, fev. 2011, p. 14-5). 
 

 Apesar das lacunas, a linguagem coloquial, a ausência de plena consciência de sua 

argumentação e a ausência de elementos constituintes das contradições do projeto da linha e 

das intervenções urbanas, o sr. Carlos Vieira conseguiu penetrar no esqueleto da 

argumentação dos representantes institucionais, sobretudo para além da aparência de 

modernidade da vida cotidiana, da conveniência ideológica dominante e de consensos 

fabricados para se chegar no controle. Ao relatar os aspectos cotidianos do uso do modelo de 

transporte em sua exposição, Vieira enaltece dois aspectos concretos que permitem inverter o 

jogo de lógica dos representantes institucionais do Estado. Em primeiro lugar. aproxima-se da 

potencial saturação e (in)segurança do monotrilho na qualidade de seu efeito útil (valor de 

uso) e o caráter depreciativo do usuário deste meio de transporte que, diga-se de passagem, 

não é qualquer sujeito. Este aspecto é ressaltado em sua exposição quando afirma 

especificamente que o meio de transporte enquanto “araponga de 12 a 14 metros de altura, 

com 23 km de concreto nas nossas fachadas” consegue levar somente “48 mil [passageiros] 

sentido hora” e, cuja infraestrutura, “não cabe na nossa região, não cabe na nossa demanda”. 

Em segundo lugar, explicita a natureza de classe do projeto da linha quando se refere à 

“população cansada, com sofrimento eterno” e que será “cobaia de uma situação que não está 

na pauta do dia”, o que não condiz com soluções reais para do problema, mas uma resolução 

abstrata que reproduz os problemas de transporte, i.e., o projeto da classe dominante efetua-se 

novamente como remendo para a situação de vida degradante do proletariado urbano. 

 Dados os elementos de crítica à construção do monotrilho, em consonância ao que foi 

até aqui exposto, no que diz respeito às determinações particulares da reprodução capitalista 

do espaço e da tendência à subsunção do valor de uso ao de troca, está mais do que patente a 

natureza destrutiva da linha em questão, tanto do ponto de vista objetivo quanto da tentativa 

de suplantar subjetividades. Sob vários ângulos, o projeto da Linha 15, por atender a trama de 
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determinações econômicas e políticas específicas, realiza-se enquanto finalidade racional do 

valor de troca e da falaciosa governança metropolitana, mas não como meio de transporte.  

Ao abordamos os vários ângulos em relação à construção da Linha 15, principalmente 

no que diz respeito à reprodução do capital a partir dos elementos que permitem a realização 

do valor de troca, aproximamo-nos e apreendemos a tendência preconizada por Mészáros 

(2011) de que o capital, nas condições atuais de generalização do valor de troca, “põe em 

movimento não apenas grandes potenciais produtivos, mas também, simultaneamente, forças 

maciças tanto diversificadas como destrutivas” (MÉSZÁROS, 2011, p. 676) 

Aliás, partindo destes elementos como pressupostos objetivos da finalidade racional 

política e econômica voltada ao valor de troca e, portanto, alienada, podemos afirmar que há 

uma estratégia diferencial da construção da linha que envolve a realização da governança e de 

um urbanismo de caráter metropolitano o que atendeu aos interesses de vários segmentos do 

capital produtivo, como as indústrias da construção civil e metroferroviária. Porém, outro 

elemento da estratégia do GOVESP, da STM e da Cia do Metrô no sentido da reprodução do 

espaço e sua realização econômica pautou-se na ampliação das 
“transformações urbanas no entorno das estações e ao longo do traçado, atraindo 
empreendimentos imobiliários residenciais e de comércio e serviços, consolidando a 
verticalização que hoje já se observa na região mais próxima ao centro, com o 
mercado imobiliário se expandindo nas franjas do centro expandido rumo ao leste da 
cidade” (GOVESP e METRÔ, nov. 2010, p. 333).  
 

Portanto, como é apresentado no documento oficial do GOVESP, a forma e o 

conteúdo das estratégias da construção da linha, no sentido da valorização do espaço e sua 

reconversão em mercadoria, atendem aos segmentos do mercado imobiliário que se 

beneficiam da produção de centralidades alienadas. Mas, para apreender este processo basta 

uma aproximação da alteração imediata da morfologia de Vila Prudente e dos elementos que 

levam ao aprofundamento do fetiche da centralidade e da relação alienada de sua produção. 
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5. A centralidade alienada da Vila Prudente: alteração da morfologia e a 
reprodução do espaço metropolitano 
 

“Como é preciso abrir fronteiras para o imobiliário, o urbanismo que se coloca como 
hegemônico não é o que pretende regular a cidade, tornando-a rigidamente 
funcional, mas, sim, aquele que se assenta no discurso da atração de ‘investimentos 
globais’, para os quais é preciso (re)qualificar parcelas dos espaços urbanos” 
(ALVAREZ, 2013, p. 118). 

 
A objetividade hegemônica posta pela razão política do urbanismo de caráter 

metropolitano, inerente às obras de transportes do GOVESP, está, como vimos, vinculada à 

pressão dos investimentos no mercado imobiliário e à articulação dos negócios elaborados por 

segmentos das classes sociais dominantes que vivem do crescimento desta fração do capital e 

da especulação subjacente à produção do espaço. Embora as estratégias de diferentes esferas 

da objetivação social convirjam na produção alienada do espaço, há aí, não obstante, uma 

articulação desigual de forças políticas e econômicas que precisam ser mencionadas. 

De modo geral, mas intensificado no momento histórico atual (da mundialização do 

capital), as intervenções do Estado orientam-se na tentativa de manutenção da suposta 

coerência estrutural da divisão social do trabalho e da unidade contraditória entre produção, 

distribuição, consumo e troca atuando de modo desigual em cada período e ciclo da 

reprodução econômica e do processo de acumulação. Dada a posição relativa de controle e 

mediação das relações entre as diferentes classes sociais e seus interesses antagônicos, o 

poder público atua em diferentes escalas de intervenção, podendo articular de modo 

econômico e extraeconômico forças sociais para criar certa coesão espacial do território, 

mesmo que abstrata, desigual e incompleta. Isso não ocorre em compasso estrito com 

mercado, uma vez que há na sociedade de classes tensões e forças contrapostas que 

indiretamente pressionam o poder público em criar mecanismos que temporariamente 

mitigam a atuação do mercado. Porém, o Estado ao articular de modo mais ou menos 

unilateral as relações dominantes, precisa fazê-lo no interior da divisão social do trabalho da 

qual deriva e intervém (tentando mantê-la como unidade). Este processo é hoje perceptível, 

como vimos no primeiro capítulo, no planejamento da STM e cujas razões política e 

ideológica também repousam nas intervenções urbanas de transportes que precisam englobar 

as condições gerais de reprodução do capital, incluindo segmentos do mercado imobiliário. 

Para maior aproximação deste processo, voltemos ao caso do projeto da Linha 15. A 

razão política (e econômica) para a construção da linha confere ao mercado imobiliário um 

lugar especial, dada a sua pressão sobre o Estado. Sob a orientação do GOVESP, a STM, ao 

projetar meios de transportes de média e alta capacidade para o eixo sudeste da capital da 
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metrópole, encontrou no mercado a medida. Medida que se tornou base do projeto no que diz 

respeito à “incorporação de parcelas da zona leste aos distritos de negócios da cidade 

[promovendo a] transformação de maior importância para o desenvolvimento espacialmente 

mais equilibrado da metrópole” (GOVESP e METRÔ, nov. 2010, p. 333). Por equilíbrio 

espacial, os tecnocratas do poder público entendem a reprodução do espaço enquanto nódulo 

que redistribui atividades e abrem fronteiras no interior da metrópole para reabsorção de áreas 

tidas como desvalorizadas e obsoletas pelo mercado imobiliário. Os projetos de transportes 

metropolitanos, segundo os tecnocratas, estabelecem ganhos para o mercado e, como não 

poderia deixar de ser, buscam mudanças permanentes e irreversíveis, de “magnitude grande e 

grau de relevância média” (ibid., p. 333), convertendo o espaço a instrumento econômico e 

político da interação entre Estado e mercado, no contexto da unidade da metrópole. 

A proposta de adensamento seletivo da população nas centralidades espaciais 

definidas pelos instrumentos urbanísticos do poder público (PDE e Estatuto da Cidade) 

utilizados pela STM através do Plano Integrado de Transportes Urbanos do GOVESP que, do 

ponto de vista dos representantes da PMSP e do GOVESP mesmo de partidos políticos 

diferentes, revelam que a estratégia política da secretaria fundamenta-se num projeto de classe 

compraz à forma de ampliação dos investimentos no mercado imobiliário cujo pano de fundo 

é a criação de uma segregação social induzida e institucionalizada da qual a reprodução da 

população dar-se-ia sobre a mesma dinâmica e pressupostos. Assim, segundo os técnicos da 

STM, a coerência espacial da metrópole baseia-se no intento de 
“promover o adensamento seletivo em centralidades providas de facilidades de 
transporte, em especial de alta capacidade, é uma política complementar adequada e 
fundamental no intuito de trazer avanços na questão da mobilidade urbana de uma 
metrópole. Não existe desenvolvimento urbano sem consideração de políticas de 
transportes assim como não se desenvolvem planos de transporte sem se valer de 
políticas de uso do solo como medidas associadas” (GOVESP e STM, 2013a, p. 70). 
 

Na perspectiva do GOVESP, a produção de centralidades levaria ao estímulo do 

deslocamento homogêneo e harmonioso da construção civil. Nesta perspectiva, a livre 

concorrência levaria à produção equilibrada e equitativa do espaço do ponto de vista do valor 

de troca, negando o valor de uso e as contradições que precedem e são consequências deste 

processo. Pressuposto que, segundo os especialistas do governo, permitiria ao mercado 

autorregular a distribuição das atividades econômicas, de seus rendimentos e preços e da 

população, seccionando a metrópole em fragmentos hierarquizados de classes sociais. 

A construção do monotrilho e as intervenções urbanas de caráter metropolitano 

propostas pela STM e pela Cia do Metrô ao invés de ofertar meios de transportes compatíveis 

às áreas mais distantes do delimitado centro expandido, objetivam a suposta “coesão espacial” 
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com a promoção de centralidades que condizem com a perspectiva da relação harmônica entre 

a redistribuição da população por faixa de renda, através do adensamento seletivo pelo 

mercado imobiliário que criaria frentes de oferta de habitação, sendo o último, para os 

técnicos, elemento estruturador do abstrato “desenvolvimento urbano e local”. O urbanismo 

de caráter metropolitano proposto para São Paulo, portanto, corresponde à reprodução da 

desigualdade histórica e, como vimos, socialmente determinada sendo o planejamento a 

institucionalização das formas alienadas de produção do espaço. Para ver este processo basta 

voltarmos ao projeto da Linha 15 que, de certa forma, reafirma processos já em andamento no 

momento que secciona a construção da linha em trechos e estabelece centralidades voltadas à 

medida do mercado, deixemos por um instante os próprios representantes do GOVESP e do 

Metrô se pronunciarem,  
“Apenas [a] Vila Prudente revela intensa atividade do mercado imobiliário 
principalmente ao longo da Av. Prof. Luiz Ignácio de Anhaia Mello. A implantação 
da Linha 2-Verde, ao ampliar a acessibilidade das áreas de influência deverá alterar 
[ou intensificar] esse quadro de mercado imobiliário, atraindo investimentos na 
verticalização do entorno” (GOVESP e METRÔ, nov. 2010, p. 161). 
 

O fundamento deste projeto de natureza política e econômica, contudo, repousa na 

busca por centralidades tidas como obsoletas, de localização e situação propícias para a 

alteração do uso do espaço, tornando-o insumo no mercado imobiliário. Com áreas tidas 

desvalorizadas, pela desconcentração industrial decorrente das reestruturações produtivas dos 

anos de 1990, as edificações industriais acumuladas, habitações populares, galpões e prédios 

ligados às formas diferenciadas de uso comercial e outros tantos terrenos que fazem parte da 

estruturas urbanas, precisam ser reabsorvidos pelo mercado, como vimos nos capítulos 1 e 2. 

Centralidades são constituídas a partir de sua situação no quadro complexo da urbanização e 

no âmbito de determinações históricas específicas, por intermédio das intervenções urbanas e 

da produção de infraestruturas, que as reorganiza, sendo assim alienadas ao mercado e 

transformadas em núcleos das novas fronteiras de valorização imobiliária.  

A centralidade espacial de Vila Prudente converteu-se em frente de negócios para o 

mercado imobiliário ou, como afirmam os técnicos do GOVESP, ponto de ligação entre a 

zona leste e os “distritos de negócios” da RMSP (leia-se o quadrante sudoeste de São Paulo). 

Para tanto, os técnicos da STM reeditaram os instrumentos jurídicos do PDE e do Estatuto da 

Cidade para converter o espaço da metrópole ao controle institucional criando meios para a 

realização da governança metropolitana, assim  
“as áreas de intervenção urbana (AIU) no entorno do sistema sobre trilhos podem 
ser utilizadas para buscar um maior balanceamento da localização de população e 
das atividades, propiciando um desenvolvimento equilibrado com redução dos 
deslocamentos da população /.../ A própria implantação de uma linha de alta/média 
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capacidade já é indutora da região na qual se instala. Com vistas a otimizar o pleno 
desenvolvimento das funções da cidade” (ibid., p. 70). 
 

Pleno desenvolvimento e funções da cidade podem ser lidos como redimensionamento 

da segregação no entorno das centralidades da AIU, ampliando a gentrificação, como ocorreu 

no centro expandido e em outras áreas da cidade. A base da reprodução legal das intervenções 

urbanas transformou os instrumentos institucionais municipais, devido às estratégias do 

GOVESP e à atuação da STM, em parâmetro urbanístico para toda metrópole. 

A respeito da indução da segregação e da gentrificação orquestrada pela construção 

dos meios de transportes basta uma aproximação ao projeto da Linha 15. Como mostra o 

mapa 10, a situação da Vila Prudente (divisando as zonas leste e sul/sudeste da cidade de São 

Paulo com o ABC Paulista) apresentava pequenas ilhas de concentração da população de 

média e alta renda, segundo os dados apresentados no EIA RIMA (GOVESP e METRÔ, nov. 

de 2010) e de acordo com o censo de 2000, que foi a base de pesquisa para o 

desenvolvimento do projeto da linha, nessas ilhas e pequenos arquipélagos de modernidade 

cada responsável por família tinha em média uma renda mensal entre 11 e 20, e em alguns 

casos a renda ultrapassa os 21 salários mínimos. Em contrapartida, ao longo da Linha 15 e das 

“ilhas de modernidade” presentes nos eixos das principais vias de circulação, a população 

predominante era e ainda é de baixa renda cujo responsável por família obtinha de 3 a 7 

salários mínimos. A busca pela coesão espacial e o projeto de adensamento seletivo da 

metrópole, a partir da centralidade da Vila Prudente, realiza-se, também, como gentrificação 

ou intensificação da segregação populacional por faixa de renda, pois objetiva-se a ampliação 

das ilhas de modernidade como centralidades alienáveis aos investimentos privados225. 

Por isso, a construção da Linha 15 dá continuidade a gentrificação desordenada e 

posta em andamento pelas violentas forças do mercado imobiliário (desde os anos de 1990). 

Os técnicos de diferentes níveis de governo (principalmente municipal e estadual) haviam 

intentado, através de obras de transportes, reorganizar os fragmentos do espaço metropolitano 

na zona leste da cidade de São Paulo, porém reeditando as antigas e malogradas obras de 

transportes da PMSP (do Fura-Fila ao Expresso Tiradentes) e antecipando, em escala 

ampliada, a interligação às intervenções da PMSP como a OUC Mooca-Vila Carioca (Bairros 

do Tamanduateí) e a OUC Jacu-Pêssego, favorecendo os “empreendimentos” do mercado 

imobiliário e a redistribuição de atividades econômicas pela alteração da infraestrutura. 
																																																								
225 Na representação do mapa 10 a linha não se estende até a Vila Prudente, pois o EIA-RIMA tinha como objetivo o 
licenciamento ambiental dos Trechos 2 e 3. Porém, está implícita na representação cartográfica que a Vila Prudente foi 
apartada dos outros bairros que receberão a linha, a primeira aparece como extensão do centro expandido junto ao 
Tatuapé e à Mooca. Houve a preocupação dos técnicos e consultores do Metrô em diferenciar a centralidade Vila 
Prudente em relação à função urbana do monotrilho (GOVESP e METRÔ, nov. 2010). 
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Mapa 10 - Renda Média da Área de Intervenção Metropolitana 

	
Fonte: GOVESP e METRÔ, nov. 2010, p. 113. 
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Do ponto de vista dos representantes do mercado imobiliário, entretanto, 

independentemente do efeito útil dos equipamentos urbanos produzidos e ofertados pelo 

poder público, vislumbra-se a captura de alíquotas do valor no mercado. A política da busca 

pela coesão institucional da sociedade e do espaço (própria dos tecnocratas e representantes 

do Estado, pois corresponde à situação destes na divisão social do trabalho) para os 

representantes do mercado imobiliário, não passa de um meio que permiti ou facilita seus 

negócios cuja dinâmica está na incorporação de terrenos e na produção de formas variadas de 

edifícios que envolvem a mescla entre especulação, grau de financeirização e oferta de crédito 

na economia (tanto para a produção quanto para o consumo) e na realidade produtiva do setor. 

Mesmo a ideologia do desenvolvimento local (em si e para si) corresponde apenas mais um 

entre outros elementos objetivos e subjetivos que podem ser utilizados como apêndices da 

diferenciação do espaço no campo exclusivo e nos limites do único fundamento econômico 

plausível para a classe dominante: lei da “oferta e da procura”. 

Mencionados de modo sintético, os elementos da desigualdade entre as forças políticas 

e econômicas que envolvem a construção da Linha 15, cabe-nos aqui explicar três elementos 

que configuram a produção da centralidade alienada e a produção destrutiva do espaço, a 

saber: 1. a relação entre intervenções urbanas associadas à ampliação proposta pela Cia do 

Metrô e pela STM, sobretudo a construção da Linha 15 e a situação da centralidade da Vila 

Prudente em relação às estratégicas do mercado imobiliário e a ideação de seus 

representantes; 2. a alteração do uso do solo, o crescimento do mercado imobiliário e o fetiche 

da centralidade de Vila Prudente que acompanha as frentes de crescimento do mercado na 

zona leste de São Paulo, como na Mooca e Tatuapé que são importantes de áreas valorização 

na zona leste e; 3. as consequências imediatas da atuação dos capitais voltados ao mercado 

imobiliário e à tendência à produção destrutiva da centralidade. 

 
5.1 As personae do capital e o fetiche do espaço: a estratégia do mercado imobiliário 
e o discurso de seus representantes 
 

“A ideologia urbanística exagera a importância das ações ditas ‘concertadas’ que ela 
consente. Ela dá a impressão, aos que utilizam tais representações, de manipular as 
coisas, assim como as pessoas, com um sentido inovador e favorável. Com uma 
grande ingenuidade, dissimulada ou não, muitos creem decidir ou criar. /.../ Em 
decorrência, uma série de excrecências, às vezes cancerosas, são inseridas nas 
consciências reais, na prática concreta” (LEFEBVRE, 2008, p. 141).  
 

Embora a disparidade entre as forças políticas e econômicas, as personae ou sujeitos 

sociais a soldo de segmentos do capital e que representam classes dominantes e interesses 

específicos no mercado (aqui em nosso caso o segmento imobiliário), precisam 
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constantemente responder e pressionar os diferentes meios que correspondem aos locais de 

reprodução da ideologia tais como nos meios de comunicação, instituições acadêmicas e 

diversos outros locais da opinião pública. A resposta destes setores corresponde à orientação e 

práxis de segmentos inteiros do mercado, pois articulam suas ideias ao mesmo tempo que 

pressionam órgãos estatais e partidos políticos em criar resoluções específicas no que diz 

respeito à produção do espaço. Estes sujeitos prezam pela manutenção de suas instituições e 

empresas de acordo com a singularidade de sua atuação no mercado, neste sentido a opinião 

pública e a pressão sobre o Estado reafirmam a defesa dos postulados ideológicos dos 

representantes do capital que atuam nestes segmentos econômicos. 

A perspectiva dos representantes de empresas de consultoria vinculadas ao mercado 

imobiliário e de instituições e sindicatos patronais responde à atuação extraeconômica do 

poder público. É como se os representantes do capital participassem ou dialogassem com o 

Estado, com as máscaras contratuais de proprietários que atuam democraticamente no mundo 

da política. O diálogo entre Estado e capital parte do princípio abstrato de que os proprietários 

se encontram no mundo da política em pé de igualdade com todas as demais classes sociais.  

Dada essa condição, é preciso questionar: quais foram as respostas dos representantes 

do mercado imobiliário em relação às novas estratégias de transportes do GOVESP e, 

sobretudo, à construção da Linha 15 e à produção da centralidade de Vila Prudente? A este 

respeito voltemos às determinações da relação entre o mercado imobiliário e o poder público 

no caso do planejamento metropolitano de transportes da STM.  

Entre fevereiro e novembro de 2013, o GOVESP e a STM publicaram duas 

atualizações do Plano Integrado de Transportes Urbanos para a RMSP. A proposta de 

reedição do PITU 2025 foi apresentada respectivamente através dos documentos “Atualização 

da rede metropolitana de alta e média capacidade de transporte da RMSP” (GOVESP e STM, 

2013a) e “Cenários de desenvolvimento urbano” (GOVESP e STM, 2013b), nestes 

documentos os representante do GOVESP anunciavam (como vimos nos capítulos 1 e 4) a 

estratégia de integração das políticas de transportes com outros níveis de governo por 

intermédio de intervenções urbanas da PMSP pretendendo, organizar em escala 

metropolitana, formas “equilibradas” de distribuição da rede sobre trilhos e objetivar a 

pretensa coesão regional da metrópole. Cabe ressaltar que em 26 de setembro de 2013, foi 

encaminhado à Câmara Municipal de São Paulo, o Projeto de Lei 688/13 para revisão do 

Plano Diretor Estratégico (PDE) da cidade, processo que atualizou o zoneamento urbano, os 

Cepacs e as estratégias da PMSP em relação às OUCs e AIU. Por isso, no mesmo ano de 

2013, além dos projetos de transportes do GOVESP, os representantes do mercado imobiliário 
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pressionavam igualmente a PMSP em relação à reelaboração do PDE, antecipando projetos e 

apresentando resoluções do ponto de vista do segmento do capital. 

A resposta afirmativa e a proposição dos representantes do mercado imobiliário ao 

projeto de transportes da STM não tardou. No dia 29 de novembro de 2013, “O Estado de São 

Paulo” publicou em caderno especial um estudo denominado “Expansão do Mercado 

Imobiliário”, nele todos os artigos discutiam perspectivas do ponto de vista das instituições, 

representantes e consultores do mercado imobiliário acerca das políticas urbanas de 

transportes, principalmente metropolitanas e estaduais. Na manchete de folha de rosto do 

caderno, o título do primeiro artigo anunciava a proposição das demais matérias e da 

perspectiva que ali se desdobraria, a “Nova São Paulo: seguirá transportes e áreas de 

intervenção” (O ESTADO DE SÃO PAULO, 29/nov./2013, p. H4). 

Todos os artigos e entrevistados indiretamente endereçavam suas “críticas” ao poder 

estatal com sugestões, proposições de desenvolvimento urbano e formas de aplicação do 

dinheiro público para equilibrar as medidas em favor da livre concorrência e das vicissitudes 

dos capitais individuais voltados a este segmento do mercado. Apesar das ideações centrais 

dos artigos partirem de perspectivas comuns, cada um descrevia estratégias no sentido da 

criação ou de aperfeiçoamentos do planejamento de transportes para valorizar as frentes 

específicas e localizações seletivas da cidade de São Paulo e da RMSP como um todo. 

Representantes de incorporadoras e construtoras como Lopes, Cyrela, Even, Tecnisa, 

Alfa Realty e MDL Realty entre outras e de instituições e entidades patronais, de pesquisa e 

das classes dominantes como a Embraesp (Empresa Brasileira de Estudos do Patrimônio) e o 

Secovi (Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis 

Residenciais e Comerciais de São Paulo) aceitaram à atualização do projeto de transportes do 

Estado, mas com ressalvas. Ademais, exerciam pressão sobre a renovação dos instrumentos 

urbanísticos presentes no PDE de São Paulo, principalmente ao zoneamento da cidade, a 

ampliação da outorga onerosa do direito de construir (principalmente ao longo das linhas de 

transportes sobre trilhos) e a atualização das OUCs, dos Cepacs e das AIU226. 

Estes indivíduos, enquanto personae do capital, atuam no mercado e na sociedade 

como representantes das classes dominantes e de seus interesses com sendo hegemônicos e 

postos pela objetivação (material e subjetiva) da propriedade privada, por isso enfatizam a 

																																																								
226 Apesar do conteúdo do “caderno especial” de “O Estado de São Paulo” centrar suas discussões nos projetos de 
transportes do GOVESP, há uma forte posição, por parte dos representantes do mercado, sobre a revisão do PDE da 
PMSP realizado em 2013. Os representantes do mercado criticaram a revisão desse instrumento urbanístico, pois não 
houve a ampliação dos estoques das outorgas onerosas do direito de construir (tanto residencial quanto não 
residencial), essa perspectiva fazia coro político no sentido de tentar reverter o processo. 
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figura dos compradores e vendedores do espaço como uma mercadoria. Além disso, 

demonstram a aceitação de projetos alinhados aos interesses dominantes e enfatizavam que 

projetos cujos resultados são negativos para os negócios e para a autorregulação do mercado 

dariam conta de reverter quaisquer processos políticos.  

A estratégia que visa à hegemonia do capital e das classes dominantes sobre a 

produção do espaço através do mercado não é uma prática nova. Lefebvre (2008), ao tratar da 

ilusão criada pelo urbanismo dos anos de 1960/70, enfatiza que a estratégia voltada ao 

mercado e aos interesses das classes dominantes (no horizonte de tais limites) transformou os 

indivíduos em compradores e em habitantes de áreas seletivas das cidades cujo cotidiano foi 

ordenado pela situação de classe, tornando o espaço um habitat estruturado pelo mercado. 

Neste contexto, o “espaço torna-se o lugar de funções das quais a mais importante e velada é 

esta: formar, realizar, distribuir, de uma nova maneira, o sobreproduto da sociedade inteira 

(isto é, no modo de produção capitalista, a mais-valia global)” (LEFEBVRE, 2008, p. 141). 

De acordo com o processo de mundialização, para os indivíduos que representam o 

capital e as classes dominantes, a política deve atender ao mercado e à estruturação de valores 

de usos que convenham à realização do valor de troca no sentido de apêndices à rápida 

realização do capital. Neste âmbito, a única realidade que estes reconhecem sobre as 

diferentes classes sociais é a de segmentos que possam ser incorporados no mercado (as 

classes são definidas a partir da diferenciação de renda, para as classes sociais menos 

abastadas, usam-se os termos C e D). 

A perspectiva produzida no gabinete destes consultores, diretores, especialistas de 

marketing e do mercado, como tantas outras, personificação dos interesses de um segmento 

específico do capital e das classes dominantes, é de realizar análises dos rendimentos do 

mercado que tendem a desmaterializar as produção e as relações sociais e, em seu lugar, 

preenchê-las com adjetivos e jargões que expressam a preocupação privada com a potencial 

rentabilidade com os negócios imobiliários, portanto, deixemo-los falar. 

Em resposta ao crescimento da rede metroferroviária, o presidente e diretor da 

Embraesp, o sr. Luiz Paulo Pompéia, afirma que a natureza dos empreendimentos imobiliário 

diversifica-se com as novas redes. As linhas passam a ser “âncora[s] de vendas maior do que 

uma varanda gourmet, sauna ou piscina” (POMPÉIA apud FERIA, 29/nov./2013, p. H8). 

Independente da qualidade do efeito útil das linhas de transporte, estas tornam-se âncoras de 

vendas e, portanto, um dos inúmeros fatores que antecipa a realização dos empreendimentos. 

O mesmo tipo de reflexão sobre o mercado e a atualização da rede de transportes de 

média e alta capacidade foi feita por Claudio Bernardes, então presidente da Secovi-SP. Em 
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resposta à situação apresentada, o presidente da Secovi-SP, defendeu que o investimento 

seletivo das construtoras precisava acompanhar a desigualdade de oferta da rede metroviária. 

Em outras palavras, a incompletude de projetos ligados aos transportes coletivos e públicos e, 

indiretamente, a precária condição destes meios de circulação, tornou-se fator de crescimento 

da dinâmica do mercado, assim como historicamente os “vazios urbanos” transformaram-se 

em meios de especulação sobre o preço dos imóveis no interior e nos limites do tecido 

urbanizado da metrópole. O anúncio das obras e seu início funcionam como “o gatilho da 

valorização, que vai aumentando à medida que as obras vão avançando” (BERNARDES apud 

FERIA, 29/nov./2013, p. H8). Bernardes vai além da lógica binária entre oferta e procura ao 

não negar a atuação do poder público como instrumento de valorização seletiva de localidades 

no interior de determinado complexo espacial em desenvolvimento, porém as intervenções 

urbanas favorecem as “construtoras [que] vão investir nessas regiões [renovadas] e a 

tendência é delas mudarem de cara” (ibid., p. H8). Não há nas palavras de Bernardes 

nenhuma molécula que escape à ideologia dos proprietários e à afirmação da única lei 

econômica plausível para a sua classe (oferta e procura/demanda), por isso afirma que as 

construtoras ao investirem em determinadas localidades mudam a cara do espaço, porém 

renega ou coloca em segundo plano o papel da intervenção urbana objetivamente efetivada 

pelo poder público. Aliás, na perspectiva do representante dos proprietários, a mudança de 

“cara” efetuada nas diferentes localidades postas pela cristalização de trabalho na produção de 

um novo espaço, resulta da objetivação exclusiva das classes dominantes e dos capitais que 

efetuam a reprodução do espaço confirmando a sujeição do espaço ao valor de troca e 

consequentemente à alienação objetiva no mercado. 

No mesmo artigo, Larissa Feria (ibid., p. H8) jornalista de “O Estado de São Paulo”, 

ao aferir os dados da pesquisa de mercado da Imobiliária Lopes do ano de 2013, 

indiretamente, reconhece que a leitura do mercado como a de Pompéia e Bernardes 

objetivam-se como práxis política e econômica das construtoras e incorporadoras. O resultado 

da pesquisa apontava que 63% das construções residenciais pesquisadas encontravam-se num 

raio de até 1 km das estações das linhas do metrô, sob as mesmas condições, a pesquisa 

revelava que 80% de empreendimentos comerciais e 100% da construção de novos hotéis 

encontravam-se no raio de 1 km das estações da Cia do Metrô (metrô e monotrilho). 

Na perspectiva dos representantes do mercado imobiliário e na razão dos projetos 

políticos de intervenção e requalificação de áreas oriundas do planejamento urbano de 

transportes, os principais vetores de expansão do mercado são seletivamente áreas mais 

valorizadas das zonas sul e leste, do quadrante sudoeste e dos eixos de crescimento ao longo 
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da Linha 1-Azul e da futura Linha 6-Laranja do Metrô na zona norte, processo que altera o 

preço como um todo do mercado. Asseguraram os “especialistas” aos jornalistas que a 

estratégia era fazer pressão para que o Plano Diretor, em discussão em 2013, fosse submetido 

à tendência de ampliação da rede metroferroviária e ofertasse “volume maior de outorga 

onerosa na zona leste, com um coeficiente de aproveitamento mais alto no raio de 200 metros 

dos corredores de ônibus e de 400 metros das estações do metrô” (ibid., p. H8), o mesmo 

argumento foi utilizado para as demais “zonas” de São Paulo. Na cabeça dos representantes 

do mercado, a ampliação do direito de construir, contribui para que o incorporador compre 

“frações aéreas, air rights é a expressão” (ibid., p. H8) e realize pressão sobre o poder 

público, pois 
“o zoneamento anterior do Plano Diretor de 2002 [que, segundo os especialistas], foi 
pífio [quanto a]o estoque de outorga onerosa que se poderia comprar. Houve um 
certo açodamento e algumas questões não foram bem resolvidas, como o 
subdimensionamento do coeficiente de aproveitamento” (ibid., p. H8).  
 

No caso específico da zona leste, o aumento do coeficiente da outorga onerosa 

corresponde à potencialização dos negócios no entorno das estações da rede do Metrô, tanto 

da Linha 3-Vermelha quanto das em projeto ou em construção como a Linha 15-Prata, a 

extensão da Linha 2-Verde, a porção leste da Linha 6-Laranja e a Linha 18-Bronze que 

interligará o Tamanduateí ao ABC Paulista. As linhas 15-Prata e 2-Verde redinamizam a 

centralidade de Vila Prudente já que o bairro corresponde à intersecção entre as duas. 

Sobre a expansão do mercado imobiliário para a zona leste de São Paulo, diz o 

consultor adjunto da Embraesp, o sr. Mauro Peixoto de Oliveira, que as áreas tidas como 

vetores de valorização imobiliária dependem da interconexão entre obras públicas e privadas, 

defendendo de modo sistemático a segunda em relação à primeira, tanto do ponto de vista dos 

investimentos quanto dos rendimentos. A argumentação do consultor pauta-se no exemplo de 

Itaquera, onde a localidade, seria uma das mais positivas formas de atuação conjunta, pois o 

acúmulo de equipamentos urbanos representa a modernização econômica e a diminuição de 

riscos privados (garantidos pela atuação do poder público e dos instrumentos urbanos 

presentes no PDE). Na perspectiva do consultor, a utilização de meios de transportes e 

equipamentos urbanos deve, portanto, promover o que ele denomina de desenvolvimento 

local (categoria cara aos defensores da propriedade privada, como vimos no capítulo 1). O 

repórter Heraldo Vaz, ao resumir as ideias do consultor da Embraesp, descreve que o acúmulo 

de equipamentos em Itaquera sintetizado na construção de edificações com funções definidas, 

teve como objetivo o consumo do espaço pelo mercado, deste modo o shopping, o 

Poupatempo e outros “equipamentos” integrados 
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“com terminal de ônibus, o metrô e a CPTM, além de um parque de estacionamento, 
onde a pessoa pode vir de São Miguel Paulista, deixar o carro lá e pegar o trem, 
evitando entrar na parte congestionada da cidade. A região cresceu com essa 
integração de comércio, serviços e transporte público. Esse quadro gera mais 
valorização do que o Itaquerão, o estádio do Corinthians. Essa estrutura, que ainda 
terá sistema de passarelas, foi uma das melhores coisas feitas para dinamizar uma 
região” (VAZ, 29/nov./2013, p. H14).  
 

A “nova São Paulo” proposta pelos representantes do mercado imobiliário, portanto, 

corresponde à espacialização da “legalidade da oferta e da procura”, única perspectiva 

possível no horizonte ideológico e prático dos “técnicos do mercado”, se é que podemos 

chamá-los deste modo. Por isso, na exposição de Luiz Paulo Pompéia e Claudio Bernardes, a 

distribuição dos meios de transportes, das residências e da população na metrópole precisa o 

uso de fato da cidade para enaltecer a lógica uníssona da oferta e da procura autorreguladas, 

essa racionalidade realimenta-se do discurso de adensamento seletivo da população tão 

propalado pelos representantes do GOVESP, do Metrô e da STM que falam a língua do 

mercado. A segmentação do uso da metrópole passa a ser definida pelo poder de compra, 

como se este processo fosse lógica e economicamente eterno e livre de contradições ou que 

partisse da vontade e desejo individuais de sujeitos prósperos. Na ideologia e linguagem 

pragmática dos representantes do mercado, os conteúdos de classe desaparecem, uma vez que 

a medida da vida cotidiana é a livre concorrência. Partindo desta premissa, a conclusão 

oferecida pelas instituições patronais e patrimoniais é a potencial realização de indivíduos 

isolados e cuja vontade determina as oscilações do mercado, sendo a única esfera de 

reprodução da sociedade, ela estaria supostamente abstergida de problemas internos e de 

crises, com vertiginoso crescimento autorregulado. 

Não obstante, nas veredas das ideações neoliberais emergem irracionalismos acerca da 

reprodução social e econômica do espaço apresentando incoerências na argumentação e 

síntese de suas resoluções, embora representem, de modo límpido, os interesses das classes 

dominantes e a articulação política realizada entre capital e Estado. Tomemos o próprio 

discurso dos representantes das instituições acima mencionadas como referência e a própria 

dinâmica da rotação do capital como elemento norteador enquanto condição que 

inconscientemente articula o discurso dominante. 

Na argumentação de Bernardes e Pompéia, embora a medida dos preços que é por eles 

denominados como valores do mercado, seja uma leitura baseada na sua autorregulação no 

processo de circulação sintetizando a “lei da oferta e da procura”, os sentidos das frentes de 

crescimento do mercado estão associados à captura de valor (e da mais-valia global) no 

processo de circulação que inclui as intervenções urbanas e a construção de infraestrutura 
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financiada pelo Estado. Porém, o argumento destes sujeitos baseia-se no aumento do preço no 

mercado, atrelado ao aumento da procura de mercadorias imobiliárias em segmentos 

específicos, assim como na argumentação liberal, o aumento da oferta de imóveis levaria ao 

equilíbrio do mercado, o que não se efetua no mundo real; enquanto a ampliação do valor 

através do processo de produção da infraestrutura seria um detalhe, mas não o fundamento da 

valorização. O aumento do preço das mercadorias imobiliárias (residenciais e não-

residenciais) corresponderia, assim, à vontade dos “agentes” ou “atores” no mercado que 

financiam tais investimentos ou compram os imóveis. Fica, portanto, em segundo plano a 

alteração do uso de centralidades e diferentes localidades da metrópole a partir de 

intervenções urbanas do poder público e do trabalho cristalizado no espaço que, pelo 

entrelaçamento das dinâmicas econômicas e extraeconômicas, alteram a legislação vigente 

para autorizar o aumento do potencial produtivo. Mas, como os representantes do mercado 

negam as contradições, aceitando somente a legalidade pura da oferta e da procura, a 

circulação e a metamorfose das propriedades passam a determinar a realidade. A negação 

destes aspectos determinantes, que são mencionados como secundários, não é feita de modo 

arbitrário. Embora surjam incoerências na argumentação, é preciso a todo custo distanciar 

interpretações críticas e contrárias à autorregulação do mercado pela circulação. Estes 

especialistas constroem um discurso que elimina abstratamente sua posição sobre a pressão 

política das classes dominantes em relação aos órgãos do Estado para o financiamento de 

obras públicas, a superexploração do trabalho na construção civil e a apropriação do espaço 

respectivamente pelo monopólio da produção e da propriedade privada. Para manterem sua 

situação de classe, a argumentação parte das intervenções do poder público como sendo 

democraticamente renovadas de modo a perpetuar a “liberdade do mercado” no plano 

exclusivo da metamorfose do capital e das mercadorias, excluindo a produção enquanto 

fundamento da reprodução do espaço, bem como os mecanismos que levam à sua valorização 

e à violência exercida pelo poder da propriedade e do próprio mercado. 

Voltemos ao discurso dos representantes do mercado imobiliário e das robinsonadas 

produzidas pelas personae do capital que tentam justificar a produção do espaço da zona leste 

da cidade de São Paulo e da centralidade de Vila Prudente sob a lógica binária liberal da 

oferta e da procura. Para este eixo da metrópole, o jornalista Heraldo Vaz (29/nov./2013, p. 

H14 e H16), no caderno espacial de “O Estado de São Paulo”, anunciava duas manchetes com 

frases de efeito dos entrevistados e que sintetizavam a análise dos proprietários para a frente 

do mercado imobiliário de interesses das construtoras e incorporadoras na zona leste da 

capital da metrópole, a primeira manchete anunciava que “Áreas do Tatuapé e da Mooca têm 
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vocação para Itaim”, já a segunda ao referir-se à antiga vila operária foi intitulada “Vila 

Prudente pega carona no metrô e vira líder no ano”. 

A respeito das frentes de mercado na zona leste, Heraldo Vaz deu voz a Mauro 

Peixoto de Oliveira que, como vimos, personifica imediatamente a posição dos proprietários 

imobiliários e das empresas de construção civil, bem como do capital financeiro, produtivo e 

dos setores rentistas que se apropriam do valor através da produção do espaço. O consultor, 

com olhos no crescimento da rede de transportes sobre trilhos, afirma que a infraestrutura ao 

ser anunciada ou inaugurada contribui(u) para o avanço das obras e o índice construtivo de 

seu entorno. Em sua análise, entre os bairros que integram o “novo centro expandido” na zona 

leste de São Paulo encontram-se a Mooca, o Tatuapé e a Vila Prudente, os bairros situam-se, 

em sua perspectiva, na qualidade de unidade de expansão do mercado imobiliário, mas com 

situação diferencial de infraestrutura e preços.  

Dadas essas circunstâncias, Oliveira assegura que a Vila Prudente seria a frente de 

atração mais recente de investimentos já que esteve isolada até a inauguração do metrô, 

mantendo-se atrás dos outros bairros e, por isso, abrindo novas possibilidades de exploração 

do mercado de terras em expansão. 

A causa da diferenciação da Vila Prudente em relação à Mooca e ao Tatuapé passa a 

ser também, segundo o consultor, a construção do monotrilho, o anúncio da expansão da 

Linha 2-Verde pelo Metrô e o estoque de antigos terrenos industriais no bairro.  

A situação da Vila Prudente, neste contexto, estaria vinculada diretamente às obras do 

Metrô. Porém, diz Oliveira que ao invés de tratar a variedade de modais de transporte entre 

monotrilho, metrô e trens urbanos na qualidade específica de cada modal, ele e os 

especialistas do mercado preferem “usar a expressão sistema de trilhos, com as mais variadas 

soluções para facilitar a mobilidade e apoiar o desenvolvimento” (OLIVEIRA apud VAZ, 

29/nov./2013, p. H14). Esta interpretação aparentemente ingênua e inocente, escamoteia dois 

elementos fundamentais da realidade objetiva e das estratégias associadas ao mercado, mas ao 

mesmo tempo permite a análise de uma abstração concreta presente na estrutura da 

reprodução das relações capitalistas de produção.  

Em primeiro lugar, o consultor ao não se referir e diferenciar os sistemas de transporte 

nega indiretamente o efeito útil e a objetividade concreta de cada modal, levando-o ao 

segundo escamoteamento ou à afirmação de que o desenvolvimento inerente a tais projetos 

subentende-se de modo homogêneo e não diferenciado, o único aspecto diferenciador seria 

estabelecido pela legalidade da “oferta” e da “procura” no processo de circulação do mercado 

imobiliário, sendo estes os únicos elementos transformadores do espaço, negando a 
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objetividade do trabalho cristalizado e edificador das relações de produção. Este duplo 

aspecto, um afirmativo e outro negativo, revelam no discurso dominante, a finalidade 

econômica de reverter os valores de usos em valor de troca, processo inerente à subjetividade 

plasmada nas relações baseadas e regidas pelo capital que consubstanciam a conversão dos 

valores concretos em abstratas medidas e preços que representam o tempo de trabalho, 

socialmente determinado e abstrato para a constituição de cada mercadoria. Tal mediação de 

equivalentes desiguais estabelecida objetiva e subjetivamente (portanto, uma abstração 

concreta) é o que permite a obtenção de valor no mercado e sua distribuição desigual entre 

lucro, juros e renda estabelecida pelo direito de propriedade, pelo monopólio da produção e 

pelos fios invisíveis do controle postos por relações políticas tidas como contratuais entre 

diferentes segmentos de classes e que direcionam produtiva e especulativamente inversões no 

mercado imobiliário. Assim, a absorção pelos diferentes segmentos do capital de alíquotas da 

mais-valia global é medida pela própria “anarquia” da circulação, mas antes depende do 

processo produtivo para se objetivar. 

Contudo, como os elementos próprios dos valores de uso aparecem como apêndices 

diferenciadores do valor de troca, o consultor acidentalmente diz que o “monotrilho é mais 

barato, mas é degradante, é um minhocão com trem” (ibid., p. H14), embora ainda preferisse 

a expressão homogeneizadora de sistema de trilhos. 

A caracterização da Linha 15 do monotrilho e do seu valor de uso, ainda segundo 

Mauro Peixoto Oliveira e em contrapartida ao aspecto “degradante” por ele levantado, 

potencializa, em áreas denominadas como “bolsões urbanizados”, a dinamização do mercado 

através da valorização e, de modo amplo, a venda dos imóveis. 

Para os representantes do mercado, problemas como a segregação socioeconômica e a 

carência de transportes tornam-se fatores que potencializam a oportunidade das construtoras 

e incorporadoras. Se a base do desenvolvimento é o próprio mercado e a lei da oferta e da 

procura, a conclusão do consultor, peremptoriamente volta-se à situação desigual da 

urbanização como condição positiva para criação de novas ofertas. Deixemos, por um instante 

o sr. Mauro Peixoto de Oliveira falar: “A crise de mobilidade derruba barreiras simbólicas. 

Ou seja, não é mais chique morar aqui ou ali, é mais inteligente, e chique por ser inteligente, 

ficar menos tempo sentado no carro, estressado” (ibid., p. H14). 

Tal posição, aproxima o uso ao consumo (e à destruição) na qualidade de vontade do 

mercado, sendo o último ente ou ser metafísico que controla, por linhas invisíveis, as relações 

humanas. Não é à toa que, como abordamos anteriormente, Marx (1985a e 2010) enfatizava 

que os representantes das classes dominantes e da economia política sacralizavam o mercado 
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e o dinheiro. A versão contemporânea e atualizada dos liberais desistoriciza as relações 

sociais e as coisifica. Voltando à afirmação do consultor e indiretamente porta-voz do fetiche 

da mercadoria, a subjetividade determinaria toda a dimensão do mercado e da realidade, cuja 

constatação se baseia no acesso às mercadorias pela condição da inteligência dos indivíduos 

isolados (e de sua vontade, nos limites do mercado e da divisão do trabalho). 

Logo, segundo o consultor da Embraesp, os sujeitos compram independentemente de 

seus fundos e rendimentos, pois sua posição e situação no mercado está definida pelo fato 

deste ser ou não “inteligente” e, por isso, ser ou não “chique”227. Um tipo de interpretação 

comum em tempos de financeirização da economia, é que os bancos e o capital financeiro 

resolveriam o problema da liquidez. Contudo, fica em aberto a resolução da dívida e o fato do 

encarecimento do custo de vida, o aumento dos juros e o tempo cada vez maior ou a 

impossibilidade de quitação completa da dívida contraída pelas classes trabalhadoras. 

Na mentalidade mecânica dos representantes da propriedade privada, a regulação do 

mercado, confundindo-se com a psicologia social, baseia-se num reflexo automático dos 

indivíduos aos impulsos do mercado, criando um behaviorismo do marketing imobiliário que 

leva ao velho e malogrado darwinismo social, sendo o mais inteligente e o vencedor aquele 

que responde e se adapta às mudanças do mercado, como se este fosse algo natural e eterno. 

Para áreas de potencial valorização, o consultor da Embraesp e outros representantes 

do mercado, interpretam de modo sistemático e pragmático a realidade em sua superfície 

(espuma) ou criam conceitos e neologismos para interpretá-la de modo “seguro”. Logo, a 

atuação da pesquisa de mercado secciona o espaço urbano e as classes socais à moda da 

economia política liberal, essas pesquisas tentam “antever”, através do exército de 

pesquisadores, consultores especializados e “oráculos” do mercado, o melhor cenário de 

investimentos que inclui a análise do potencial deslocamento das frentes do mercado 

imobiliário, a alteração da legislação vigente que envolve a especulação sobre o uso do solo e 

a direção das obras públicas que deslocam os eixos de valorização. 

																																																								
227 É possível verificar o mesmo tipo de raciocínio e posição a respeito do mercado por outros liberais. Em documento 
do BM (2003) sobre a implantação de projetos de transportes e a situação do adensamento demográfico, o lineamento 
da situação do mercado como uma escolha pessoal emerge e, assim, reproduz a afirmação que anula as relações sociais 
a favor do mercado como momento da liberdade individual. Assim, a distribuição demográfica nas cidades resultaria 
da posição dos “que trabalham no centro [pois esses] escolhem morar em locais que exigem custos de transporte mais 
elevados em troca de menores custos de moradia (e maior disponibilidade de espaço e comodidades), ao mesmo tempo 
em que se amplia a distância entre casa e local de trabalho [grifos nossos]” (BM, 2003, p. 11), levando às últimas 
consequências essa afirmação pode-se concluir que o trabalhador escolhe morar em regiões de risco e ser explorado, 
pois o custo de moradia é menor que o de transporte e o preço de sua reprodução é baixa, ou à “medida que os 
congestionamentos dos centros urbanos e os rendimentos aumentam, as pessoas mostram maior disposição em pagar 
mais por espaço e comodidades. Assim, elas deslocam-se para mais longe, onde a terra é mais barata e o movimento 
cotidiano mais fácil. A área da cidade cresce” (ibid., p. 11). De um modo ou de outro, a ideologia liberal continua a 
produzir tautologias. 
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Mauro Peixoto de Oliveira passa a usar conceitos próprios que assegurem uma leitura, 

interpretação e prática abstergida das contradições já que são focadas exclusivamente nos 

rendimentos do mercado. Assim, surge o termo “bolsão urbanizado” em oposição à 

“urbanização rarefeita”. Ambos, respondem à natureza imediata da atuação dos indivíduos no 

mercado, alienando o espaço a substrato do mercado. Para Mauro P. de Oliveira, o termo 

“bolsão urbanizado” define áreas cujos investimentos proporcionariam ganhos futuros com a 

minimização do tempo entre lançamento e venda das unidades produzidas; já a “urbanização 

rarefeita” condiz com espaços com menor índice construtivo e de recente transição entre 

“vida rural e urbana”, por isso rarefeito. As categorias de Oliveira emergem de uma situação 

de imobilidade e naturalização do mercado independentes da histórica constituição da 

urbanização desigual, logo somente o mercado como força autônoma pode realizar as 

transformações do espaço urbano e se beneficiar dessas situações ao pressionar o poder 

público para que, através de uma legislação específica, permita a ampliação da produção para 

as áreas de “urbanização rarefeita” garantindo o retorno das inversões no mercado imóveis. 

Para o consultor da Embraesp, na zona leste de São Paulo, além da Mooca e do 

Tatuapé, o “bolsão” de Vila Prudente torna-se, ao ser estruturado pelo primeiro trecho das 

obras da Linha 15, um centro das frentes do mercado ao sul. Este “bolsão urbanizado”, 

segundo o especialista, diferencia-se dos demais bairros por onde a linha se estende. 

Sapopemba, São Mateus e Cidade Tiradentes são denominados, por esses especialistas, como 

sendo locais de “urbanização rarefeita”, conceito que esconde o processo histórico de 

constituição de cada localidade e passa a ser utilizado de modo naturalizado pelos 

representantes do Estado. Isso significa que a infraestrutura, seja qual for, é transformada em 

possibilidade de retorno dos investimentos imobiliários cuja venda de imóveis e a 

metamorfose do capital (M’-D’) efetivam-se de modo mais rápido pelo anúncio das obras. Por 

outro lado, os “empreendedores” buscam a construção e a venda dos imóveis, mais a obtenção 

dos valores produzidos no tecido urbano. Por isso, o imóvel posto em circulação não é 

alienado de modo isolado, mas todo espaço que confere unidade àquela localidade. 

Na zona leste, diz o consultor, os bolsões “bem urbanizados do Tatuapé e da Mooca 

têm vocação para ser o Itaim de hoje” (ibid., p. H14) dada a situação estabelecida pela 

conexão já existente de modais de capacidade ampliada de transportes, a Linha 3-Vermelha 

de metrô no Tatuapé e o corredor de ônibus municipal na Av. Paes de Barros na Mooca. Junto 

a estes “bolsões”, ressalta o consultor, os espaços “bem servidos por metrô, além do 

monotrilho que está chegando à Vila Prudente” (ibid., p. H14) alteram o uso do solo e 

reconfiguram socialmente a área deslocando a antiga população que ali se concentrava, 
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processo que caracteriza a nova situação do bolsão urbanizado. Embora, o reconhecimento da 

alteração do uso do solo por Mauro Peixoto de Oliveira, este não pode afirmar que através de 

ações do poder público e do mercado há a pressão para descaracterização da formação 

histórica dos bairros e que de modo objetivo se realiza a gentrificação. Além disso, ao utilizar 

o termo vocação e atribuir ao Tatuapé e à Mooca a situação de Itaim, Mauro descaracteriza as 

relações originárias de formação de cada localidade e imprime um novo fetiche aos bairros da 

zona leste, processo que cinde a realidade objetiva da produção social do espaço alienando-a 

de sua história ao inserir os fragmentos da metrópole no mercado. 

No caso específico da Vila Prudente, os aspectos que conformaram a antiga vila 

operária se esvaem e a tornam, para os representantes do mercado imobiliário, “bolsões de 

riqueza”. Segundo a perspectiva das personae que incorporam a posição a favor do 

sacrossanto mercado, incluindo o consultor da Embraesp, as ações das incorporadoras e 

construtoras transformam as parcelas da metrópole em valores de troca, supostamente sem 

nenhum outro mecanismo extraeconômico. Por isso, vangloriam-se da situação como se o 

mercado autopromovesse a si independentemente de condições históricas e da situação 

política. Para estes sujeitos, a lógica reprodutiva do espaço se reduz à medida comparativa dos 

preços de mercado, que nada mais é que a expressão monetária da conversão do valor 

equalizado de uma média especulativa (sobre o trabalho excedente cristalizado na construção 

civil que valoriza o espaço). Assim, para os proprietários, as parcelas da metrópole são 

comparáveis sem qualquer escrutínio a respeito de sua situação e processo de formação ou em 

relação aos seus conteúdos sociais, à composição de classes e às contradições sociais que 

estruturam tais dimensões (em qualquer nível).  

A ação do poder público e do mercado ao se associarem para a produção do espaço o 

fazem alienando o seu uso à reprodução expansiva do valor de troca, processo que é 

apreendido pelos promotores do mercado de forma fetichizada. Para esses indivíduos é como 

se a elevação do preço dos imóveis levasse a melhora de qualidade de todos os sujeitos e 

classes sociais de modo igual (a contabilidade de saldo expansivo) para diferentes localidades, 

por isso auto-intitulam-se promotores da modernidade, do desenvolvimento e da acumulação 

ininterrupta e abstergida de contradições, mesmo que a realidade demonstre o inverso.  

Assim, como afirmou Carlos (2009) a respeito da reprodução da metrópole e das 

diferentes estratégias públicas e privadas em torno do planejamento urbano e das relações de 

produção, “o espaço revela-se enquanto instrumento político intencionalmente organizado e 

manipulado, um meio e um poder nas mãos de uma classe dominante, num espaço 

globalizado” (CARLOS, 2009, p. 297).  
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A objetivação destas medidas, porém, mostra seus limites no interior do processo em 

si, levando aos poderes dominantes a readequarem suas estratégias, basta uma aproximação 

para a saturação destas centralidades e localidades acerca do crescimento relativo do mercado 

imobiliário, para tanto voltemos a atenção para a reprodução alienada da Vila Prudente. 

 
5.2 A concretização das estratégias do mercado: reprodução da centralidade da Vila 
Prudente e a alienação objetiva do espaço 
 

Os efeitos da construção das linhas de metrô tornaram-se, como vimos pela expressão 

dos representantes do mercado imobiliário, fator de uma estratégia de transformação de 

fragmentos da metrópole em áreas de atração de investimentos imobiliários, processo que foi 

caracterizado e anunciando como a criação de uma “Nova São Paulo”. Contudo, não é 

possível dizer que estas estratégias condizem com formas coerentes de intervenções do 

mercado em conjunto ao poder público, uma vez que há um descompasso socialmente 

produzido e o desenvolvimento desigual entre forças políticas e econômicas, seja pela pressão 

das diferentes classes sociais sobre o Estado e pelas medidas de diferentes partidos políticos 

que alinham ou retardam a dinâmica do processo de acumulação do capital através do 

mercado imobiliário, seja pelas vicissitudes da concorrência e pelos problemas internos à 

reprodução econômica do capital que por si só, de modo contraditório e dadas as 

circunstâncias históricas atuais, são fundamentados em crises estruturais e cíclicas com 

intervalos de tempo irregulares e restrições endógenas.  

Há, todavia, fatores que são inerentes a ambas estratégias. Como exposto nas 

estratégias dos representantes do mercado, o início das obras públicas e seu anúncio decorrem 

de longos processos políticos e econômicos que as precedem, deste modo o que parece um 

alinhamento entre mercado e Estado corresponde a manifestação de sua desigualdade. Por 

outro ângulo, o anúncio das obras públicas garante investimentos em frentes específicas do 

mercado imobiliário, por mais desigual que elas sejam. Por isso, a mobilização do capital está 

indiretamente associada a termos políticos e jurídicos (extraeconômicos) que potencializam 

ou retardam a construção imobiliária e de infraestrutura, a mobilização da propriedade 

privada e a circulação (e retorno) de investimentos. De qualquer modo, essas consequências 

precisam ser analisadas criticamente e com aproximações mais específicas. 

Dados estes pressupostos, as metamorfoses da morfologia do bairro de Vila Prudente 

com a introdução da Linha 15 mostram a concreção das estratégias dos representantes do 

mercado post festum, processo que impõe novas estratégias ao capital e ao poder público e, no 

mesmo horizonte, aliena as centralidades ao valor de troca. 
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As estratégias dos diversos segmentos voltados ao mercado imobiliário pressionam o 

poder público para garantir o retorno dos recursos investidos. Por outro lado, instrumentos 

urbanísticos como as OUCs, os CEPACs e a Outorga Onerosa em AIU e nas Centralidades 

Polares e Lineares tornam-se títulos financeirizados sobre o direito de construir 

metamorfoseando o espaço à abstrata condição de ação no mercado administrada pelo poder 

público. Assim o Estado, principalmente as prefeituras, articulam a construção de obras 

públicas e privadas através de títulos em frentes específicas da metrópole ofertando fatias de 

simulacros da vida urbana e da cidade a investidores que participam da ciranda especulativa 

do capital financeirizado. A compra destes títulos e a ampliação da área comprometida de 

cada localidade expressa a movimentação dos investimentos imobiliários para áreas 

valorizadas ou com potencial valorização. A valorização varia de acordo com as condições 

produtivas das empresas de construção civil e dos próprios empreendimentos e obras públicas 

que cristalizam trabalho através da produção do espaço.  

Nas linhas de transportes ao longo das AIU, as outorgas onerosas, estabelecidas pelo 

Estatuto da Cidade e Planos Diretores, correspondem à contrapartida financeira do mercado 

imobiliário às prefeituras sobre o direito de construção acima do Coeficiente de 

Aproveitamento Máximo228 de determinada área delimitada pelos PDE229. A contrapartida 

recebida pelo município pode ser utilizada em outras AIU ou OUC (SEMPLA, 2004)230. 

																																																								
228 O coeficiente básico e máximo de outorga onerosa seguiu os critérios do PDE da PMSP. O princípio norteador 
deste coeficiente resume-se em fórmulas matemáticas que reduzem a realidade à contrapartida dos investidores, 
independente da natureza específica da condição de formação de cada fragmento da cidade. A fórmula do coeficiente e 
da contrapartida vem a ser: Ct = Fp x Fs x B, onde Ct é a contrapartida financeira relativa ao m2 de área adicional 
construída, Fp o fator de planejamento (variável de 0,5 a 1,4), Fs o fator de interesse social (variando de 0 a 1,0) e B o 
benefício econômico agregado ao m2 do terreno cuja fórmula é B = Vt/CAb sendo Vt o valor fixado do m2 do terreno 
presente na Planta Genérica de Valores (PGV) preparado para a cobrança do IPTU e CAb o coeficiente de 
aproveitamento básico do imóvel averiguado (SEMPLA, 2004, p. 144). Embora a base deste cálculo tenha sido criada 
para “controlar” e “organizar” a verticalização, objetivamente ela favorece a especulação, pois todo o cálculo resulta 
do preço imposto pelo mercado cuja base corresponde ao valor de troca, transformando fragmentos da metrópole em 
áreas de potencial valorização com tendência ao monopólio aos detentores de capitais, seletivamente investidos em 
áreas específicas, alterando os coeficientes criados para “controlar a verticalização”. Isso sem considerar com fraudes 
sobre os preços, sonegação dos impostos e, consequentemente, a potencial formação de trustes e cartéis. 
229 De acordo com a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano de São Paulo (SEMPLA, 2004) e os artigos 221 e 
224 do PDE as AIU destinam-se a áreas: a) de operação urbana consorciada; b) de implantação de parques lineares; c) 
eixos e pólos de centralidade; d) para a implantação de rede viária estrutural; e) para a implantação de rede de 
transporte público; f) envoltórias do Rodoanel Metropolitano Mário Covas; g) para complementação viária Itaquera-
Guaianases no trecho desativado entre as estações Artur Alvim e Guaianases da CPTM. Ademais, a “delimitação das 
AIU é feita por faixas, ou raios, como há hoje é feito para as ‘áreas envoltórias’ (de 300 metros) em torno dos imóveis 
considerados de valor histórico, artístico ou arqueológico” (SEMPLA, 2004, p. 149). 
230  Cabe ainda uma observação acerca da outorga e dos indicadores que serão aqui apresentados. De todas as 
instituições de pesquisa do mercado somente a Secovi e a Embraesp avaliam e mensuram a outorga do direito de 
construir, por isso as ações da PMSP e do GOVESP pautam-se acriticamente destes dados, i.e., os representantes do 
poder público utilizam o cabedal quantitativo e conceitual de análise posto pelo sindicato dos proprietários enquanto 
horizonte das frentes de crescimento da metrópole. Ou seja, peremptoriamente subordina-se os imperativos da 
estratégia política do Estado ao valor de troca. Dados disponíveis em Geosecovi: http://www.geosecovi.com.br 
(acessados em 02/02/2015). Em relação aos dados socioeconômicos da PMSP, estes são atualizados e disponibilizados 
anualmente e podem ser encontrados no endereço eletrônico: http://infocidade.prefeitura.sp.gov.br/. Embora exista um 
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Segundo o PDE instituído pela PMSP entre 2002 e 2004, base para a projeto da Linha 15, a 

outorga onerosa do direito de construir (residencial e não-residencial) seguiu (e ainda segue) 

os parâmetros instituídos pelas leis 13.450/02 e 13.885/04 que estipulam os limites máximos 

de coeficiente construtivo e os estoques adicionais de construção nos diferentes bairros da 

cidade de São Paulo (SEMPLA, 2004), não sendo alteradas em 2013 pela renovação do PDE.  

Apesar dos estoques de outorga onerosa do direito de construir serem definidos no 

Estatuto da Cidade, a dimensão de cada estoque resulta de reuniões elaboradas pelas 

subprefeituras e decisões ligadas ao setor de planejamento da PMSP e à pressão dos diferentes 

segmentos de classe sobre a prefeitura. Por isso os representantes da Embraesp (tanto Peixoto 

como Pompéia) enfatizam, como vimos anteriormente, a pressão dos representantes do 

mercado e das classes dominantes sobre a PMSP e o GOVESP para a ampliação das outorgas 

onerosas (residencial ou não-residencial), sobretudo no entorno das redes metroferroviária.  

A outorga onerosa do direito de construir em AIU garante ao comprador do título 

maior especulação sobre os recursos produtivos já que o Estado garante, nas AIU, 

intervenções urbanas de médio e longo prazo, i.e., assim os capitais individuais estariam 

assegurados de que essas áreas tornar-se-iam chamarizes de investimentos privados. 

As centralidades alienadas pelos títulos do direito de construir podem desvelar, 

também, elementos da objetiva e potencial alteração do uso e da morfologia urbana, bem 

como revelar os componentes para apreensão da direção e dinâmica das frentes do mercado 

imobiliário em determinado fragmento do tecido urbano.  

Então, voltemos a atenção ao comprometimento da outorga onerosa do direito de 

construir no caso da Vila Prudente frente à expansão do mercado imobiliário da Mooca e do 

Tatuapé. Deste modo, em termos aproximativos serão apresentados os dados dos três bairros 

como expressão do crescimento desigual do mercado, mas ordenado por determinações 

contrapostas entre tendências econômicas e políticas. 

A Vila Prudente apresenta, segundo as leis municipais vigentes e no PDE atualizado 

em 2013, o limite de 90.000 m2 de estoque residencial e 30.000 m2 de não residencial, 

enquanto bairros como a Mooca e o Tatuapé, respectivamente, apresentam 160 mil m2 de 

estoque residencial e 40 mil m2 de estoque não-residencial, no primeiro, e 350 mil m2 de 

outorga residencial e 120 mil m2 não residencial, no segundo. Além desses, os outros bairros 

da zona leste de São Paulo com maior estoque de outorga onerosa do direito de construir 

residencial são: o Brás com 90 mil m2 de estoque, a Água Rasa, o Carrão, o São Lucas e o 

																																																																																																																																																																													
conjunto de dados que são levantados pela PMSP e instituições específicas, a base de indicadores utilizados para o 
crescimento do mercado imobiliário parte dos bancos de dados da Embraesp e do Secovi-SP. 
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Itaquera cada um com 100 mil m2 de estoque, a Penha e a Vila Formosa com 150 mil m2. No 

que diz respeito aos estoques não-residenciais os maiores são: o Carrão e o Pari com 40 mil 

m2 de estoque, a Água Rasa com 80 mil m2 e o Brás com 90 mil m2 (SEMPLA, 2004). 

As áreas das outorgas onerosas do direito de construir, quando foram instituídas no 

PDE da PMSP em 2004, tinham como perspectiva a renovação fiscal, uma vez que, com as 

reestruturações produtivas, fusões e anexação de empresas e a falência de grupos industriais, 

houve um solapamento na arrecadação de impostos. Na perspectiva da PMSP na época, 

durante o governo de Marta Suplicy, as outorgas onerosas ampliariam a arrecadação para 

além dos impostos e dentro dos limites institucionais, mas em contrapartida transformariam 

áreas inteiras em frentes de absorção de investimentos públicos e privados no sentido da 

manutenção dos rendimentos voltados ao mercado, principalmente em áreas tidas como 

obsoletas pela desconcentração industrial, conforme vimos no capítulo 1.  

Embora o direito de compra dos estoques varie, o que importa para o mercado é a área 

comprometida, no caso da zona leste a área é cada vez mais escassa quanto mais se aproxima 

de centros de expansão do mercado como no entorno do Belém, da Mooca e do Tatuapé como 

fronteiras de valorização, entretanto bairros como o Brás e o Pari, situados no entorno 

imediato a zona central da cidade de São Paulo, apresentam menor comprometimento de suas 

outorgas. Ou seja, bairros com menor estoque tornam-se comprometidos pelo limite da 

outorga o que pode retardar temporariamente o processo de verticalização dos imóveis. 

Porém, os representantes dos capitais atuantes no mercado imobiliário pressionaram (e 

ainda pressionam) o poder público para alterar as “barreiras jurídicas” que entravam o ritmo 

de crescimento das frentes do mercado imobiliário, sem que tenham consciência de que o 

processo social do qual se alicerça o mercado também cria contraditoriamente limites a este 

crescimento. Em algumas ocasiões, os limites do potencial construtivo dos imóveis nestes e 

noutros bairros revelam um descompasso das estratégias políticas e econômicas. Podem 

ocorrer aproximações das estratégias, mas quando os interesses dominantes sobressaem, estes 

submetem as medidas políticas à reprodução das frações hegemônicas do capital, não sem 

resistências e dado como um processo irreversível. Por isso, é possível verificar que, embora 

ocorra pressão para liberalização e maior flexibilidade sobre os estoques das outorgas por 

parte dos representantes do mercado, existe também um monopólio sobre os títulos da outorga 

que permite a determinados segmentos do capital produtivo construírem acima do coeficiente. 

O “privilégio” instituído pela compra e venda financeirizada dos títulos de outorga onerosa 

(ou como dizem os proprietários “air rights”) reproduzem, por intermédio do Estado, práticas 

do mercado financeiro (tendo a produção como seu substrato). A diferença do potencial 
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adicional nos bairros da cidade de São Paulo, portanto, podem estar associadas a uma gama 

enorme de fatores, incluindo a dinâmica entre as estratégias presentes nos instrumentos 

urbanísticos e aquelas desenvolvidas pelos representantes do mercado.  

Em relação aos três bairros acima mencionados, segundo o PDE elaborado e 

publicado em 2004 (SEMPLA, 2004), a Mooca e o Tatuapé obtiveram maior outorga 

disponível em relação à Vila Prudente, dada a concentração construtiva dos bairros, a 

quantidade de terrenos tidos como obsoletos, as intervenções urbanas que configuram a 

situação de ambos, a infraestrutura como o metrô e o corredor de ônibus e a estratégia da 

PMSP que visava maior concentração de atividades do “setor terciário” nestas áreas.  

A perspectiva adotada pelos planejadores da PMSP, à época com o poder executivo 

sob direção do Partido dos Trabalhadores, tentava reintroduzir no mercado os terrenos e 

edificações moral e objetivamente desvalorizadas pelo deslocamento industrial, o projeto 

visava à alteração do uso e ocupação do solo através de investimentos ligados à construção de 

edificações não-residenciais e residenciais voltadas para determinado tipo específico de renda. 

Por isso, áreas de urbanização tidas como consolidadas, como a Mooca e o Tatuapé, 

apresentavam grande potencial de frentes de investimentos, enquanto isso, o estoque 

construtivo de Vila Prudente limitou-se a um adicional de menor expressão, uma vez que 

ainda não configurava uma área de atração de investimentos, processo resultante da própria 

pressão das classes dominantes e dos segmentos do capital voltados à construção civil. 

É preciso, porém, abordar estes dados para revelar o movimento próprio da estratégia 

econômica dos capitais e a forma de “estímulo” que garantiu a sua intervenção. 

A medida da governança metropolitana posta pela STM e pelo Metrô, como vimos 

nos capítulos 1 e 4, apoia-se no estímulo do mercado como meio de corrigir o “irregular 

processo de urbanização” pelo potencial adensamento seletivo. A construção da Linha 15 

complementaria as políticas urbanas presentes no PDE e criaria novos estímulos ao mercado 

iniciados com a construção da Linha 2 alterando as estratégias do poder público e de 

diferentes segmentos do capital. A Linha 15 foi criada como meio de “correção do 

crescimento do mercado”, embora parta do próprio mercado, como foi relatado pelos próprios 

técnicos do GOVESP e do Metrô no EIA RIMA apresentado para o licenciamento das obras 

do monotrilho (nov. 2010). É por esse motivo que se torna possível verificar os efeitos 

imediatos da construção da linha do monotrilho na centralidade proposta pelo GOVESP. 

Os dados referentes ao estoque comprometido da outorga são reveladores neste 

sentido. Segundo os dados da Secovi a Vila Prudente, até meados de 2011, apresentava um 

limite da venda dos títulos da outorga onerosa residencial, ver gráfico 4. Mesmo após a 
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construção da estação da Linha 2 do Metrô, a área comprometida de outorga residencial era 

de 41.679 m2, sendo o coeficiente máximo da outorga de 90 mil m2. A área comprometida 

chegava a 46,31% do coeficiente total da outorga residencial. Porém, a garantia de ampliação 

de investimentos privados depende de consecutivas intervenções públicas que redefinam o 

uso do solo e alteram a situação espacial, além disso há fatores vinculados à dinâmica global 

da economia que podem retardar as formas públicas ou privadas de intervenção urbana.  
Gráfico 4 - Vila Prudente - Outorga onerosa do direito de construir - área comprometida residencial 

 
Fonte: Geosecovi, 2016.  
Elaboração: Felipe Saluti Cardoso. 
 

Sem uma proposta clara de continuidade das obras públicas, a construção da linha do 

metrô abriu, sobretudo, uma potencial frente de expansão de negócios com a alteração pontual 

do uso de solo no entorno da estação de Vila Prudente, mas não alterou a situação espacial do 

bairro em termos da sua composição em relação à dimensão da metrópole, i.e., a sua situação 

no arranjo espaço/territorial em relação ao contexto geral da reprodução da metrópole.  

A construção da Linha 15 apresenta outros instrumentos urbanos que alienam de modo 

mais eficaz o espaço, assim define-se objetivamente a centralidade de Vila Prudente uma vez 

que a nova linha constitui a articulação do eixo sudeste da cidade de São Paulo conferindo ao 

primeiro trecho da linha e, sobretudo, à centralidade, à interconexão entre o centro expandido 

(principalmente Mooca e Tatuapé), aos “distritos de negócio” e ao ABC Paulista. 

O crescimento exponencial da área comprometida da outorga onerosa residencial 

acompanhou o avanço do primeiro trecho das obras do monotrilho. Segundo os dados da 

Geosecovi (2016), em janeiro de 2012, a área comprometida da outorga onerosa residencial 

chegou a 66,42% de seu limite com um total de 59.782,10 m2 continuando a crescer até 

janeiro de 2015. Em janeiro de 2013, a área comprometida aumentou para 67.295,82 m2; em 

jan. 2014 subiu para 69.550,59 m2 e em janeiro de 2015 alcançou os 77.190,50 m2, ou seja, 

respectivamente 74,77%, 77,27% e 85,76% do coeficiente total da outorga residencial, não 

variando posteriormente. Somente após a inauguração do primeiro trecho do monotrilho, 

houve o crescimento da venda dos títulos, processo muito diverso do exposto pelos 
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representantes do mercado imobiliário cuja perspectiva teórica e prática afirma a existência 

pueril da autorregulação do mercado por sua lei pura e inerente da oferta e da procura que, 

nesta perspectiva, levaria ao equilíbrio de projetos urbanos públicos e privados. 

O deslocamento irregular das frentes do mercado imobiliário residencial na zona leste 

pode ser vista através da comparação da Vila Prudente em relação à Mooca e ao Tatuapé. 

Enquanto a outorga onerosa residencial comprometida do primeiro aproxima-se de seus 

limites desde janeiro de 2011, não variando até janeiro de 2015, com cerca de 159.997,97 m2 

de área comprometida. A área do estoque residencial comprometido do Tatuapé saltou de 

113.524,03 m2 em junho de 2011 para 236.913,09 m2 em janeiro de 2015 (sendo a mesma até 

janeiro de 2016). Os dados apresentam um ponto de irradiação da frente do mercado 

imobiliário residencial partindo da Mooca, direcionando-se desigualmente a norte para o 

Tatuapé, a leste para a Vila Formosa e o Carrão e ao sul para Vila Prudente.  

Vale lembrar que a compra de títulos sobre o direito de construção permite a 

especulação acerca das frentes de expansão do mercado imobiliário, fazendo com que o 

Estado aparentemente controle o mercado e o deslocamento do valor do setor privado para o 

público. Porém, os limites de ampliação das frentes são dados pelo próprio mercado em 

períodos de crise, levando à momentânea desvalorização. Pode-se verificar, através do caso 

específico da Vila Prudente, que a própria objetivação de obras públicas como a Linha 15 

vem a ser o lastro do potencial crescimento do mercado e do processo de valorização já que 

cristaliza trabalho no espaço. Além de minimizar o tempo de venda dos imóveis construídos, 

impedindo o momentâneo processo de desvalorização entre a produção e a realização do valor 

e, por fim mas não menos importante, difere o valor de uso da estrutura urbana (dependendo 

do tipo de intervenção) compreendendo o espaço (como vimos anteriormente) e qualquer 

produto do trabalho a apêndice do valor de troca. Por este motivo, o impulso de crescimento 

do mercado imobiliário residencial deu-se a partir da construção da Linha 15 e da nova 

situação de centralidade produzida pelo processo de alienação do espaço como mercadoria.  

 Um efeito similar ocorre com a outorga onerosa não-residencial. A Mooca e o Tatuapé 

apresentam tendência da outorga não-residencial similar à residencial, segundo os dados da 

Geosecovi (2006), a área comprometida da Mooca variou de 39.999 m2 para 39.777,42 m2 

entre julho de 2011 para janeiro de 2015, ultrapassando os limites máximos da área 

comprometida da outorga em janeiro de 2016, chegando a 55.601,11 m2, i.e., 

aproximadamente 15 mil m2 a mais do coeficiente autorizado pelo PDE. No Tatuapé a área 

comprometida do estoque não-residencial salta de 24.519,33 m2 em julho de 2011 para 

67.358,63 m2 em janeiro de 2016, sendo um crescimento superior ao da Mooca.  
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De modo mais acentuado que no Tatuapé e na Mooca, a área comprometida da 

outorga onerosa não-residencial da Vila Prudente sofreu alterações em termos percentuais. 

Somente com a implantação da Linha 15 e a interligação do bairro a todo o eixo sudeste que 

houve alteração na outorga não-residencial. Com o avanço das obras, em 2013 e 2014, 

período anunciado para a entrega do primeiro trecho do monotrilho, o aumento da compra do 

título da outorga onerosa não-residencial foi superior ao período precedente e posterior. A 

construção da linha reordenou a condição de centralidade do bairro e consubstanciou novas 

estratégias públicas e privadas de intervenção urbana e reprodução econômica e social.  

Se antes da construção da linha a situação da antiga vila operária era de dependência 

da estrutura da Mooca e do Tatuapé, após sua construção ocorre o redirecionamento de 

atividades acentuando a sua centralidade em relação ao eixo sudeste, mas, reforçando sua 

unidade com os bairros em que se via tributária. Por isso o salto da compra de títulos da 

outorga não-residenciais e a expansão da área comprometida que reforçam a especulação 

imobiliária (não só residencial). A expansão da área comprometida da outorga não-residencial 

é ínfima entre julho de 2011 e janeiro de 2013 variando de 109,85 m2 para 551,21 m2, mas no 

ano previsto para a inauguração do trecho 1 do monotrilho cresce a área comprometida, de 

janeiro de 2013 a janeiro de 2014 a área sobe para 20.053,44 m2 alcançando em e janeiro de 

2015 os 21.849,25 m2 de área comprometida inalteradas desde então, ver gráfico 5. 

Segundo os dados da Secretaria Municipal de Finanças e o Cadastro Territorial Predial 

de Conservação (TPCL) da PMSP, representados no gráfico 6, a área construída vertical de 

uso comercial e de serviços não ultrapassou os limites de 110 mil m2 dos anos de 1991 até o 

ano de 2009. Entre 2010 e 2011, o crescimento da área construída é exponencial variando de 

150.839 m2 para 308.667 m2. Nos anos seguintes, a variação é muito menor e a área 

construída passa de 310.803 m2 para 311.074 entre 2012 e 2013 chegando a 311.637 m2 em 

2014. Em partes, a ampliação da área construída de edificações com propósito de uso 

comercial e de serviços segue o movimento contrário das edificações industriais, em outras 

palavras e como tratamos no primeiro capítulo, há a queda das áreas dos terrenos e 

edificações industriais no bairro de Vila Prudente, pois como vimos no capítulo 1, as 

indústrias se deslocam para leste da cidade de São Paulo em direção ao eixo Jacu-Pêssego 

(localizando-se entre Guarulhos e o ABC Paulista) 231 . Os dados revelam que, 

respectivamente, entre 1995 a 2013 a área dos terrenos industriais caiu de 634.559 m2 para 

431.909 m2 e a área das edificações (construída) variou de 518.796 m2 para 413.451 m2. 

																																																								
231 Uma avaliação pormenorizada da redistribuição das atividades produtivas e diminuição da área das indústrias 
encontra-se no primeiro capítulo, sobretudo representados nos os gráficos 1 e 2. 
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Gráfico 5 - Vila Prudente - Outorga onerosa do direito de construir - área comprometida não-residencial 

	
Fonte: Geosecovi, 2016.  
Elaboração: Felipe Saluti Cardoso. 
 
Gráfico 6 - Vila Prudente - Área construída vertical de uso comercial e de serviços 

	
Fonte: Secretaria Municipal de Finanças e TPCL – Cadastro Territorial Predial de Conservação, 2016. 
Organização: Felipe Saluti Cardoso. 
 

As construtoras e incorporadoras voltadas ao mercado não-residencial procuram 

terrenos de antigas áreas industriais para construção de empreendimentos ligados aos setores 

comercial e de serviços, i.e., terrenos tidos como desvalorizados, inutilizados ou obsoletos.  

Sinteticamente os dados ainda revelam que, sem a garantia de retorno dos 

investimentos e formas de diferenciação da área que valorizassem o espaço, dificilmente 

capitais envolvidos com o mercado imobiliário voltar-se-iam a este eixo da metrópole. No 

período aventado, há o processo de desvalorização e obsolescência de antigas edificações e 

imóveis. Com a inauguração do metrô e o anúncio e início das obras do monotrilho, a situação 

muda. Dado que as obras iniciam o processo de valorização da centralidade, durante a 

construção da linha do monotrilho ocorre a explosão do processo construtivo, mas após a sua 

inauguração há a desaceleração das obras no mercado imobiliário. 

Essa diversificação da construção de edificações e a verticalização condiz com a 

especulação a partir dos valores subjacentes às obras públicas e privadas. Em conjunto à 

transformação da morfologia urbana, concretiza-se a diversificação de setores econômicos 

ligados aos “serviços” e ao comércio. Ambos correspondem à aposta especulativa sobre a 

alteração da centralidade e dos “futuros rendimentos” com a venda e aluguel de salas 
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comerciais e escritórios que podem ou não se realizar neste mercado. O incentivo à dilatação 

destes segmentos, com respaldo do poder público em todos os níveis, resulta de medidas 

contraditórias e politicamente intencionadas de contrabalanceamento das taxas de desemprego 

decorrentes da reestruturação técnico-produtiva que se intensificaram desde a década de 1990 

e da fusão e redistribuição relativa de atividades industriais e do papel das classes dominantes 

em não financiarem setores produtivos, mas revertendo capital em setores especulativos ou de 

grande rendimento econômico especialmente híbridos e vinculados ao mercado financeiro. 

A construção de edificações verticais na Vila Prudente, incentivada pela PMSP e pelo 

GOVESP pela implantação da linha de monotrilho e dos instrumentos urbanísticos no PDE, 

permite a especulação sobre o crescimento temporário de setores econômicos ligados aos 

serviços e ao comércio em virtude do deslocamento e fragmentação das unidades produtivas. 

O deslocamento e a indução política da fragmentação da indústria na RMSP, ao reestruturar 

unidades produtivas e redimensionar regionalmente a divisão territorial do trabalho, cria ilhas 

ou arquipélagos de modernidade que se desenham como centros dinâmicos por intermédio da 

concentração de atividades ligadas ao comércio e ao setor de serviços. O fetiche do 

dinamismo econômico embasado na diferenciação no interior da metrópole ordena as frentes 

do mercado, mas não necessariamente criando uma dinâmica positiva, pelo contrário, o 

desenvolvimento desigual destes investimentos diferencia e amplia as áreas de segregação. 

Na Vila Prudente, o crescimento mais intenso do setor de serviços e do comércio em 

detrimento da indústria torna-se uma realidade a partir de 2010, com a inauguração do metrô e 

o anúncio da construção do monotrilho, ver gráfico 7. Enquanto em 2008 os setores de 

comércio, de serviços e da indústria de transformação empregavam, respectivamente, 8.329, 

8.644 e 9.597 trabalhadores, em 2010 os empregos, nos dois primeiros, ultrapassam o 

emprego industrial variando, respectivamente para 9.475, 9.694 e 8.173 postos de trabalho em 

cada setor. Nos anos seguintes à implantação do metrô e durante a construção do monotrilho, 

o emprego no setor de serviços cresceu exponencialmente variando de 10.244 para 10.515 

postos de trabalho entre 2011 e 2012, e de 12.435 para 13.197 postos entre 2013 e 2014. Entre 

2011 e 2012, os empregos no comércio oscilaram de 9.358 para 9.620 postos enquanto a 

indústria empregou, respectivamente, 8.173 e 9.101 operários. No biênio seguinte (2013 e 

2014), os postos de trabalho no comércio variaram de 9.616 para 9.092 e na indústria de 9.096 

para 8.575, isso sem contar inúmeras atividades que envolvem o moderno trabalho em 

domicílio, o subemprego, o emprego sem registros formais e as atividades intermitentes. 

Os dados revelam que, em primeiro lugar, diferente do que fazem crer os teóricos da 

“new economy”, não há a dissolução dos empregos industriais em virtude de uma 
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terciarização completa da economia, mas, ao contrário, a hibridez de atividades que, mesmo 

com a desconcentração industrial, preserva desigualmente atividades produtivas. Em segundo 

lugar, o espaço não realiza somente o valor gerado com sua produção, mas também é meio e 

condição de realização de atividades econômicas diversificadas, por isso a construção de 

edifícios verticais associados ao comércio e ao setor de serviços conformam um subcentro 

hierarquizado do afluxo de investimentos e capitais que se apropriam do valor tanto da 

produção do espaço quanto de outros segmentos econômicos concentrados na metrópole. 
Gráfico 7 - Vila Prudente - Empregos por setor econômico 

	
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Annual de Informações Sociais (RAIS) apud SMDU/Deinfo, 2016.  
Elaboração: Felipe Saluti Cardoso. 
 

A alteração da estrutura de empregos e de atividades econômicas servem, também, 

como meio para redefinição do mercado imobiliário que passa a produzir “edifícios 

corporativos” voltados às estruturas mutantes do mercado. No caso de Vila Prudente não 

houve uma explosão da construção de edifícios corporativos, diferente do quadrante sudoeste 

da cidade de São Paulo, na antiga vila operária os edifícios limitam-se a salas comerciais e de 

serviços específicos, ambas de pequeno porte, mas realizando a produção fetichizada do 

espaço, objetivada pela centralidade alienada e reafirmada na construção do monotrilho. 

A construção de edifícios verticais voltados aos setores de comércio e serviços 

vendem e alugam escritórios e salas, bem como alienam o fragmento da metrópole e os 

“equipamentos urbanos” especificando e diferenciando os espaços, incluindo os meios de 

transporte, as intervenções públicas, a localização e até mesmo sua população. A alteração da 

morfologia da Vila Prudente, pelo processo de construção de edifícios verticalizados e do uso, 

condiz com a expansão da reprodução alienada do espaço urbano. 

Vejamos a estratégia da incorporadora You Inc. A empresa voltou seus negócios para 

a construção do edifício comercial “You, Office Ibitirama”, o empreendimento localizado na 

rua homônima ao edifício e a 300 m das estações do monotrilho e do metrô, foi lançado em 

2013. Junto à incorporadora atuaram, o banco Bradesco, a construtora Tibério e as 

imobiliárias Lopes e Concord. A hibridez do capital, necessária para produção e realização da 
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mercadoria, revela que no mercado imobiliário há a distribuição do valor entre diferentes 

setores (produtivos ou não). Segundo os dados do site da incorporadora232, a torre do edifício 

You Office Ibitirama conta com 15 andares e 180 salas ou unidades comerciais variando de 29 

a 390 m2. Na propaganda presente no folder esquemático sobre o edifício, os argumentos para 

a venda e aluguel das salas residia no apelo subjetivo que reforçava a centralidade alienada, 

ou nas palavras dos consultores de marketing da You Inc: 
“Quem trabalha, vive ou frequenta a região do bairro da Vila Prudente, localizado na 
zona leste da capital paulista, entre São Caetano do Sul, Mooca e Ipiranga, está 
acostumado com as facilidades que a localidade oferece à população local. 
Cada vez mais valorizado, o bairro tem despertado bastante o interesse do mercado 
imobiliário. E a explicação é simples: trata-se de um local com acesso facilitado por 
muitas opções de transporte público. 
Atendido pelas estações Vila Prudente e Tamanduateí, da linha 2-Verde do Metrô, 
quem se encontra nas redondezas está prestes a ganhar mais uma opção, com a 
chegada da nova linha 15-Prata. O primeiro trecho a ser aberto tem 2,9 km de 
extensão e fica entre o Oratório e a Vila Prudente, onde faz integração com a linha 
2-Verde do Metrô e 10-Turquesa da CPTM. 
A localidade também é conhecida por sua excelente infraestrutura de restaurantes, 
comércios, lojas e centros de compras, a exemplo do Shopping Mooca Plaza, 
inaugurado em 2011. Apesar do nome, o centro de compras fica mais na Vila 
Prudente do que na Mooca, mais especificamente na Rua Capitão Pacheco e Chaves, 
entre a Av. Dianópolis e a Av. Henry Ford. Com 112 mil metros quadrados - o que 
equivale, aproximadamente, ao tamanho de 10 campos de futebol – sua construção 
foi um marco na mudança da região” (VIDEO IMÓVEIS NEWS, edição 3416, ago. 
de 2015). 
 

A ideologia de livre concorrência com doses cavalares de fetiche presente no folder 

também permite analisar a estratégia do mercado imobiliário quanto à construção de edifícios 

comerciais. Há a oferta do espaço como mercadoria diferencial de realização. Enfatiza-se a 

pretérita estrutura construída como facilitadora da venda e aluguel das salas. 

A ênfase da propaganda ainda qualifica a Vila Prudente como sendo a localização 

adequada, entre Mooca, São Caetano do Sul e Ipiranga, ao ambiente de negócios com oferta 

de meios de transporte de alta e média capacidade (das linhas 2-Verde e 15-Prata do Metrô) e 

a disposição da intensa circulação de pessoas, i.e., a sua situação no quadro do rearranjo da 

metrópole e da reprodução do espaço. Em relação à posição geográfica exposta pelos técnicos 

do GOVESP e do Metrô (nov. 2010) utiliza-se o mesmo argumento da situação do espaço 

como elemento de negócios, nos documentos oficiais sublinha-se que a redistribuição de 

atividades ao longo do eixo sudeste da cidade de São Paulo reconfiguraria as relações de 

trabalho. O discurso do poder público alinha-se ao do mercado. A conclusão lógica de ambos 

repousa na disponibilidade da população que vive nos bairros a leste da centralidade de Vila 

																																																								
232 Dados obtidos do endereço eletrônico da incorporadora You Inc, a respeito do edifício You Office Ibitirama ver: 
http://www.youinc.com.br/campanha/you-offices-ibitirama?utm_medium=google-cpc&utm_campaign=you-jardim-
office-ibitirama&gclid=CNi-lbLnnMsCFcQIkQod89sOWQ, acessado em 02/12/2015. 
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Prudente e no entorno da Linha 15 como estoque extra, abundante e supérfluo da força de 

trabalho aos diferentes segmentos econômicos nos superestimados “centros modernos” que 

resolveriam a problemática urbana e social da metrópole. 

O Shopping Mooca Plaza construído e administrado por uma das maiores empresas 

deste segmento no país, o holding de capital híbrido da Br Malls Participações S/A233. Se não 

fosse a hibridez do capital, não haveria ampliação de investimentos que se beneficiam da 

produção do espaço. Isso ocorre devido à redistribuição do valor através da financeirização da 

economia234. Sob esta característica que a Br Malls organizou a construção e a administração 

do Shopping Mooca Plaza e outros shoppings centers em São Paulo (e outros espalhados pelo 

país), a saber: o Vila Lobos, o Metrô Santa Cruz e o Jardim Sul235. 

Na propaganda da empresa de marketing, contratada pela incorporadora You Inc, o 

shopping construído na Vila Prudente, pelos investimentos híbridos da Br Malls, é tido como 

âncora de negócios que unilateralmente, sob esta concepção, constitui o novo centro 

dinâmico. A construção do Shopping Mooca Plaza leva à tal fetichização, pois sua construção 

no terreno com cerca de 112 mil m2 da antiga fábrica da Ford, complementaria o fetiche da 

supremacia do setor de serviços e do mercado imobiliário autorregulado. 

Além dos exemplos da You Inc e da Br Malls, que contribuem para a verificação da 

alienação da centralidade, cabe ressaltar a estratégia da Universidade Nove de Julho 

(Uninove) que em 2014 inaugurou o campus Vila Prudente, a menos de 100 m das estações 

do metrô e do monotrilho. A construção de campi universitário ao longo das estações do 

																																																								
233 A constituição de holdings não é historicamente nova, para Serfati (1996), na atualidade, este tipo de grupo ou 
conglomerado empresarial caracteriza-se pela configuração de investimentos híbridos que variam sua aplicação no 
mercado. A organização destes grupos deriva da gestão do “capital-dinheiro sob a forma de ativos geradores de 
rendimentos, quer estes ativos representem um capital produtivo valorizado nas filiais ‘industriais’ ou se componham 
de direitos de propriedade e de créditos destinados à valorização nos mercados financeiros” (SERFATI, 1998, p. 146). 
234 A Br Malls deriva de uma estratégia financeira específica, a empresa foi criada como holding de capital aberto, 
assim ela gesta investimentos imobiliários diversos. Esta estratégia difere dos Fundos de Investimentos Imobiliário 
(FII), pois não se trata de um ou outro investimento, mas de um conjunto de empreendimentos imobiliários gestados 
ao mesmo tempo por uma empresa. Porém, assim como os FII, o holding realiza a desintermediação entre capitais para 
a construção e gestão dos investimentos imobiliários, permitindo maior fluidez e dinamização dos fluxos de capital, 
assim como os riscos. Para verificar a participação no mercado, a oscilação das ações e a situação dos rendimentos da 
Br Malls Participações S.A. acessar: http://www.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-
listadas/ResumoEmpresaPrincipal.aspx?codigoCvm=19909&idioma=pt-br, acessado em 19/07/2013. 
235 Magno de Lara Madeira Filho (2016) em sua tese de doutorado sobre a fetichização produzida pelo consumo 
alienado e a cotidianidade induzida pelo espaço construído e consumido dos shoppings centers afirma que junto a Br 
Malls as principais administradoras de shoppings centers na cidade de São Paulo são: Multiplan que administra os 
shoppings Anália Franco, Vila Olímpia e Morumbi; a Aliansce que administra os shoppings West Plaza e Continental, 
Iguatemi; Sonal Sierra que administra os shoppings Iguatemi SP, JK e Market Place; General Shopping que administra 
os shoppings Plaza Sul, Penha e Boa Vista; CCP que administra o Shopping D; JHSF que administra os shoppings 
Cidade Jardim, Metrô Tucuruvi e Pátio Higienópolis; Brookfield que administra os shoppings Pátio Paulista e Raposo, 
Ancar Avanhoe que administra os shoppings Eldorado, Itaquera e Interlagos; AD Shopping que administra os 
shoppings Metrô e Boulevard Tatuapé; Nassau Empreendimentos que administra o shopping Center 3; Lumine que 
administra os shoppings Panamby Jaraguá e Butantã, e Particular que administra os shoppings SP Marketing, 
Ibirapuera, Lapa, Frei Caneca, Fiesta, Santana e Center Norte. 
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metrô facilita o deslocamento de alunos. Sendo as estações um local de passagem do trajeto 

entre a casa e trabalho, muito diferente da noção de centralidade236. No texto presente na 

página eletrônica da Uninove é enfatizado que o campus da Vila Prudente foi construído em 

uma das “regiões que mais cresceram nos últimos anos” por isso sua localização “ao lado da 

estação Vila Prudente do Metrô e das principais avenidas da região, /.../ [contribuindo para o] 

fácil acesso à zona leste, ao Ipiranga e ao ABC, através das linhas Verde do Metrô, Turquesa 

da CPTM e do Monotrilho” 237 . A exposição do grupo de marketing da Uninove, 

indiretamente, afirma que a instituição se apropria do espaço como meio de realização de seu 

produto, o ensino, subordinando-o às diretrizes da localização, sinteticamente a educação e a 

localização são submetidos à situação de mercadoria. 

A construção de edifícios não-residenciais na Vila Prudente fez o secretário de 

Coordenação das Subprefeituras de São Paulo, Francisco Macena, afirmar, em entrevista à 

“Folha de Vila Prudente”, publicada no dia 25 de abril de 2014, que a estratégia do prefeito 

Fernando Haddad (PT) voltava-se à transformação da Av. Anhaia Mello num “corredor 

estruturado com diversos serviços, através de incentivos para empresas. Além da Uninove, 

/.../ teremos outra unidade na avenida”238. Macena destacou que, embora existam diferenças 

partidárias com a gestão estadual, o projeto intensificar as transformações propostas para a 

“região” da Vila Prudente e Mooca refinando as operações conjuntas entre PMSP e GOVESP. 

A perspectiva do secretário revela que, apesar das estações do metrô e do monotrilho se 

encontrarem fora do projeto da OUC Mooca-Vila Carioca, as obras de transporte do Metrô 

contribuem com essas intervenções. Macena aposta nas operações urbanas, mesmo que para 

isso a PMSP e o GOVESP encontrem elementos comuns para empreenderem recursos 

(públicos e privados, nacionais e internacionais) na objetivação de diferentes projetos. 

A perspectiva política presente na implantação do monotrilho apresentada pelos 

técnicos do GOVESP e somada aos projetos da PMSP sistematicamente orientados por 

Macena partem do mesmo princípio que a perspectiva adotada pelos representantes do 

																																																								
236 A estratégia da Uninove, desde 2000, foi a construção de campus no perímetro das linhas do Metrô. De todos os 
campi somente o de Vila Maria construído em 1954, o primeiro da instituição, não se localiza nestes perímetros. O 
segundo campus e primeiro no perímetro do metrô foi construído em 2000, o edifício Memorial ao lado da estação 
Barra Funda da Linha 3-Vermelha. Na sequência foram construídos, respectivamente em 2004 e 2008, os edifícios 
Vergueiro, ao lado da estação São Joaquim da Linha 1-Azul do metrô, e Santo Amaro ao lado da estação Largo 13 da 
Linha 5-Lilás do metrô, do terminal de ônibus de Santo Amaro e da estação homônima, a Linha 9-Esmeralda do trem 
(CPTM), em 2014 foi inaugurado o campus de Vila Prudente. 
237 A descrição de todos o campi da Uninove encontra-se na seguinte página: http://www.uninove.br/, acessado em 
05/10/2015. Em relação ao campus da Vila Prudente (base do texto acima mencionado) ver: 
http://www.uninove.br/unidade/vila-prudente/, acessado em 05/10/2015. 
238 A entrevista na íntegra feita por Kátia Leite relata outras estratégia da PMSP e pode ser encontrada no seguinte 
endereço eletrônico: http://www.folhavp.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1864:secretario-
de-governo-fala-sobre-projetos-para-regiao&catid=46:acontece-na-regiao&Itemid=125, acessado em 02/02/2015. 
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mercado e do capital, a saber: reiterar objetiva e subjetivamente a transformação da economia 

ao longo da Av. Anhaia Mello, principalmente no perímetro imediato das estações do 

monotrilho e do metrô em Vila Prudente (centralidade) como uma moderna economia do 

setor de serviços. Embora, como vimos, o bairro não deixe de manter unidades produtivas e 

industriais escamoteadas em suas franjas. 

As intervenções urbanas inerentes ao projeto da linha como um todo, especialmente na 

centralidade de Vila Prudente, reordenam as frentes do mercado imobiliário sobre um duplo 

aspecto. Em primeiro lugar a linha, por mais limitado que seja seu potencial de transporte, 

intensifica a interligação de áreas fragmentadas a sudeste da capital da metrópole, alterando a 

situação espacial que reconfigura objetivamente as frentes do mercado imobiliário em direção 

a zona leste. Em segundo lugar, a valorização de títulos, como as outorgas, faze com que as 

intervenções urbanas, orquestradas pelo poder público (locais ou metropolitanas), voltem-se 

ao mercado, vendendo parcela por parcela do direito construtivo na qualidade de meio de 

financiamento de novas operações e intervenções urbanas. Com isso, há de modo desigual a 

reprodução de políticas alienadas que visam à submissão da urbanização às necessidades de 

um segmento econômico específico e determinado por projetos tidos como hegemônicos que 

configuram não só a alienação, mas a ilusão do desenvolvimento. 

Até aqui enfatizamos a construção de edifícios comerciais voltados ao setor de 

serviços, i.e., ao mercado não-residencial. Cabe ainda, portanto, uma apreciação acerca do 

mercado residencial que intensifica a alteração da morfologia pela verticalização do bairro. 

Quanto à construção de prédios residenciais, os efeitos da atração de investimentos ao eixo 

sudeste atenderam a perspectiva de crescimento similar à construção vertical não-residencial 

que mescla a especulação acerca da outorga e a objetivação de obras e projetos públicos que 

permitem a busca da rápida venda (circulação da mercadoria ou metamorfose – M’-D’) por 

meio da diferenciação dos valores de uso como apêndices do processo geral de valorização.  

Para demonstrar a especulação subjacente à conversão do espaço em valor de troca 

evidenciemos outros dados referentes aos bairros de Vila Prudente, Mooca e Tatuapé.  

Ocorre um movimento desigual e combinado no deslocamento das frentes de mercado. 

Este movimento deriva das composições diferenciadas da morfologia e dos “equipamentos 

urbanos” construídos na Mooca e no Tatuapé em relação à Vila Prudente, bem como o papel 

histórico da constituição de cada bairro no tecido da metrópole. Segundo os dados da 

Embraesp (SMDU e DEINFO, 2015), representados no gráfico 8, desde 1990 a Vila Prudente 

manteve-se na marginalidade dos lançamentos imobiliários e nas fímbrias das intervenções 

públicas que eram direcionadas para o Mooca e o Tatuapé. 
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Gráfico 8 - Lançamento de unidades residenciais verticais: Mooca, Tatuapé e Vila Prudente 

 
Fonte: Embraesp apud SMDU e DEINFO, 2015.  
Elaboração: Felipe Saluti Cardoso. 
 

Aliás a condição atual da morfologia urbana e o volume de construções verticais de 

imóveis residenciais no Tatuapé e na Mooca decorrem de diferentes intervenções públicas e 

privadas que, desde os anos de 1980, reordenam o uso de solo e o perfil da população dos 

bairros. No caso do Tatuapé, a construção da estação do metrô da Linha 3-Vermelha em 1981 

deslocou investimentos imobiliários para o bairro, alterando as atividades econômicas e até 

mesmo o segmento e as frações de classe da população residente. Processo intensificado com 

a construção dos shoppings centers Metrô Tatuapé em 1997 e Boulevard Tatuapé em 2007. 

Existe uma via de mão dupla entre a construção de empreendimentos comerciais, obras 

públicas e lançamento imobiliário, i.e., os lançamentos residenciais verticais antecederam a 

inauguração dos shoppings centers, lembrando que para os representantes do mercado 

imobiliário o anúncio das obras tornou-se o fator decisivo para os lançamentos, logo depois 

da inauguração ocorre baixa nos lançamentos. 

Em relação à Mooca, segundo Eva Blay (1985), a construção do corredor de ônibus na 

Av. Paes de Barros nos anos de 1980 e o aumento do preço dos imóveis forçou os antigos 

moradores a vender suas casas e/ou procurar outros novos locais para habitação pela elevação 

dos preços do aluguel, processo semelhante às sucessivas gentrificações dos anos de 1990. A 

avenida de ligação entre os eixos norte e sul da zona leste tornou-se local híbrido quanto ao 

uso do solo, mesclando prédios comerciais e residenciais em seu entorno. Os lançamentos 

imobiliários na Mooca dos últimos vinte anos oscilam de modo acentuado, mesmo o bairro 

concentrando um grande adensamento construtivo. Porém, a Mooca mantém médias 

superiores à Vila Prudente, a última se mantém abaixo dos lançamentos do Tatuapé. 

A estratégia do GOVESP e da STM (dez. de 2006) com medidas de transportes ao 

visar o adensamento seletivo da urbanização e da população em centralidades, a expansão do 
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centro expandido e tentar orquestrar a indústria da construção civil, direciona sob certos 

limites as frentes de mercado e, ao mesmo tempo, cria unidades socioespaciais contraditórias.  

Por isso, os vinte anos de medidas econômicas e políticas de transportes da PMSP e 

do GOVESP orientaram os investimentos, mas foi a implantação do monotrilho que 

reconfigurou a situação da Vila Prudente. Isso ocorre devido ao descompasso no tempo de 

rotação dos capitais envolvidos com as obras e o segmento da construção civil, por isso os 

lançamentos se aproximam, mas não acompanham o andamento das obras públicas.  

As obras da estação do metrô de Vila Prudente, embora apresentada no projeto do 

“Expresso Tiradentes” da PMSP em 2006, foram anunciadas pelo então governador do Estado 

de São Paulo, José Serra (PMDB), em visita à Vila Prudente em abril de 2007, já o projeto do 

monotrilho foi anunciado pelo Metrô em maio de 2009. Segundo Newton Zadra (2010), em 

maio do mesmo ano, Jorge José Fagali, então presidente do Metrô, fez uma visita ao Círculo 

de Trabalhadores Italianos Cristãos para detalhar os elementos estruturais do novo modal de 

transportes aos empresários locais. A reunião no “Círculo” representa a unidade de interesses 

entre o GOVESP e os empresários locais, unidade que foi inúmeras vezes apresentada por 

Newton Zadra (2010) enquanto presidente da entidade cristã e proprietário do jornal local.  

Em seu livro sobre a história da Vila Prudente, Zadra (2010) marca posição em 

relação às obras do Metrô e à noção de desenvolvimento local e regional. A introdução de 

novos modais de transporte no bairro, para o jornalista, abstergia as contradições e conteúdos 

sociais que marcaram a histórica formação do bairro. Zadra (2010) e outros presentes na 

reunião do anúncio das obras do monotrilho, aplaudiram o Fagali e o projeto de adensamento 

seletivo da centralidade como plêiade de modernidade. Para estes, o mercado imobiliário, a 

concentração dos setores de serviços e o comércio são instrumentos de pressão do mercado 

sobre os moradores de outras áreas de concentração popular e da favela de Vila Prudente que, 

segundo Zadra, por “ter o seu nome ligado ao bairro acabou por estigmatizar e retardar o 

crescimento da região, já que, quase sempre, o bairro era lembrado negativamente pela 

favela” (ZADRA, 2010, p. 173). Zadra acredita que o crescimento do mercado imobiliário e a 

alteração da feição da paisagem são fatores do desenvolvimento e álibi para limpar a história 

“popularesca” do bairro apagando qualquer vínculo com as lutas proletárias e as indeléveis 

marcas de sua exploração. 

Voltemos aos lançamentos imobiliários residenciais. Segundo a Embraesp, ver gráfico 

8, na Vila Prudente o lançamento de unidades residenciais entre as décadas de 1990 e 2000 

apresentou picos de crescimento e de queda a cada, aproximadamente, cinco anos, revelando 

empiricamente o quadro estrutural das crises contemporâneas. Apesar dessa variação, 
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representar ciclos macro e microeconômico diretamente associados a pequenas crises, os 

lançamentos decorrem de medidas políticas e formas de intervenção urbana e não somente da 

implantação de determinado modal de transportes. Tal característica pode ser apreendida 

através dos lançamentos imobiliários de Vila Prudente a partir de 2005. O anúncio das obras 

do “Expresso Tiradentes”, as obras de extensão da Linha 2-Verde do metrô e o projeto urbano 

de “revitalização” da Vila Prudente feito pela PMSP (PMSP, SMT e SPTRANS, 2006) 

dinamizaram o mercado imobiliário no triênio seguinte. Em 2006, os lançamentos foram de 

772 unidades; em 2007, de 771 unidades e em 2008 de 758; porém, no ano seguinte, os 

lançamentos caíram para 68 unidades. O surto da construção e lançamentos de unidades 

residenciais respondeu à estratégia combinada da PMSP e do GOVESP em criar um 
“ponto nodal representado pelo atual terminal Vila Prudente. Hoje, este terminal é 
apenas a ponta do corredor da avenida Paes de Barros mas, com o prolongamento da 
linha 2-Verde do Metrô em direção à Vila Prudente e com a parada prevista do 
Expresso Tiradentes, será ali organizado um polo intermodal que configurará uma 
nova ligação entre a Mooca e o extremo Leste, com a região da avenida Paulista e 
região Oeste, através da linha 2-Verde e futura linha 4-Amarela, e também com a 
região Sul, através da linha 1-Azul e futuro prolongamento da linha 5-Lilás” (PMSP, 
SMT e SPTRANS, 2006, p. 210). 
 

O esforço em orientar o mercado imobiliário não criou, neste momento (de 2005 a 

2009), a atração de investimentos para a Vila Prudente, mas já estavam anunciadas as 

estratégias para a objetivação da centralidade imobiliária (alienada) e do adensamento 

construtivo. O número de lançamentos e a construção de unidades residenciais na Vila 

Prudente encontraram-se aquém daqueles na Mooca e no Tatuapé, mesmo com o anúncio e a 

inauguração da extensão da Linha-2Verde e da estação de metrô no bairro. Enquanto na 

Mooca os lançamentos variaram de 404 para 776 unidades entre 2005 e 2006, de 1.200 para 

1.372 unidades entre 2007 e 2008, declinando para 140 unidades; em 2009, no Tatuapé os 

lançamentos variaram de 202 para 1308 unidades entre 2005 e 2006 caindo para 739 no ano 

de 2007, alcançando o número de 1.172 em 2008 e declinando para 684 unidades em 2009. 

Os dados acima não podem ser descritos somente do ponto de vista de fatores 

endógenos e microeconômicos, mas também não podem ser analisados unicamente pela 

generalidade de processos macroestruturais. Genericamente, entre 2008 e 2009 os efeitos da 

crise do mercado mundial desencadeados pela especulação financeira-imobiliária nos Estados 

Unidos arrefeceram a venda de imóveis, dados os próprios limites da valorização do capital e 

as consequências deste processo sobre o poder de compra das diferentes classes sociais. Após 

um longo trabalho de pesquisa acerca da financeirização do mercado imobiliário, César R. S. 

Santos (2013) enfatiza que os oligopólios nacionais da construção civil “passaram por muitas 

dificuldades de rearticulação da atividade” (SANTOS, 2013, p. 223), pois ampliaram a 
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entrada de capitais internacionais pela financeirização do setor e imobilizaram parte do capital 

em terras para capturar investimentos na bolsa de valores, mostrando a tentativa de criar um 

lastro especulativo sobre a valorização futura.  

Porém, a dificuldade de realização dos imóveis no mercado, a parca retomada dos 

preços dos terrenos, associada ao baixo rendimento do setor e a um longo tempo de rotação 

do capital produtivo, restringiu, momentaneamente, os lançamentos e levou a fusões, 

aquisições e falências de empresas. A respeito das consequências deste processo, segundo 

Santos (2013), a desestruturação no período da crise, entre 2008 e 2009, levou a um “surto de 

centralização do capital no segmento, houve um recrudescimento da estratégia de produção de 

imóveis de médio-alto e alto padrões numa distribuição que reafirmava a centralidade de 

algumas áreas na região sudoeste de São Paulo” (SANTOS, 2013, p. 224), ocasionando a 

reestruturação de todo o segmento imobiliário e, ulteriormente, a retomada do crescimento. A 

ascensão dos negócios imobiliários, por um lado, não se limitou ao quadrante sudoeste, pois 

todos os fragmentos e centralidades dispersos tornaram-se potencialmente frentes de expansão 

do mercado de acordo com estratégias múltiplas, políticas e econômicas, bem como seu 

alinhamento desigual. A este respeito, Santos (2013) evidencia a reprodução da metrópole no 

sentido da internacionalização da economia brasileira e da própria financeirização que passa a 

conduzir, direta ou indiretamente, o processo de acumulação do capital no mercado 

imobiliário e da construção civil. Por outro lado, concretizou-se a tendência da especulação 

com os preços enquanto a diferenciação espacial, através de uma série de intervenções 

urbanas, passa a criar potenciais frentes de valorização. A multiplicidade de determinações 

que impedem a objetivação do trabalho pode levar à obsolescência, i.e., um latente limite da 

realização do valor produzido que leva ao declínio momentâneo da produção e até à 

destruição de bens, imóveis e terrenos tidos todos eles como obsoletos (moral e 

objetivamente), degradação própria da dialética interna do capital, vista no capítulo anterior. 

O anúncio e início das obras do monotrilho fizeram com que, momentaneamente, a 

Vila Prudente se tornasse uma centralidade dos investimentos imobiliários, o crescente 

número de lançamentos e a sua queda em curto intervalo de tempo. A concretização das duas 

tendências difere do que foi anunciado pelos representantes do mercado e pelos técnicos do 

Metrô e da STM que apostavam na inevitabilidade do crescimento e na inexequibilidade de 

qualquer forma de crise ou entrave à evolução do mercado. 

Os dados do gráfico 8 mostraram a inversão da situação de marginalidade a qual se 

encontrava a Vila Prudente e a valorização momentânea vinculada às obras e intervenções 

urbanas. Com o anúncio do monotrilho em 2009 e a expectativa de inauguração da primeira 
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linha para 2013 (inauguração definitiva feita um ano depois, em 30 de agosto de 2014), houve 

a retomada da produção e dos lançamentos (o que caracteriza o movimento M’-D’). 

Os lançamentos residenciais concentrados na Vila Prudente seguiram a órbita da 

divulgação e inauguração das estações do metrô e do monotrilho. Em 2010, foram lançadas 

216 unidades no bairro, uma baixa após a inauguração da estação de metrô. O início das obras 

do monotrilho em novembro de 2010 alterou a estratégia do segmento imobiliário que voltou 

a dilatar em 2011 com lançamento de 944 unidades. Após a queda dos lançamentos em 2012 

para 621 unidades, com a divulgação da inauguração da Linha 15 para 2013, o número de 

lançamentos aumentou para 2.263. Em 2013, os lançamentos imobiliários do bairro ficaram 

atrás somente da Vila Andrada, uma das áreas mais valorizadas da cidade. Em 2014, os 

lançamentos caíram para 568 unidades. Enquanto isso, no Tatuapé 208 unidades foram 

lançadas em 2010, 948 em 2011, 1.290 em 2012, 842 em 2013 e 1.092 em 2014. Na Mooca 

76 unidades em 2010, mesmo sobre os limites da outorga onerosa residencial em 2011, as 

unidades lançadas foram de 817, caindo para 623 em 2012, 285 em 2013 e 72 em 2014. 

Na Vila Prudente, os lançamentos das unidades residenciais obedeceram aos prazos 

anunciados para a entrega do primeiro trecho da Linha 15. Segundo os dados levantados pela 

Embraesp e expostos no gráfico 9, a variação do preço geral das vendas oscilou com os 

lançamentos, porém ascendendo expressivamente de 2005 a 2008 e após as reestruturações do 

mercado imobiliário iniciadas em 2010, mantendo-se em queda no biênio de 2008 e 2009, 

dados os efeitos da crise. Pela primeira vez nos últimos vinte anos, em 2013 o preço geral de 

vendas dos lançamentos residenciais verticais na Vila Prudente superou o Tatuapé e a Mooca, 

sendo nos três bairros, respectivamente, o preço geral de venda de R$ 601.456.550, 

490.416.504 e 155.201.900, que segundo Silveira (2013) localizaram-se ao longo dos eixos 

estruturais de transportes dos bairros e das linhas de alta e média capacidade (corredor de 

ônibus, metrô e monotrilho). 

Todo modo de produção reproduz formas de distribuição e circulação do valor 

produzido ou gerado (MARX, 1985a e b). No caso da sociedade regida pelo capitalista, o 

valor se realiza e é distribuído no mercado, podendo ser captado por setores não-produtivos 

ou desviado entre os capitais do mesmo ramo de produção239. Para explicitar a variação do 

																																																								
239 Há extenso debate a respeito da transformação do valor em preço. Marx (1985a, vol. IV) aborda este problema de 
modo crítico ao explicar a “Reprodução Ampliada” no Livro III de “O Capital”; na mesma tônica de Marx o 
economista Francisco Teixeira (1989) atualizou este debate. Partindo da contribuição de ambos, é possível analisar 
que, como o valor corresponde ao tempo de trabalho socialmente necessário, o preço origina-se da concorrência entre 
ramos de produção que uniformizam os valores pelo preço de produção, desta forma a taxa de lucro é socializada pelo 
preço de mercado equalizado que difere do preço de produção entre os capitais, assim apropria-se de maior massa de 
mais-valia aquele capital com maior composição orgânica. Por isso, a mais-valia, a taxa média e individual de lucro, os 
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preço no mercado e o processo de valorização, portanto, devemos nos aproximar não do preço 

geral, apresentado no gráfico 9, como valor geral da venda dos lançamentos, mas do preço de 

venda do m2 construído dos lançamentos residenciais verticais representado no gráfico 10, 

pois este revela a potencial apropriação do valor produzido nas unidades apresentadas240. 

Estes dados permitem a verificação dos efeitos sobre o mercado imobiliário na zona 

leste de São Paulo da crise iniciada em 2008. A partir de 2005, houve aumento do preço de 

venda do m2 construído dos lançamentos verticais no Tatuapé, na Mooca e na Vila Prudente 

(assim como em toda a cidade de São Paulo), oscilando negativamente no período da crise de 

2008 e 2009, com poucas exceções que incluem a Mooca, ver gráficos 10. 
Gráfico 9 - Preço geral de vendas dos lançamentos residenciais verticais (em R$) 

	
Fonte: Embraesp apud SMDU e DEINFO, 2016. 
Elaboração: Felipe Saluti Cardoso. 
 
Gráfico 10 - Preços do metro quadrado construído dos lançamentos residenciais verticais (em R$) 

 
Fonte: Embraesp apud SMDU e DEINFO, 2016. 
Elaboração: Felipe Saluti Cardoso. 
 

																																																																																																																																																																													
preços de produção e de mercado diferem, embora o lucro seja expressão da mais-valia. Este processo ocorre, pois, os 
preços de mercado equalizam as taxas de lucro. Dadas as demais circunstâncias, afirma Marx, o “lucro médio, que 
determina os preços de produção, sempre tem de ser aproximadamente igual ao quantum de mais-valia que cabe a 
dado capital como parte alíquota do capital total” (MARX, 1985a, vol. IV, p. 140). Sobre essa afirmação diz Teixeira, 
“o que aparece não é o valor, mas sim sua expressão em dinheiro /.../ A lei do valor apenas regula o movimento dos 
preços, e por isto, nunca há uma correspondência entre eles” (TEIXEIRA, 1989, p. 396). 
240 O preço de venda do metro quadrado construído não corresponde diretamente ao preço total do imóvel de acordo 
com a sua metragem, pois é levada em consideração a oscilação dos preços isolando, de modo expositivo, os custos de 
produção, o tipo de imóvel, seus diferenciais e a especulação com o preço do solo, mas de certo modo por se tratar do 
preço do metro quadrado construído há a potencial verificação da especulação que é inerente ao preço médio 
determinado pelo mercado, embora ela esteja abaixo do preço do metro quadrado dos imóveis. 
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Na Vila Prudente os preços do m2 construído oscilaram positivamente em 2010. A 

ampliação dos preços revela a representação monetária do valor e sua potencial absorção, i.e., 

o processo de valorização do espaço (unidade contraditória entre valor e valores de uso e de 

troca) aparentemente orientado pela luta entre lugares, mas cujo conteúdo resulta da ação 

estratégica do Estado e do do capital (que absorve alíquotas do valor produzido socialmente). 

Os preços do m2 construído oscilaram positivamente entre 2010 e 2012 variando 

respectiva e aproximadamente de R$ 2.785, 3.283 e 3.510. Na Mooca e no Tatuapé, no 

mesmo período, essa oscilação objetivou-se sobre uma dinâmica similar, enquanto o preço do 

m2 construído do primeiro variou, respectivamente, de R$ 3.328 para 3.486 e 3.893, no 

segundo a variação foi de R$ 2.773 para 3.284 e 2.834, sendo o Tatuapé a única localidade 

entre as três a sofrer depreciação no preço do m2 construído em 2012. No ano seguinte, 

porém, ampliaram os preços gerais das vendas e aumentaram as unidades lançadas na Vila 

Prudente, mas o preço do m2 construído caiu para R$ 3.213, voltando a crescer em 2014 para 

R$ 3.817. A variação diz respeito à própria equalização dos preços no mercado e ao tipo do 

empreendimento imobiliário. Mas, cabe ressaltar que a Mooca seguiu de modo mais 

aproximado a tendência da Vila Prudente, tendo variação negativa do preço do m2 construído 

em 2013 e positiva em 2014 sendo, respectiva e aproximadamente, de R$ 3.649 e 4.166, 

enquanto no Tatuapé a variação neste período foi de R$ 3.756 para 4.091. 

Os dados revelam que houve aumento do preço dos imóveis (residenciais e não-

residenciais) e, nesta expressão monetária do valor, a valorização do espaço. Com este 

processo, ocorre a potencial captação do valor através da propriedade privada e, 

contraditoriamente, a potencial superprodução e desvalorização das unidades construídas. 

A transfiguração das políticas de transportes em intervenções urbanas de caráter 

metropolitano alterou o efeito útil do solo convertendo-o em âncora da valorização. Por isso, 

existe certa consonância entre as estratégias de produção de uma “nova centralidade” 

imobiliária na Vila Prudente e as reestruturações do capital na metrópole, incluindo o capital 

financeirizado e os segmentos da construção civil (residencial e não residencial) e pesada. 

Mas, alcançam um limite de expansão após a inauguração da linha do monotrilho, assim 

como ocorreu com a inauguração da linha do metrô.  

Tal processo permitiu a dilatação da absorção de terrenos e edificações (de todos os 

tipos) na qualidade de insumos dos negócios da construção civil e pesada, um insumo especial 

pois guarda uma quantidade enorme de valor produzido pela sociedade e materializado na 

construção da cidade. Deste modo, a produção capitalista do espaço torna os fragmentos da 

metrópole em mercadoria. Assim que esgotado este processo, tanto o Estado quanto o 
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mercado, rearticulam desigualmente novas estratégias ou colocam em andamento projetos 

para tentar estimular o movimento de reprodução do espaço metropolitano e potencializar o 

ciclo de acumulação do capital.  

Todos esses processos, no tocante a Vila Prudente, levam à transformação do bairro 

em nódulo ou centralidade para o mercado imobiliário e reafirmam a alienação do espaço 

num triplo sentido: 1. há a conversão dos valores de uso aos de troca, a aparente destituição 

dos conteúdos reais e contraditórios inerentes à formação histórica do espaço e às relações 

sociais que forçam a cisão (objetiva e subjetiva) entre o espaço produzido e os sujeitos que o 

produzem, cisão posta pela construção das centralidades como áreas seletivamente 

“racionalizadas”, 2. há a transformação das centralidades, pelo mercado, em áreas acessíveis a 

um segmento seleto de classes sociais (e mesmo de frações específicas das classes 

trabalhadores) que podem comprá-las, condição que reafirma a segregação através da criação 

de “bolsões de riqueza” isolados por um “mar de pobreza”, deste modo a centralidade não 

pode ser apropriada pelo proletariado urbano, senão como lugar de passagem e, 3. decorre 

deste processo o controle social e político de classes efetivado pelo planejamento que 

manipula a produção do espaço e, também, sua conversão a instrumento econômico dos 

segmentos do mercado que se ocupam da transformação dos fragmentos da RMSP em nichos 

especializados do mercado imobiliário e de atividades econômicas hiperespecializadas. 

A centralidade da Vila Prudente, induzida desigualmente pelo Estado e pelas 

estratégias do mercado, materializa um determinado projeto de urbanismo que não se esgota 

com a Linha 15. Por isso, o projeto técnico, político e ideológico do monotrilho foi, como 

inúmeras vezes dito pelos representantes do GOVESP e do Metrô (nov. 2010), efetivado para 

concretizar a governança metropolitana definida como estratégia homogeneizadora das 

intervenções urbanas da STM subordinada aos projetos do BM. 

Para que se mantenha a centralidade e sua sujeição ao mercado imobiliário, o 

planejamento precisa ser contínuo e sob um determinado escalonamento de projetos atrelados 

a uma base técnica, ideológica e social que barra qualquer alternativa do que está posto. Por 

esse motivo que, com influência do BM, desde 2006 a concepção e a publicação do Plano 

Integrado de Transportes Metropolitanos (PITU 2025) confirma a renovação do planejamento 

de transporte como ditame dos mecanismos de financiamento público e privado para garantir 

o fluxo de investimentos na metrópole e o dinamismo do mercado imobiliário a qualquer 

custo. No planejamento metropolitano de transportes, o urbano aparece como instrumento 

econômico que se realiza através de sua produção e rearranja a situação de centralidades no 

conjunto desconexo da metrópole. Embora este projeto não tenha se efetivado como previsto, 
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abre precedentes para sua manutenção política no ciclo econômico atual (podendo ser 

reproduzido por outros partidos políticos). 

A construção do monotrilho foi a primeira etapa para a constituição da centralidade 

alienada da Vila Prudente que ainda carece de outros projetos para a sua conexão com 

“grandes pólos de concentração de empregos como o Centro Histórico, o Centro Expandido 

(Av. Paulista), a Região de Santo Amaro e o eixo Faria Lima-Berrini” (GOVESP e METRÔ, 

nov. 2010, p. 38). Há um descompasso entre os processos econômicos e o planejamento 

político, mas busca-se sua sinergia, principalmente quando a lógica do planejamento se volta 

para o mercado, projeto presente nos PITUs do GOVESP, no PDE da PMSP e no Estatuto das 

Cidades do governo federal. Por isso, o GOVESP e o Metrô (nov. 2010) antes do término da 

construção da Linha 15-Prata, projetaram a interligação da Vila Prudente com o eixo norte da 

zona leste e o Aeroporto de Cumbica, na cidade de Guarulhos através da extensão da Linha 2-

Verde (antigo projeto da Linha 15-Branca). O projeto da linha, como mostra a figura 11, 

conecta a Vila Prudente a Guarulhos, por um arco no interior da zona leste. Como atestam os 

documentos oficiais do GOVESP, a STM tenta manter a coerência territorial e econômica da 

metrópole através de centralidades desconexas (GOVESP e STM, 2006, 2013a e b). A 

centralidade espacial da Vila Prudente foi inserida a esta lógica territorial no interior da 

divisão do trabalho da metrópole, sendo as obras de infraestrutura uma complementação da 

centralidade que reforça frentes do mercado imobiliário inauguradas com a construção da 

Linha 15, frentes que se mantêm em aberto sem a concretização de obras públicas de 

infraestrutura e transporte ou de qualquer outra âncora de investimentos. Os documentos não 

podem apontar diretamente para desigualdade deste processo e sua incompletude. 

Porém, a arte de anunciar e controlar o futuro reafirma-se como parte do projeto da 

falaciosa governança metropolitana que articula diferentes escalas e níveis da intervenção 

econômica e política do Estado ao controlar os investimentos públicos. Mesmo que o 

planejamento não se realize no tempo idealizado, ele mantém a estrutura burocrática sobre as 

próximas medidas e formas de intervenções propostas pelos mesmos organismos. 

Se a construção da Linha 15 fechou um ciclo de intervenções que configurou a 

reprodução da centralidade alienada de Vila Prudente, ela também rearticulou projetos e uma 

nova extensão das frentes de mercado que encontram na extensão da Linha 2-Verde formas de 

manutenção das centralidade e cria uma potencial alteração do uso de solos nas áreas de 

extensão do metrô, bem como redireciona os investimentos imobiliários e outras potenciais 

formas de rentabilidade que encontram no espaço a sua realização. A extensão da linha do 

metrô em direção a Guarulhos, ao norte, ao invés do Sudeste. Ambos de acordo com as 
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perspectivas do GOVESP e do BM de criar a coesão espacial através da governança 

metropolitana assumida pela STM. 

O projeto da extensão da Linha 2-Verde anunciado em 2013 nos documentos oficiais 

do GOVESP intitulados “Atualização da Rede de Transportes Urbanos” e “Cenários de 

Desenvolvimento”, na qualidade de fragmento do projeto requalificação urbana no contexto 

do rearranjo territorial da metrópole, reproduz a governança metropolitana e um urbanismo 

de caráter neoliberal. Assim, a centralidade da Vila Prudente que fora tratada como produto 

torna-se condição e meio do ciclo aberto de intervenções cujos meios de transportes integram 

a produção do espaço, de uma suposta coerência regional e da segregação manipulada que 

confere à metrópole sua condição de existência.  

A extensão Linha 2-Verde do metrô, logo, não representa somente uma diferença 

tecnológica em relação à Linha 15-Prata do monotrilho, mas uma estratégia nova no contexto 

da governança metropolitana. Enquanto a Linha 15 direciona-se ao eixo sudeste da cidade de 

São Paulo, hierarquizando e segregando frações de atividades econômicas e classes sociais, a 

extensão da Linha 2-Verde condiz com a delimitação de extensão do que se classifica 

enquanto centro; i.e., cria-se uma fronteira delimitada a projetos urbanos em áreas tidas como 

centrais. Quanto maior a dimensão dos valores de uso e o trabalho acumulado no espaço, 

maior a propensão à transformação destes em valores de troca e, portanto, uma maior 

quantidade de trabalho a ser convertido e distribuído como valor. 

O projeto de extensão da Linha 2 do Metrô, com 14,4 km de linha forma um arco de 

norte a sul interligando a zona leste de São Paulo e cujo perímetro se limita ao centro 

expandido, como mostram a figura 11 e a tabela 5. O arco interligará a Linha 2 às futuras 

linhas 12-Safira e 13-Jade do trem urbano (CPTM) em Tiquatira, passando pela futura Linha 

6-Laranja do metrô no Anália Franco e pelas linhas 3-Vermelha do metrô e o projeto da Linha 

11-Coral da CPTM na Penha. A interligação aumentará o volume de passageiros tanto do 

monotrilho quanto do metrô, chegando a um total de 1,12 milhões de passageiros circulando 

na Linha 2-Verde, tendo como ponto de saturação as estações da Vila Prudente. 

Embora parta dos mesmos pressupostos de diferenciação do espaço da Linha 15, a 

extensão da Linha 2-Verde reafirma as estratégias de valorização em áreas de urbanização 

mais consolidadas. Coloca-se, portanto, o atendimento das frentes de expansão do mercado a 

oeste da linha, ao revés da expansão da população para leste, objetivando a hierarquização das 

fronteiras de intervenção urbana e dos eixos de ampliação do mercado imobiliário ao 

revalorizar áreas e forçar o deslocamento de classes sociais com menor poder aquisitivo pela 

violência dos preços do mercado imobiliário (seja ele o de compra ou aluguel). 
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Figura 11 - Traçado da extensão da Linha 2-Verde (antiga Linha 15-Branca) 

 
Fonte: METRÔ, 2013a, p. 6. 
 
Tabela 5 - Extensão da Linha 2-Verde (antiga Linha 15-Branca) 

CARACTERÍSTICAS	DA	LINHA	
Descrição		 Quantidade	 Descrição		 Quantidade	

Extensão	(m)	 14.423	 Material	rodante	(trens)	 +39	

Estações	(un.)	 13	 Demanda	2017	(pass./dia)	 1.123	mil	

Pátio	de	Manutenção	(un.)	 1	 		 		

	 	 	 	INTEGRAÇÕES	
Estação		 Sistema	de	Transporte	
Anália	Franco		 Metrô	-	Linha	6-Laranja	(Futura)	

Penha		 Metrô	-	Linha	3-Vermelha																																																											

CPTM	-	Linha	11-Coral	(Futura)	

Tiquatira	 CPTM	-	Linha	12-Safira	(Futura)																																																		

CPTM	-	Linha	13-Jade-Trem	de	Guarulhos	(Futura)	

Fonte: METRÔ, 2013a, p. 7. 
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Concomitante à expansão da fronteira do mercado imobiliário, centralidades são 

reiteradas enquanto nexos da hierarquia induzida pela combinação das estratégias do Estado e 

dos vários segmentos do mercado. Sendo a base deste processo, a busca pela valorização. 

Porém, para que ocorra a manutenção dessas centralidades torna-se fundamental a recondução 

de investimentos em obras públicas para impedir depreciação do valor, por isso a importância 

política e econômica dos instrumentos urbanísticos (do PDE e do Estatuto das Cidades). 

O projeto de modernização adotado pelo GOVESP, em empreender projetos voltados 

ao mercado, e cujo fundamento é a realização do capital, encontra seu limite no frágil e 

imediato crescimento do mercado, convertendo os fragmentos do espaço à apêndices do valor 

de troca e/ou à hierárquica especialização de áreas para cumprir a coesão da divisão social do 

trabalho nos limites da segmentação das classes sociais. O frágil processo de modernização é 

típico (ou particular) nos países periféricos, não como uma novidade no que diz respeito à 

tentativa de seguir as orientações internacionais de desenvolvimento. Mas, como identificou 

Chasin (1990) a respeito do capitalismo nos países periféricos, enquanto “reciclagens 

modernizadoras [que] se esgotam em tempo extremamente curto” (CHASIN, 1990, p.21).241 

Diferente do que foi proposto pelo urbanismo metropolitano, as tramas da realidade 

econômica e política muitas vezes encontram limites e apresentam desigualdades de 

realização de seus projetos (como abordamos anteriormente). A extensão da Linha 2-Verde 

expressa exatamente os limites de sua realização, a desigualdade seletiva projetada para o 

espaço metropolitano e, em ambos, a indução e reafirmação da segregação social. 

Segundo “O Estado de São Paulo” de 8 de janeiro de 2016 (LEITE e RIBEIRO, p. A 

11), o GOVESP, a STM e o Metrô apresentaram, no intervalo de um ano (até 2014), relatórios 

de impacto ambiental para que a PMSP autorizasse as obras de extensão da Linha 2. Com a 

autorização da PMSP, deu-se inicio à contratação de oito consórcios que construiriam a linha. 

Como ocorre com os projeto Metrô, a linha foi dividida em lotes, cada qual com certa 

especificidade em relação à totalidade do projeto e sua inserção na metrópole. Mas, diferente 

do cenário construído pelos representantes do GOVESP, a crise econômica e fiscal fez com 

que as obras fossem suspensas em dezembro de 2015. Se não houver perturbações, e isto é 

improvável, o início das obras ocorrerá entre dezembro de 2016 e janeiro de 2017. O atraso da 

extensão das linhas, como vimos, acarreta na intensificação da saturação dos meios de 

																																																								
241 Conclui Chasin (1990) que a desigualdade “prossegue e se acentua [n]o paralelismo entre a produção cada vez mais 
fabulosa da riqueza e da não menos fabulosa produção de pobreza e miséria. As excetuações, ainda assim desiguais, 
nos países centrais e as temporárias, em outras partes, integram e não alteram a tendência global a médio e a longo 
prazo. É suficiente pensar na reprodução alargada da miséria nos países periféricos, em especial depois dos breves 
surtos de expansão que marcam a sua processualidade econômica” (CHASIN, 1990, p. 21). 
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transporte de alta capacidade, bem como a construção de linhas com interligações em pontos 

de grande volume de transporte também podem levar à saturação em determinadas estações. 

O interregno das obras está ligado ao arrefecimento do mercado, à contenção de gastos 

do GOVESP e sua conflituosa relação com o BNDES e com o governo federal. Em outras 

palavras, uma série de crises (de ordem econômica, política e social) desaguam na paralisação 

momentânea das obras e de projetos de expansão das linhas do Metrô. Mas, as dinâmicas 

convergentes e contraditórias entre as tensões políticas e econômicas permanecem, e, 

contraditoriamente, permitem compreender que a reprodução destes projetos correspondem à 

tentativa do Estado em orquestrar a manutenção da esquizofrênica centralidade proposta 

como coerência territorial da divisão social do trabalho, incluindo a distribuição espacial da 

riqueza e, com ela, a segregação induzida por fronteiras produzidas socialmente, em 

contrapartida faz-se ruir a tentativa de anular temporariamente as tendências à degradação e 

desvalorização postas pela produção alienada destas mesmas centralidades. 

 A governança metropolitana e a produção de centralidades correspondem à conjunção 

de estratégicas do GOVESP e de instituições internacionais como o BM e alinham-se ao 

mercado e ao complexo contraditório de sua objetivação alienada, mas encontram limites no 

próprio mercado. Como desvelamos desta pesquisa, essas estratégias compreendem ao 

ordenamento da produção e do rearranjo ou reestruturação urbana, na qualidade das 

transformações atuais correlatas com a reprodução das relações sociais de produção, 

condizentes com as múltiplas estratégias da mundialização e da acumulação do capital. 

Logo, como observou Lefebvre (2008) ao tratar da problemática urbana a partir das 

crises estruturais capitalistas, a produção do espaço 
“não é mais simplesmente o meio indiferente, a soma dos lugares onde a mais-valia 
se forma, se realiza e se distribui. Ele se torna produto do trabalho social, isto é, 
objeto muito geral da produção, e, por conseguinte, da formação de mais-valia /.../ o 
caráter social do trabalho produtivo, isto é, das forças produtivas, transparece na 
produção social do espaço” (LEFEBVRE, 2008, p. 140)242.  
 

 A mudança de morfologia e a busca de estratégias da reprodução do espaço 

transformam as forças produtivas em energia destrutiva enquanto cindem a ação humana ao 

																																																								
242 Quanto ao caráter da produção do urbano como elemento da reprodução social, Lefebvre (1969) já abordava em 
“Posição contra os tecnocratas” que “a cidade nunca foi simples projeção passiva do conjunto social preexistente. Ela 
sempre acrescentou a essa projeção um princípio próprio de aceleração, de dinamismo, de desiquilíbrio permanente, de 
transgressão. Na e através da forma urbana, as estruturas existentes foram ameaçadas de desestruturação, as funções, 
ameaçadas de transformação, e as outras formas, de metamorfose” (LEFEBVRE, 1969, p. 165). Por caminhos distintos 
ao de Lefebvre (2008), o filósofo húngaro György Lukács (2013) entende que a produção social da geografia ou do 
espaço a partir dos elementos próprios do mundo material correspondem à transformação em escala cada vez mais 
generalizada das relações sociais de produção e, por isso, por mais que se entenda que “a posição geográfica é base 
natural[,] /.../ no curso do desenvolvimento histórico, ela se torna em última instância uma determinação 
predominantemente social” (LUKÁCS, 2013, p. 383-4, nota 34). 
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afirmá-las como apêndices do capital. Assim, o espaço como produto, condição e meio das 

relações sociais torna-se alienado e aparentemente abstergido de contradições. Por isso, os 

sujeitos não identificam em seu mundo qualquer impressão genérica ou particular da 

produção humana, a não ser aquela identificada como sendo mediada pelo mercado ou pelo 

Estado, embora a produção tenha alcançado inequivocamente um grau de socialização e 

cooperação incrivelmente mundializados. Portanto, os indivíduos ao defrontarem-se com este 

mundo produzido por relações antagônicas e sob regência do capital, alienam-se, também, de 

sua geografia. Aí se encontra a face negativa do Estado e do capital que intentam promover o 

controle, a coesão e a coerção pela produção do espaço. No plano institucional é como se 

todos fossem equalizados pela divindade do Estado e subsumidos à política dominante, uma 

harmonização que lembra os preceitos mais vis da alienação religiosa que acredita 

possibilitar, como foi descrito por Dostoiévski (2012) em “Os irmãos Karamázov”, a 

“felicidade serena, humilde, a felicidade dos seres fracos, tais como eles foram criados” 

(DOSTOIÉVSKI, 2012, vol. I, p. 358) julgando e subsumindo os homens ao trabalho para 

forças que desconhecem, objetivando a organização da sociedade dentro e fora dos locais de 

trabalho tornando a vida e o cotidiano “um jogo de crianças, com canções infantis, coros e 

danças inocentes” (ibid., p. 358), sendo que 
“o importante não é a livre decisão de seus corações nem o amor [dos homens], mas 
ao mistério ao qual eles deveriam obedecer cegamente inclusive contrariando suas 
consciências /.../ [tendo] por fundamento o milagre, o mistério e a autoridade. E os 
homens se alegraram porque de novo foram conduzidos como rebanho e finalmente 
seus corações ficaram livres de tão terrível dom, que tantos suplícios lhes causara” 
(ibid., p. 355-6). 
 

 Se a produção alienada da metrópole se objetiva na obliteração da plena fruição das 

energias propriamente sociais, também é a partir destes aspectos que se torna possível fazer o 

desvelamento e a crítica das contradições e condições criadas pelas relações de produção. 

Neste sentido, a crítica à reprodução alienada da metrópole contribui para a elaboração de 

aproximações de uma práxis que reverta o domínio do valor de troca, do mistério e da 

autoridade do capital cujo máximo de seu fetiche é posto pelos supostos milagres 

econômicos. A reversão deste processo, contudo, só seria possível pela autogestão e plena 

fruição do uso. Enquanto isso, o trabalho da ciência (que não está sujeita ao capital) é o de 

intentar desobstruir o caminho para tal prática e projetar meios e fins ofensivos ou contrários 

às práticas destrutivas e à segregação social inerentes à reprodução ampliada e acumulação do 

capital. Mas este projeto demanda tempo, aproximações mais precisas e um trabalho coletivo 

que seja hercúleo e revolucionário. No quadro sociohistórico atual, essa perspectiva precisa se 

internacionalizar e, para tanto, ser arriscada enquanto projeto, pensada e concretizada 
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coletivamente como alternativa posta em conjunto a movimentos sociais e meios 

transformadores (tanto as organizações de classe, partidos políticos e movimentos de caráter 

espontâneos quanto aqueles ligados ao trabalho) no sentido da superação das relações de 

produção postas pelo capital. Mas, tais elucubrações só podem ser construídas de acordo com 

a contraofensiva material da própria sociedade em relação ao mundo presente, o que demanda 

a produção de outros trabalhos em outrora. 
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Considerações Finais 
 
“/.../ o problema urbano não é essa fenomenologia em que compraz a tecnocracia 
buscando solucionar o irremediável exatamente porque só vê a aparência; por baixo, 
à maneira dos rios subterrâneos, corre uma articulação global, que confere unidade 
ao todo” (OLIVEIRA, 1978, p. 68). 
 

 Na medida em que avançamos na pesquisa e no desenrolar dos processos concretos 

que, hoje, levam à reprodução do capital no e através do espaço urbano, fica cada vez mais 

nítida a expressão de Francisco de Oliveira (1978) acerca da perspectiva adotada pela ciência 

ancorada na ideologia dominante e do planejamento que reduzem a realidade à fenômenos 

isolados e analisam o problema urbano através das lentes tecnocráticas cujo procedimento 

redutor julga domesticar, abstrata e quantitativamente, a reprodução social. Mais evidente é a 

expressão concreta de que qualquer produto, meio e condição desta reprodução social, como o 

problema urbano, revela a articulação global que faz deste uma das múltiplas determinações 

que constituem a unidade contraditória da totalidade. 

Embora esta crítica pareça fora do contexto atual, qual seja, o da mundialização e das 

contradições explosivas das metrópoles, ela ainda se encontra na ordem do dia, pois permite a 

análise e reflexão acerca da objetivação das dinâmicas sociais, políticas e econômicas que 

reproduzem o espaço urbano em seu vir a ser no processo histórico. De modo particular, 

Oliveira (1978) concluiu, à época, que no urbano “começam a sintetizar-se, em qualquer 

direção, os problemas do capitalismo no Brasil, na forma de estruturação oligo-monopolista 

fortemente interpenetrada pelo Estado” (OLIVEIRA, 1978, p. 67), por isso, não havia 

“praticamente qualquer dimensão da vida nacional que não se reflita imediatamente num 

problema urbano ou num problema que explode como urbano” (ibid., p. 67-8). 

No momento em que o autor escreveu, na segunda metade dos anos de 1970, sua 

crítica se direcionava à situação sociohistórica do país, à imposição unilateral da ditadura 

civil-militar do planejamento econômico previsto no IIº Plano Nacional de Desenvolvimento 

(II PND) que prometia uma suposta modernização da sociedade e a reorganização espacial 

dos centros industriais e produtivos 243 . Para os técnicos que trabalharam nos diversos 

																																																								
243 Cabe uma nota explicativa sobre a busca de organização do território em todos os níveis do Estado durante os anos 
de 1970. A política urbana que representa os interesses dominantes deste período se materializou nas medidas 
autocráticas propostas pela ditadura civil-militar e expressa de modo mais explícito no II Plano Nacional de 
Desenvolvimento (II PND) e no Plano Nacional de Desenvolvimento Urbano (PNDU) que sintetizam o projeto 
megalomaníaco de modernização da economia brasileira atrelada às intervenções do imperialismo internacional, à 
visão estratégica da visão tupiniquim de imperialismo do general Golbery de Couto e Silva e nos volumosos recursos 
do FMI que aprofundavam a dívida externa, estratégia malbaratada pela mudança de posição das instituições 
internacionais que passam a reduzir e controlar o fluxo de empréstimos para os países periféricos após a “crise do 
petróleo” em 1973, processo esse que se ampliará através dos ajustes estruturais propostos por essas instituições 
durante os anos de 1980 (OLIVEIRA, 1992). Segundo Maria Adélia de Souza (2010), que participou como técnica do 
PNDU, a perspectiva teórica da qual partiam e era imposta pelo Estado pautava-se numa visão de que “a cidade era 
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segmentos do II PND, a urbanização emergia de um crescimento econômico funcional, assim 

o problema urbano era tratado como fenômeno isolado da história e das relações sociais que o 

constituía, bem como das dinâmicas macroeconômicas que caracterizam e determinavam 

certo ordenamento do urbano na divisão internacional do trabalho. A crítica apresentada por 

Oliveira (1978) não só atentou para o isolamento abstrato do urbano realizado pelo 

planejamento e pelas estratégicas estatais como para o tratamento secundário dada à esta 

problemática por teóricos, técnicos e intelectuais que reduziam a realidade a dados 

econométricos ou a unidades excludentes de desenvolvimento da sociedade sem se atentar aos 

antagonismos que podem se sintetizam em determinações variadas244. 

O transcurso entre a crítica posta por Oliveira (1978) e o momento atual foi marcado 

pelos aprofundamentos: das crises estruturais do capital iniciada na década de 1970, do 

desdobramento de formas de acumulação de capital iniciados pela financeirização e a 

expropriação dos fundos dos trabalhadores e de sindicatos, a privatização e venda de títulos e 

empresas públicas, das reestruturações produtivas e políticas que envolveram a generalização 

de medidas neoliberais em todos os continentes e, com isso, o recrudescimento da competição 

entre setores hegemônicos e monopólicos de produção e realização do valor que configurou 

as fusões de empresas e a reorganização geográfica dos mercados levando, também, à 

flexibilização das leis trabalhistas e civis, etc. Neste percurso histórico, cujo impacto sobre a 

economia brasileira ocorreu na transição para os anos de 1990, houve inequivocamente 

tensões e lutas sociais, bem como a exacerbação da acumulação e do capital que incluíam em 

seu percurso a absorção de setores que estavam fora do campo econômico levando, como 

percebeu Alvarez (2013), os setores hegemônicos da sociedade ao encontrar possibilidades de 
“reinvestimento, nas quais seja possível acumular taxas almejadas ou simplesmente 
garantir a absorção do capital e da mão de obra excedente. A expansão e a 
reprodução do urbano emergem como esta possibilidade, mas o que se coloca como 
horizonte é a produção e/ou reprodução de um espaço produtivo, no sentido de que o 
seu uso seja mediado pelo valor de troca” (ALVAREZ, 2013, p. 114). 
 

Sendo o espaço urbano, no percurso da mundialização, horizonte de possibilidades de 

reinvestimento econômico, as diferentes estratégias que envolvem a sua produção voltam a ter 

																																																																																																																																																																													
fenomenológica e e funcionalista” (SOUZA, 2010, p. 119) e interpretavam o crescimento urbano como resultado 
unilateral do “desenvolvimento das funções industriais, terciárias, atração da oferta de empregos” (ibid., 119). Sendo o 
Estado, nesta perspectiva, uma entidade externa à sociedade, o problema urbano seria resolvido pelo “sistema de 
planejamento [que] poderia exercer esse papel regulador” (ibid., p. 119), nas linhas seguintes a autora realiza a 
autocrítica dizendo que: “vivíamos a síndrome do planejamento” (ibid., p. 120). 
244 Em termo mais gerais a análise da urbanização nos países latino-americanos e no Brasil foi feita por muitos 
intelectuais no mesmo período que Oliveira escreve seu artigo. Vale ressaltar a preocupação de Milton Santos (1979) 
com os “dois circuitos da economia” e Paul Singer (1974 e 1975) com a estrutura urbana das cidades brasileiras, além 
de um conjunto enorme de outros autores. Para uma análise do desdobramento da produção marxista sobre a cidade de 
São Paulo nos anos de 1970 ver: ARANTES, 2009. 
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importante papel para os segmentos individuais do capital e para Estado que, em articulação 

desigual de suas estratégias, precisam reafirmar a sua posição sobre a reprodução social e do 

espaço que se sintetizam, no momento atual da acumulação, pelo controle do mercado e da 

produção, da propriedade privada e de títulos financeiros ou subordinação do espaço à 

realização do valor. 

No entanto, este processo é contraditório e sinuoso, não ocorre de modo unilateral, sua 

objetivação e concretização derivam de elementos peculiares e particulares da formação 

histórica de cada sociedade e das formas que essas estratégias são postas em andamento. Por 

isso, as estratégias e o problema urbano não podem ser reduzidos à dimensão 

fenomenológica, pragmática ou tecnocrática a qual partiam os intelectuais das perspectivas 

dualistas e aqueles a soldo do Estado e do capital, fosse para produzir o planejamento ou para 

reproduzir o urbanismo voltado às classes dominantes. A posição aventada, entretanto, 

cumpria e ainda cumpre um importante papel no conjunto das tensões e interesses que 

envolvem diferentes classes e setores da sociedade e materializam-se, no caso dessas, no 

urbanismo proposto como tentativa de controle sobre a sociedade através da produção do 

espaço e no planejamento que organiza e orienta um conjunto de práticas do poder público no 

sentido da reprodução econômica e extraeconômica que visam a coerência da divisão 

territorial do trabalho. Cabe ressaltar a este respeito que as medidas políticas para o 

“problema urbano” brasileiro, sintetizam-se, hoje, no Estatuto das Cidades em 2001 ou até 

mesmo na presença marcante do Banco Mundial nas diferentes estratégias dos governos 

(federal, estadual e municipal), como no caso de sua na RMSP através dos investimentos e 

elaboração de projetos transportes que articulam leis e instrumentos urbanísticos das várias 

escalas do poder e das instâncias do Estado.  

Segundo esses aspectos concretos do processo atual de reprodução do capital e do 

Estado, então o que caracterizaria a tecnocracia e as práticas hegemônicas que encontram na 

reprodução da sociedade e do espaço o seu campo de objetivação?  

No caso das grandes metrópoles a quantidade de valores acumulados (produzidos e 

herdado) das relações sociais precedentes que caracterizam e dão conteúdo ao espaço podem 

ser (re)inseridos no mercado pela atuação conjunta de setores econômicos individuais e do 

Estado (em suas diversas escalas e instâncias). Assim, antigas áreas industriais, as 

centralidade periféricas, as zonas portuárias e antigas estações de vias de transportes 

(ferrovias, rodovias, etc.), transformam-se em importantes valores de uso a serem 

reconvertidos em valor de troca (e valor), sendo consumidos pelo mercado imobiliário através 

de um campo múltiplo que atividades que envolvem a construção de centros de consumo e 
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reuniões de negócios, parques e hotéis, arenas de desporto para a realização de jogos 

(olímpico e outros esportes), galpões industriais que podem ser convertidos em atividade 

ligadas ao serviços e consumo, etc. Processo que se intensifica no Brasil e, em especial nas 

regiões metropolitanas, uma vez que dados os conteúdos sociais de uma reprodução do capital 

que leva à miséria ocorre a proletarização generalizada da população urbana e, como verificou 

Damiani (2010), “a periferização das camadas populares” (DAMIANI, 2010, p. 40) que ficam 

dispostas no mercado sendo passível a sua superexploração, processo que se apresenta como 

uma segregação induzida pelo Estado ou pela força violenta do mercado. 

Ademais, a reinserção destes valores no mercado, que caracteriza a natureza específica 

da tecnocracia contemporânea e da hegemonia de setores e classes específicas sobre a 

reprodução do espaço, realiza-se de modo desigual em países centrais e periféricos, sendo 

conduzidos por intervenções políticas nacionais e internacionais. 

Como vimos, tal ação conjunta não se limita à realidade específica de cada localidade, 

mas, em cada espaço ela se realiza de um determinado modo.  

A análise das políticas metropolitanas de transportes e de sua objetivação na 

construção da Linha 15-Prata do Metrô, bem como da proposta de produção da centralidade 

alienada de Vila Prudente, desenvolvidos neste trabalho, sintetizam em linhas gerais, a busca 

das relações (simultânea) que caracterizam hoje a reprodução e as constantes reestruturações 

da RMSP. As medidas e estratégias ligada à esfera dos meios de transportes, como a 

construção do monotrilho, correspondem antes a forma de realização do urbanismo 

metropolitano levado à cabo pela interação entre o capital e o poder público.  

Através da concretização do projeto da Linha 15 e de outras obras orientadas pela 

STM, percebe-se que a articulação do ordenamento do espaço fragmentado do tecido urbano 

que compreende a metrópole tornou-se mais fundamental para os técnicos e representantes 

políticos do GOVESP, da STM e do Metrô, que a capacidade e a resolução dos problemas de 

transportes e a demanda real por sua construção, evidenciando que as reestruturações 

produtivas e a reprodução ampliada do capital, de acordo com cada projeto urbano de 

transportes, foram fundamentais para a objetivação das linhas reinserindo no mercado 

centralidades inteiras, terrenos e edificações que outrora estruturaram o parque industrial da 

RMSP. Como vimos, a construção da Linha 15, representa uma improvisação de resolução do 

problema de deslocamento além de mostrar suas limitações estruturais como meios de 

transporte, mas teve como perspectiva a efetivação de estratégias do Estado e de instituições 

internacionais como o BM ao intentar produzir através do STM uma governança 

metropolitanas, bem como, foi orientada para a realização de diversos ramos do capital que se 
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beneficiaram da infraestrutura da linha e da valorização imobiliária que ela proporcionou ao 

dinamizar a circulação do capital no e através do espaço.  

Na trama destas contradições e voltando a preocupação inicial desta dissertação, deve-

se dizer que o urbanismo objetivado enquanto prática de ação do capital e do Estado, na 

construção da Linha 15, também permitiram revelar a unidade contraditória das estratégias de 

reciclagens modernizadoras do território da metrópole que reafirma os traços de continuidade 

da exploração de todos os recursos econômicos para realizar o capital e que, de modo 

particular, emerge na nova tecnocracia baseada na falaciosa governança metropolitana. A 

histórica urbanização e modernização da economia e sociedade brasileiras, como já havia 

apontado Francisco de Oliveira (1978, 1972 e 2003), realiza-se nos piores predicados do 

capitalismo, sendo a modernização da periferia um modo particular de sua expressão, mas 

hoje tal determinação se intensifica. Como a mundialização do capital aprofunda os processos 

de acumulação, a reprodução do espaço nos países periféricos está submetida ao destrutivo 

processo de requalificação e reestruturação urbana, sem com isso produzir nenhum ganho 

civilizatórios novo ou de integração das camadas populares ao uso da riqueza social. Assim, a 

forma de ser da busca pela modernização do território, através de obras de infraestrutura e 

transportes revela o que Damiani (2010) denomina, nas veredas dos processos percebidos por 

Oliveira (1978) da modernização incompleta da sociedade brasileira, de urbanização crítica. 

Esta, por sua vez, impossibilita o uso pleno do “urbano para todos, a não ser que se 

transforme radicalmente as bases da produção e da reprodução sociais” (DAMIANI, 2010, p. 

30). 

Estes pressupostos permitiram a aproximação das relações sociais que compreendem a 

dinâmica da reprodução do espaço urbano brasileiro, e em especial o da RMSP, bem como 

das políticas que levaram à um urbanismo de escala e dimensões metropolitanas e que, ao 

configurar a produção de uma geografia alienada das cidades, reafirma o planejamento 

tecnocrático e redutor da sociedade. Mas, cabe um retorno à esses processos para acompanhar 

o seu devir, já que este ponto de chegada também revela novos pontos de partida e apontam 

para contradições que ainda precisam ser analisadas e, se possível, tornarem-se as armas da 

crítica (partindo da crítica das armas). Porém, dados os nexos aqui levantamento na direção da 

busca por essas contradições, esperamos ter contribuído para o avanço da leitura da sociedade 

contemporânea e das (ainda) adormecidas e potenciais práticas que possam superar a miséria 

que, hoje, encontramo-nos imersos. 
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Anexo: Entrevista com trabalhadores da construção pesada contratados pelo 
Consórcio Expresso Monotrilho Leste para construção do Pátio do Oratório. 
 

Entrevista realizada no dia 11 de junho de 2014 após a Assembleia dos trabalhadores 

da construção pesada do Consórcio Expresso Monotrilho Leste (CEML). Assembleia definiu 

a continuidade e o tempo da greve dos operários que durou cerca de 10 dias. Essa foi a 

segunda greve realizada no primeiro trecho da linha. A primeira ocorreu em fevereiro de 

2014, durou 15 dias e reivindicava melhores condições de trabalho e salário. Entre as pautas 

dos trabalhadores estava o aumento do Vale Alimentação (V.A.).  

A entrevista foi realizada em um bar em frente às obras do Pátio Oratório que abriga 

a garagem dos carros do monotrilho da Linha 15-Prata da Companhia do Metropolitano de 

São Paulo (Metrô). Toda a entrevista durou cerca de 50 minutos sendo iniciada às 8h e 20m e 

terminada por volta das 9h e 10m a.m. 

Antes da leitura da entrevista são fundamentais, para melhor compreensão de seu 

conteúdo, evidenciar dois pontos:  

• 1. Dada a circunstância da greve e a informalidade do momento da realização da entrevista 

houve edição para que a conversa não se apresentasse com uma linguagem extremamente 

coloquial. Tentamos alterar o mínimo possível a exposição dos diálogos para não 

comprometer a abordagem da entrevista. Sem modificações profundas tentamos preservar as 

reflexões centrais, minimizando quando necessário reflexões secundárias e repetitivas e; 

• 2. Para não comprometer os operários e a possibilidade de publicação do trabalho, foi 

solicitada a autorização verbal para o uso da gravação e sua transcrição. Por isso o material 

gravado será anexado ao trabalho (a dissertação do mestrado) em disco compacto (CD).  

Com a resposta positiva dos operários, segue abaixo a transcrição da entrevista e do 

diálogo bem como alguns comentários em notas de rodapé que serão utilizados para o 

desdobramento do capítulo 3 da dissertação (conforme foi abordado acima). 

 

Interlocutores: 

Felipe Saluti Cardoso (entrevistador, será tratado como FSC): professor de geografia e 

estudante do curso de pós-graduação, portador do RG: 30.128.135-x (SP). 

Francisco das Chagas Cruz da Silva (entrevistado, será tratado como FCCS): carpinteiro 

(operário), portador do R.G.: 22.442.002-5 (MA). 

Justino da Mata Santos (entrevistado, será tratado como JMS): carpinteiro (operário), 

portador do R.G.: 55.986.603-3 (PI). 

Carlos Augusto Amaral Santos (entrevistado, será tratado como CAAS): carpinteiro 

(operário), portador do R.G.: 36.813.875-3(MA). 
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Entrevista:  

 
FSC: Bom dia, hoje é 11/06/2014. Meu nome é Felipe Saluti Cardoso, sou estudante do 
mestrado em geografia da Universidade de São Paulo (USP) e estudo as obras do monotrilho. 
Antes de realizar a entrevista, gostaria de deixar registrado e perguntar aos três se concordam 
em dar a entrevista, sabendo que posso publica-la no futuro sob minha responsabilidade, 
todos de acordo/está autorizado? 
 
Todos: OK, de acordo!  
 
FSC: Quanto tempo cada um trabalha para o consórcio? 
 
FCCS: Há um ano.  
 
CAAS: Um ano e um mês.  
 
JMS: Onze meses.  
 
FSC: Em relação aos salários e ao benefício, quais os valores? Sei que é uma pergunta 
comprometedora e que todos recebem o mesmo salário dada a função e categoria, mas é 
importante para análise da relação de trabalho.  
 
Todos: Por ser a mesma função é o mesmo salário, R$ 1.408,00 atual245, e também é o mesmo 
benefício de R$ 250,00 do V.A. (Vale Alimentação).  
 
FSC: Todos os trabalhadores recebem o mesmo valor de benefício? 
 
CAAS e FCCS: De categoria, cada classificação tem um salário diferente, pedreiros, 
armadores e carpinteiros tem o mesmo piso (R$ 1408,00 e R$ 250,00), ajudante e feitores tem 
outro piso, o mesmo vale para as duas categorias, já feitores se enquadram em outro piso e 
assim vai por categoria, soldadores e encanadores têm outros pisos. 
 
FSC: Em relação aos carpinteiros, quantos são os trabalhadores que atuam com vocês, em 
média?  
 
CAAS: Nós dois (FCSS e CAAS) somos da mesma equipe, varia de 10 à 15 trabalhadores por 
equipe.  
 
FCCS: Varia de 10, 15 e 20 [pessoas], no caso em nossa equipe são 8 carpinteiros, 
atualmente. Mas varia. 
  
CAAS: Ainda agora! Entramos na redução e finalização de obra, o número diminui. 
Chegamos a ser 20 carpinteiros e 4 ajudantes. 
 
FSC: Isso em cada equipe? 
 
FCCS: Não necessariamente, nem todas as equipes precisam ter o mesmo total de 
carpinteiros e ajudantes. Entendeu?! Têm equipes com mais e outras com menos. No caso ele 
(JMS) pode falar, pois trabalhava em uma equipe diferente. 
 
JMS: A minha eram só 5 carpinteiros e 3 ajudantes.  

																																																								
245 O salário oscilou positivamente durante a obra, em outros momentos da entrevista os trabalhadores sinalizam 
para essa variação e que ela é uma constante no ramos e categoria de trabalho que eles estão envolvidos. 
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FCCS: Dependendo da frente de serviço que você pegar... Por exemplo, se for uma frente 
grande ou um prédio grande, uma equipe pequena não vai dar conta, entendeu?! Aí, desloca-
se uma equipe maior que nem a nossa, com um número maior, aí aquelas menores vão 
fazendo os serviços menores que se adequa a eles, entendeu?! 
 
FSC: Depende do tipo de serviço/tarefa, é isso?!? Os três (FCCS, CAAS e JMS) trabalham 
somente nas obras do Pátio do Oratório, do monotrilho? Nenhum de vocês trabalhou nas 
obras das vigas ou em outros pátios? 
 
Todos: Não, só trabalhamos no Pátio, desde o início. Não trabalhamos em outras obras. 
 
FSC: A terceira pergunta diz respeito à jornada de trabalho, ao tempo diário de trabalho. Por 
dia, qual é a média de tempo que vocês trabalham? 
 
FCCS: Jornada normal de trabalho, das 7h às 17h, são nove horas de trabalho, sendo uma de 
almoço, este é o horário normal.  
 
CAAS: Mas trabalhamos uma hora a mais por dia, das 7h às 18h, pois conta como hora-extra.  
 
FSC: Mas essa hora adicional, é paga como hora-extra ou conta como banco de horas? 
 
FCCS: Sim, a hora-extra é paga.  
 
CAAS: Não, não conta como banco de horas. 
 
FSC: Os sábados são trabalhados? Vocês estão acostumados a trabalhar aos sábados?  
 
CAAS: Os sábados contam da mesma forma que a hora-extra, quando trabalhamos somos 
pagos. 
 
FCCS: Já trabalhamos vários sábados. Porém, ultimamente não. Depois da greve que a gente 
fez para conseguir o V.A. [Vale Alimentação], eles /.../ Não sei se foi uma forma de punição, 
eles cortaram os sábados, aí diminuiu a jornada aos sábados, só alguns vêm trabalhar. Uns ou 
outros. Mas quando a gente vinha aos sábados os dias eram pagos como hora-extra. 
 
FSC: Muitas pessoas deixaram de trabalhar por conta da redução da jornada aos sábados, ou 
não? 
 
CAAS: Muitos foram embora sim e ainda podem ir.  
 
FCCS: Isso pode acontecer ainda, pois era uma forma de ganhar um pouco a mais. O salário 
já é baixo, imagine que aqui tem trabalhadores com família e precisam pagar o aluguel, numa 
cidade onde a gente vive e que tudo é caro, [principalmente] o custo de vida. Se você não 
trabalha aos sábados para complementar a renda, o pessoal sai. Pois, têm outras obras que 
oferecem esse trabalho, entendeu?! 
 
CAAS: E principalmente essa que está em término de obra.  
 
FSC: O sujeito já sabe que irá ficar sem emprego! 
 
FCCS: O que acontece? Funciona assim, no caso conseguimos o R$ 250,00 [com a primeira 
greve], isso é uma boa porque estamos ganhando como se fosse 2 ou 3 sábados sem trabalhar. 
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Mas aí, quando você vai receber a sua quitação246, é como a gente fala, isso influencia, porque 
no todo diminuiu a hora-extra, você vai ganhar menos. Tudo isso pesa no acordo final, pesa 
para gente, principalmente para quem está saindo. Quem está na obra pensa, vou ficar, mas 
tudo pesa247. 
 
CAAS: Tudo isso pesa no acordo final, no período final de obras. Por exemplo, você trabalha 
aqui um ano e depois não tem como aumentar o rendimento, aí terminou [a obra]. A obra 
termina você é dispensado.  
 
FCCS: Não tem continuidade, você não é dispensado e é mandado para outra obra. 
 
CAAS: Quem nem aqui no consórcio, cada obra tem um CNPJ, então você terminou a sua 
obra é dispensado, pega suas cerca aqui e vai para outra obra.  
 
FCCS: Pode até ser do mesmo ramo ou da mesma empresa, mas precisa ir para outra obra 
com outro CNPJ, a empresa precisa mudar o CNPJ, você não pode ser transferido, é preciso 
ser recontratado.  
 
FSC: Muda a circunstância do trabalho? Muda o salário?  
 
CAAS: As vezes o salário é até o mesmo, mas depende da categoria e do piso. Segue a 
categoria. É determinado pelo sindicato nosso. 
 
FCCS: Na verdade depende do salário por conta do dissídio, não é?! A categoria é 
praticamente a mesma. Mas, muda. A gente vê empresas que as vezes estão na mesma obra, 
no caso aqui é só verificar as empresas que estão fazendo as estações, elas têm um piso maior 
que o nosso, tanto de ajudante como o de carpinteiro.  
 
CAAS: Os que pegaram [as obras d]as estações, estão ganhando R$ 1.475,00.  
 
FSC: Muda o salário de acordo com a empresa contratada?!? Entendi! 
 
JMS: Para os funcionários se atraírem pela obra é necessário colocar um salário mais 
elevado. Ela está oferecendo um salário maior que aqui.  
 
FCCS: Muita gente que estava aqui saiu para ir para lá. O salário é mais atraente. Agora, 
conta também as horas-extras que eles fazem aos sábados e durante a semana. Tudo isso é 
atrativo! Não é?! 
  
CAAS: Outra coisa que também influi é a seguinte: fiquei sabendo dos contratantes de cada 
obra tem um custo. As vezes uma obra oferece um pouco mais a outra um pouco menos, 
porque eles pegaram a obra num valor X e a outra num outro valor X’248, assim que eles 
passaram a pagar a gente. Isso, é a tese para pagar o nosso salário baixo.  
 
FCCS: Isso, é a tese deles! Isso é a justificativa que eles dão para nós.  
 
FSC: Eles justificam que fecham um preço com o Estado, no caso o Metrô quem vai pagar.  
 

																																																								
246 Modo como os operários da construção civil e pesada se referem ao depósito ou pagamento dos salários. 
247 Aqui Silva se refere à ausência de hora-extra em relação ao ganho da greve, o vale-alimentação. É importante 
notar a estratégia utilizada pelo consórcio, o corte da hora-extra como mecanismo de punição após a greve, 
processo que retardou em partes a obra (cerca de três meses de atraso, entre a primeira e a segunda greve). 
248 Carlos não altera o preço das obras representando-as pela expressão X, verbalmente ele se refere à um outro 
preço dizendo “outro X”. Por isso, para demonstrar a sua preocupação em expressar um preço/valor distinto 
optamos por X’ (linha), sendo ’ (linha) uma incógnita, porém um valor superior ao de X inicial. 
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CAAS: No caso, essa obra vai para o longo de três anos, eles fazem o cálculo no ano e fecham 
o contrato, aquele do seguinte tiveram um contrato melhor, por isso pagam mais249. É isso que 
eles passam para gente.  
 
FCCS: Eu particularmente não acredito nessa tese, eles tem mil anos de mercado, não são 
marinheiros de primeira viagem. Quando qualquer pessoa vai contratar um serviço, a primeira 
coisa que se estipula é a duração do serviço em si, lá vai estar estipulado, por exemplo, 5 
anos, sendo que o salario seria daquele é R$ 1.000,00, haverá oscilação, lógico que eles não 
podem saber de fato quanto vai estar, mas têm os cálculos. Se eles acham que o salários vai 
para R$ 1.500,00 precisam alterar o cálculo, eles sabem que as coisa funcionam assim, mas 
pagam o nosso salário com o ano do contrato, então eu não acredito nessa tese que eles 
usaram para fechar o nosso salário. Daqui a 5 anos eles vão saber preço do salário e o quanto 
vão pagar por ele, eles sabem mais ou menos o custo do funcionário e quanto vão pagar por 
ele.  
 
FSC: Mesmo preço de matéria-prima, trabalho especializado e a contratação de empresas 
subsidiárias.  
 
CAAS: Mão de obra, também, especializada e contratação de equipamentos como o guindaste 
tem reajuste de preços.  
 
FCCS: Tudo isso. Então eu não acredito muito nisso que eles passaram para nós, acredito que 
passaram para justificar o que eles pagam para gente. Que é abaixo do que os outros pagam. 
 
CAAS: Mesmo na categoria da [construção] pesada que, como ele [o Francisco] citou, aqui é 
R$ 1.408,00 e lá é R$ 1.475,00. Você indo para a zona sul, no consórcio Camargo Corrêa e 
Mendes Júnior eles estão pagando, desde o ano passado, R$ 1.575,50. Quer dizer R$ 150,00 a 
mais do que aqui, é esse o atrativo, porque querendo ou não a gente vê que o setor está 
aquecido. A gente fica aqui e ficha aqui, sendo contratado pela empresa a gente está 
trabalhando e vê que outras empresas estão dando melhoras, a gente dispensa aquele local.250 
A categoria em si teve perda de 1996 para cá, eu me lembro que um profissional [seja] 
pedreiro, carpinteiro e [ou] armador ganhava R$ 1,38 [por hora] isso daria em média, sobre as 
220 horas, 311 reais e alguns centavos,251 você calcula que naquela época o salário mínimo 
era R$ 100, então dava três salários mínimos e onze reais, e hoje se você calcular sobre o 
salário mínimo, três salários mínimos hoje está R$ 2.200,00 e alguma coisa, está abaixo 
salário mínimo, do que era naquele período, de 1996 para cá são 17/18 anos. Então, nestes 17 
anos tivemos perdas. Toda vez que a categoria vai brigar por 10% de dissídio, mesmo que 
ganhássemos hoje 30% não dava para recuperar as perdas que tivemos nos anos anteriores, 
imagine 10% que a gente está pedindo [por isso as constantes greves]. Porque as empresas 
não enxergam que há 17 anos atrás um profissional até falava “um pedreiro ganhar bem numa 
empresa”, conseguia chegar aqui, conseguia algo. Um pedreiro sem nada em três ou quatro 
anos ele já tinha condição de comprar, uma casa não, mas falar no popularmente, falado, um 
barraco, comprar um carrinho para andar, e hoje em dia o cara está, de profissional, está em 
dez anos pagando o aluguel, e não dá para sair do aluguel, porque hoje em média em São 
Paulo, em favelas aqui de bairros médios e pequenos está em torno de R$ 500,00 é preciso de 
quem vem do nordeste para cá para trabalhar, precisa juntar quatro companheiros para pagar 
um salário de R$ 500,00 [para o aluguel do imóvel na favela ou o barraco – não ao salário –], 

																																																								
249 Francisco se refere a comparação dos salários entre as obras do Pátio do Oratório em relação àquela das 
estações. O contrato da CEML que abarca a estação do Oratório, mais as obras das vigas e do Pátio foi a primeira a 
ser realizada pelo Metrô, o contrato das estações envolve outras empresas. No caso da estação de Vila Prudente a 
empresa responsável pelo construção foi a Somague (de capital português). 
250 O correto seria “a gente dispensa esse local de trabalho”, contudo mantivemos o original. 
251 Silva realiza os cálculos como um elemento simbólico de sua argumentação, por isso os valores têm desvios. 
Mas há certa aproximação, por exemplo, no cálculo supracitado a conta fecha com R$ 303,60. Contudo, 
mantivemos o original.  
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por isso que as vezes o funcionário tem que enxergar qual é a empresa que paga hora-extra. 
Por quê? Porque a empresa paga! Ele toma café, almoça e janta pela empresa, para livrar e 
para diminuir os custos. Imagina esses outros funcionários que vêm do nordeste para cá e 
resolve trazer a família, então ele tem que morar com a família pagando um aluguel de R$ 
500,00 mais água e luz que [custa entre] R$ 120,00 e R$ 130,00. Então [gasta-se cerca de] R$ 
600,00 e poucos do salário e se ele não faz nenhuma hora-extra e nem nada, então ele está 
estribado. E vai fazer igual [o que] todo mundo fala no nordeste, igual a um porco trabalha só 
para comer, vive para comer, porque uma roupa [e] o custo de vida em São Paulo, assim, 
sobre o alimento. Nem falo tanto, porque tem várias empresas como o supermercado[s 
diferentes] [e] tem uma concorrência. Mas em outras cidades você compra o bujão de gás e só 
vê uma [loja], não é?! A gasolina só tem um posto é aquele lá,252 carne num açougue só, você 
está obrigado a viver isso [e] a pagar preços mais elevados.  
 
FSC: Preciso fazer uma pergunta mais pessoal! Vocês moram aqui perto? Onde vocês 
moram? Sei que você [referindo-se à JMS] mora na Zona Sul.  
 
FCCS: Zona Leste, na Cidade Tiradentes.  
 
JMS: Moro na Sul, no Grajaú. 
 
CAAS: Moro na Zona Sul! Santo Amaro, mas é no Jardim Brasília perto do Jardim São Luís 
ali Capelinha, próximo.  
 
FSC: Mas é perto do terminal Capelinha. 
 
FCCS: Próximo ao terminal Capelinha, dá em pé uns 20 minutinhos.  
 
FSC: Vocês já se encontram em outras obras, ou é a primeira? 
 
Todos: Não, é a primeira.  
 
FCCS: Mas, quem trabalha nesse ramo, hoje nós poderemos estar aqui, amanhã nós 
poderemos estar em Campinas ou no Aeroporto, quem está trabalhando em obra, como já 
topei gente, amigos, em Caraguatatuba, quando foi fazer o shopping da Servegue. Quem 
trabalha em construção civil está sempre se topando. Às vezes nós trabalhamos aqui em São 
Paulo, nós podemos nos reunir para estar lá no Pará na Belo Monte, é onde está/estão as obras 
o pessoal da construção civil está ... não só especificamente em São Paulo. Nós podemos estar 
no Paraná, em Santa Catarina, conforme a mão de obra ... as empresas precisar[em] de mão 
de obra, não é?!? 
 
FSC: Mas aí a família fica aqui em São Paulo? 
 
FCCS: Quem tem família aqui fica aqui, mas quem tem família no nordeste ...  
 
FSC: Manda o dinheiro para o nordeste! E muda de acordo com o lugar [que a família está]. 
Mas no caso de vocês, trabalham mais em São Paulo? 
 
CAAS: Mas, eu particularmente de uns anos para cá estava trabalhando mais em São Paulo. 
Quer dizer, de 2008 à 2010253 eu estava trabalhando na África, mas de 1999 à 2007 em São 
																																																								
252 Apesar de confuso, refere-se sempre a preços mais elevados indiferente do posto e de sua bandeira. 
253 Na gravação há confusões recorrentes às datas e dados, mas nada que comprometa o desdobramento da 
entrevista. Entretanto, optamos por editar as datas para manter uma lógica expositiva e uma leitura menos 
truncada. Por mais que, em outras partes, privilegiamos o original. Aqui as confusões eram mais marcantes, o que 
não compromete a veracidade de sua resposta, pelo contrário a confusão expõe um dos elementos do processo 
vivido. 
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Paulo. Quando voltei, de 2010 até 2014, trabalhei em São Paulo. Já tenho estabilidade aqui 
em São Paulo há 17 anos. Por isso moro aqui em São Paulo. Mas não quer dizer ... [que não 
possa trabalhar em outros lugares], aí que está o setor atrativo como o companheiro Francisco 
falou, “atrativo” quer dizer o seguinte: a empresa paga benefício melhor. [Por exemplo], eu 
quero sair dessa empresa porque a outra empresa que quero ir, que é a Camargo Corrêa e 
Mendes Júnior oferecem o sistema de saúde estendido para a família (familiar) e aqui não 
tem! Então você pensa nos seus familiares. 
 
FCCS: Você precisa controlar os gastos, não é?! Saber o quanto você vai gastar hoje [por 
exemplo] com planos de saúde. Se outra empresa pagar o mesmo salário que aqui ou até um 
pouco menos, mas aí compensa com benefício, um plano de saúde melhor, uma cesta básica 
melhor além de ser mais próximo à residência dele[, Carlos]. Tudo isso aí é bem melhor para 
ele [Carlos].254 
 
FSC: Pois tem empresas que não gastam com transportes, não é?! Por exemplo, vir da zona 
sul para cá é difícil, da zona leste é até mais fácil.  
 
FCCS: Da zona leste, percorro 20km. Só que 20km se você for de carro, se imaginar numa 
cidade, tirando São Paulo, sem trânsito é rápido. Mas em São Paulo 20km, de ônibus, é longe 
cara! Preciso pegar dois ou três ônibus255. 
 
CAAS: Fazendo baldeação, né?! Mas tem que fazer um percurso. 
 
FSC: Para você chegar aqui, pega três ônibus? 
 
FCCS: São aí no mínimo 1h40m ou 2h. No mínimo! 
 
FSC: O bilhete único ajuda, pois se paga uma passagem só, mas é gasto um tempo a mais de 
integração. 
 
FCCS: Mas a volta é pior ainda, isso todo mundo sabe. 
 
CAAS: Você morando perto tem o conforto de dormir um pouco mais, para relaxar o corpo. 
Não é?! 
 
FCCS: Você descansa um pouco mais, se for questão do horário assim, você trabalha um 
tempo a mais para complementar a renda. Porque? Se eu saí daqui 7h ou 8h em vinte minutos 
ou meia hora estou em casa, então não vou me cansar tanto, dá até estímulo para você 
trabalhar um pouquinho mais para complementar renda, você não vai se cansar. Imagine se 
você saí daqui 10h ou 11h da noite para voltar à 5h.  
 
CAAS: Como um dia não fiquei numa reunião aí até saí daqui às oito e meia, fui chegar lá em 
casa às 11h40m, no outro dia tive que estar de pé às 4h tive que estar de pé e 4h20m para 
pegar o ônibus, 4h10m ou 4h16m nessa faixa aí.  
 
FCCS: Aí pesa tudo isso aí, quando você vai se deslocar. Você contabiliza tudo isso aí: 
tempo, cansaço.  

																																																								
254 Francisco oscila, entre uma abordagem mais geral e outra mais específica. No fim de sua curta exposição está 
se referindo diretamente à Carlos para exemplificar sua linha de raciocínio. É impressionante a necessidade de 
recorrerem a exemplos concretos, abstrações mais amplas as vezes são tolhidas na entrevista por parte deles, 
entretanto a impossibilidade de abstrações mais razoáveis não impede e nem compromete o reconhecimento do 
problema da auto-reprodução de suas vidas enquanto classe trabalhadora - proletariado. Contudo é preciso 
salientar, sem romantismo e muito menos nostalgia, que há um limite para apreensão da miséria que se encontra a 
sua própria reprodução enquanto sujeitos sociais e de classe. 
255 Francisco novamente dá o exemplo de Carlos. 
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CAAS: Mas aí você pode perguntar, por que você se ficha num lugar distantes? Como é o 
meu caso e o dele que moramos na zona sul. As vezes quando a pessoa está procurando 
trabalho, na região tem até trabalho, mas as empresas não estão fichando. Sempre quem 
trabalha na construção civil, sempre está com a corda no cabelo, no cabelo, já passou do 
pescoço. No pescoço a pessoa ainda aguenta um pouquinho, mas imagine ficar pendurado 
pelo cabelo. Então você vai procurar até aparecer, é aquela velha história é melhor pingar do 
que secar, vai pingando por aqui, você não pode ficar parado. Principalmente em São Paulo, 
principalmente para quem paga aluguel.  
 
FCCS: Imagine você já ganha pouco aqui, se saí daqui hoje, você passa, um exemplo, seis 
meses parado, tudo bem que você vai receber o seguro, uma parcela do seguro, mas é 
diferente, você está em casa é aquela coisa sempre gasta mais. Aí aparece um serviço longe 
de sua casa, vou esperar aparecer aqui perto de casa, mas aquela obra perto da sua casa pode 
demorar um ano ou um ano e meio, e aí? Você tem que fichar lá longe e quanto abrir aquela...  
 
FSC: Fichar é fazer um cadastro?  
 
FCCS: Não, é já ser contratado.  
 
FSC: As vezes você pode fazer um cadastro muito tempo antes e ser contratado depois. 
  
CAAS: Onde eu queria, para Serra Almeida, deixei currículo lá em 2011, nunca me 
chamaram, nunca me deram um telefonema. Nunca me chamaram! 
 
FCCS: Tudo isso aí! Aí quando a gente pede um aumento, reivindica um aumento de 10% em 
cima de R$ 1400,00 ou na maioria que é o piso do ajudante que é R$ 1.185,00, a primeira 
coisa que eles falam, o primeiro termo que eles usam que é “um aumento acima da inflação”, 
por aí dá para você tirar que/mas ninguém pensa na comodidade, na satisfação do empregado, 
no conforto, entendeu?! Mas ninguém pensa em dar um aumento desse aí porque ele merece, 
está produzindo bem tal e mora longe, ninguém pensa nisso, a primeira coisa que as empresas 
pensam que os patrões pensam é no lucro. Pô um aumento de 10% para ele eu lucro dois 
milhões por mês e vou perder meio milhão, porra vou perder por causa de funcionário. 
Ninguém pensa nisso aí, no que o empregado enfrenta hoje no dia a dia.  
 
CAAS: Não pensa, tipo assim, que ele não pensa que ele pode recuperar esse outro milhão 
pela satisfação do operário, que produzirá mais e melhor. Não tem reajuste na produção.  
 
FCCS: Aí, quando você pede um aumento desse, você não está pedindo o aumento em si, 
pesa tudo isso aí.  
 
FSC: Certo, você já tem o calculo antes, pesa a família, o transporte e o aluguel.  
 
FCCS: Sem contar que a gente pede um aumento 10% hoje, a gente está pedindo quinhentos 
e poucos, não é? Se for aumentado esses 10%, quando der, a gente está no mês seis, quando 
chegar no mês doze, a inflação já comeu tudo isso. É, a verdade é essa! Porque você sabe! 
Que esses dados funcionam assim, a inflação aumentou 5%, lógica que não é 5%! 5% é um 
apanhado geral que eles fazem, mas arroz aumentou 20% o feijão aumentou 5%, os caras vão 
jogar 15%, você entendeu?! Funciona dessa forma, então, a gente não vai comprar o arroz que 
vale só 5 ou 10%, mas também vai comprar o feijão que vale 20%, contando com aqueles 
10% que foi acrescentado a nossa renda ao nosso salário.  
 
CAAS: Enquanto o salário sobre 8, 9 ou 10%, englobando aí inflação que eles dizem que foi 
6%.  
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FCCS: Qual o aumento que o tomate teve agora? Foi 5% ou 10%? Eles querem dar de 
aumento? Foi de R$ 1,00 para R$ 8,00, quanto dá de porcentagem aí? Dá 5%? Pelo amor de 
deus, não é?!?256 
 
FSC: É um aumento superior ao que o salário pode [pagar]... 
 
FCCS: A inflação que eles dizem ser... A justificativa que eles dizem que nós estamos 
pedindo um absurdo, quando vejo dessa forma não vejo absurdo nenhum. Absurdo é o que 
eles querem oferecer para gente, isso é um absurdo! 
 
CAAS: Mesmo como Francisco falou, eles poderiam ter dado até 4%, mas se eles cobram a 
inflação, não inflação nacional de 6 ou 4%, mas simplesmente aquelas dos alimentos que 
chegam as nossas mesas e do transporte. 
 
FCCS: Por isso eu disse, até mesmo na outra assembleia [de greve] que tivemos, eu não acho 
o salário em si que a gente ganha pouco, o salário em si não é pouco, R$ 1.400,00 se você for 
ver não é pouco! É que a inflação que é muito [alta], você entendeu?! O custo que é muito, 
porque se você tivesse, um exemplo, você ganha R$ 1.400,00, mas se o aluguel de três 
cômodos que hoje é de R$ 600,00, fosse de R$ 200,00, se o tomate permanecesse a R$ 1,00 
ou a R$ 2,00, se cinco quilo de arroz que hoje no geral está à R$ 10,00 ou R$ 12,00 se fosse 
R$ 5,00 ou R$ 6,00, aí, se você diminuísse tudo isso aí, olha o que iria sobrar dos seus R$ 
1.400,00! Ou seja, o salário em si não é pouco, por isso a gente pede isso de reajuste. 
 
CAAS: O trigo sobe na Argentina e quem paga somos nós aqui! Porque somos o maior 
consumidor de trigo. 
 
FCCS: Você entendeu?! O salário em si não é pouco, ele não é baixo, só que a inflação em si 
come todo o nosso salário. 
 
CAAS: Nós somos os maiores produtores de frango do mundo, mas quem paga o alimento 
aqui no Brasil paga caro e enquanto o japonês paga mais barato que nós. 
 
FCCS: Sem contar o combustível. Esse aí não tem nem discussão, pelo amor de deus.  
 
FSC: Aí entra também, porque o combustível entra no preço do transporte, tudo é um 
acumulo do mesmo problema. 
 
CAAS: Nossos vizinhos aí, com R$ 3,00 de litro de combustível compram meio tanque ou um 
tanque cheio de gasolina com R$ 3,00, há uns meses atrás era 9 centavos ou 10 centavos o 
litro na Venezuela. 
 
FCCS: Teve aquela manifestação para abaixar o imposto, não lembro o que foi. Teve uma 
aqui em São Paulo 
 
CAAS: R$ 1,30. 
 
FCCS: Aqui no Brasil você paga R$ 2,70 ou R$ 3,00 no litro da gasolina. Isso porque é 
autossuficiente. 
 
																																																								
256 O correto seria 800% ao invés de 5%, porém a pergunta foi retórica. O erro de cálculo por parte de Francisco 
revela contraditoriamente a sua ironia marcante, essa ironia faz parte da exposição dos três entrevistados. Em 
outros momentos há uma brincadeira com os números feita pelos entrevistados, embora não exista o pleno 
domínio ou controle sobre o matemática. Essa irônica da representação quantitativa integra o cotidiano em que os 
números surgem como elementos da exposição da própria miséria e a ironia se torna o cimento para se 
compreender a realidade a qual eles estão inseridos e se reproduzem. 
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FSC: Mais uma pergunta! O Flávio (representante sindical) comentou [na] assembleia [de 
greve] sobre as metas, que são exigidas em termos de tempo e de produtividade, em produzir 
sempre em menor tempo. Há uma pressão, de cima para baixo, vocês sentem que existe uma 
pressão para aumentar a produtividade? Que chega a ser um açoite, chega a ser explicita? 
Lógico não no uso da violência, isso não existe, perdão não sei se existe, é até uma pergunta. 
 
JSM: Sim! Ela existe. 
 
FCCS: Querendo ou não, de alguma forma ela existe [a violência]257. 
 
CAAS: Mas eles usam um artifício que é o seguinte, nós temos que produzir, justamente para 
ganhar o nosso salário, nós produzimos. Mas, de cima para baixo tudo é prensado, chega até o 
encarregado e o feitor e aí nós produzimos. As empresas têm um idealismo de que vamos 
produzir, mas sem acidente, mas isso não quer dizer que é verdadeiramente ou correto, 
porque a pressão que o funcionário leva [é grande]. Segundo as empresas, a maioria delas, 
trabalham com ritmo de 88, falo de 88 que são 88 dias, ela leva a pressão dos 88 dias aí 
dispensa, ela tinha [contratado] 300 pessoas, ela ficha aquelas 300 pessoas [demite a maioria] 
ela fica no máximo com 30 pessoas, aí recontrata para não pagar o tal do aviso que a pessoa 
tem direito quando vence o contrato de 90 dias, e acabam fazendo a obra com 88 dias. Tem 
muitas obras com esse sistema para não pagar o benefício do funcionário que é o aviso.  
 
FCCS: Reduz bastante o custo.  
 
CAAS: Aí, tipo [por exemplo], tem a classificação dos feitores, não é a produção... quando 
você vira um feitor, ele [o patrão] te dá esse cargo por merecer esse cargo, mas o feitor se 
sente tipo ameaçado [e pensa] “tenho que forçar a minha equipe a produzir mais, para dizer 
que eu tenho mais capacidade para poder um dia chegar a encarregado”. Então, trabalha sob 
pressão. Todo mundo trabalha sob pressão, nós produzimos sob pressão, toda a produção [é 
pressão]. Uma das coisas... quando está uma mesma equipe já [com o tempo] de sete ou oito 
meses, diminuí mais a pressão e fica naquele... [porém] durante os 88 dias que te falo [dizem 
sempre] “se não produzir vou lhe mandar embora”.  
 
FCCS: Você se sente ameaçado. Você durante a experiência de emprego é ameaçado.  
 
FSC: Isso não deixa de ser uma violência, é uma ameaça. 
 
CAAS: Por que você é ameaçado? Têm empresas aí que não pagam os 88 dias, elas não 
deixam o funcionário vencer para não pagar os avisos, então eles naquele meio termo dos 90 
dias de experiências, com 85 e 88 mandam o funcionário embora, não pagam o aviso e 
recontratam a mão de obra. As empresas acham mais barato comprar uniforme[s] e 
equipamento[s] novo[s] para outros funcionários trabalharem, do que pagar o aviso. 
 
JMS: Se você ver realmente é por isso [que] eles adotam esse meta, esse sistema.  
 
FSC: A obra precisa ser concluída em 88 dias? 
 
CAAS: Não, o [sistema dos] 88 dias que eu digo [funciona] assim: ele tem que passar um ano 
aqui, ele precisa manter um quadro de funcionários de 400 pessoas para manter essa obra, o 
termo [e o tempo] dessa obra. Então ele usa esse artifício! Não! Eles [pensam] “eu ficho 300, 
fico com 30 e mando 270 embora”, depois recontrato. 
 

																																																								
257 Tanto Justino quanto Carlos referem-se a violência, de uma forma ou de outra ela reaparece e se torna uma 
constante no discurso dos entrevistados. Embora explicita, a violência não é descarada.  
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FCCS: Aí para aqueles 200 que ele mandou [e aqueles que ele recontratou], para nenhum dos 
dois ele vai pagar o aviso. Pois ninguém completa o tempo de experiência. E assim eles vão 
tocando! Mantém o quadro dos 300. 
 
CAAS e JMS: É preciso ficar muito experto nisso aí, porque é uma manobra que eles usam. 
 
FCCS: Onde seria muito mais fácil, chegar para o profissional e falar “ó a gente tem que 
fazer isso aqui em seis meses, vamos arrepiar que eu vou te dar 30 ou 40 horas prêmio”. Era 
um estímulo, uma forma de estimular o funcionário a produzir mais, com certeza em toda 
área funciona dessa forma, se você é bem estimulado se você tem um benefício isso ou 
aquilo, lógico que você vai ficar mais satisfeito, você vê que a empresa de qualquer forma 
está lucrando mais sobre você, só que você também querendo ou não está ganhando uma 
parte disso. 
 
CAAS: Aí você vai produzir com segurança também, porque você está querendo ganhar seus 
prêmios, suas horas-extras ... Você não vai ficar [a esmo], [não tem como eles afirmarem] que 
o funcionário é descuidado, mas as vezes acontecem alguns acidente bobos aqui por pressão... 
 
JMS e FCCS: Cansaço! 
 
FCCS: Aquela pressão, ó [dizem eles] “vamos fazer, vamos fazer”... aí acontece! Fazem de 
qualquer jeito. Nem todo o dia é um dia santo, uma hora vai cair. 
 
FSC: Mas o número de acidente aqui, é grande? 
 
JMS: Aqui é grande! 
 
FCCS: Enorme, os caras já receberam várias chamadas por causa disso daí. Muito, muito 
grande, um absurdo. 
 
FSC: Mas chegou a morrer alguém durante as obras? 
 
JMS: Aqui ainda não, mas [acidente] grave já. 
 
FCCS: Já chegou a ter mais acidentes aqui, com mil e quinhentos funcionários, no geral não 
aqui no Pátio [do Oratório], do que no aeroporto que tinham doze mil. A média aqui foi bem 
maior. 
 
CAAS: O número de acidentes era tão grande que destacaram uma engenheira de segurança 
para cá. Específico para ficar aqui. 
 
FCCS: Olha que, de doze mil para mil e quinhentos é uma coisa. 
 
FSC: São dez vezes mais trabalhadores! 
 
FCCS: E tem outra coisa. Os riscos, se você for pesar, lá eram bem maiores, lá [trabalhavam] 
muito mais em altura do que aqui! Ou seja, os riscos lá eram bem maiores que aqui e mesmo 
assim eles conseguiram agilizar dentro daquela meta deles. Entendeu?! 
 
JMS: Aqui era uma obra mais térrea. 
 
FSC: Os acidentes aqui ocorreram por conta disso mesmo? Por cansaço? Não pela altura? 
 
JMS: Muitos aconteceram embaixo mesmo, no térreo. 
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FCCS: Cansaço ou pressão! Imagine você um cara que vem do Norte ou que vive aqui 
mesmo, você precisando do emprego e tem dois meses e vinte dias aí [na obra] aí um cara 
chega em você e [diz] “meu ou você arrepia e aumenta a produção ou vou te mandar 
embora”! Ele [o operário] abre mão da segurança e começa a produzir para se manter na 
empresa. Porque está precisando do emprego. Aí [sob essas circunstâncias] é onde acontece a 
questão do acidente. 
 
CAAS: Quando entra um encarregado novato e quer assumir um risco. Os encarregados visam 
outras obras, não é?! 
 
FCCS: A pressão que o feitor e o encarregado dá no cara, só que é assim, aquela pressão, ela 
vem de baixo para cima258 [de cima para baixo], o cara pressiona o engenheiro, o engenheiro 
pressiona o mestre, não é questão de culpar um cara, ela vem de cima para baixo, até um 
encarregado ou um feitor quando entram novato, eles têm uma pressão muito grande. Todo 
mundo acaba aceitando essa posição para se manter na empresa, porque precisa do emprego, 
porque querem subir no cargo, querendo ou não é isso. A tal ponto que já aconteceram 
acidentes com encarregado [e] com feitor. Não só com profissionais como o pedreiro, o 
carpinteiro e o ajudante. Essa pressão vem de lá [de cima], passa por todo mundo, vem de 
cima para baixo. Não funciona só comigo, que sou carpinteiro ou só com ajudante, funciona 
com o feitor e com o encarregado. Todo mundo participa dessa pressão. 
 
FSC: E também acabam se acidentando?!? Como você disse, há acidentes com... 
 
FCCS: Tem cara que fica louco. Por exemplo, a equipe está produzindo só que não está 
chegando na meta que o mestre pediu para eles [encarregados e feitores], eles mesmos 
querem de qualquer forma ajudar e meter a mão, aí acaba acontecendo o acidente. Já 
aconteceu muito isso, o cara quer de qualquer forma aumentar a produção. Ah! [Outro 
exemplo] ele tem dez carpinteiros e não está conseguindo chegar na meta, aí [ele pensa] “vou 
ajudar ele” e acaba atrapalhando, pela pressão que está sofrendo. E acontece muito isso, 
muito! Muito mesmo! 
 
FSC: Deixa eu fazer mais uma pergunta, mas antes [de prosseguir] se alguém tiver vontade 
de dizer algo fica registrado, de qualquer modo terei o trabalho de digitar sobre o que foi dito. 
Se termina a obra aqui, já há uma previsão ou uma indicação dos próprios trabalhadores sobre 
as próximas obras? O Carlos chegou a comentar que há, por exemplo, a possibilidade de 
trabalhar [em outra obra], se ficham ou não, ou se estão contratando ou não. Vocês, por 
exemplo, se organizam para trabalhar em outra obra? É passado entre vocês? 
 
FCCS: Isso é bem importante porque funciona, vou até complementar o Carlos, funciona 
mais ou menos assim, muitos encarregados /.../ Se você não trabalhar dessa forma para 
produzir. Para muitos eles [encarregados] falam [mal do seu trabalho] para outros ou jogam 
piadinhas, se você não se esforçar para produzir, [quando os encarregados estiverem] na porta 
de outras empresas, eles dizem “não pega esse”! Como se dissessem “você não se esforçou, 
não me ajudou lá na outra, quando você bater na por, não vou te pegar” ou [no] popular usa [o 
termo] “vou te queimar”! Funciona também assim, essa pressão não é válida somente aqui, os 
caras já avisam em outras obras. 
 
CAAS: Ou em outras oportunidades, os caras já avisam. Nossos encarregados. 
 
FCCS: Você imagina um cara, [igualmente] a gente que participou de greve [e] somos da 
comissão. Precisar ir em outra empresa e os caras daqui estiverem lá. Você acha que ele vai 
pegar a gente? 
 
																																																								
258 O entrevistado queria dizer de cima para baixo. Carlos corrige Francisco durante a entrevista. 
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FSC: Nunca! Eles “queimam você”! 
 
FCCS: Já queimam! Funciona dessa forma. Isso é o que menos me preocupa. A minha cabeça 
não vai mudar por causa de pressão. É tão grande essa coisa de pressão, de chegar e falar 
alguma coisa. Mas nunca chegou a mim, acho que assim, como diz o dito popular “você só 
começa a crescer, menosprezar e humilhar alguém quando a pessoa deixa”. A maioria, cara, 
precisa e acaba se sujeitando a isso, por conta de precisar [e] da necessidade, as pessoas 
acabam intimidando essa parte menor, a parte mais frágil. Acontece muito isso aqui. Muito, 
muito, muito! 
 
FSC: O número de terceirizados, de outras empresas sem ser do consórcio que entra[ara]m 
durante o processo da obra, é grande? 
 
CAAS: Como é uma obra do governo que envolve muitos fatores como a elétrica, a 
hidráulica, a eletrônica, com montagem de metrô, há muitos setores especializados, e são 
funções diferentes, cada degrau tem um patamar diferente. O pessoal da Bombardier é outra 
especialização, trabalha com a construção do trem, tem o pessoal de elétrica faz a energização 
dos trilhos, tem outras empresas que fazem as proteções das vigas [por onde] o monotrilho vai 
passar, a “Forte-metal” faz a parte de andaimes e de cobertura, é muita gente, tem equipe de 
drenagem e de tubulação que trabalha com hidráulica, sprinter e água de esgoto. São muitas 
empresas mesmo, [por exemplo] acabamentos. Tem empresa especializada só em fazer 
impermeabilização, então são muitos seguimentos. No caso um setor de trabalho desses gera 
muito emprego, tanto direto como indireto, muita gente mesmo. Um cara da empresa que 
tenho contato, o Hugo, que é o cara que administra os funcionários, diz que têm cerca de 760 
pessoas [aqui], entre dia e noite, juntando o pessoal das outras equipes o pessoal das outras 
empresas que fornecem /.../ chega quase ao mesmo valor de gente, então um total... 
 
FSC: Mais ou menos 1.500 trabalhadores?!? 
 
FCCS: Só aqui neste pátio! 
 
FSC: Só neste pátio? Isso sem contar com as obras, por exemplo, das estações e as obras das 
vigas. Lá as obras estão menos adiantadas.  
 
FCCS: Sem contar Somague... 
 
CAAS: Entre os contratados e os subcontratados.  
 
FSC: Mas, se acelera o ritmo de produção, eles contratam mais [pessoas] no meio do 
caminho?  
 
Todos: Contratam, contratam sim.  
 
FCCS: Mesmo porque, esse vai e vem de pessoas varia bastante, não é?!259 
 
CAAS: Digo porque, não especialmente essas obras aqui, mas todas as obras pesadas 
funcionam dessa forma. 30% do efetivo continua sendo o pessoal que mora no nordeste, 
aqueles que moram no nordeste quando [passa] 8 ou 9 meses [de obras] pedem para ir 
embora, para voltar para o nordeste. E, vai-se embora! Por isso, esse vai e vem de pessoas. 
Tem gente que ficha agora em Janeiro e Fevereiro, aí chega em Outubro e Novembro quer 
voltar com a família. 
 

																																																								
259 Francisco se refere ao volume de trabalhadores que abandonam as obras, dadas as relações de trabalho, salário, 
pagamento, a origem dos trabalhadores, a distância entre casa e trabalho, etc. 
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FSC: Mas voltam por conta da família ou do ritmo [das obras]?  
 
FCCS: É uma mistura de tudo, não é?! 
 
CAAS: É uma mistura de tudo! Eles não veem um benefício para ganhar um trocado aqui, aí 
eles chegam, juntam um dinheiro e pedem para ir embora, para investir esse dinheiro que 
fizeram aqui em algo no nordeste, uma casa ou um terreno. 
 
FCCS: Tudo isso! 
 
FSC: Farei mais uma pergunta, mas vou direcionar ao Carlos. Você foi à África? Onde 
[precisamente] foi trabalhar? 
 
CAAS: Fui, no Congo e [em] Angola. 
 
FSC: Na construção civil, também? 
 
CAAS: O mesmo processo que aqui, só que lá era [a obra de uma] estrada. Era [construção] 
pesada também, empresas daqui também da construção pesada, a Andrade Gutierrez. 
 
FSC: No caso ela foi prestar serviço...  
 
CAAS: Para o governo de lá. Das cinco grandes aqui do Brasil, [hoje] todas elas estão lá [na 
África] e têm outras ainda chegando. Agora estão visando muito, têm muitas coisas a fazer lá 
e o governo tem dinheiro demais para investir, fora isso tem a corrupção, não é?! As mesmas 
que estão aqui, as grandes, estão lá: Queiroz [Galvão], a Camargo Corrêa, a Mendes Júnior, a 
Odebrecht. Todas elas estão lá, de tempos em tempos elas levam, elas pegam um contrato lá, 
agora não estão levando muito, os brasileiros... as empresas brasileiras estão contratando 
“firminhas” pequenas da China, aceitam o serviço e contratam o pessoal da China.  
 
FSC: E lá [na África], você trabalhou com brasileiros, africanos e? 
 
CAAS: E portugueses.  
 
FSC: Portugueses no caso trabalhadores [ligados diretamente] à produção mesmo, ou 
engenheiros e técnicos? 
 
CAAS: De Portugal, no caso. Trabalhei com engenheiros e na produção /.../ [conheci] 
motoristas. 
 
FSC: Há empresas portuguesas da construção civil que atuam na África? [Aqui, no Brasil] 
existe o caso da Somague que [constrói] a Estação do Oratório 260 , assim como outras 
empresas que atuavam com a construção. 
 
CAAS: Quando estava lá, a Andrade Gutierrez comprou a Zagope. Os portugueses que 
vinham através da Zagope, os brasileiros através da Andrade Gutierrez.  
 
FSC: Bem acho que é isso! Peço desculpas por tomar o tempo de vocês e gostaria mais uma 
vez agradecê-los! 

																																																								
260 O entrevistador errou, a Somague foi contratada para a construção da estação de Vila Prudente e o terminal de 
intermunicipal de ônibus. 
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