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11 0 progresso ~ decerto um.a síntese 
das atividades .humanas, mas não o aperfei
çoamento no sentido de uma teleologia queJ: 
quer: por isso, esse desenvolvime~to des
tr6i continuam.ente os resultados primiti
vos que,~mbora belos, são economicamente 
limitados; por isso, o progresso éconômico 
objetivo aparece sempre sob a forma de no
VQS conflitos sociais" 

<tt.• Lukoos) 
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Quando iniciei esta pesquisa em 1979, eram raras as 

referências bibliográficas sobre o bairro do B~s. Qu~~ quises

se estud~-lo teria de passar necessáriamente pelo livro de Ma

ria Celestina Teixeira Mendes Torres tantas vezes citado aqni. 

Ou então pela fu.ndain.ental "A Cidade são Pau1o" , obra em 4 vo

lumes dos geógra.fos paulistas no qual era óbviamente citado. 

O tema "deterioração urbana" por sua vez, que eu. re
solvera acoplar ao do bairro ·do Brá~mé surgira por ocasião da 

leitura de um.a· comunicação célebre de Gabriel Bola.ffi na SBPO 

em 1975, transcrita depois em "Ensaios de Opinião 2-1 11 • Seu tí

tulo: Habitação e urbanismo: o problema e o falso problema" 

(Ed. Inúbia, Rio de Janeiro 1975). Nele o autor mencionava o 

"ha~itat deteriorado" de toda a metrópole que "cresce, mas cres~ 

e~ consumindo-se num movimento perene de demolições e de auto
destruição". 

De minha parte, a preocupação com a questão tinha 

ra:!zes na minha própr,i.a vida. Nascido e criado no Brás, vi vi 

práticamente toda minha vida no Brás deteriorado. Ouvia falar 

de lima "época mellior" algum.as vezes, onde as pessoas eram mais 

amigas. Eu mesmo me recordo do jogo de futebol na rua, com ca

misa do "Apea" e tudo, mas não muito. mais. Logo vieram muitos 

automóveis e tornou-se co:nplicado jogar na rua. Tamb~m ficiíva

mos mais velhos e mais exigentes ao mesmo tempo.Ia s~ torna.D.do 

"por fora" jogar bola na rua. 
Da minha infância entretanto, guardo uma imagem 

. 
que ~ simbólica e explica talvez mais do que tudo a ligação 

. ·-
entre o Br~s, a ~'deterioração urbana" e eu. E ao expor essa li-
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gação, desvendam-se tamb~m os "mist~rios 11 dos m~todos de inves
tigação e exposição. No início dos anos 1960 a r. Aristides Lo-

bo, onde eu nascera , .começava a perder seus vistosos "plátanos" 

que iam ao chão sob a justificativa de que "estavam podres ••• ". 

Lembro!-ille que aceitava a explicação (afinal eram adultos, e da 

Prefeitura •• ;), mas algo me incomodava: estariam mesmo "podres"? 

e se estavam. porque não plantavam outrasno lugar, do mesmo ta-

manho? Coisas de criança. 

Na adolescência por~m, não foram as ~vores da rua 
- -

que caíram, mas quarteirões inteiros. Hão só a casa. onde eu nas-

cerà, mas a rua inteira desa pareceria. Tamb~m na r. Caetano Pin

to, onde morava h~ 16 anos,p destino seria o mesmo: as picaretas, 

pera dar lugar ao Metrô. Quase todos concordavam. O Metrô se-
. . 

ria mesmo muito bom porque o transporte estava horrível, .com a 

Rangel Pestana toda congestionad~ Ônibus lotados. Depois o Brás 

era um "monte de velharia", não servia p~ra nada. Curiosamente 

eu e um grupo de amigos, todos jovens ~ramos dos poucos que de

fendiam o bairro. Estranhavam. Diziam: "M' não entendo: vocês que 

são jovens ' que deviam gostar de coisa nova, do progresso, e não 

defender as casas velha". Eu tam.b~m não entendia ••• 

Essa digressão biogr~ica justifica-se pois alerta o 

leitor sobre o que ir~ encontrar: um trabalho eivado de subjeti-

vidade. Penso entretanto que, se por um lado essa ligação vis

c~ral com o objeto pode turvar a a.ruílise, por outro desconside

r~-la implicaria antes de mais nada em mi! atitude científica. 

~ dela portanto que nascem a força e a fraqueza desta disserta

ção de mestrado. 

No decorrer da pesquisa entretanto fui encontrando 

mais material específico sobre o Br~s, como taaib~m vi crescer 

o numero de' publicaçÕe·s. H~ um texto de Sílvio B. Sawaya sobre 

o Largo da Concórdia de 1972; o àe Rosa C. Artigas e Glória Dayeux 

-Br~s Espaço e Uso-, é de 1980; e o de Ebe Reale :"Brás, Pinh~ iros 
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e ÍJardins" é de 1982. De todos porém o mais surpreendente ~ o 
o do professor de Cambridge, Richard Batley de 1982, com uma a-

valanche de dados típicamente anglo-saxônica. Dada a importância 

de seu trabalho e, ao menos que me engane, seu ineditismo em por

tuguês, o mínimo que posso fazer ~ comprometer-me em tentar tra

duzí-lo. 

De tal modo os anos foram se passando que, se eu não 

concluísse o trabalho agora, ele corria o risco de perder todo 

o interesse, ou pelo menos atualidade. 

Por outro lado, se h~ algum.a originalidade neste tra

balho, penso que a mesma se deve ao modo. como encaram.os cada uma 

das partes que o compõem e su.a. articulação e não a alguma nova 
descoberta teórica. 

Na primeira parte examinamos assim, históricamente, 

o processo de formação do bairro do Brás desde o per!pdo coloni

al até às vésperas da sua 11 deterioração 11 • Hi! dois capítulos de 

referência geral. (1-Características gerais da urbanização bra
sileira e 2-Particularidades do ru!cleo paulistano) e dois ca-

pítulos específicos sobre o Brás (3- Bairro das Ch~caras; 4-

Bairro Operário). No último capítulo tentam.os um debate com a 

concepção historiogri!i'ica tradicional que insiste em .resgatar 

o ba~rro sempre pelo lado folclorizado ou culturalista da His

tória.. Daí a insistência em seu caráter "italiano". Para nós 

entretanto o fundamental no período não é esta condição, cer

tamente também importante mas contingencial diante da condição 

de classe. 
Os\vald de Andrade em "Marco Zero" descreve um di~lo-

go entre "seu" Xavier, um saudosista, e outro personagem. A 
. ,. ? certa altura; o interlocutor pergunta: -E de Carnaval . O senhor 

gosta "seo" Xavier ? • . -Gostei ••• do antigo. Depois de um . 
silêncio disse: 
Outro silêncio. 

O pessoal do Brás tomou conta e estragou tudo. 
-As famílias não podem mais se divertir.Não h::Í 



-IV-

respeito ••• O mundo para Xavier divide-se perfeitamente em duas 
metades: as famílias e o pessoal do Brás". 

Durante muito tempo a discriminação de classe confun

diu-se com a cultural.. A reconstrução historiográfica no entan

to é sempre uma construção "ideolÓgica" na .medida em que o au

tor jamais consegue . abstrair completamente de seus próprios va

lores. Não estaria sendo ideológica Ebe Reale quando classifica 

a arquitetura típica do bairro como "macarrônica"? 

Quanto à deterioração urbana, um termo colocado sob 

suspeição e " daí as aspas, dedicamo-lhe toda a segunda parte do 

trabalho (A "lógica'' da "deterioração urba.na"). Ela tam.b€m con

tém 4 capítulos: dois introdutórios (5-Características gerais 

da urbanização capitalista e 6-Renda fundiária urbana e uso do 

solo) onde discutimos os pressupostos da 11 deterioração". Final

mente l,lll1 capítulo acessório (8-Estado e planejamento urbano). 

O capítulo central é o de n2 7 ("Deterioração" , "Superurbani-

zação" e 11 cercam.ento urbano"). !iele tentamos despojar o termo 

"deterioração" de sua conotação ''naturalista" que, a rigor a-

penas escamoteia processos sociais determinantes. 

A idéia central desenvolvida nesta parte é de que a 

*'deteriora ,~ão" não tem validade científica. O termo ao que tudo 

indica deve-se ao b~~lógo escocês Patrick Geddes, que em 1909 

escreve artigo nos Anais da "American Academy of political and 

social sciences" sob o t:t'tu.lo "City deterioration and the need 

of ci ty survey" • O texto não .~ de maior importancia, ao contr~

rio do autor que inf'luenciaria muitos urbanistas posteriores 

corn sua concepção naturalista da cidade e termos tais como "con 

urbação, neotécnico, necrópolis, etc. n, que seriam retomados 

mais tarde pela escola de sociologia urbana de Chicago (Park, 

Burguess, McKenzie). 

Nessa vertente, que denominaríamos de "estético-eco

lógica" a "deterioração" aparece como tema sempre referenciado 



à "pobreza urbana" 
de higiene, saúde e 
do "survey". 

-V-

ou simplesmente à "miséria". são os proble:nas 
estéticos os mais enfocados. Daí a neces:idade 

Nosso ponto de vista, t$ diametralmente oposto. A "dete-

rioração" é vista como decorrência natural das contradições ca

pitalistas. e portanto não est~ referido à miséria , mas ~ riqlte

za e ao processo de acumulação. Esta inversão metodológica não é 

porém original. Ela já havia sido realj_zada por Engels. em 184~· 

Por essa época ele nos informa que "Saint Gilles" o "ninho dos 

corvos" como era conhecido o bairro a leste do Centro de Londres 

deveria ser remodelado e suas ruas alargadas para dar maior flu

xo ao transporte. Ele já captava a essência do :processo: "No mo-

mento uesmo em que os operários afluem em gra..'1.de número às cida

des, as habitações operárias são destruídas em massa ••• :o resul

tado ~ que os operários vão sendo afastados do centro para a pe

riferia" (F.Engels:"Contribuição ao problema dà habitação" in 
rextos Vol II Edo Sociais S.Paulo pp 41 e 52). 

Finalmente na t!ltima parte tentamos refletir sobre 

a especificidade da deterioração ~ Brás. Ela decorreria de 

certas particularidades .da formação econômico-social, da via 

particular de desenvolvimento capitalista no Brasil e da conjun

tura política ou das conjunturas políticas em que se ~ealizoµ • 

Encerrado o trabalho penso que as condições no Brás ~penas se 

mostraram. mais acirradas do que em outros exemplos. Esta parte 

também possui 4 capítulos, sendo 3 introdutórios (:9~-A industria
lização após 1940; ~ - Acerca do "capitalismo monopolista de es

tado e 11- A metropolização de são Paulo). O Último denomina-se 

la- A deterioração do bairro do Brás. H~ u.au;i parte final sobre 

Tend~ncias e perspectivas de reurbanização. 

Erp.bora as digressões possam parecer pretensiosas, elas 

no entanto aqui tem o papel mais modesto de apenas situar uma 
discussão. Sobretudo a pa.rte intermediária onde criamos alguns 
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termos como "cercamento urbano", "industria de demolição civil" 

ou 11 super-urbanização11 ~ a mais vulnerável, pois estamos cons-
cientes que sem uma concretização tanto lÕo~ca, ao nível da a.rut-
lise imanente do circuito do capital total, q~a.nto histórica po

dem torruí-los de mero significado estilístico. O objetivo no en

tanto, ao longo de lodó o trabalho foi o de abstrair lineamentos 

significativos que possam conduzir a futuras aproximações. 

Portanto não julgamos nosso trabalho comple.to, nem 

muito menos. Mas ele representou ao longo de 5 anos, um esforço 

sincero em refletir problemas e apontar soluções. Se por vezes 

fui excess;vamente teórico, como receio que fui, isto se deve 

de um lado às próprias dificuldades teóricas postas pelo objeto. 

Com efeit~ ainda 'precário nosso conhecimento tanto sobre a teo

ria da formação. brasileira ·e em especial de sua arbanizaÇão, co

mo tamb'm; arriscaria dizer·~ é mui to confusa ainda a teoria mar

xista do urbano. No mais·são 'deficiênciad do autor. 

Em todo o caso, ao longo de todo o texto, procura

mos manter uma atitude que para nós é fundamental: ocorre que 

diante da "deterioração" e "renovação" urbanas há duas atitudes 

fundamentais: a daqueles que negam absolutamente o "novo" e pro

curam se reftl81ar no passado, isto é, "antes" que o problema sur

gisse; ·e~ dos que ace~tam o novo sem hesitação. O novo no caso . 
é a ·metrópole1 o velho o bairro. A atitude de saudosismo diante 

~s modificações metropolitanas, pode levar fácil.mente ao isola

cionismo, ao provincianismo e A bizarrice de uma busca quixotes

ca dos "bons tempos" perdidos. ·Em contraposição uma rlsão - ·: apo-

. logltica da metr6pole pode conduzir a um anti-humanismo a-críti

co que rejeitará tudo que não for ••veloz, eficiente e racio.hal',' -rejeitando-se assim tudo o que ~belo, emocional, porque nao-

ci en t:!fi co. · 

Diante de posições tão extremadas é difícil encontrar 

o meio-termo justo. Conservar o que há de positivo na metrópole 

e resgatar o que havia de posipivo nos' bairros ~ o desafío. 
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o BAIRRO DO BMS: DA HCQLÔ11IA11 ). tlfilETRÔPOLE 



"0 'Arnesto nos convidou 
p•rum samba ••• 
Ele mora no Er~s 
'NÓis •fumus• mas 

não encontremos ninguém .... 

(A. :Barbosa) 



CAP:!TULO l. 

CARACTE...-qiSTICAS GERAIS DA U:.RBANIZAÇÃO BR.~SILEIRA 

A tentativa de se apreciar de modo globalizado o pro

cesso de urbanização verificach no Brasil1 desde sua origem, es

barra inicialmente numa dific.-uldade teórica em nada desprezível. 

Ocorre que, como sabemos, tanto aqui, como em outros tantos as

pectos da forrr:a.ção e desenvolvimmto da sociedade-· brasileira, ~ 

teorias, conceitos e categorias , de análise utilizadas para a 

compreensão do fenõt'.eno têm su.a oricem a partir da roalid?tde eu

rop~ia. Este problema, ~ue embaraça de forma sistemática e gen~

rica o conjunto d.os estudiosos er.a. ci.encias sociais no Brasil, re

coloc~-se no CE.so da rnrticu.laridade do processo de urbanização, 

· aparentem.~nt e de forrra acen tttada. Primeiramente i)orq_ue sem dt!vida. 

alguma1 as condições CiUe presidiram o desenvolvimento urOO.no no 

Bre.sil distanciaram-se numa medida muito larga daquelas (_iUe pre

valecer2Ill. nos casos clássicos da urbanização europ~ia. Isto nos 

induz, em decorrência, a u.'D. raciocínio por comparação que mui tas 

'v-ezes pode nos ~-var a hipostasiar os p6los da relação, chegando

se até a uma oposição inconcilié{vel entre .o "nacional" e o "uni-

i versal". Em segundo lugar, dado c.p.e o pro cesso de urbanizg,ção re

presenta Ul!l espelho particulé.rrn.ente sensível de todo o uni verso 

da produção, uma vez q_ue a orgar1ização da sociedaàe encontra-se 

em parte visível na. organização do espaço; a pr€-exist~.nc ia de 

toda wna modalidade de vida comunitária, - .. e porque nao d:Lzer, num. 

certo sentido atá "urbana", tão peculiar como a representada pe

las aldeias indí5enas, nZto pode ser simplesmente esquecida. 

Em su.ma, parece cii+e estamos colocados diante de um di

lema: ou não aceitamoo incluir a hist6ria da urbanização brasi -

leira na his t6ria da urbanização capitalista, e aí re cusamoo de 

antemão ciualquer possibilidade de compreensão científica do pro-
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blema, OU desprezl:!DOS srunària.mmte qualquer contribuição das SO

ci·edad es indígenas' e aí empobrecemos irreirediàve~;.nte o enten

dimento da parti culE.ri dade de nossa formação eéonôr.ai co-soci.al. 

Decerto a resolução deste impasse n~o ~ · tarefa simples. 

A ati tu.de rnis com.um entret;an-to 1 tem sido a de nr..o considerar o 

nosso passado indfgena cono componoote do patrimônio urbano bra-.. 
sileiro. Tal postura sem·d~vida tem suas justificativas, em face 

de um lado, da pm:.1.ri a fraeilidade desse legado, e de outro, de

vido à extensão e profwididade com que o colonizador portugu~s 

se empenhou em destru!-l-0(1). H~ além disso, a pr6pria dificÔ.1-

dade em se conceituar o que seja "o urbano". Sem pretendermos pe

ne 1;rar a fundo nessa espinhosa discussão, acredite.mos entretanto 

que uma utilização generosa do termo poderia. atribuir-lhe um sig-
- ~-

nificado próximo ao de "cultura". Daí I10S parecer necessmo res

salvar que, embora não· po Gsuamos o necessJrio conhecim·;.nto etno

lógico e antropológico para avaliar corretauente a influ~ncia q_ue 
" 

as sociedades indígenas exerceriam no ulterior desenvolvimento da 

urbanização brasileira, ao menos ·uma refer~ncia a el.a pa_~ce im

prescindível. A esse respeito ao menos dois autores fazem impor

t nn tes referências, dentre aqueles (_ille pesquisamos. O primeiro é 

Aroldo de Azevedo, que ressalta a diferença entre os termos .!:!:: 
deia -criaç~o espontânea dos ind!3enas-, e aldeiamento -aglome

rado resultante da aculi:uração e dirigido por m.issioru!ri oo ... Ele 

assinalar~ que ".em princfpio, as aldeias não podan ser considera

das embriões de cidades•• (2), bem F .. o contrÚ"io do que sucedeu com 

os aldeiamentos. Todavia, ressalva que "muitos elemen-tos origi

nais, ce.racter!sticos desses aglomrados indígenas vãem-se con

servados nos aldeiameniosn ( 3). Reside aí portanto um certo pro-

{ 1) Compare-se por exemplo a resist~ncia do patrimõnio edificado 
pelos indígenas do Planalto 2ndino ou à.o 1 . .:éxico -feito em pedra
com a fraeilidade daq,uela i:-r6pria das :floreste.s tropicais -feita 
em pallla- • 
l2) Azevedo,A.:":EmbriÕes de cidades brs sileiras" in Boletim Paulis
ta de Ge~ra.fia nQ 25, março de 1957 ,s .P., pg39 . 
(3) Ibidem pg. 39 
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1ongam€Zlto cujas infl.u@ncies mereceriam uma melhor invest:feação. 

J' l:urilo Liarx, por s~ ·vez, embora -se i'e:fira apenas de passat;em 

ao legado urbano ind!gena, assinala que tanto os esperihcS'is quanto 

os por1ugueses "ap.mvei taram-se de redes urbanas ind!genas exis

ten~es• (4). Tais indicações, apesar de ligeiras, nos levam a acr.! 

d1 tar ~lle a influência ·indÍgena em nossa lirbanização tenha sido 
. 

maior d~ que a nozma.lme:nte considerada, sendo em boa p~te resf)on-

s~ve1 pela singa.lar.i.dade .da raesna. 

:rei ta esta ressa1va1 ' preciso e.dm1 tir porá:ll1 que -~ 

pressupostos que explicam as _origens do desenvolvim~nto urbano 

no :Brasil repousam mui to ma.is no processo de: acumalação primi ~ va 

do capital do que no modo de vida comunal de nos sa.s sociedades in

dígenas. Por esta razão ,~ preciso CE.racterizar inic:i.almente os 

objt:.ti. vos da colonização, pois ~ a partir deles que se estiutura

n{ a rede urbana colonial .do Bi""C.Sil. 

Como 4 sabido, o objetivo pr.i.moi·dia 1 da empresa co1on1-

zad<ra comandada pelo capital mercantil consistia na extração de · 

valores de uso efe~ad~ . nos domínios coloniais para sua posterior 

reali mção e~ valores de troca na ~opa. Foi exa. tamente para a

tender a tal orientação qu.e pê-.. ul.s:ttnnmen te, ao longo de trns s~-
. .· 

cu.l.os, f'ai se f'oruando uma estru1ura urbana de tipo colonial en-

tre n6s. Tentemos caracteri~-la, ao menos era seus aspectos fun

damentais. 

LOt,"O apcSs o descobr.i.mento, e duran:te todo o s~culo XVI, 

a princ:t.pal :preorupação da me_tr6pole portuea.esa consistiu sem .d4-

v1da na defesa do ·imenso ter.?.·itór.i..o .rec~m-descoberto. A ativida

de de escambo do pau-b?"'.dsil, ·som.da ~ precauções ãe.f'ensiV--d3 e de 

patrulhamento da costa, forem resp~nsáveis pela ins talâção dos 

pl.,imeiros m1clcos .fixos, E;S ch>=J'!lE~das '!fei tories". Estes pequenos 

estabelecimento~, na verdade epent;s armazéns militarizados, ce

do se r.o:ostra.ra.m v&llneráveis, e incapazes de sedimtmtar um povo

amento estLtvel, f...té mesno po~u.e o oc-.r-~ter extrativo e predat 1
0-

( 4)J.~,M.: "Cidade :Brasileira" Ed.laielhoramentos/.EDUSP, S .P., 1900 
pg.12 
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rio da exploraç~o do pau-brasil im.po.ssibili tava o estabelecimen

to àe uma ocupaçso rru.is dure.doura. Al~m disso, o ass~dio cons -

tante dos corsi:frios ~notadam.en te franceses- e a hostilidade dos 

Índios, demonstravam claramente que a rnalllltenção da soberania 
. -portuguesa em terras americanas na.o seria tarefa simples. A o-

cupação :produtiva do novo terri t& ... io in;.punha-se assim par ra

zões estrat6gicas e não a.penas econômieas. 

Do ponto de vista Eldm.inistra ti vo, algumas medidas co

meçaram a ser tomadas: a primeira delz.s, em 1532,inaúeurou a a

ção urbanizadora da Corôa portlJc"U esa na · Am~ri ca, com a fundação 

da vila de são Vicente. Logo em seguida, an 1540 ~urgiu o sistema 

das Capitani<.s Hereditárias, e em 1548 essas primeiras medidas se 

cómpletaram com a ~undação da cidade de Salvador e o estabeleci

I.!".ento do Governo Geral ( 5). T9.is iniciativas .r·epresen·tari:111l paro. 

a -época, um esforço consid er~vel de racionuli zação, o qllal pro

carava ajustar-se simu.J.tâneamPnte às enormes exie;~ncias da empre-- . -
sa colonizadora e a.os parcos recursos tanto demográf'icce qllanto 

financeiros da metr6pole portuguesa. As Capitanias procuravam 

representar um est!mlllo e.os capitais privados portugueses que 

não 1.i.nha.m condições de se colocarem provei tosame,nte nas Indic:s, 

o que revela o car~ter econômicamente secundário da colônia ame

ricana em relação às possessões poriugllesas da lsia. Assim, a Co

rõa luzitana ao mesmo tempo em qlle visava consolidar seu domínio 
.. 

na Am~rica, tentava evitar o desvio de recursos de.s atividades 

n::a.is lucraü vas de seu com~rcio com as !ndi&.s. Daí qtte slla opção 

inicial em termos de política urbaniza.dora para o Brasil tenha 

sido a de fi scaliza.r ape!lb.s d e forma indireta a ação de seus do

natários' os quais tinham inteira liberdade na fundaç2o de povos.

dos e viles. Como competência exclusiva. da Corôa, cabia-JJ1e ape

nas a fundação de cidades e a elevação das vi las à condição de 

cidades. Desse modo, bllscava-se compensar a dispersão das Capi

tanias, com a concentração de poder no Governo Geral. :E)n decor-

( 5)Vej2.-se a respeito Goulart Reis Fo. ,N.: "Contribuição ao~ 
tudo da evolução o.rbana do Brasil" ,Liv.Pioneirr-q/:BJ.iU~P,1968,s.P. 
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·r~ncia, Salvador se transformr.ia num grande· centro militar e ad

ministrativo, ge.rantindo a posiç2.o de principal cidade do país 

at~ fins do sécttlo XVIII. 

Por olltro lado, no plE.:.no econômico, passada a experiên

cia extrativa qlie não foi capaz de gerar urbar.:iz2~ção, os portugu_! 

ses, em íntima associação com o ca.pi tal cctnerciaJ.. holandês, come

çavam a obtér sucesso com o rulti vo da cana de açucar em terras 

do Nordeste brasileiro. O m~:rcado mundinl do prodtito a partir da:!, 

experimentaria grande expansão. Enqu:: .. nto do lado da comercializa

ção, os holandeses se ocupavam da distribuição do :prcxiuto na Eu

ropa, do lado da _prodllção os por1ngu.eses seriam respons~veis pela 

montagem de um sistema produ.ti vo de natureza agro-industrial, cu.

j as características p~sicas acah9.riam por marcar profundamente a 

formação econõmico-social do Brasil. Com efeito, foi a partir da 

di Visão sociai do trabalho engendrada pela produção açl1careira qlE 

se formaram entre n6s as primeiras camadas sociais: de um l:dlo os 

propriet~os de e!\genhos e de té.rras, de outro os escravos. Des

se mo.do, a grande propriedade rural e o trata.lho conpltls6rio :pas

sariam. a representar as duas \li.gas-mestras sobre as quais se es

tru iurou. todo o sistema colonial. Enquan,"b:> o latifd.ndio esc.ra-
/ 

vista garantia a colonização pelo lado interno da produçeo, do 

lado externo, a circv.la.ção e reali za.ção do procb to eram rfgi da.

mente controlade..s pela rn.etr6pole poriuguesa. Começa.v~.m a se fir-
' 

mar a partir de então, aJ..go . .nS elementos que com o ten1po deitariam 

raízes e influenciariam o :Processo de ur b?.nizaç~o brasileiro em 

seu conjunto: o capital mercantil, o latifúndio e o Estado. 

Uma vez assentadas as be..ses da colonização sobre a nono

cul1nra exportadora da cana-de-açucar, o povcamento tornou-se um 

processo relativamente estabilizado, embora garantido sobretudo 

pela importação força.da de mão-<le-obl.~a africana, um.a vez que, por 

v~ric-=..s razões, o elemento indígena autóctone mostrou-se i..rJnde

quado à lavoura comercial. Aos poucos, os retivos foram sendo do

mine.dos, o que permitiu aos n!Ícleos urbanos prescindir de suas 
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paliçadss, e à urlllnização como um todo, · disseminar-se um pouco· 

mrds livremente. Apesar disso, a auto-su.ficiência da principal u

nidade proou tiva -oengenho açucareiro- nâo :permitia que um raer

cado interno vicejasse, inibindo o desenvolvimento do artesarato 

e do comercio. Desse modo essas duas atividaàes típicamente urba

nas ficaram contidas, ums. vez que o artesanato permanecia circuns

crito à fazenda, e o com~rcio s6 apa.recia cano atividade imp.ortan

te nos principais portos 'da costa, onde se embarcava o melaço · da 

cana e se recebiam os escravos. Em função disso surgiu precocemen

te uma acentuada dicotomia entre o "litoral" e o 11 interior". As 

vilas e cidades li tor~eas, servindo de . · "cabeç::.s-de-:ponte'' da 

conquista territorial, cedo assumiram as funções de fi sca.lização, 

tornando-se centros políticos, oornerciais, culturais e religiosos. 

Dado que a atividade e·conômica funclarn.ental voltava-se intefre.men1e 

para o mercado externo, .esses núcleos maiorés, de im ... uortância re

gional, representa'\7'2.m. o ponto de ci.rticulação entre a produç&o co

lonial e a interr.:i.edié.çG'.o da metrópole portugtiesa. Por isso mcano 

exigiam um melhor equipc..mento burocrático, mili ~ar e comercial. 

JIÍ os pequenos povoados e vil.2.s do interior, tribtitári03 de uma 

economia de subsistência, n2'..o re<..;,ueriam o mesmo eqtiipamen~o, per

mnne cendo assim, no isolamento e na es tagnaç2.o. Como consequência, 
.. 

gerou-se no conjt.J..nú:> W!la rede urb3lla ao me sm.o tempo concentrada e 

débil, prátict:.mente san nenhuna artio.11...q,ção interna. Assim. tanbém 

a vida urbana tintJa. um. c.: .. r~ter interrni "Gente, ur.1=:. vez q_ue os senho

res permaneciam a maior ix:~rte do ano em su...qs fazendas, dirigindo

se aos centros urbanos só eventualmente, e em ~pocas determinadas, 

apen2s com a fir.ialidade de cumprir obrigações religiosas, ~dminis

trativB.S e comerciais, e tam.b~:.1 p 2, ra. tom:..r um pouco de contato cai 

a cul iura europ~ia. Enfim., um quadro u..rba.no extreme.mente modesto 

e rústico aparecia como decorr~ncia r.ecess~ia do caráter essen-

-· cic::..lmente rural da colonização-e do povoamento. 

Essa situação de absoluta dependência dos centros tirba-
-

nos face à produção rural, :permaneceria inalterada até cerca de 
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meados do stScu.1o XVII, t:U8Ildo ·então a lavoura canavieira começa

ria a dar sinais de saturação. J"t~ então cano vimos, havia per

feita identidade de intm·es~es en·tre os senhores de engenho e a 

Cor8a, e a l.letr6po1e :z..ssegurava assil:L o con-cro1e do terri t6rio 
~ · 

através de seus oo1onos. Todavia, algumas 0U2danç~1.S no panorama 
. . 

in terna.c:lonal. acaberiam interferindo no senti.t}.~ __ 4e pr~judicar 
essa identidade. Lembremos primeiramente o fatc{ de que em 15UO 

Portuga1 perdeu sua autonomia· em benefício da Coraa espanhola, 

o que levar.La a Hol::mda, riva1 da Espanha, a desfazer sua antiga 

aliança comercial. com os portugueses. A par"ti.r daí a Hol.an.da se 

terna concorrente do :-~çucar brasileiro, · cheeando mesmo a ocu~ 

o Nordeste entre 1630 e 1654, e mais tarde organizando sUa pró

pria produção zt.is Antilhas (6). o mercado acabou ficando satura

do, os preços ca!ram, e o antigo monopólio poringuês da produção 

de açucar foi rompido. Qu2.ndo Pormgal recuperou sua sobera.11ie. 

em 1640, sut::.. economié:L encontrava-se extremamente debill tada , o 

que acab~ia implicando numa intensificação ·da EU..'J>loração de 

. seu Imp~io ·Colonial.. 

»n tais circunstt!natas, a política urbanizadora de Por- . 

tugal. para . o Brasi1 muda seus rumos. A Mett-d'pole passaria a e

xercer a p:i.rtir de então, um controle mais rígido nHs transações 

CO!llmiais com a Col8n1a. As exig&.cias da monopol.1.zação do coram'.:. · 

cio. acabariam forçé.lldo a tra.nsfer811cia de um apara.to burocclti

co e militar mo.is com.ple to para os cen~os maiores, principa~nte 

para Salvador. Essa centralização pol!tica, ao deslocar um expre~ 

sivo contingente de população para. as atividades permanentemente 
. . 

urbaias de fi scali mç:O e com&-cio·, terminou por esti mnlar . a ur

banizaçíio ·nos centros de porte regi cµ"lEl.1, favorecendo. tambcfm. ·o mer

cado intemo • .Assim, embora pernnnecesse intocada a estru1ura pro

dutiva bl!si.ca da Col8~a, a partir de m ee.doa do scfculo XVII, as

si timos a um.a relativ-a aceleração no processo de urbanização, o 

{6)Consulte-se a ·respeito l'urtado,C.: ''Forcmc8.o econ8mica do Bra
sil" Ed.Fundo de Cllltura, Rio de Janeiro, 1959, cs.pÍ'tulo 4. 
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que acabou determinando Wil8. m...'iior di.:ferenciaç<lo social, ru::. nedida 

em que os comerci::mtes p üssar~u.!l a se individualiz~r como gru.po so-

cial específ'icam.ente urba.J10. Com o tempo, esse · grupo passaria a 

expressar melhor os interesses da Corôa do qu.e os proprietários rll. 

rais, j~ que a centralização metropolitana re·tirava poder des i;es 

pc:ra entregar àqLteles. Com efeito, em fLtnção do monop6lio, os co

merciantes erem exclusivamente portueueses, resultando da! un: cho

que de interesses com os :proprietários rurais ·que terminaria por 

gerar certos conflitos, entre os q_uais 9 m'.:.'.is importante passou ê. 

historiografia coin o nome de "Guerra dos :tiascates", colo9ando de 

um lado os senhores de Olinda e de outro, os comerciantes de Re

cife ( 7). 

Se efefu.0.rmos um balanço da urbanização alcançada até 

às v~speras do chamado "ciclo mi.Mrador•t, o resul·t;ado será o se

gu.inte: até 1650 qL:tD.ndo se iniciou. a política centralizadora de 

Portuga.1_, haviam sido fundadas 31 vilas e 6 cidades, sendo notá

veis dois sub-períodos, o primeiro entre 1530 e 1570 q_usndo f'oram. 

cri2.dos principalmen~e nt!cleos litorâneos na costa. J.este do terri

tório, e o segundo j~ sob o domínio espanhol. _dos Felipes entre . 

1580 e 1640 quEmdo foi oc~pad.a a costa norte conquistada aos fran 

ceses. Em seguida, entre 1650 ·e 1720, quando e Metr6pole encampa 

de forma ma is dire t~ a ação uroo.nizadora, foram í .. undadas ma.is 35 

vihi.s e são Paulo e Olinda foram elevadas à cond;içê:o de cidades 

(8). A partir da!, com o descobrimento do ouro na região da atual 

Minas Gerais, o processo de urbanização ganharia . nova vitalidade, 

observando-se inclusi~e a libert~ç:o da rede urbana de seus li

mites litorâneos. .Al~m disso, assistiu-se a uma vigorosa im.igra-

ç 2io de p·artu.c,ueses, tornando a. área das minas menos õ.ependtnte 

do · escravo do c.:_ue , - -a zona açucareira, jtl. que a mJneraçao, por n~:;. o 

exigir um. C3J:>i tal inicial tão vultoso quanto a lavoura da cana 

( 7 ).A luta entre os dois grupos chegaria a dur:i.r 4 anos, entre rtü'I 
e 1711 cf. Goulur·~ Reis Fo.·;N.:op.cit. pg. 54 
(6)Ibidec pg. 78 e ae~s. 
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dava oportunidade a que wu. "homem-li v.re" organizasse a sua pr~

pria lavra, tormndo a renda menos concentrada ( 9). Ademais, a 

pr6pria distãnci.a dos portos atuava. no sentido de estimular o 

mercu-i.do interno, e, embora a excessiva especi.alizaç~o da ati vi

dade impedisse a constituição de wn re tagu.arda agrc·-pastoril 

pr6:dmo às minz.s, seu poder de atração era tão poderoso, que 

teruirüria por artia.11.ar diferentes regiões, ao re c(;;bC;r gado de 

trans )Orte e de carte do Nordeste e do Rio Grande do Sul.. 

Tais condições, ca.racter!s ti cas da Ili neração, inf l.u.

e 11ci a.ram uor certo nositivamente o mercado interno e a urbaniza-... . . 

çâo. A interiorização do povoamento e ;;;is necessidades de trans

porte, concorreram favoràve.lll:e nte i:o:ra. o desenvol."i.men to do ar

tesanato e da m~atura, embora a Uetr6pol.e se opusesse firoe

men"te a isso, objetivando garantir a exclusividade das ma.ni.lfa

iuras portuguesas e ingl.esas no mercado colonial. _; este aspecto 

po.:.:!ticaimnte negativo para a urbnnizaç5o t>omarem.-se outros: em 

primeiro J.uga.r, a ,P!'Ópria natureza ef~mra da extração. De í'ato, 

quando os veios principais se esgotaram., a mineração se retraiu 

e toda a região entrou r::!pida.IOOnte em decadência. EQl ::;egundo lu

gar, dado que tatib~ e. mineração se organizou tendo por base a 

pror,..iooade fundi~ria, o~; proprie t~rios das minus nnntinham há-
• 

bitos e comportamentos patriarcais, e embora a vi da urbana :fosse 

mais val.orizada que no Nordeste, o absente!smo dos senhores per

sistiu. Enfim, o J.atift!ndio escravista permanecia dominante, em

bora r:1odifi cado ,Pela singularidade da mineração. Assim, a nrq_ui

tetura se aprimorou, a viãa url:K:1.na tomou-se mi·S rica e autônoma 

em relaç::o ao campo, estimularn....m-se as profissões urbanas e, com 

a maior vigilância de. l'Letr6pole, reforçou-se o apara to burocrá

tic J e nilitor. Todo este movim.mto positivo, não foi su.ficiell"te

mcnte poderoso porém para alterar a contradiçÊ°.o b~sica da socie- · 

dade entre senhores e escravos, e nesse sentido, p~:rece-nos cor-

( 9) Sobre ti. min.er(..i.çZ:o e onsul. 1;e-se Fuz·tado , C. : o 1). e i t. pg 89 
e se,·;uini;es. 
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reto supor que o la.tifú.::1clio, o c.:.~i)ita.l mercantil e o Estado me

tropolitano· portll[,uªs permaneceram como as forç:.:.:.s determine~ tes 

do pro oosso c~e u.rbarázação. Os princip2'is esf:xços continuave1n. a 

ser caraliz:.idos "pE-J..,a fora." e, em consequência, a oposição entre 

concentração urb::ma no li -:;oral e dispersão rural no interior não 

cheeou a se al·terar, vindo mesmo a .se acentuar em seguiàa, com a 

decadência da mineração. 

De qualquer modo, o s~cu.lo XVIII represento~ sem. dt!

vida um estímulo importante à urbanização. Uma vez prcfticruri.ente 

conclu!da a expansão territorial, não seria de se surpreender que 

da! por dif..llte a urbanizaçso ganhasse me.is vi taJ.idaê.e. E de fato, 

foi o que ocorreu. Sobre indo o t.!ltimo qµartel do s<!culo foi bas

tante f~rtil na disseminação dos rnicleoo: nJ:da menos do que 57 

:povoados alc·ançaram a condição de vilas ( 10). Al~m disso, gra

ças à mineração, o eixo econômico da Colônia deslocou-e e do No_!: · 

deste para o Leste, ocasionando inclusive a transfer~ncia da ca

pital de Salvador :para o Rio de Janeiro an 1763. Apesar disso, ao 

findar o s~culo XVIII, Salvador mantinha a posição àe maior ci

dade brasileira, contando com cerca de 50 mil habitantes, no mes

mo momento em que o Rio de Janeiro apresentav-a cerca de 40 mil. 

Vila Rica por sua vez, no auge da mineração c.hegari;;.t aos 30 mil 

habitantes, mas em seguida declina.ria rápiàamente. 

Tal panorama~ de uma rede urbana ainda prec&-ia e ins-. 
tável, polarizada pelos principais portos, perduraria pelo s~cu-

lo XIX adentro, imperturb~vel mesmo diante de transformações sig

nificativas, como por exemplo a conquista da independência polí

tica do p~~!s. Em contrapartida :por~m, j~ nas primeiras d4!cade.s 

deste novo s~rulo, começamos a. assistir uma maior valorização 

da vida urbana, o que se deveu em grande parte à transfer~ncia 

da Corte po~tuguesa de Lisboa pura o Rio de Janeiro em 1808, 

(10) As informações d·:ste parágrafo, sobre a urb..:'l.nizaç:io a.lc~in
çada no s6culo XVIII forum obtidas em Azcvcdo,A. de :"Vilas e 
cidudes do Brasil colonie.111 in Anain da A.G.B., Vol. IX, tooo 
I,1957,S.PHulo, pg 113 e se,guintes 
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e a consequente aberillra dos portos brasileiros ao comércio in

ternacional. livre. A :p: . .:..rtir deste momento, a ci.dude do Rio de 

Janeiro experimentaria um notáve l desenvol viri10n to, recebendo 

inúmeros m lharamcnt c:s urbanos que a irao distinguir cada vez 

ma.is como ltma exceçao , dentro do acar.Jlado c.1uadro geral em que 

se moviam a m.ioria dos nt!cleos. Dcst<:.:.can:1o-se como can.tro co

mercial e político, o Rio de Janeiro supl~turá Salvador à ~po

ca da proclamaçao da Independência, qu.ando então passará a re

presentar como que wua "vitrine" da wlmra européia transplan

tada para os tr6picos. Graçf:s à C8rte, a vi da social passa a 

ser mms valorizada e as festas e o teat:t'o tcr.na.m-se en-tão , 

pontos de conv!vlo social z~lternativos em relação à monotonia 

ds.s raissas e pro ci s sõe s ( 11) • 

Enfin, a entrada em Ulll novo s~culo, pi· ofundamen te In.3.r

ca do pelas repercussões da Revolução Francesa, nÜo poderia dei

xar de trazer em seu bojo um estímulo à . mudança, que logo atin

eiria tamb~m as soci.sdades coloniais. Com efeito, a passagem do 

s6culo caracterizou-se por uma profunda crise no velho sistema 

colonial mercantilista, e os movimmtos de indeper.1.dênci a na A

m~rica Latina espelham desse modo, um notável esforço de ajus

tamento à nova ordem econSmica mundial que passa a ser dite.da 

agora pela Inglaterra e pela livre-concx:>rr~nci.a. !lo caso espe

cífico do Brasil, essa crise seria marcada pelo·decl:!nio da mi

neração e pela perm..:lllência de uma certe parasitária que penali

zava ainda mais a jl! _ combalida economia da Colônia. Foi no in

terior desse quadro que o pais alcançou. a sua Independ~cia po

l:!tic a. Sem dó.vi da um per:!odo 1urbulen to, pontilhado de revol

t .,:.s, tensi.on ::;.do de um 1.:~do pela estagnação econômica, e de ou

tro pela instabilidade pol:tc ica. 

A·· su:peraç~ desta si i:uaçr:o inc8moda, só v ll'ia a ocor-

( 11) Veja-se a · resilei to Viq·~ -ti da Costa, E.: "Urbanização no Bra
sil no seéulo XIX" cap. VI de "DaJ,Xon·, r t; ,1ü1 à no ;itfolic~:i.:n~~ 
decisivos" Livr.Ed.C.Humanas,~.Paulo, 1979, pg. lt'·le segs. 
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rer um pouco Illúis tarde, qu.endo o país pode encon"trar rio café, 

um prochto capaz de ocupar a estn.1tura produtiva q.ue pennanecia 

ociosa desde o esgo1ialll.En to oo ouro. ~ei·ra e tr-abalho escravo pez·

manec:i.B!l assim, sendo as molas 'lll'O.PUlsoras da economia, apesar 

da Independência.. Todavia, com respeito ao caf'6 .começam a ocor

rer algumas inovações significativas. A pria~ira delas é que , 

seus custos de pl'Odu.çoo eram. ainda menores do que os do açttcar, · 

e a s~unda, talvez a ~is importante, é que na cafeicu.ltu.ra os 

interesses de produtores e comerciun tes estavam desde logo en

trelaçados, uma vez que não se contava meia com a mediação de 

uma Lletr<Spole , _podendo a comercj.alizaç~o de produtos tropicais 

para a Europa e aeora. tam.b~m para os Es "tado s Unido a realizar-

se diretamente. 

A Independ3ncia polÍtica trouxe também como fato po-

·si ti vo para a urt:uniza.ção, a necessidade de que. as cidades que 

iam se tornando capitais provinciais, se equipassem. com um ape.- . 

rato burocr&tico mais eficiente, a11rimorando-se os serviços. 

Foram criadas inclusive. nesse per!odo, as primeiras faculdades 

do país, em são Paulo, Olinda e <Sbvi auent e no Rio de Janeiro. 

Assim, embora _pesasse ainda sobre o pa:ís uma pesada herança co

lonial, o certo é qu.~ a independ!ncia política e a cafeicu.ltura 
. . 

se combin.E':(iam de modo a dinamizar o. mel."C2do interno, o que em · 

-con=;;equ~ncla possibilitou. um maior desenvolvimento da urbaniza

ção. A êiasse domiil.snte passaria inclu.sive a se deslocar da 

fazenda para os .mfcleos urtanos, trazem o consigo c.aiores re

qUintes e.rquitetSnicos e urba.n:!sticos. Em contrapartida :por&n, 

a maioria dos na!cleos urbanos mmteria seu aspecto tosco, i

solados do oaior r.1ovimon to doo 5ra.ndes portos. A rigor, persis

tiam com.o vilarejos ruraliza.dos, destacando-se cono exceções 

apenas os dois grc..ndes por tos , S.:ilvador e Rio de Janeiro, os 

'll~"!,iS contavam. à é.)OCa da proclan:ução da indepelld~ncia t com 

cerca de 100 mil .habitantes cada uma, seneo por isso conside

radas com.o . as duF.s Wiicas "ci dade.s verdadeiras" do país 



-13-' 

durun ·te a primeira metade do s'cu.lo XIX ( 12). 

As ~ioroo trausfonuações estavam de fato ainda por a

contece.r. E elas podem ter sou. início assinal.ido a pi::.rtir do mo

mento em que se v-~i desagre0ando o sistema. escra.vis·ta, CL1.jo ll!a.l."

co usualmen "te considerado J v ano de 1350, ~ partir_ d.o <iu.al, . o 

trüico de eS('.J:"aVO s passa a ser co11S iderado l1ma. atividade crimi

nosa (13). Nesse sentido, dais fatores bl!sicos concorreram. para 

a c.xtinçoo elo tr .. ~fico: um externo, devido lls pressões da ID6la

terra que desde 1822 vinha condicionG.Ildo o reconl:iec:inento inter

nacional de nossa independ~naia ao fim da importação de escravos; 

e um interno, tu:nü vez que o trlifico era extrema.mente lucrativo e 

controlado por portUl,ru.eses, o que ameaçava a heeeuonib. dos prç

prie t~io s de terra. Por tais razões o ano de 1850 aparece como 

um ~arco decisivo, ~ P•=rtir do qual o sistana escravista es·ta

ria condenado . a desa.parecer. InaUc'"Urou-e e assim, em meados do 
1 

s~culo XIX, tlI'.l no\'O período hist&rico .P;;:.ra o p2..ís, no qual se 

presenciaria uri1 grande esforço d.e ada.p-cação às novas condições 

im.po stas pülo · advento do maquinismo • 

. Sobre essa 'lUestão, parece haver rel<::Lti va. unanimidade 

entre os autores, os qu:;ü ~ consideram a µ1.oder11izaç3o verificada 

na sociedade brasileira a partir de 1850, oomo um momento de 

ruptura :frente ao ruralismo reinante durante todo o per!odo co

lozri:al e presente ainda nos primeiros anos '·' ª Independ~ncia. De 

fato, ruí todo um m.ovi.mmto inovador q_ue ter..de a separar irreme

diàvelmertte o "velho", caracterizooo. pelo predol:'l:!nio da produção 

agri1r:ia e escravista voltada in~eirar1an ·ce para o mercado externo, 

do 11 novo11 , ma.reado pelo industrialismo, _pelo t.r·abalho livre e 

pel~ m:;,i or sicni:f'i cação do IJvrcado interno • .Em suçia, todos pa

re.cem reconhecer que o p3.is vi via um períooo de tra.nsiçcio onde 

.. 
(l~) Azovedo,A. op. cit. : "Vil"'s e cidadt.s do .Brasil Colonial'' 
pg. 142 

( 13) Veja-se Prado Jr. ,e.: "ni~:. "'CSria B~onôr~h.:a elo Br:J5il", cup ~ 
1 

. .. . ~ 
15 "Crioe do recine servil e ubo iç- o ..io u·_ .:. ico ''. 
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os velares aristocr~ticos típicos da situaç~ col.oniul passam a -

ser substituídos por valores bur0Ueses que t~nta.~. se impor sobre 

a nação que se forca. Há q_ua -se assinalar al~m disso, u::na sárie, 

àe inovações tecnol6gicas tiue vieram alterar profundamente as con 
..____ . --
di çÕ es eerais de :produção. Entre elaa destacara:i-se a mvegação a 

vapor, ~ ferrovias e o telégrafo, as quais melhor~am ~erJSÍvel

mente a co!:lunicaçco e o transporte, retirar.do do isolamento um 

grande mmcro·cle_ ru!cleos urbanos. Nos centros·rr:aiores, :pela :~ri

meira vez eo nossa história, o nível. . de~ conf~rto à d,is_pos!_9ão . d~ 

classes dominantes igaalou-se ao das cidades europ~ias e norte a

mericanas. Alén disso, deve-se ressal.tar qne ·o. c_af~ trouxe consi

go Wln vigorosa iliµ.graç~o de europeu.a, resp9ns~yeis pe_~· tlese.n-_ 

volvime:1to·de form$ as~alariada.s de relações de "ti"abalhc>, o qL1e 

foi determinante ~ra. a _Consolidação do ·mercado interno. 
·... . 

- Todas essas modificações acuban am por assen"tar as ba

ses sobre aá ~luais se apoiaria a indu.strie.liza.ção, resultando da! 

o sepul. tame nto definitivo e.a e sera vi dão • Foram mudanças su.bstan

ciais q_ue certamente trou..~eram decisivas lilUdançe.s quantitativas 

e qtlali ta.tivas para a urbanização. Entretanto, ~~-t que se regis

trar aqui, a permanência à.e um _elemento extre~ente resistente, 

que, ex>mo herança. do _período col.onia.l, impedi11 a xup "fura defini

tiva COlil o "vel.ho" .q11e mencionamos M pou.Q:>. Reí·er!-m.o-nos sem 

dd~da à solidez do Jatifdndio exportador, qu.e ~e m30.teve como a 

ba.se econSmica do país mesmo apcSs haver sido iniciada a indu.strie.-: 

lização. sua perman!nci.a seria responsd:vel por uma acomodação com 

o passado, acen1uando traços q11e estavam presentes jlÍ no início 

da col.onização. Ent.re esses, o cais signi:t'i cativo para o ·eonjun

to da rede urbana brasileira refere-ee ao aprofundamento do fos

so que separava os ceni2"os 11 torân.eos . dos peqlle~-;.os ndcleos do 

interior. Com efei. 'tn, m.el.horamentos tais como il.uminação a Gás, 

bondes, tel.efones, etc., vieram ~tender apenHs os cr:;::Ldes mt
cleos, como resposta à solicitação dos fazerneiros ~ue pau.lati

nr..l!lcni;e iem. se mu.dando para as grandes cidades. Assim, a · moder

nização <1L1e se ob·teve foi rest.r.i. ta, uma vez qu~ umbelicalmente 
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ligada ao mercado externo. Ma.is U1'.ila vez foram os portos qu.e se 

beneficiaram, se "europeize.ram", pois estavam de fato mais a.rti

cu.1ados coo a Europa do qu.e àom o interior do p~ís. ·Daí dert vou. 

a incupa.cida.de desses ndcl.eos caiores tran.smi tirem a moderniza

ção para os demsis . mtcl.eos, ·e daí decorreu. tamb'm a instabilida- · - . ~ 
" . 

de de toda a rede urba.ra, onde o desenvolvimento de algu.ma.s Ci-

dades combinou.-se com a estagnação e decad~nc:i..a de outras. Tal 
.. --

fcnômGno foi po.r"ti w.l~xmente .not;~vel qu:::.ndo di ins -calaç:Ío da re-

~e ferrovim-ia, onde centt·os como sãa Paulo por exemplo - entro.a 

cam.en. to de véh-1.as linhas- se beneficiariam mu.ito, nli...s em comper.1.

sação outros serion. .i)reju.dicados, sobretudo os 1iga.dos à nave

gaçrt0 fll:ivia1 e ao. transporte de tropas de mu.1$?.· Em su.ma, a mo-. . . 
dernização experimen11ada a partir· de meados do s'culo XIX, por 

encontrar-se .ainda presa à.o mercado externo não. foi capaz de mo

dificar o panorama herdado do per:!cido ·colonial, de uma rede ur

bana. fragmentada regionalmente; sem chegar a constituir um cor

po lÍnico, hierarquizado e integrado nacionalmente, caracter.!stica · 

típica das nações capitalistas malernas.· 

Mesno ao se inic::i.·ar o processo de .indu.strialização, .. 
em termos gerais o país côntinuaria portanto a apresen·!;ar wna re-

'de u.r bana de tipo· colonial, concentrada no .li tara1t e da qua1 es-
. . .. -·----

tavam au.sentes os Ddcleos de ·parte mtfdio. ·Todavi.a, o pr_~esso de 

1nd~st?:ia1i m.ção, apesar de combina.do com a perman~ncia do 1a ~ -
- ----~- - ------· --- . -

f4ndio exportador, por sua DJ.~nimde, tra.ri.Q. implicações decim:-
. -- -- - - . - - . 

vas para a urbaill.zaçoo. :Assim, se .por um la.elo ·a ·tend@ncia à con- · 
-- - ---- --- - - 'T . • - -- -·--:-·--. . 

centra..ção em algu.ns uontos seria levada ao paroxismo com. a in-... . -- -·-- __ ___.. 

dustria, por ou.tro essa pr6pria polarização, exerc,;9a ~~bre~~o 

a . partir .de são Paulo ªe mostrou· 'fao poderosa c_iue C()?lSeeuiu. fi

nalmente inte5rar IlUDl<1 l1nica rede racional., :todos os ndc1eos u.r

ba.nos do pais • A1~m ài sso, a indus ·~rl a traz . ~· alteração qaali- · 

tativa fwidamantal m relação cidade-campo~ At4 então o prls Vi
vera quanto a este aspecto,. uma s11uação "sui generis". NÜ> ha~ ,.. 

Vi.:m trc)c.::.s reeuh~res, cotic'tl:anaa entre cidade .e ca.mp,o. -~ di vi-

s:o elo tJ.·-;;.1.balho excedia os limites dessa unidade, atillb""indo ~ 
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mercado ~~terno. A <::..uto-suficiência do la tifw1dio e a depend~ncicz. 

dos nl1cleos urbanos face ao rnei·ca.do externo, cri~am um fosso 

profundo entre c.;.mpo e cidadê • Como lembra Frt:.ncis co de Oliveira: 

"enquanto 9 locus · da produçoo era rural_, o loms do controle :foi 

urbano" (14). J~al contradição, s6 não explo~iu em rupiu_ms mais 

profundas no tecido social pa."que no urbano estava..'!l l"epl·esenta.dos 

não os seus pr6prios interesses, mas exatamente o dos produtores, 
-

isto ~' o dos propriettfrios rurais. A aus~neiá de mna produção 

urbana mais signifi. cativa impediu assim., que a diferença entre 

cidade e campo gerasse um confliin. 

Sbm?..nte .em fins do século XIX, com a _indust1'.'ializa.ção 

6 ql.le a produção urbana g~á _maior expressão. E~ta nos pare_ce 
- ·····--· .. · -·--· 

ser · a inflexão deai siva .no processo de urbanização brasileiro. 

Su1l5 repercussões sociais e políticas foram imensas. Pela prlmei-
1 ~ - -·- -- ··--- . •• ··- -- --------- - ---

ra vez, a ::popula9~.o trabalhadora aproximou-se ao ~no$ ~-~Ei_C?~~l

mente dos centros ~e decisão. Por isso mesmo, _a pr~~-8-~ pel.o ~

lastramento dos direitos . de cidadania seria muito maior. Conv~m

lembrar que enquanin perdurou a escre.video, o fortàlecimento da 

cidadania era impratic~vel, pois s~ os :propriet!rios eram con

siderados cidadãos. Com a ·1ndifstria., ao menos do pontó d.e vlsta 

objetivo, criavam-se condições para que se superasse tal si t11a

ção. E além destà transf.ormàção.· fundamental, que al tero11 o con

flito em que se .debat"'ia a urbanização brasileir~, entre campo 

produtivo e cidade im:produti va, a. inchstrialização seria res

pons~vel também por outras mudanças importantes, . oomo a maior 

especialização funcional dos ruicleo s, wu maior escalonamento na 

hierarquia urbana, . e como já vimos. a integra.cão numa t!nica re

de l1acionaJ., . das redes regionais. Esta integração ~ fenõmeno ti.;i

aa recente. e es~ã apoiada sobretudo no desenvolvimento do tra.ns

:Porte rodov.i:ário. Ela de fato, aà.nda não se consolidoll inteiI'a-

(14)0liveira,F. de : 11Acu...'"1ul...'"\çr10 monopolista, Estado e uroonira
çâo: a nova qu~_,lidac1 e do conflito de classes" in Ensaios de Opi-
niuo 2-4,Bd.In~bia, Rio de J :meiro · 1978, p~. 109 · 
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mE'.nte, ::--.. ponto de, ern 1960, o professor Petrone identificar, ao 

inv~s de UID.:'1.: t!nica rede urbana no país' ao menos tr~s: a) uma i-.

ne~pressi va, abrangendo o Norte e Centro-Oeste, o Meio-Nq~~~' o 

oeste e extremo sul da Bci.hia, o norte de Espírito Santo, .o noro

este de Minas Gerais e oeste do Paranl! e SaJ1,ta Catt:.rina; ' b) uma 

rala no interior do No:cdeste oriental, resto da Bahia, Paraná e 

Sants.. Catarina, e no norte e oeste de I;:inrLs Gerais; e) una densa . 

no Sudeste, incluindo in'ceiramente s&o Paulo e Rio de Janeiro, o 

centro, o sul e a Zona da Mata mineira, -o · sul de Esp:!ri to San to 

o nor-ce do Paraná, o Rio Grande do Sul e zonas li torânea.s es

parsas co:no o li torul. do l{ordeste,15). 

Tal panorama, é forçoso rec·onhecer, ainda não foi subs

tancialmente modifi .. caao, embora a tend~neia a uma mz..ior integra

ção tenha se acelerado nos t!l ti.mos 20 anos. Um esf'orço conside

r;,;~vel resse sentido representou por exemplo, a construção de 

Brasília. 

H~ tc.m b~m que se assinalar que, foi graças ao desen

v ol vim.Gnto indust--rial sobre iuão i10sterior a 1.930 que o p2ís 

experimentaria. wn vieoroso processo de migração no sen-tido cam

po-cidade, responsável pelo espetacu.lar crescimento de alguns 

núcleos, prin,cipalmente São POU.lo e Rio de Janeiro, o que fez 

surgir uma no_va _reàli~ª_Çie 1:t-_~l?~-~ -~t?;e !!6~: a das 11 áreas metro

politanas". Articµla.do a isso, a iajustrialize.ção promoveria 

ainda o fenômeno das "disparidádes regionais", e nas grandes 

cidad!S, em função de seu explosivo crescimento demográfico, a .... 

especulaçt':..o com ·terrenos e habitaçüo passar.ia. a se torr.a.r um 

negc$cio extrerílamente rentável. Tais ques tQ_e_s, que envolvem a 

complexa relaçr:O entre indus-crial.izaç8:o e urbanizaç~, estão a 

nosso ver, ainda por merecer uma in vostics.çr".O mais cuidadosa.. 

N6s teremos·· 09ortunidade de retomar alguns aspectos m3is adian-
' 

{ 15) Cf. Petrone, P. : 11Not21S sobre o .í'en~m.eno urmno no Bra
sil .. in Anais da .A.G.B. Vol. XII, 1960, S.Paulo, PG•· <l54 
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te quando analisa.r~mos mais em detalhe a metropolização de são 

Pau.lo. Todavia. :?..nt~s de encerrarmos este ponto, costar:!amos de 

tecer a]t;um:c'-S consideraç'oes sobre o processo . de urbanizaçao bl ... a

sileiro, a~é aqui enfocado históricamente. 

Observando-se a evolu.çâo urbana do :Brasil.. notamos que 

~lgumas linhi:,;s de conti.nui dade corabinam.-s e com rup ·b.1ras mais ou 

~~.[lOS prof'undas, i:ic modos que o concreto ~_E~9e com() resu_~taÇ.o 

de tend~ncias difc.re~tes, ~~ando ~lâo opo~tas. Do ponto de vista 

:, das. db-{ltirlu.iêades procuramos assin~lar a. resist~ncia Cie certos 

elemen -tos, 'a nosso ver determinantes na con.t'igu.r<:::..çào da rede ur-
' bana e na est.ruturaçi:~ intern8r dos nt!cleos, os qLtais parecem 

per-w.ear o proces~o de urbanização em seu conjun~, continuando 

presentes mesmo dicmte de transformações consideráveis. Assim , 

· por exemplo, registramos inicialmt~nte o p~el do 11 latif1'ndio11
, 

e o~cej. to ce.r tar:i ente não mui to preciso , uma vez que ~xp~_§.êa _L!Dl8. 

realidade mutt!vel no ·~~po e n? ~spaç?• Todavia, ~!?-º ~~u s:Lgní:t'i

cado mais G_eral de _grande ;propriedade terr.i. toria1 p:"i y~da, _çom 

±:':l_!_l_ç_ão _ª6ro-ex:po~tª<i_Qra, -~ ~atiftlndio .tem um .:peso consideráv~~ 

eJ'.!:l ~p~sa urbaniza~âo. Peso esse contraditório, :DUis decerto mui to 
-- ·-• • '" ··- · ·••· - - ••• " " · -· '" Oo•P• ~- - - ,. ,., · ''• • ._ .- - ' ·• - V·• • · • ·· ··• • 

~~ _negativo para o urbano do cpe po~itivo. Ç9m2 __ j _~ §~S!~_;I.ou 

Pierre Deffontaines: "A vit6ria da fazenda orie,n.toa definitiva

mente o :Brasil p:lra a dispersão e o país se encontrou :privado 

para todo o sempre do qu,adro da vila" ( 16). Assim, ªIIlE?.~ a$ .. 
' 1 

exportações _gevidas ao la ti:flÚldi o cobrissem .e:>~ custos de urbani-
----·· ·----- - --·------- - - -- - • - - --~ " • -·- • -- - · • ·· • · • - ··• •• - -•--·- - - '" -··•- •-· ·---~-- ... .- r . ----

zação, sua ~eponderância ~conamica inibiu ~ disseminação _ ~a 
.. .. .. ·- . -·-·· .,.-·· · -

me sm::i pel~ i!_lteriqr. _ Da!~ rede ~bana ~see..rçada e . centraliza.da 

no litoral que ~nd:§._ ~~Je apresentamo~. 

(16)Cf. Def'f.ont2.ines,P.: 11 Com.o se constituiu no Brasil, a rêde de 
cidades" in Boletim Geq:;;r0fico n2 14 ano II, r:.;J.io 1944, CNG-IBG~ 
lüo de Janclro,(nQ 15 ·cont.). Pz.ra Jorge Wilheim : "0 lati:flf.ndio 
e a auto-suficiência d .;s cra.ndes ~t'c.:.zend:~s tornc:.rum dcsnecess[Ll.'ia / 
a exist~nc:i.a da aldeia" in ''Projeto s2o PE.tilo '' P::tz e 'rerra, Rio 
d.e June.tro, 1982 pc,. 18. Embora haja aqui Mta conf'us:o entre 
os termos "vila 11 e 11 aldeiá", ~- i<.~~ia bisica por~.1 parece ser a 

· mesma, o que expressa tuna posiç:lo cr:!tica f'rente ao la tiflindio 
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J~ no q_ue diz respeito à participaçi!o ~o Est:::..do como 

e.gente urlnnizactor. sua a tuacão ~ menos · linear e mere:ce um exa

me mr:ds detalhado. Todavia, sua presençe. {. furu:lamcntal e ~erc<2_r

re todos , os períodos da hist6ria insti tu.cional do pais: Col8nie., 

Imp~rio e Repl!blica. Durante a Col8nia, o Estado me tropog:t@o . 

por°aj.~~S rep.:.!esen~liOU se~ur.:;m.en te a força urb~za.àora mais ati

va, responsa.bilizs .. n.do-se pela fundação de v.h-ios nt!cleos e pel9_ 

desenvolvimento do princi~pe.l deles: Salvador. O urbano nesse pe-
' 1 ' . 

r!odo, a:pm-e:e sobretudo com.o instrumento de controle pol!ti.co

administrati vo, e base militar da conquista territorial.A se~uir 

com a Inderiend~nd.a, e mais_ tard~ a afimação .da ca.feicu.l tura • 
. -· - --~ . 

verifica-se um certo recuo na ação do Estado, ·'eo rne4º.§ em termos - -----· . .... ...•. . - -
de. governo cen-cral. Nessa f(:lse, ~ sobretudo a a:ssocia_c.ú~.o do ca-

pi t~l cafeeiro nacional e o ·capital -~nance1:I'o ;~lês ~-~ª se ~n

CUID:!>em da ~oda_:ni za.ção dos equipame1~ t 9S urba.nos • Como vimos por~ 

es~ 01odernização restringiu-se a poucos núcleos, e e1:n.:'Q.ora o ca

fé reclsmã.s3e certo apoio urbano como bancos, ~m~rcio, benefi

Ci amento, etc., o predomínio do campo se maniave, cabendo então 

e.o lútnic!pio os· encargos dessas -- ·· - · . 

dução. Desse modo, ~o Itnp&'rio, 

pou.~~s ~condições gereis de pro

º período do liberalism~ -~ econami-

co parece coincidir com aquilo que Fra.n.ci ~co de Oliveira denomi-
1 

nou. de "municipalismo" .(17). 
1 

Com o advento da Repdblica, o ·poder central recupera 

sua antiga import~ncia, sendo perceptíveis dois momentos distin-
1 

tos. O primeiro, at~ por volta da 2a. Guerra Mundial, quando a - - .. ~ - .. . 

intervenç;o ~ata.tal no urbano ~ mais localizada e setorial, . so-

bressaindo-se os investim'entoo em infra-estrutura que . favore-- ' . 

cem a industrialização, . t9.is ·como· estradas, produção de ener8'ia 

e_:L_6trica ~ .. . CJ;~~Ç~- ~e siderúrcsicas • 0 ::;; egundo momento, do ap6s-

(17) Cf. Oliveira, F. de: op. cit • . pg. 109 
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t;uerra em diante, as si tite a uma grande expunsão da intervenção 
1 

estatal, assumindo o Est.:.>..do ca:'.ia vez de modol1ruis acentuado, o 

controle ~ os CL1stos dos ez1ui1)a.;nentos urbanos. 
A. Resta por fim fazermos re:fer~ncia. q. face especul.si.tiva 

do capital., a qual tem dese.o.pe.nr..::.do impor-CL.n ·te papel na W."'bani-

zação, sobretlldo no que diz res-pei to à ins·t;abilidade e ao dese

quilíbrio. da. rede. Já assinalamos '1Ue a acnmttlação :nercant<il e 

~ ~~tesour'.3.ment o consistiram nos objetivos b!-°.sicos da. coloniza-
.... 

çao, e vimos cor:io isso inibiu urna urb<:.:.niz...9.ção ra..:ds estável. e 

mellior dist1'ibuída pelo território. 11cs:n.o ap<fo a IndepencH~ncia, 

a aclll'.iluls.ção de cap ital. repouse.ri.a na esfera. da circuli.:1.ção, já -

que o c3.f$ representava · soh!· ::- tudo ur.:a lavouro. rn..:xcantil. (13). 

Aos poucos, 6 verdade, o ca.pi tal. ca.feeiro iria 0 tra.."1.sbordar~· 

taru.bém par2~ a indús tr:ta, Ir..s,s o que impor ta assina L!.r ln::ra o ca

_so da urbanização, e mais amplamente para todo o processo de or

ganização do teITi t<Srio, é que, coinci. dentem.ente à expansão ca

feeira, a torra foi se torrando uma mercadoria q,ue orga1dzru. .. ia 

~-~u próprio merc:Jdo, imobilizamo dessa m.s.neira, mna boa parce

la dos lucros aufer-ldos com as ex1)ortq.çÕes de caf~. r.Iais tarde 

com a industrialização, e-. derrnnda l)Ol"' solos urbanos ' ' tornaria .. ~ 

terra u.m mar:-cadoria com alto valor de troca, o q,ue acabaria 

por :perpetuar uma tendência. espeet.ll.a. tiva do capital, a quaJ. se 

mantém até hoje, e de foun.a ainda mcds acentuada a partir do 

:predomínio do ca.p_i"taJ. financell'o. Assim, se ~ bem. verdade que 

com a industrialização, o p6lo da e.cumulação se "in cernal.izott", 

por ou·tr-o lado, 5 forçoso reconhecer que wna ·i;endência es:pecu_l.a

tiva e parasitlria do c2.pital. tem se revel.:::..do .IJCrsiotente, in

fluindo p~r exe"'llplo, na crescente distância entre as ár~as pro

dutoras de aliment oo e seus res.pacti Yos mercados urbanos. Com a 

da econ.oE:ia, )rinc i1ntlmcn te a,;)ÓS a 2a. cneri"'a m.un-

( 16) Viotti da Costa lJOr e:cemplo a.firma q,u.e: "O processo de ur
bani ração no s~culo XIX seria d1'rla esscnciaJ.111ente fruto da e:;c
pans~o co1~crc5.al r0snl~t·,nte da intecr2çÜo do .P~lÍs no mercado in
term.ci onal" cf. Viotti da Costa,E.: o:p.cit. pg. 200 · 
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~ial, :p:..:.ralels..Inr.: nte à forte indl.s ixializaçoo, assistiu-se a u,.. 
rua verdadeira "explosão" da especu.la.ção iri.iobi.liér~a. Nós teremos 

o:portunid.ad1:.: de re tor.nar a este assunto, ainà.~ mais de WD.a vez. 
- , . 

Por ora entretanto, [>"'OSti.lrÍamos apenDs de _cor:cluir que, essa. te:_E! 

d@nci. a pü.rasi tma do ca_pi tal, ex.;..cerbada ll<? _per:!odo mono_polis ta, 

também tera contribuído para um crescen·t;e dist2.a,ciamento entre 

os grandes e llet1uenos nt!cleoo urbanos, difi culte..ndo assim, uma 

integração mais ha.nlor.d..osa e orgflnica da rede 'urbana (19). 

Enfim, p;:-..rece q_u.e ULl.8. oontinuidade conservadora. .. vem_ 

c~acterizando o Processo de urba.nizaç:O brasileiro desde sua 

o:rjgem. Talvez por isso, a pol@mica t _ese elo 11 anti-urba..-riism.0 11 

tenha su.sci ta.do entre nós tanta discussão, pois aqui, o exa

me doo continuidades e descontinLtide..c1es do _;>rocess o ·àeixa de 

ser uma preocupação meramente .historiogrffica p~ra alcançar' 

uma dimensão mais precisamente política·. Exa t;;mten te nesse _pon

to, ' ao menos para efeito de análise, nos parece necess:!rio efe

iua.rmos uma distinção nem selll_pre muito clara. entre urbanização 

-processo eeral m~is direta.aente ligado à. produção e portanto 

diretamente determinado pelo desenvolvim.ento. das forças produ-
. . 

tivas- , e urbanismo -pr~·ti ca soei~ ma~s est-rei ta.mente vincu-

lada à chamada "superestrutura", e portanto remetida .. às pol.!

ticas urbanas e res_pecti vas ideologias urbanísticas-. Assim, . 
pelo que nos foi poss!vel observar, o :processo de u.rbani2Rção 

no Brasil, apresenta momentos ãisti.ntos, os quais guardam es

treita correspond~ncia com as diferentes fàse do . capitalismo 

-mercantil, concorrencial e monopolista- , e podem ser simbo- -

lizados nas cidades de Salvador, Rio de Janeiro e são Paulo 

respec·ti vaccnte • . Tal ê;.istinç~ tem. oomo base o nível de desen

volvimen tA::> das forç~ ll!. .. odutiva.s, e nesse sentido, a passa.::;em 

.. 
(19) Cou efeito, se canpa.ra.m.os a distancia que Salvador guar
dava -tanto qlianti ta tiva quanto qu.alitativa- diante dos demais 
m1cleos no período colonicl., com a que são Paulo c.13.nt~m hoje, 
ela ser~ incomp.:::ra.velmcnte menor. 
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do n~culo XIX p3ra o :XX, qtte no :plano mundial assina.la a emergên.

cí<::. dos monop6lios, no plano n~cional rec:istra a principal n1odi

ficaç2'.o nos r.iece.nis:Jos de crescim2r~to ur b2.no no Bra .'li.l, a r;rav~s 

do in!cio da. inch s ·crj.a lizaçao. a mo der .rd .zaçZo veri.i'i cada 

psrtir de 1850, e;~1bora criasse os pressupostos p.s.ra a indúst.ria, 

teve como sup . .:.:.:rte :princi.:f>al altsrações no plano das releçÕes de 

prodnçüo, cor:: o fir.i da escré.Wi-d7.o e o surcirxnt·o do ••trabuLJ.io li-

vre 11
• ?or sua vez, s. continüdade do L ; ti:fúrJ.dio 11;.ü·e.:::c c:<:.fjl.'es.3a.r 

o caráter busc.l <i~ propriedade do solo como elen:•:;n-Go es"tru.tura

dor do es11aço e do _urbano. 

No conjunto, o in"'Grincado entrelüça:::i.:::nto entre o con

tínuo e o àescon-cínuo re1rc eseatan m.anifestaçõe s da r)e.rticulari

dade de nossa fcrm::...çso econõ~:ico-social. Por isso nos ~'.lEtrece li-
' 

til a c1istinç3:o enlire urbanizaçüo e urbanismo, pois enquanto o 

'primeiro conhece a. ini;erferê.ncia o:.:.i s direti ·das determinações 

eercd. s do m.odo de :produçL:o, o segD.ndo pode ser coapreendido no 

âubito mais restei to das relações entre Estado e sociedade ci

vil. Nesse sentido ps.rece-nos IJ.refer!vel enca111inlu1r a disc1.1ssZo 

do "anti-urbanismo" a partir deste referencial. e não da urbani-. 

zação "la tu senstt". Assim .parece-nos que Pinch':ls Geiger comete 

um equ:!voco a.o tentar re c.haçar a tese do 11 .:m i"i-urbanismo" com 

base no argumento de que, com a formação de llmtl estrutura urba

na ~cional, vi sível a partir de 1930 principab~nte, a condição 

anti-urbana típica da colônia teria sido superada{ 20). A nosso 

ver o "anti-urbanismo" sieni:fi. ca mui to mais tuna iàeologia, na 

qual, o recato e o isol::ionn to são super-valoriz~dos, em deiiri

mento à.os con11atos e da reunião.Nesse sentido, ele &st~ presente 

ain::la hoje .:>OJT e~~em_plo, nos lotc:.:.oen-tos de alto padrão das Jrea.s 

( 20) Tan-l;o Geicer,P.P. : "Evoluç2o d!! r~de ~bE~ bra~ilei~ 
CBP~-II:EP-l ::.;0, Rio d~ Jurniro 19G3 PC 70, •1uan.to Azevedo,A.de: 
"Vilas e cidat!es do 13r::.sil colonj.nl" :.•p.ci t.pg.163 entendem qu.e 
o "anti-urb<.1:..ismo" de,re ser ..:.:te:~L;.:::.do em. f1,tnç2o da. cow.lição ceral 
di~nersa. da colonio. e do fi·~:co dccenvolvin•c·nto urb:.no mesmo da • 
Eur~-.:la. I"I:.:1~ coni'Luidem ttrlx~nizs.n8.o e urtunismo, deixando de l.:1do 
qt1es~tões cou:o a cs ~ru :u.r~:. O.e ci:..:::;ses e a n: .. tu.reza ão 2odc~ i>olí
co ;;tGindo s obr €! o w·bano. 
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peri:f~ricas de no t:Eas uetr6pole s, como taü.b~m esteve 'lU:.:..néb da 

cri.:~ção dos "bairios-jardim" no ir..!cio do século. Em atibos os 

ca.sos, o i:::o~üllm to e a .Privacidade, qu~~'ldo r~o a secu.ranç;.;::. da. 

família e da pro~~icdade apareceri como os re~u.isitos prc1eren

ciuis mais Vi..i.lorizados. Desse modo, o "a.nti-urLanismo" su.rce co

e.o lll'rla corurt.::.nte e:n w:isso ~banismo, m~ roc:dida. eill _qu.e e~~elha a 

permanênaia de um poder olic;árquico no controle do Estado. O i

sol=-:cento e a di s1>ersão s~o por isso v-::-.....J.orizados-', j~ q_ue expri

mem o in·teresse das 11 elites" em m.E.m:ter as "massas" dis:.._Jersc.s e 
i 

desorg~_,_'lizad .. U3 , ::;. :fio de pe r,J:>e '!ll2..re m sua ·dominação ( 2i) • Em 

decoi•rência, o Estr.Cio no Brc.:sil enc·~rrar~ LlLt contr~~diç~o pe

cu.lisr, pois a.o aé.Smo tempo e.m. que será instrumento utilizado 

na expwisão e apc.reJ.l1pr:.ento físico fü~s cidadas, terá de· coibir 

simultâneamente o alastramento da ci dadamà. o exemplo mais mar

cante des3a contradiçÜo foi a re"'tirada a partir de 1964, do di

rei to de voin aos rubi tantes dss Cai11tais ·estafü.1.ais r.i.a eaool.ha 

de seus prefeitos, no exa"'.;o mow.~to em <:.u.e muitas delas se tor-

na.vem "~as metro9olitanas 11
• 

Como corol1.rio da cr!ti.ca ao 11 anti-urbani.ac.o", sure;e 

a n-oç:o de qu.e no Brasi1, & Lu~b~"'.c.i~çê:o f'oi obra da qual es·ti

veram a11sentes as "oassas populares" (22). Nov-ar.Gen-i;e, aqui se 

confu.ndem urbanização e llrbc.nismo, al6IJ. do que n:O se & absolu

tamente f'iel aos :fatos. Se é bem verdade qu.e ao Estado coube, . 
sobremdo no p<?.r:!odo co1onia1, uma. intensa ação urbaniza.dora, 

e a ele cabe hoje cobrir o fundamental. dos custos da urbwiza

ção, isso não significa em decor.r@ncia, ·:1ue não se tenham ve

.rif'i cado "criações espontâneJS da massa popular". A questão 

( 21} Sobre o oar~ ter :::u to ri ttirio do Est1::do no Br~'tsi1 cor..sul
te-se Iaruli, o. ·:"O ciclo cta rev.1luc1:0 burL,uesa no Bl .. asi1" in 
Tel'Ilc1S de Cilnci.:;S Hw-ua,.'lr.'3.s, Li vr .Ed. C .Hu.T.nnas ,s .Pat._110, 1981 

( 22} Cf • ..;;.z~vedo,~ •• de : •rVi~:-.s o cia.2-des •• •" op. ci ~. PG• 163 
Esta tese oorém, bem como a Gl\estã.o do 1'f;.n·tii.-t;,rb.:!nisli10'' :foram - . . ~ 
iuicl<.:.L:1c1i-~ e deneuv.Jlvid..::s .í,>ur Olivci ra Viana in 11 In:3ti t;uiçoc s 
_pol!~:l.~s br::.:;rdleir~". Cit.:.do por ,\!:;cveuo,A. de. OlJ cit x li,;} 
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real ~ q_u.e, -1a:inco estis ocorrer~~m, i'orc:Ei. dur!:nem;e reprimidas 

Pel ,._ t . . . , . l' , . o ~ d. o .i.!.S füto .:mtor:: -curio e o 1 GL:XtlLJ.J .. co. que n, ' o 1;;~er por e:\:er:-,-

plo :l:...s red.llçÕes j esu!tic;;:... s, dz.s 11 i:11issões u, ou d e P:-ümares, ou 

c.es:no de Canudos? .. '~lL!s, hoje e;n di~•., 2..s favel:::~ s e as ..:..u to-cons-

truçõqs du periferia n~o 

+... . . b . - ' li il '.\ b . .... ? . 1 1 ·-uane.a con-r;r1 Lll.Ç :;;~o aas massas !':1 ur a1u.z&çao. :la .· noçao cow.o se 

.!1;.lo s:o acei t .. :.s coz.:io ''u.rlLnisr.10 11 pe lo u::'b-·nismo ofJ. cic.l, sob a 

alec;açao fie ciu.o 

IodD.vic. s:.:o ocorrênci'.:ls urbs.n:·.s reaj_s, o c.u-e nos leva a acredi-

b ~· • Y'li· "',."º Çi..1,J. Oo..!.i. ' 
e b • - • + o rw'ocesso ae ur ai11zaç_~::~c-· ern seu conJu.n ... o. 

Para concluir, é preciso sublinh::.r con-tudo que o .Es-

-n.,:.:.o reprGsen t 0:un as t.!nic :o-.s +' • ,.., .. , · r' ·~ i""··.n "'"" d , ... ~ í ..... ar:.--~S ll Odfl "'-'C:<L.Orc.:to::> o .11··· s. Ao le.fü.) 

destas, e ::nuit.i.s yozss em O,;)osiçÕ.o a est<..o..s, encontra11.:.is a açao 

urb::.n.i.zadora da Igreja -sem dúvida 1nda desprezível sobre tudo 

no período coloniàl- , de...s Dl.'Ó::irii=~s massas no0ulares. e tamb6m ... .... .- .. ,, 

do ca?ital produ. ti vo. Assim, respei ta.das as devidas nusnces, o 

qlle se viu em te.rmos cera.is na lü.stó1"1.a nrbana de nosso país 

foi~ ao la.do de rD.Od(:rnizaçÕes significativas no plnno da l.U'ba

nizaçüo, uma orientação perman.~1ter.:i.ente conserve.dora em nosso 

urbanismo oficial, resc1lt:2.do da fuz~:O de interêsses no EstL-do, 

"a u·coritS'rio", aare(!e ::~ooiar-se sobrc:i:udo nesses 3 elc:ne ntos. 
. - -

Em con-cra-posiçRo, usa tendêúcia 11 dG :::ocr<..~ti. ca" ;:; ~;ri a su:::s re..!

ZQS llC. açZ o das ITL': SSQS .PO:PLÜCU"'CS' do C:ê'.lJÍ til l)rOdl.l ti 'IJO e t<:.r:.b,~:: 

da Igreja. Qono espc:r.::~r.:os poder vir a demonstrar, o bairro do 

.Br:~s, no ,_Kr .Ldo de SLL- e ons ,:,,li.fü=..:.çP,o, re) rescntü..ri a a esse res

peito, LU •~a e:;;:eD.:.ü<:·,r irnn ... i.f est::::.:.c~'2'.o de m;i urb~1.nisr:10 "denocr::.~ ti co", 

e 11 ' "'C~O r . .... .J ... ~. d2.S nL :..SSt!S" • Con o 
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nif::a.lo "deuoc;:a~ico" ~.c :.:b2.ria subrr;ergindo à ..,Jreponderância. do 

urb ;.: . .nisr,10 "::iutori ·t!.rio" oficial. 
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CAP!'..!~ULO 2 

Pit.RTICULAHID~\.D::S DO m1cuo P.i\.U LIS'~A!~O 

, As observações do cai) ítulo 3.rl terior nos p.:lrmitiu ob

ter um qi.1adro a9ro:i-i1~ão do r..rocesso de urh:.. nizaç~o br?.slleiro, 

e veruicar como ele possui certas csr~cter!sti cas b-.1 stante pe

culiares que o dist~nciam do exel:l.plo .europeu. A aus~ncia de· um 

con.fli "tO bem uarca do entre e.r::s toem.eia rural Ei! bttl';,,;:t1esia urbe.

na, e o :fc..to d.e ·:p e o urb~llO "tenha emcrc;ido do E.3t.ado e não vi

ce-versa IXtrticuLrizam sobremaneira u urh_; nizaç~-io brasileira, 

de modo e. impedir qp.alq_u.er vinculu.ção ceclinica com 1ro ;:!essos ve

rificados na Europa • . Aqui, por iiaposiçâo à.e.a .fl! 0 621"ias dir.:lensÕes 

e n :itureza do territ6r.i..o e :~lo c;;.i ... áter qu.e ass1 FdtJ. a grodLtç ã o, 

a urb'-'Jlização es·ceve desde cedo fort t:mente m.rce.Ca pelo merca

do externo, o que acabou de1:;er.uirumdo •1ue os :p!'ir.Ci!JdS mfclços 

se fixassem no li t.oral. Jifas se esse foi eÍ'etivamente o padrão 

gera l qu.e c::"U'ac ~eI"izot.l t·~ fo.rruação de nossa l't!de urbe.na em sua 

or~em, isso mo significa qu.e nI:o se ten.h::::.m ,,.erificado excef- 'i

fões. E1as existii.~ci, ~ e nesse sentido o rurcieo pê.l..llis"tano se 

sobressai, haja visto seu. ;relativo distanciamen~ do lit-0ra1, e 

de modo mais sicnificativo, a pouca inf1u.êr.cia q_u.e o 1.s.tií'tindio 

exerceria oo longo de todo o período colonial. em. seu desenvolvi-

mento. 

Com ef'ei :;o, em São Pnu1o nüo se verificou s m?sClS. mo

dalidade de desenvo. ~ vimen to q:.ie C; .• r a cter-izou o Norde~ te c.;;.navi

eiro e serviu. de :fwlC.lamen ·~o econômico à coloniza ç:o. Dilbora. te.nll.an 

ocorrido junto a .::;·::\o Vicen·.;e e~;w•r:.s expcri:!nci __ s co:.: e cu.l ti vo .. 
da cana, -~S '.!.Uais f1l.~O ~JÍCi:lraD a Ii~:::..ç::o de ~10:3Sa pri;:;,cira. vil.a 

em 1532, a ve1•da <e t$ que j ;;.:mais a "t;in...,::i.ram os mem:.ios n!veis do 

Nordeste. 1..2 uer ;::;cjs. l.>ê la mt1.ior .!'er -ciliC.o. dG do s olo fü':. Zona da rra-
1ia nordestina, quer sej ::-~ J.h>r sua ,posiçtio ge~r{t,ica m.::üs pr6:-cima 
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do r..1.3rc;J.do a.1 rv1Jeu, o .1.'G. to ~ s_ue a~.:.u ela porçao da Colônia 3. ten

di<.:.. melhor a>s objt=: ti vos m:?.rcani;:!s de Por1Ugal., do ç_ue a ~ridio

rnJ. Ct"',f•itania de S~o ViGcnte. Por 'ta is razões, e. defesE":. e a ocu

i)ação desta ~rea tra.ri.a inezáveis preocupações .=.os portttGU.eses, 

sobre ·Íl.l.do se levarmos aa conta ·:1ue a pressão dos c~'.s·tel.hanos i1=0-

Vi.nha. exatami=n"".;e do Sul. Assim, a ±U.r..dação de são Péllllo pode ser 

eJ:learada cooo uma res :rnsta a essas p.reocupaçÕes. Instalada já no 

planalto, cpcSs ser vencida a barreira de Cel."C3. de 800 metros re

presentada pela Serra do I~!ar, o novo núcleo :;>oderia !hnciomr co

mo retaguarda à vila vicentina em c:::.tSO de invs.são vinda peio :nar, 

e vice-versa, e1E cs.s o de a ta(j_ue dos indígenas. 

-Mas se a pr1.3ocu1H1çao com a defesa _pode tGr sido de eis i-

va na in1:;enção àe :fv.nd;;i.r o niicleo, o msmo não transparece de i

mediato ~s ±'unções .:.;_ue exerceria ao meno.s nos se11s primeiros 

.anos. Com efeito, sr;.0 Pau.lo nasceu como col~sio . e ni:o como quartel. 

Ao menos expl!ci t.::.mc.n-te, foram os objetivos reli.ciosos e educa ti

vos q11e 1irollXere.u os primeiros 13 p ~.dres jesu!tZ3 ( 23) a esto.s 

terras, o tl_ue eliás singu.l.mza são Panlo dentre os nttcle o.s ur

banos funua.do s no quinhentismo. t portanto graçüs A I ,:;reje. e não 

ao Estado q11e n~i sceu. o lJovoado de Sê:o P<-~ lllo de Pir:;.. tininga. De-.-certo naquel:~ occ..siao, os in·teresses da Co~ps.nhid. de JesLts e os 

da Corôa porútg11esa eoincidiam, mas é curioso notéir como cedo sur

gir<ll:l diver~ê~i~s, a ponto de, em 1640, os jesuít~s acabarem sen

do expu.lsos da vila. que ~les próprios havieJn fLtnci1.do ( 24). A re.-

-zuo p.:ira esse pro0 ressivo distanciti.men to reside no conflito qu.e 

vai se estabelecer.do entre os religiosos, Ir&:.. is preocupados em ca

tequisar os Ínài os, e os fazende:ii·os, ::l':tis in-ce.r-es.sado s ec. escra

vizar o ind!gen..'1. do '-.:..ue convi~tê-lo ao cris ·Q.anism.o. Desse modo, 

à mediõa em que o Es~ado ia re:ll' e.; E;nt;:~ r.do caua vez de l ·orm.:1. mais 

.. 
(23) Cf. AndraC:a e $ilvc,R.:"s::o Paulo nos teu.:.){)s coloni::.is" in 
Azevedo, A. ( ora. } : "A cid ud ;:: de s:':o P[J.l !o 7 €~ tLtd_<?_ __ ê..:.e_...Q_eo-.:;ra:fia. ~ . · · 
~" Vol. II, Ci'.l.ELt . Na cional, ~.?au.lo, 1958, pg. 10 

(24) Ibide~ PC· 3~ 
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aber'ta os interesses dos 1J.L·opri e c'-ú. ... ios, ~-..s divergências com os 

jesL1!t8S se tornuram m.::~is profundas. Essa oposição ou dualidade 

aliás deixou-se mostr::..r precocemente entre a s:o Paulo dos je

su.í ts.s e a Santo André do m~meluco e apresa.dor de !ndios João 

Rei.ui.alho, mas diluiu-se ~u.:.n.do, an ·1550, o ,covE:.r-r...:~ dor-geral ?.:em 

de Sá ordenou a fuú"io dos dois povoados, elevamo sãô Paulo 

condição de vila ( 25). l.fol.hor localiz:::tda, são P~:i.ulo saiu-se 

tb.l6C1.da ..:>,. - 1 - ' s·' A d L na. .:.t:t.sao, nms. vez que a popu :;iç;::i.o ae .. ani;o .:,.n re 

for-

foi 

transferida p.,..:'a o sítio eleva.ão e proteGido da colina de Pira

tininga. 

Pelo menos .;10 lont;o de ·rodo o 'iuinhentismo , são Pnulo 

esteve sujei ta a a ·ta;-l.u es de indÍ{;ends hostís, embora o trabaL!-io 

de cateqLtese h.:...ver consecuido pa.ci.fic~"r algumas tribos (26). Por 

essa raz~o for::.m construídas, em i;o mo da colina, paliçadas .fei

tas de pau-a-pil1ue e cip6, o que dava ao rn!cleo afinal, a apé;.r~n

cia de U.'lla for ·taleza. Vem.os assim, que o povoado f!.lnd!?,do pelos 

jesuítas conE·t;i tu:!a-se num:_.. verdadeira ":ponta-d.e-lança" d.a colo

nização portllguesa., represent.::.ndo .::.o longo de todo o ·~- éculo XVI, 

o nlicloo ir.ais interiorizado e Llm dos müis me:ridionais ( 27). :Ele 

Veio assim cumprir um::?. funç:o es ·cra i;é01ca mui ·to iffil):Jl' tante, 

vez que, como ''boca .do sertão11 se abria para a conquiGta de um 

vasto interior, e por situar-se pr6;dmo ao vértice sul do Trata

do de Tordesilhas podià bloq_uear, a p;;~tir daquele ponto, as 

pretensões castelhanas.Os quadru.n.tes sul e oes1ie da jo1."S'.ll Colô

nia, seriam assim, ocupados a p::ir"tir de são :Paulo, sobre-cudo 

desde o momento em que, pucii~c~dos os indios à.os i.ir.:'edores d.s. 

vila, iniciou-se um r1oviman.to de e:.,:p.;~·~;;...1.0 para vürius direções. 

(25) Cf. A.ndrada e Sil.vü,.d .• : op.cit • . P6 10 e segu.intes 
' (26) Os jei>u.ite.s con(1u.isc;;:i.rrun. iri~:'.Ol't c: .. ntt~s ::;...J.i ... dos entre os inà.ios 

cor110 o c:.=.i.ci:~iue Ti biriçá _por exe:1!plo •:.ue em l~J\>2 a;judou. os j esui
tas contra o .:::.'ta.~uc de vt.ri.:.s tribo::> e~· • .,.· .. ::lc .. ,:'J. e Jilva., R.; op. 
c1 t. Pt;8 li.>-l' ( • 

(2·1) Veja-se Reis Fo.~'· N.G.: op. cit. !\:. 05 
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Este movi1L.ento 11 para fora" s6 pode ser comp:ceendido a 

partir do conhecime.n to da estrLJ. tura econômica que animava o pe

queno núcleo. E nesse sentido, di.:;a-se de saída •1ue o isolamen

to do pL<..ualto e o obstJculo q_ue a Serra do llar opu.nha aos con

tatos com. o li tora.:L e a metr6pole, inibiram o desenvolvimento 

de outrus :formas de produção que não as de subsistência. Com e-

:feito, tais circunstâncias cons-cran.gedor8S do ponto de vis-C8. 

Geogr~fico impelie..m SZi.0 P8.ulo p •lra um desenvolviim nto ·reLi.ti vs..

mente !!l&rgir..al face à produçao mercantil domin.::;n:te. Culliivavar.:.l

se, com base no trabalho de !ndi os escrc. vi zadca, apems alguns 

produtos esse11ci2.is à su.bsis tência, tcüs e ano o trigo, o ::.:.lgo-

dão, e tamb~m a]gu.ms.s vinr..e.s. A criação de gado por sua vez, a

lem de fornGcer leite e carne, permitia a p~odução do ch?:.rq_ue, 

que chegava a ser ID"~ ~Jill. ... t~:a. o. Todavia. o a.rt:i.go mais caracterís

tico da vila de são Pruilo nos seus primeiros dois s~cul.os foi 

sem dÚ\íida,o doce de ma.rrn.elo,fa.br.i.cado com lL.se na cana de açu

car da região, e q_ue era exportado para toda a Colônia, cr..egen

do inclusive ao mr::r cado de Buenos AirGs ( 23). J~ pelo l.:•do das 

importações, ests.s limitavam-se e~ mínimo indispensável, sendo 

trazidos de Portugal armss e pólvora, algu..ris utensílios manu:fa

·tura.do s e, pri nci palmen te , sal' 29) • 

Como se pode ver, era uma vida econ8mica. e::ctremamente 

mod~ta, voltada para: a subsist3ncia, da qual . estavam pr:!tica

men te ausentes, as transações m~net~ri w. Tudo· isso concorria 

para que os primeiros paulista.nos não se fixassem em sua vila. 

Eles se viam impelidos a buscar outras riquezas, as quais cer

tamente mveriam de estar alí, em a~um lugar escondido pela 

, mata. Estando "de costo.s" p2.ra o litoral, e ºde fr~..nte" para 

(23) Veja-se a respeit_o Morse, R.:"Forriação .h.ist~rica de são 
P:~ulo '' , . Difel, 1970, S .Pe:.ulo, pg. 34 

(29)Cf.A~eveã.o,A.:":3.?::::u.lo: da vil:~ (~ui.i1l1.cn"tista a metr~pole' 
\ 

regional" in Bolc:.tio Panliata de Geoc;r:.:~fia. n2 39, ou.t.1961 
~:.G;J-S .Paulo, pgs.22-23 
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o interior, não c5 estral1hJvel qne a Ss.o ?nulo coLtbesse o papel 

de b'-!Se de apoio para E~s expedi çoes dos bsnd eiran tes em busca 

de ouro e pedras precios~s. T~.d.s moviw.cntoo exploratórios, vi

gorosos sobretudo no século XVII, for&-n. rcs .•onsJveis _pela tri

plicação â.o terri. t6rio português, ei~1 relação .?.q_llele cons:t&na

do pelo Traliado de ;.rordesilhas (30). E, é curioso no"te.r, os au

tores dessa í'açan.ha sem dt~viàa notJvel, fors.m. exata.'nente os 

i1abi t:,.ntcs da Colônia n~~is insubmssos à Corôa: os nw.m.elucos de 

São Paulo. 

Desse modo, a ação de desbrav~ment.o f~,?ar.ecerl como a 

principal atividade dos p:?..ulis tanos até início do século XVIII. 

?Jas,6 preciso .frisE.r, a conq_uista territorial. não cons-liitu!a 

u.rn. objetivo "em si". Ela assim como o a9resarJ.en ~ de Índios, 

vi eram. como consequê.ncias secundárias, e até certo ponto imp.re-

.vistas da busca de OtU'O e pedras precios~s. Ocorre por~m que 

contr::l esse intento se ~~nte.punbam. a imensidão do "'i;e.rri t6rio e 

as populações indÍ[!enas. Por isso a escravização do indÍ&ena, 

à :falta do ou.ro, tornou-se a principal a ti vic1ade c anercial dos 

bandeirantes jl du.rc~nte o s~mlo XVII, principalnente a partir 

da interrupção do trtfi co . necreiro em \"i rtude da ocupação hola . .n

desa do Nordeste • .A.pesar disso, o Índio desd-s logo foi IJrocura

do e utilizado como ôraÇo para a produ.ção, e elemento auxiliar 

na defesa da soberania de Portugal.. Por volta de 1650 porám, o 

Índio tcrnotl.-se uma mE!r'cadoria rara, o que acabou intensifican

do ainda n:ais a busca de metais ·e pedras preciosas. 

Finalm.E:nte, em 1673, foi descoberto ouFo rc região 

central da atual l.1in~:.s Gerais, o ~~ue provocaria ura verdadeiro 

êxodo dos pauli :3t::"nos em direç~o e/mn~: mineradora. Esse des

lo_camr~.a to, se moo traril.-.4 com o tempo b_:s tante n.r:fasto para são 

Pt.:.u.lo. Impo~sibili ·tct•ia de coni:;ar com. o t:rc.balilo de sua popa.la

ç~o masculirn.-i. e aclu.l ta, a produção ..)B.Uli ~:i t;:.c,n...-'1. cxpt;rimc ntari a 

(30) As inforiraçÕcs conticLs msta ;J:icir..;."l foram e:-ctrnidas de 
• ' · · s·1 R i1na.r<:•aa e l. va, • : op.cit. Pt;s 20-2b. 
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nesse período ll.!Il.a forte rscressão. Al~m. disso, crn1 bem pot.tco teu

po os puulista;:;:, contando com poucos r e cu.rEos, se ·vir~un econô:i:i

camr2.ll te batidos pelos m.:; rcantilist:;:;s portll[;'Ueses (;i_Ue ra_.:;idamente 

trataram de monop.)lizar a. p.t'Opl'iedade fü.!.S nd.nss. A concorrência 

pelo controle da m:tneração í'ez auI;'.len tar em mtü to a rl validade 

Cl.Lle já se vinll:, dcs011.tJ.ondo entre a popLI12.çÍ3:o msstiça de são P'..:iu

lo e os porti..l[::teses. O conf'lito por fim acab<-1~:.::i. estalLndo em 

1. 708 (31) e dele os p.:::.u.listns sa.Ír"'2.m. derrota.dos. Ao retornarem 

encontrars.m. a sua vila in~eiramente desórcaniz<xla, e são P<:"J..l.lo 

pa~::s?.rL:i. a viver nm m.:xnento difícil, de profunda. c1~iae. O b:::ndei

rismo, havia por fim completado su.::1. t2l~efa histórica, m~:s cieix~:.-

ra a vila de -3ao Prulo extem.1.e.da. As energias nt:o ·se ac:.unuls va':l 

no núcleo Ltrbruio, ~H~8.ó:1.vam sendo drene .. de.s pela i)en.G tração nos ser

tões. Até fins do s6culo Jr..\fIII são Paulo viveria urra fase de su :~ 

his t6ria na (1ual :.:!D f'orçc .. s ccn-brífu.gus 2e so bre1mnb.:3l.l1 ~:S de coe

são e concentr~ção (32). 

Tal consideração f'ica eviden!:i e qu::.lndo 2Jl2-lisamos a len

ta. evolução do m~cleo lx'l ulis tano ao longo ele quase tras séct.tlos 

de vid:::'. colonial, e a comparuuos com o p2.~ocesso de f ·:1t'Ill-1çao terri

toriel. do Brc.sil em seu conjunto. Vemos que a situação geogr~fica 

]_)rivile..i:;iada. de sã.o Pzu.lo não trouxe benefícios imedi:::tos ao pr6-

prio m1cleo-, mLi.s era· compensação o esforço dos ban de ir e_ri tes acabou. 

por estabelecer o funda.mental de nossas fronteir·as Htu.sis. Assim, 

pL.1.'adoxal.t:u;nte, a grandeza territorial do país pode ser atribu.:!da 

em t;rand.c tlcdida à P<?breza da \'ila de São Pt·.nlo • . Daí que, es.zota

àns ns :JOSSibilidsdes do b··~nd'-"!iri&lo, ; s=o F~:.nlo comece a viver' 

a contradição de ser ao mesmo ten1x> um nLfoleo nrb~.no mti.i to pobre, 

m ~ centro· r eo ·--r·.'f..,c·o ·"'e '"·,-,,.., , ..... c , ·~a i· ,.,. c .. 1·~0 t •cY .. 'O c ' ··,: .~ . -r1tou Pi·~.,,., .. e ·-> t: ... ·- · -"- \,.L ~ " " · "" '"' .... " 1,,.-;L ....... " L... .. ••• 1 - _ ..... 

· ( 31) En;;re ·-1. 703 e 1. 709 houverara v.1ri~ ~s csc,:r~:.r:mçé':S entre os 

l '" ·Ul.; .-.-1--0.-: e o"· ·Jo'l"n, ,. .. ,.e,,·•"<"' (1·" -· '"'" :.;., cio '-~ '1 e "c '~ bo·'i.Y·~ ' ' Des .. ·e ,J.._.. ~ v1..-.- ~ _ _ \A..f_ 1_, ....... """""'-.._,f ' __ _ _,. ~-~44. "'- ...... ~ .. .... ...... • .,, 

flito rcmtlt::trin. o r:iurcic1c:n·to da 'c:.:\JiL:nia de 1.:in ; ~ ~.: Ger~üs, 
i):,rnda '~n ele ~;:~o Pz;ulo em 1720. 

CO~l-

se-

( -, ')) V ·~i'"'-"'C r .. OI"''º w • _. '- - '-' ....... ..., ...... ...:.>e 1 ..... • • Dif el 
s.F31.1lo, 1970 p3. 54 
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tlonbeig 11ern tJ.r:li?. cabeça mni to ?eiJJ.l enz:. p·:::ra um C',Jrpo tão e;rande" 

(33). Em 1776 .:_)or ex<~plo, 2. vilr-1. con-cc.va apcm".s COE 534 casa ::; 

e 2.026 habik;.ntes (34). HLfr,1cros ser;1 dÚ\ri.da b::st~u1te t1ouestos, 

e q_u.e esp~: h::..r:i a le r;.ti dão coa que o núcleo ze d.ese.nvo l~n~, poi;::; 

nada menos de 2 séc.i.los n.ntes, ao f.indar o (._:.uir....hennsmo, nele 

contave..m-se Ufilas 120 casas "coladas no r:.:0rro 11 
( 35) e sua popula-

Ç8.0 es-r;o.va entorno de mil ü~:cbit2lltiOS (.36). 

· O nLfoleo urb.ni::: :.do, ~::..bora já n.3.c contasse ii1:lis com 

as p~iliçadas .:1ue o caracterizaram. ms IJrimeiras d~c::.das, ao :fin

dar o s4'culo XVIII ainda p~.:uar.ecia Cirwnscri to à colina hist6-

mo modo, a estrL1tcra espacial do munic:(pio mantinha-se ern. linll~ 

zerais, e l!lasma herdada do <1uin.~cntismo, 2.1.:orsentando nl.~m da co

lina central apenas a~cun:as fazendas em -i:i.Jrno dela e, 1ri2is afa3-

. ·ta.dos:, al[;Lms aldeisncntos de índios d em..::""!. reando · os limi -ces da . 

cow.petência m~"licipal. ·ral estr.itura, espelho de 1..u;u.:. rudit.1cntar 

economia de subsitência, não r;0de-""".ia como ~ Óbvio, <•2re:;0n-i;ar 

u..111a vida cultural e social muito intensa. Ao con"tr!::cio, ~g_ui tau

b~l'.'.l o ruralismo foi a tônica douin: .. n-ce. Os fazendeiros pr;1·~.ne

ciam a mcd or parte do ano . encerrados em sJ. &S :fazendas, com s eu.s 

escravos, e a monotonia do pequeno burgo só era quebrada com as 

procissões, dica-se d
0

e passagem, de cooparecime1:1io obrisatcSrio 

(37). Em termos urb<.:i.!.Ústicos por fim, tan.bé::u não houve grandes 

modificações. Embora os telhados de pall1a com.eçasse;,:1 a ser subs

ti tu!dos por telhas ainda no s~culo XVI (38), ei::1 r'!&ados do S*-~cu-

(33) Lionbeic,P.: 11As1Jectos c co (;r ,'fico:J do crcsci:::cn""'.;o do. cidade · 
de S.Pa ulo" i.n nep::-...r·:..--. t:i do Bolc·~im. ·Pau.lista de GEo,:; rs.:f:i-3. nº ' l6 
m:o;.;rço 19~: 4, .AG-:2-S.P2.Ltlo; PG• 10 ' 

(3~~) Ibiclca PC• 10 
(35) C:f. Lor.se, R.: op. cit. PS• 32 
(36) Cf •. A.Ilcir[~d::: e Silv.:., :... ue : 09. cit. lJC• 23 
( 37) Vej a-;.3C L:::~.:cc:!lio,~, .• L. : ''.'.. c:ió:~ dc úe :s::o F~.:;: lo: '.:lovoz.men -;;o e 

. - ~ l"""'~ tt ,~, ·1 -p.; r ~ ... · y-.~/ :4\Dr- r .:.:·u-1 ..... -:-;;- ·~-;; ... - 1 "'O ----.) () • ll <- ._. '- . 0 ;.;, C.. • - .L. 0. J..:. : 1.o. ..:.., _. 1..: .J _. ) ::J / l 1- t i..) e .;: •. :;.. t ~ 0 f !) ::_; .J._, 

(38)An:i'r7.(« ... ~ e ~ilva , H. de: . o_p .ci:. )D• 20 
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lo XVIII s2'.o Pa:ilo einc.a api·e sentava C~lsa.;i construídas àe taipa

de-pilão e um tecido u.rb ::..no COtipl t: ta.'llcnte irre,:;uL;.r, com ruas 

m:_;_l traçe.d3.S e calçe.do..s l_ill.e se esf ar ça v::~ i)or BC a.t~ fi._t)-~ti.I' à ·~0110-

gr:_'.fia. Inc::ir;; -cLn os hu:os ür ( ... ui t etônicos, e o ab. s tecim.::nto üe 

t~guz.. só se t;orn.;:.;.r:i.a r:eGLlL~ a lX'.r-'d..r de 1750 com. a instalação d e 

alglUlS cilfl..f.::...ri zes ( 39'. 

T;;:.l descriçÕ.O nos :J.ostra um deoenvolvl.m~'..rn;o econôm.ico 

.3Jcu.los são um tenoo demasiado lon.~ · o 02 .• r a cue rJ:o ~:Je - ........ ~ .. 
verifi (iuem. ::iudanças, :tL:: sco na ~1uase es·t;agne.da. são P<.~ulo coloni::::.l. 

C\•Y•.~1; ::)('~º "il"·11• >'.:! ric.+a,h:1 (')~ cl•::i -. 'J1C. C! J !1 •;>C! '-"'v-.. -'--· · "-·.. • .. ;_;., - """"'-' v• ~J.:.: ..... 1."-" t.""o ..... ..-,..tr.;t · · ~"'"""' . . coi::,3 e ê i i os _por ex ;:~m-

.Plo pel~J. evolução iJOli ti. co-.::.billistra'i."i va do r.úcleo. são Paulo 

Gw1hou a condição de vi la 6 anos após a fund.aç:o do col~gio dos 

jesuítas, is~ ~. em 1560. A C€-rk-:.ra lllunicipal por~m, só se reuni-

.ria er.i. prédio próprio em 1575, (;,LU?.ndo :foi cons-trnída. ta.mbén a 

cacleia, nos porões elo r:.rnsmo edifício (40). Quase ULl s~cu.lo depois, 

em 1. l?dl, s::o Paulo tornou.-se a sede da Capi tF.nia, e em. 1. 711 

f'inalma1te, cm .reconh('. cim:nto n. sua crcsc ;:;i1·t;e i :112ortLl.n.ci a _1olí

tica, foi elev2da 2. condição de "cidade", fato (j_Ue se r'0forço1.1 . 

em 1745 CJ.uando _tJassá!'ia a acumular tar.ib4m <.~ ~ -:::unçoes de sede de 

Bispado (41). Esse desenvolvimento todavis. n&o re~ultou do for-
. - ~ 

talecim.ento econômico do pr6pr io núcleo, ~las da açao àe desbra-

vamento empreendida pelop bs • ..:. deiruntes. Notz~os incl11si\-e que 

à ascensão pol!ti ca corresponde uma reluti va dE;cc..dência econÔI:l.i

ca. Com ef'ei to, o ouro para os panlis tas não :passou de ilusão: 

despovoott o mfoleo, inflacionou a economia e [;erou u.rna grave ca

r~ncia àe ali;r:,ntos ( 42). 1~ crise de meedos do século XVIII as-

sina la por isso o !'.i.m da caarr.ado. f a se "cen "'.;rifLt[;a'' àa bis tÓr.L i:?. 

da cidade e o início da :f2.se "centrípeta" a purtir da qLtal as 
\ 

( 39 )Andrade. e Silva, R. de : o~). ci t. pg. 42 
(40) Cf. lüorse, R. : op. cit. pi:;. 33 
(41) A.nd.r<c~dt:: e :.:iilv~:::. , a. de : Ol)• cit. PC• 31 
(42) !bicera 20s. 32-33 
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forças de coesao irü.o increu~ntar a u.r b:,ni ração. 

De f 2. to, s e o. rdneraçao _por uzn JJ:: do foi · n:: L," :::: ü va o.o 

esvazi:::-'1' a vila, (~ e outro, o esgot3lt.8J'lUJ dc:.s r.a..in::_G corresponde-

ria e. wn cer l-0 beneficio i1 :l:'c. sC:o Panlo. Isso gor~::_Ll e f 0i a p~ Lr dr 

de então c1ue r-:.s cond içÕes de si tu2,,çê:o d2. cidade começ ,, . .r'3.ffi s. be-

nzfici.:.r dirs·c8.mente o núcleo urb~"no. CO P' Q C,., ,.., .; ...,., _ -. h'"l. ,.,.,.., ·<-~.,...J.· ·'°' rl - .. 
..... ,tw~J.1.c..1..U ....,;-...;~ . G ... : .•. VU.J. V '-l~ 

pc.s :;acc::" c.~o .:::_:s.C:o sulino rumo à Jrea fü,s mi.r.J..'..:CS e en :;:cepGs'to p .. r 2_ 
1 • 

as mercad01."i2~s fin~:..s importac.~,.s do Rio de Jar"ciro, são Panlo :foi 

comercio 2.. lonf';a distê:neia, sobr"2:'\lJ. do a .i;>:::-.. rtir a.o rGflu.xo da r.ü-

neração, 2:;:;'3saric. entüo e. cc.ra.cterizar a cidade nesse final ele 

s8CLtlo XVIII e co:ncço do XIX. Sso P<:ulo, 2 0 servir ·de elo de li

(,;s.ção entre o lital.·al e o in-cerior, :pôs em contc:..-;;o alérn disso, 

o contr·o e o zul da Colônia, for\;2lece.ndo-se sob1~.::n:::.neira com o 

desonvolvllicL to de toda a Capitania, pri:1cip2~lmente corn. o cl1a.'!l;::~do 

11 breve ciclo do açllC:.':.r11 t;,_uc ocorreu na região de Cam1ün::.s, p.re

cedendo o período cafeeiro ( 43) º E..'1.fim, ocorre.L1 por essa 61)0Ca 

um movimento de intensificação dos flt1xo s COiilercie.is c..1ue foi 

betstan-t;e be~Afico p.;;.ra a cidade. ~u:.:.. .. rido, w 150.S, ~t f:::1Ii1Íli& re:;i.l 

:,)Ortu.eu.esa in.s te.10L1-oe no Rio de Janeiro, registrou-se a seguir 

novo impulso, com a abertLU-'a dos portos e a entrada dos primeir03 

viajc.ntes estr2.ngej_ros. As trocas com o Rio de Ja.n.eiro se inten

sificar-aro, e as ex_pediçÕGS e:-...11loratórias dos bariàci.rantes f'oram 

C:efinitivam::nte· ~ubs"~tuíd::-..s pel..qs •1monções e tropas de mulas" 

( 4•t) carrec<:~d~:.s de teci do e açucar. :r.:u .. i tos paulistanos enrique-

C ~r--:c.m e l" e n ' e• e ci· " d n--o - _...,_ !O;,.( O O•lw~ .i..o, " a G2.~e l1:1Ssava e ui:L 8. contar com um 

poder de e.trc.ç:ão C"j,ue a .. '1tes n3o pO!JSuía, reunindo várie.s f!J.nções: 

.. 
( 43) Sobre esse tc::111 exi;:; i.:G a obre. j~ 11 claffaica11 c:e I·.,2 . .ri~i i'erez.a 
Schor.cr r>etror2: ".A lc.v..:;Lv : .. c_ . n:--:.'.r:i.cir~~-~-:o Pcr.10 11 

, 'Di.i.'el , 
S .P::,.ulo, 19 '.-i8 

( 44) Cf. Morse, R. :op.ci t. pg. 35 
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de :Diraito à.o LX.."€0 São Fr-c..nc:i.sco sm. 1328 (45). Assim, passado 

~m:i u.cesso da . - ' 
min~raçao, re s ~0u ;.:o menos com.o sal do ~.JO-

si ·ti vo, o fo. to d e são F::o:Lllo h2. ver rompi d o cem o i . so l::~ucnt o .._, 1.<.c 

aprescn -ce:.va a t~ cnt~o. 

ToC.!:tv"'i n , esse des s :wolvi r'2en to OOl:1Grcial e ct1ltur ~'.l 

um 1 : do m;;:.is via e, e scntic~o 

de crencirnc·.n ~o da cida de continu<.'.rs lento 1)(-;lo 1.c.. <:;no.s at~ por vol-

a ci d.ade funci onave. cono entreposto e a,1e: r cial e n::'.o coi.llO cen'.:ro 

p ~ r.n<:..r.tec era.11, con o he:i."<.:·~ nç ~.s coloniais, s..o lo.nco ·cle .. 1u2 se ·t;odo o 

s~culo XIX. 

De toda essa traje tórla, p;:i.rece-nos importt" .. Il'te resD~1.l

tar 'llte o rn.{cle o paulist;ailo, e por ex.ptensão tcda a ree,i.ão mo.is 

diretao.3nte li;Zada a ele, eo~:pr i~ smt2.:cam um descnvoi1r.imento ba;;;-

·t;:~Jlte p c:: a.tliar em relc:tção U'-lL:. elc observa do no conjLln t o do ln:Lfn. 

?rirneira.-ne1tc l<-~ r!1brer:.os q_ue o povoamento a~1ui, se fez praticamen-

te sem a pre senç2 do ele!ilcnto mero, v q, t'k."ll só sttrgiria após a 

minoração, e em ~uantidades - . . .nao mu.i t'o significat ivas. :Em secun-

do lti.gnr, e isso nos parece decisivo, esse padrão de _povoamento 

decorreu da pou'ca ~-c ,;re ss:o IiliH"Ce.nti 1 de Sct0 Pc:ulo, e da fraca 

presença port;:.nto d.o l a t;i.ft!ndio. 1L:s se a cr,,:.n.de prop:'iedacle \;er

ri tor.i.al ruo re.z·GS(:!ltOL'l o fur..à:Snento da OCU<Jacão da C:.-rnitz.nio. - . ... -
de Se..o Vi (!ente, é preciso SLtblinh<-or er~tr2 tanto q_u.e ta1pou.co a 

pe :-:_uen..q .J.11-U ~• rie du:ie cum~1riu a ::.uel.'.:!, fhnç~o. D:-:í a si['l~;l'- l .~ndade 

de S~o P;J.L:.lo. Aq_ni cor:1bi~cr::<.::.-se du;:.s ter..d;)nci a:J : ur:.c'. ~ioltad.a 

"pc:.ra dentro" do ;::n·6pri o mfcl oo, ore:..nt~2ria a Sltbsistancia do 

m..;smo; ou·t;rn, voltada "p ~u·a fora", exploraria lll!l v~·~sto territ6-

do. vila f _Lttilü1cn~istu à me-
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rio em busca de enr:lquecimo nto rt:!pido. Da primeira resulta.ria 
" 

o debatido "mm timento autonomista" de São Paulo,. visível no.s 

dois primeiros s~culos, mn.s declili:<nte a1>6s a dcscobtrta do ou

ro. Da segunda tend~ncia por Sla vez, derivou a vincuh~ção com 

os interesses fundamentais da colonização, ~obr~ssaindo-se o 

escravismo como um traço Ullificador que garantiu a p.roemin~ncia 

dos int~resses m.i:>rc::i.n-'cís nessa pç1rte da Col8nia. A convc.r·c~ncia 

dessas duGS tendêHci os aca.baría por conferir Ó. S~o Paulo a pro

pensão de -torns.r-se o cen-'w:·o articul.adát~ d> fuiUro mG1·cado na

ciom.l. Isso porque se por um lado, o solo, o clima e a posiç:io 

t;eocr~fica torna VGm o conjunto da Capi tenia 1)0~1.CO a-craente ao . 
capital coniarcial; por ou·tro esse desin~eress e acabava sendo l>O-

si ti vo cb ponto de vista do mercado interno, na oedida em qne a 

menor vigilância da hletr6pole possibilitava wna ni;dor au ·eonomia. 

da vila em relação à Corôa, o que impelia à const:i. tuiçr':.o de um 

mercado interno, ainda que de reduzidas proporções. Al&l disso, -as condições de si tu.ação colocaram a cidade como centro ceogr<f-

fico de wna vasta região (46). 
Assim, retomando ;;is linhas de análise do capítu1o an

tericr, poden1os observ-ar que o 13.tif'i!ri.dio, o Estado m.etroi..)oli-:

tano porru01ês e o Caf)i ·cal comr-!rciaJ. não inf1uencie.r<3Ill a w. .. ba

IQ.zação de são Paulo da rr.e sma nuneira com.o ocorreu em outras re

giÕ.es do país. Essa pecuali.aridade fez cera que. são Paulo se 

tornasse uma exceção, uma vez que aqui o interior se desenvol

veu mais que o li.toral, f'ato reconheci.do 'luando ·a capital da 
. . 

Capi t~ia tr2Jlsfer:iu,-se do port.o de B;;,, Vicente para o Planal-

to de Pira·ti.ninga, ain:ia em fins do século XVII. Todavia é pre-

1 . , 

(46) C~.d.o Pr~~.do c.Tr. exl1Ôs de -for::::l. ni.:., . .c;r:.ffica ~s influ~nci<js 
dos "futores de loc:o.cli~ação" no dcscnvolvü-ic11~0 de ;;):o PtJ.l.lO 
em dais articos consat;rE'~dos:"O f: ;tt>r ceo_:r~~fico na f·J.l.'tnaç~o e 
· · ·· · - '.· · s .... P -- 1 11 e ,.,, r1 •·· , · " , · ~ - - ..-. ·.; descavolVlllli'.; niiO ,o. .::. ClC.~~üc;: ue .. v ; .• l O vO . ulJ. ... l,1·:)"~ .tO p: .: ... :;.. a 
Geocr~fi~ brtana de São 'Paulo" in Pr~~do C.:r. ,e; ".Evoluç!io polí
tica do Er~.s il e outros estndos" !;;ü •. ~3r . r;ilicrnJe,3.P:1ulo, lOa. --JC> -- -----
ediç~o, 19'i'7. 
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ciso ressalvar que ao menos o capital comercial tinha seus in

teresses representados na figura do bandeirante, .fe.to que acabou 

1)or prejudicar a formação de um r:H:trcado in-:;erno r.a.1::.is consolidado 

sobre-tudo de produtos e .... rcesnnais e m.s.nufa·turados. Desse modo 

particul.uridades apontadas, embora signific~tivas, não .forara su

fi d. entes a ponto de ultrapassar os limites da empresa coloniza

dora. AÍ parece residir e. razão do por quê o "att-tonom.ismo·i não 

conseguiu t;ra...'1aforroo.r-se em 11 .na.cionalismo11 ( 47). Cou efeito, pelo 

menos em um po4to c1~ucial os in;;eresses da Corôa luzi ~na. coinci

diooi corn. o dos b::mdeirantes, qual seja, o fato de qu.e a peregri

riação dos paulistt:.is correspon:lia à expansão dos dom:!r.ioo por

•:; ucueses na J'i.Il!.érica. 

Já ti vemos a oportunidade de observa.r como o fator es

tratE!gico, li00.do 8. posição coogr~:t1 ca de São Paulo, foi decisivo 

CJlaado da fundação do Col~5io jesuíta. E no entanto, com o correr 

do ·i;aipo esse "fator" se tvrnu.ri s. cada vez mais impo.r· tG.nte. Isso 

pode ser verific~do qLHindo :percebemos o concom.:i t1nte 11 esvazis.non

to de :)()der" da Câmara 1:unici2al, em face da crescente centraliza

ç<lo da Corôa, o qu.e leva.._""1..a inclusive à perda .. de soberania. de 

toda a Capitania ern. meados do s~cu.lo XVIII ( 48). Par::~lelo por-

ta:.1. to ao crcscent e intere:sse da :r,.:etr6.pole, temos uma centrali m

ção de poder polí ti. .co que ao .final, a cabar.i. a. revelando mn lado 

positivo, pois face à pressão cc.1.Stelhana, os po.r·tuo1cses se vi

r.:.m ne. contingência de me.ndar para são Pt:u.:t.lo, os nelhores admi

nistradores com ·qu.e podia contar (49). 

( ) . , ' ~ ~ .,,,, d ,·-47 Ncnse se.ntio.o, parece-nos e::ci.Geraa.a ~ cz.r;;;.c terizaçc..o e Suo 
Paulo coi,n.o uma: ºcolonia de povoexLD nto típica" realizada por Nel
son Werneck Sodré em seu ii vro 11!2_111:a8ão Hif.:; tór~ do I3rS:sil":Zc1. 
Givili::w;~o Tir c~sj_le ; ra 9a.ed. Rio d.e Jç\l~iro 1976 pg.110 
(48) De fato entre 17l~8 e 1765 ::. Capi~~,1ili~ de s8.o l)a1.1lo ficou sob 
jurisdi02o ô.o ' Rio de Janeiro, rn1 v:i.ri:nde dos proble:.ias cau.sndos 

1 ~l ' . - ·f I ' "li I ' L . t ')l pe-.o n:~. LLiCO 0,,~ ; ,~1ncrRçao. ' •• :.~trCJ.. "'o, .:. •• :op.c2 • PL• ~ 

(49) Ibideo PS• 21-22 
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Vc.10 ressaltic.r assim, q_ne parece calx~r li. crescente iE1-

porta.:,cia militar, a catiss. prir..ci i)al de Luna ix:±tieL<. L- rida<.le 110-cl

vel do processo de urbimiz.:·.ção pa1lis ta. E ac1ui, o gentílico se 

refere p1uposi ti::ur:oonte à toda a região e n2o apenas ao m!cleó cr

bano. Isso _porque sem dl.Ívida, era a extremidade merid:-;.onal da. Co

lônia aq_uela que inspirava miares cu.idadoo ao ex~rcl. to liortuQ.lês, 

u:n:1 vez que enfrentava um inimigo sólideJn<::nte ins t9.la.do e coi:1 so

bere,nia lee;a l ré coru1ecida sobre a maior parte do ter:M. t6rio con

tinental: a Esps.nba.. Por isso mesmo, a política urbo.ni~1.dora de 

Portueal para esta rf-~ei&l.o, rec omendava a fundação de núcleos in

teriorizados ,1ue garantissem a OCll.i)a ção luzitana através do :po

voamento. E, de fato 1 das l tl vilas instaladas no Br~:s il no século 

XVI, nada menos de 6 eram. vic cntim:s : sP.o Paulo (1554), S2..!ltos 

(1545), Itarumlm (1561), Igna2)e (1577), Cane.néia (1537) e~. cla

ro, São Vicente (1532), prir:..eira vila d._; Brasil (50) •. O predomí

nio li torâ.."leo ai.nó.a e.ra nítido, e no tomos o esforço de Portu.eal 

em S.V<:ºJlÇ~ p ara o sul. No .seiscer:.ti.smo porém a inter.10rização j ::-r 

será !Jlais Yigorosa. e a Capitania de ~S:o Vicente seria a 1n.:-U. s ur

banizada, apresentanão o maior rnín1ero de vil~, num total de 17, 

segu.ida da Bahia com 8 vi las e uma cidade e o Rio de Jane iro com 

5 vilas e uma cidade ( 51). 

Como se vê, utia. rede urb.::i.na rele.ti vamcn"'Ge equilibrada 

e densa para a ~poca; em contraste com o que se ·passava no res to 

da Colônia. Com efei·t;o, aqui nõo se verificou a precoce 11 me.cro

cefalia11 observada na B3hia, no Rio à e Jrui.eiro, · e também eu Per

nan1buco, at~ cer1i0 ponto. No sécu.lo X'III por exemplo, enc1uanto 

Salvada:-· e Rio de Janeiro contuva.Ll con cerca de 8 Iilil habi tcuites 

cada uma e· Recife e Olindo.. reunidas atir)l;irun }Or volta de 6 mil, 

st":o Paulo n'.:o Lll t r n_1assn.va os 2 mil h::.bi t2ntcs (~2). E :.üs tarde, 

.. 
(50) Consul·~e-se Goul~:rt Reis Fo.,li.: o_;_J . cit. PC• 85 

(51) Cf. Azevedo, .. .. . : 11ViL"2 e cidc:dc3 do Br: sil coloni .W. 11 op.cit. 
PC • 105 

(52) Ibidaã l)G• llJ 
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com a Llincração, esse d:.seq_uil.!brio se acentuc.rá a ponto de, no 

início ão ~:dculo XIX o Rio de Jsneiro j._{ se aprcsentu.r como a 

principal. cidade do p::r!s contando cerca d.e lOÓ mil h·:1bi·t . .:mtes, 

num momento em. q,ue s:o Paulo tin.h..'.l apen.::-Ls 20 rail ( 53). ·-

Es2es mm::.roa, nos levam a CO.i.lCluir q_u.e o processo e. e 

urbanizaç:O pa.u.listu scsttiu. uma. clire ção peculiar e contrc..ris"tante 

com o rcs to c1J p~-::!s, já 'lLl.e i:~1)resent oLt núcleos nenores, por~m uma 

rede m~is lur~oniosa aue atenuou o conflito . li toral-in;:erior for-... -
· necendo incl1.1si ve, li:'..a honrosa exceção onde o 1-i. -coral ficou su.bo.!.'

din.ado pol!ticFi.mt~n:te ao interl or. Tal peculizxidade, que impelia 

os paulistas <iLtase que n~:. t.l ralme n te e-.11 e. ir eçã.o à f armação de LlLl 

merc:3.do interno, r..ão chegou a promover entretanto urnr-; modalidade 

de clesenvolvilru:·.?nto con-cr~ditóri.a ~ finalic}ades mcrcs..l1tís da co

loni~ação. Ocorre apGri::s q_ue, fracassade.s as t€!1 tati. vas com o aç1.1.

car a os !:letais p.reciosos, aos ~1aulis tas cou.herám tz..refus Ii'1.a.rGi

nai s às principais llnh::s de cow.~rcio: a.pi"esamento de Índios, con

quista territorial e fir:al:lcn ·te, coni.~z'cio intar-re[9..011al • .A. bem 

da verdade, a pre-:)cupe.ção em se ex 1;r8.ir riquezas f:iempre prevale-:

ceu em re~ção à preocupação an se uro&..tzir riquezas. Talvez 

l)Or isa>, o "ur~tnismo" em ·são Paulo apresentou-ae at~ IDPiS me

díocre do ~:ue em oµ.trf!Z reeiões, e a rusticidade e o "complexo 

de sertão" de se\ls moradores .foi quan sabe at~ roais acentuado. 

L!esmo ao se iniciar o s~culo XIX, a casa rural continuava sendo 

considerada superior à da vila., sendo mais freqLtan tada e melhor 

mobiliada • .Assim, se no plc.no da urOO.ni :zoação o exe.'lvlo paulista 

distanai.ou-se das características vt:lidGS pE.ra o -conjunto da 

Col8nia, no que tange oo urOO.Uismo, tonto a Capitania q,uanto o 

nt!cl00 p::J.Ílistano aca~1g; ... nh~ram o xurallsu:o e o isolacionismo · 

pr'ed.omint~.ntes. A.p~sar disso ,porém., ~ p.': eci oo i·e~.rnal 't:::.r ç_ae a 

passEJüem dà atividade de coleta e subsist5ncia -psra o comércio 

( 53) Cf. Azcvl:ldo, A. :"Vilns e cic1ar'. es do .:sr .. =,sil colo11ir~l 11 Ó11e 
ci ·1;. i?ti. 13 2 
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a lonca di. stancia represeninn um sir;nificati vo avanço para são 

Paulo, cape.z de colocl!-la certam.en te mo apenas por ocre.. ci:~~3U2.

lidade no cen·tt"o dos acontecimentos que redundaram na Indepen

dência. Foi sem dúvida .::;raçá.s a ele q,ue se cris.ram. E~s l)ré-con

diçÕes p;.u-a. (iUe com.eçasse a se o~rar uma ~riuior divisão de 

trabal.ho no interior da lJr6pria cidade. E, era função. desse im

pulso faYorável do com8rci o, o b:~:.irro d o 3r,.~s dev~ri~:. e.n:tãG-
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CAP!fULO 3 

O B!L{S, BAIRRO DAS CIL(CAR'.à.S 

Como _pudemos observar, no per:!odo colonial sã.o Paulo 

esteve à tn2"rcem das correntes :principais de qt1lonização. Não d:es-

pertc.ndo grc:.nde in i;e1·es se ao ca_;_.ii tal rn.crcn.fftil, füll"\;\l'l te Cl;rcn d e 

3 séculos a cida.~e e sua r8gião não conbe ceran1 nenhumà atividade 

econômica de vulto. Enclt LLtsu:rada no pl.D.na.lto, . esteve alJ1eia · ao 

movir:iento dos crc.ndes portos ex1Jort1;:•dores. Por isso seus habi tan-

tes 11 er~m idos 2.0 s artâ'.0 11 a triz de. met~is e 1Jedr2ri gi ·ec.i-osas, e 

por isso tarabé:.a. escravizavai:i o :!'.adio, LÍnico br~ço dis) on!vel m1w.a 

regiro -~ão pobre. Descobridoras do ouro, nEio usufru!r:1m dele, lJOi3_ 

foram deslocados pe los portueieses que vinh.?.m às minas em í"'lt.t.~ô · 

ainda nk'Uor, com sE:us escravos negros. Finalm.en te no com~rcio, os 
• paulis ·ta.nos encon·;;raram. mn.a ati vidnde !uais est<.{vel, ew.bora ainàa 
~ 

demandasse visccns exa usti r~ _:pelo interior. As exieências do .. 
• / t_,. - ..... . \ • - . 

conu~rcio no ent.::1::. tt>, p crmi tüt c1us se f o rmasse em fll.nçf:o dele, um 

mercado . ur b:?.no cm são Paulo, onde cornerci::mtes e artesãos com re

sid~ncia fixa no m!cleo i1s.ssam a e ea.'1.f'erir a~uma importruicia à 

.Produção urbana e a ·seu mercado de consmno. Essa primeira mudança ·· 

qualitativa importante,. trouxe ao núcleo :.i.rba.no um. di.r..amismo pró~ 

pri.Q, que embora não se tenha refletido de iroodiato · nu.ma melhoria 

dos equipc.m.entos urbanos e na extensão da 1:'.rea edificada, ao menos 

gerou as .:..11.·~-condiçÕes p ::~ra aquele ulterior desenvolvimento. 

Com efci to, foi ao lo!lf;o do séc:.tlo XVIII -..1u.e se começou 

a notar "uma con.:en·tração de ha.bit2.nt;es em oorno do cell'trq da ci- . 

dude" ( 54)·, exp.: .. essão sem d~vidà da mal or maeni tu.de das trocas e 

clà crescen iie impo l"·tanci:;l com0rci <.:J. da st':o Paulo. Foi ::; ~~mbtÍm por 

( 54) Cf. r.:arc.!lio, IvI.L. : op.ci t. PG• 128 . 
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volta do fim do século XVIII que a cidade car~çou a. contar com 

seus "1)rirnei r os ltt."<03 :::irqui tJetônicos 11 
( 55). Apesar disso por~11, o 

núcleo com_:.)z.ct~irk.n . .:;e com tru!do ·}) rw.ü..neceri~; C.)nfinaio ~. colina 

central :-a..::su..o aos pLioe:iros unos d.o s€culo XIX, denot~do q_u(=: o 

ma:i.or fltt.""<o cie ronda eer?.do l>elo coc&cio nõo fora sti:fici(';nte y~

ra aliiere.r â. fundo as .prect'U"ias condições LU'b:,1.nísticas herdadas 

d.J l')eríodo colorô.8.l. 
.. 

t:..:..s se e~ mir...:;raç:lo e e.~ scgi..4i da o co1:.~rcio nao ocf.:.s:. o-

. n~am de inodi~to ner..htun2. modi!'icaçt:o m;.::ds e.x_pressivc. no ntfcleo 

urb~niz?.do, o nesmo ru:lo se p~de di~er q~l.anto aos seu.s arredores, 

is to ~, no cintu.rão rural que ccrc~va a colina hi3 tór ica. 3s te 

com efeito se expandiu, fazemo stu-J,ir os p.::."'imeiros 11 bàirros11 

(56) d~ cib.ds, o;: t:i_:..t:.:lis delim.itaV'.:.,f.'l o seu "i;e.IT.lo", iEto ~' 2. 

área sob juri:.5dição da Câmara Munici!ltl { 57). Qt.i..a.ndo em 1765, 

roalizon-se o primeiro recsnseamcn-to in1.nlis tar:i.o, for::'.;;.m apont~dos 

os se.::;uintes "bai.........rosº: Can'tar.;;ira, Santana, Tatuap~, Pari, l'.)er...ha.·, 

Aricandu.va, São Caetano, Píraj~çara, Embuaçcva, Pinheiros e Caa

euaçu. ( 58) • Setrur2..roonte tais "b~ d.rros" n.2.o passa.vem .:1z:. 61:>0Ce. de 

pe(1u enos vilarejos n.1raliz ados, p.r ovàvelmente indi vi dn:ilizados 

en funç~o de: t.Ün.:;. c&,pala e UDl nt!cleo de casr..s modestas, os qLt:?iS 

m2lltinti..an em relação ao nticleo central. uma estrei iia depend~ncia, 

sobretLtdo política. 

(55) Cf. '.Morse, R.:op.cit. pg. 35 

( 56) 11:Eairro" J uma ca:teGori.a osps.cial de difícil dçfinição, pois 
pode ser ta.n. to "rnral" qLt~\!lto ºurb:: .. na". De ;:1aalqner forma, ria tra
dicro da Geo..,·r~d"ia Urh.'1.na .fr ... "..'1.cesa, ~visto oon;.o a.tiiB. individunlj-

~ ;..;> . 

dade deterrl1im:da :::mi to rrcis l>elo "sent:ir.iento cold ti vo" dos morado-
res d·:> que pel:?. ação do :s~~t::':.do {Sorrf),l: .: 11 Les f 1Jncloncnts L~co,::;ra
,.::mif~t.l03 das fr .. i ·ts sociaux .:.JG• 316) • .i·.o B.i'L.cil, dc3cle lo&o o G.::..r'mo 
f' · d ·.,. · -'l 'dº· IV ~ ··d (n · F ",.., ')l. u;.:;c. o como ~lJ..no!n.!!!o -..e u.r:1::-. suo ivisao na cieta ~ ..:\eis o.,.:.;.\..r• 
op.cit. p3 ~50 a scgs.). 
( ~7) Cf. ~.~;;.~c!lio,::.L~: Ci>. ci t. PC. 33 
(58) Ver Torrea,1:.c.:r.I.1. : "0 B::d,:rro do Br&3" Sec. aduc::ção e cul-
tura, dc:pto. de C1.1lt1r~·., '.P.r.:.s.P. 19G9 ,~Jú'e28 • 
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l:.:lD aqui, v...tle re~istrar u.m.a entra }iG Cll~ '.l ü~rt d.~de qne 

ma r e O.l o ·dos envolvimento de S~o P:.mlo, de m.:)do a cli.f ei· Gnci. ~-lo 

do esquema. medi.evo-:cenascen'ti.stw eurol)ai. Referímo-nos ao fato 

de q,ue desde lo.;o são Paulo cresceu de :forma .:polinu.clt:E:.r e .não 

"em mancha de óleo;• cot10 na Euro1)a (59). Ac1ui, os.cJ..deiam.ent;os 

de indíc enas, utds ou I!'lenos distantes do centro, tinham no iní-
• ' 1 • N ' ~ cio ua co oni:.:a~ao o cbj·:}-~ivo de rcwti.r oi:.; .LIJ.dL:z di.3j?0rso~1 

mata, a fim àe catc,1uizá-los. Com o tempo ·t;;d.s aldeiaLl.en:too a.ca-

baram formand.o b:?.irros rurais que C0!':.1pletaram o povoa.ri.lento da 

cidade. Desse modo, en-:.;re o · nt!cleo central urbanizado e os bru.r-

ro s :i..1..1.ra is li:::!ti"ofes, pedeaVSll .srandes va:f~Ío::~, ocu:p:J,d qs aper..::.;.s 

por fazendas, sítios ou chácaras. Há crande dificuldade em se 

acor:~J.K1nl12.r n. evolttção deszes b::.d!'1. .. os e i:10sr:10 r::n.a ori~em, pois 

as refer~ncias dcvem-€e a ºreco.r-tes" realizados 1)or distintas 

insti ·luiçÕes, sobressainc1o-s .e as -cirC1,1nscriçÕes relit;iosas, mi

litares e civis, c;;.ue ~.s vezes se conf'undem. Al~r.J. dis:;;o, os nt!~ 

cleos c1i stan tes f'ora•n. se desmelIA.bl. .. a ndo _çl.o I1lunicí_pio 1 e os diferen.

-~es recensear..:.e.nto s ,lKirtem ele btt ses rm ·todol6.::;icas di ~tin·ta.G ( 60). 

Ressalvc.do.s por~m essas dificuldades d e ordem bis t; o.ri ogriJfica, 

lembremos ç_ue o crescimento da cida.O.e se fez de forma e.stelar, · 

acompanhando as vias de circulação. Portanto, para al~m da coli

na centraJ. coo~1actarnente edificada,. o crescimento se :fez "de fo

ra para dente-o". Sobretudo a leste da colina central, isto l, -à 
direi t~ .P.o rio Tallk-:.ndw:-tte!, a Ltrbanização era àif'ícil, pois co.r,s

tan·tee deslizamcn tos de terra e LUDa várzea insalubre QbS taculi

zavam sua. e~cp~;..'1.São. Tcis condições' fizeram com \::.,ne as terra9 

da v&zea do ]avh ufu.1.ateí 1rn.:1r.e.li..ecessem em boa ix.i. ri;e · d :volu.tç.L:, 

m ,nda. ao lonco do s6culo XVIII ( 61). 

(59) Vcja-s.e Llal"CÍlio,I\1.L.:op.cit. l>t;. 41 
( 60) R :rn. t~:a crf :_;ic:t 'dos rc cen.seo..i~entos antigos cor.sll.l te-se 
l.I:;,rc:!li o ,H .L. o p. ci t. PS. '(1 e secs. 
(61) Cf. Torres, Ll.C.t.~. : op. cit. pg. 32 
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A ocu:p2.ção e u1•i:>t...nização dessa. área se revelaria uma 

empresa bd.st:::"l..nte difícil, Lw.s, lent~e.nte, ~~s terras coneçru•éi.nl a 

ser valoriza.das com :?. formação de c.h~c~.; .. s, sítios e pori~res, •.::.tte 

ir.irun caracterizar ~odo o cin-cu.rão aa. redor da colina cen"tral 1,,Jor 

todo o s6cnlo XIX. ~rü tnVa.-se se:a. dL~vi da, de uma ocU.!}c.ção einda 

pr6-u.rbai.ia, mas clue denunciava de ql1.al(1uer rc.odo o maior dinruaü3mo 

do ni.Ícleo. ~s ·t;o.s cr1Jc~.r~n, sítios e l~uintas, oom ô tempo, passn.

r:J.C. a abricar as far..Íli~·. s rnnis ab::..stadas d$. cidade, revelr-:..'1.do •.!..Ue 

o co sto pcL~ rllrf'~D..a o..6'.e ainda r..ã.o fora to.t2-hlente substi tu:!do pe

lo desojo de uma vid::i. urbL:.lla mei s intensa. 

Seja. como for, o século XIX msr·cara -a ocupaçao dessas 

terras dcv.;lll tas, f.;endo a própria C~r-ira. I.:u..11icipal uma :promo'tora. 

dessa V'...!l;'.)ri za.ç~o, co conceder "eia t;.:~s de terras" (ó 2) a _ ·todos 

aqueles que, f-:.;o requisite.rec. a1as glebas se com.proue·tessem a ne

le.a rf;alizar benfe:i. tori .. 1.S. Esta fora a melhor fortiU:l. encontrada 

para qu.e se fosse viabilizw..do o aproveita..90n·to das !~3S vazias 

entre. o nl!cleo urbano pr~piiam.en·i;e dito e seus li.oi tes zurais. 

Desse modo, cada vez com m;~ior frequ.ência, a Câr,iara foi conceden

do c;leb::..s a todos os q_u.e pro.cura.mm "terrenos para a construção de 
11 casas de campo" ou então para a. formação de wna "a.ericultura 

mitida. de horta e pcxn:::.res" (63) •• \pesar disoo por~, as constante.s 

cheias do Ta~ndu.ate! prejudicavam o seu aproV'ei tamento, pois a 

~ea no ·verão tornavd.~e um verdadeiro alagadiço. Em texmos'-eeo,

morfolcSgicos, o rellvo a! l bastante suave, osciL.ndo entre 724 

e 730 metros,e form..:.do irnr aluviões arenosos e arcilosos ciue. to~

nam a planície sujeita às enchentes peri6di.cas ( 64). Por isso mes

mo, at~' às prirneirus d~c~rlas do s6cttlo nx, a afea era utilizuda 

ainda como de:pooito de li.."Co, e nela podirI!l.-se 'rer anim:;~is soltos 

( 62) Torrcs";i.:.c.T .r.:. :· op. ci t. pg. 30 
( 63) .. Ibidem PG• 37 
(64) Of. Ab'Saber, A. : "0 s{-i;io urba.no de S.Paulo11 in Az~vedo,A. 
(orG.) ''A Cide.cle de S.Paulo, esú.1do de iJ-?.O_i~:~a1l.a~bana 11 Vo1. 1 
cap. 5 p:;. lvl 
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ao J.c..do de lav·adeiras que cantav-..:Jn enquanto hvavem su;~s roupas 

~:s ~t:.-U::...s do rio ( 65). E e.::~a t a.LJ.en·te sobre esse sítio int;rato, 
.J·., 

visite.do por ce.çadores e onde s6 se ·viam algunrs casas espc..rsw::: 

e maJ. constru!d.:ts, a cidade de são Pau.l.o veria erguer-se aqu.el.e 

que ch·~ge.ria a. ser seu. bairro mais popLtloso: o baiITo do Brás• 

~ .di·fi'cil silllc rmos com precisão o inst:mte em que ~Ltr

giu o novo b~irro. Infelizllii~ nt e, e. dooo.mm t2.ção de (:ue sé dispôs 

~precária, e nZ.o se registra com absoluta s?c ur2.nça, o ano e~ 

que foram con~:: tru!das a capela e a ?SI"agan que deram. oricem ao 

b~irro, · restando inclusive certa d6.vida. sobre . o cit1e teria apare

cido _primeiro. De í1ualquer modo, s u.be-se porEÍm com sec urança, c1 ue 

um tal José Brás, u.m h s.bilido so conn tL"u.tor portu.:i1~s, cm meado~; 

ào s~culo XVIII ·t;l. .nJ:u seus serviços re quisi ·1ie:1dos yela Câm~a D.l.

nicipaJ., sendo res:)onsável _oor alguns melhorarr.entos realizados na 

'área. Em 1769 por exemplo; as ç~ tas da. Câmara reeistrarn uma lJeti-
. 

ção para qu.e os moradores do Pari obtYess·em as pontes nacessá.rias 

.P~U"a. ligar "o C3rilinho de Jos~Br:.63 n t~ à ch~cara do Xicolav." ( 66). 

Tal 1:lenção inclica que o camiI"...ho para a Penha é anterior à ca1)ele;. 

e paragem ercuida s por Jos~ Br[~, e que inclLtsive, este parece 

haver trabalhado em algum ·tipo de benfei t6ria no trecho di' estra

da· que, o.ri entada .Pe..ra a colinR da Penha, p.rosse.:.-uü ~ cm direç2.o . ' 
ao Vale do Paraíba a.td' atingi:l- a cidade do Rio de J<:l.n0iro. \..llla.ndo, 

em 1765. realizou-se o censo com objetivos mi li tares, o J.il<as já a

pa.rece coc:o um micleo indi vidutlizado, eobora pei~maneça obscura 

a natureza de tal "recorte". Em "todo · o caso, se.:;uzi.do a te .. bela 

constru!üa 11or Haria Lu!za Marc!J.io, en 1765 o Brls possuía 

14 "f.o.:;os" (ttnidades residenai eis), .e 73 habitnntes livres (67). 

(65) Cf. ·.ro: .. res, t:.c.r~.ll. : "O :S?.irro do Brtfs 11 op.cit. pe. 37 .. 
(66) !bicera pg. 4-3 

(67) Sobre o censo de 1765 veja-se i:arc:!lio,r.r.L. : "S;o PauV.~, 
· 1o~m~men:.;o_~:J.<2..L~~ü;~ç20 11 op. ci t. PG• ·78. A tabela co:np:i..rando 
este censo com o de 103G cst:l no m:-sr:.o livro na PG• 102-103 

\ 
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Por sue. vez, o professor La!)f;cnbucb assin[u& qQe já em 1730 ha-

Viz. se estabelecido n~:.s ffi.2..r[;e.."ls da est:rs.d a i): ;.ra ê~ Penha · "o lior• 

tugu.ês Jos~ Br .... ~s, com essa de comerei o e albercue 11 
( 68). 

1 

Co~-.:o se v~, hE{ b .. stanlie dificuldnde e indefinição ei:ll 

se precisar o moment;o eXE.!."tO e;:.i (1ue se inici.pu o novo mirro, e 

quando ele com.eçou a ser chm~n do como t~l. Isso decorre .em :-,·r~tn-
~· 

. ·1 . 1 1 b .. , , ~ lh . e c1v1 • }&.Clt-U v::-.. e 0m r :-:.r· Qlle o .óras, t<. ser,1e 2 nçs. ao qLte o cor-

reri a com a cr:-.nde o.doria dos b~il"ros do Br2.sil. coloni?..l, f'or

mou.-3e 9rofun::B.mi:nte influencL:~do l">ela Igreja • J~nqv.el1to persis

tiu a WUÜO da I5rcja e c1o 2st~:.do t &8 Ci.:'CL!nSCriçÕcs .!'€liGiOSr::.S 

e pol:!tiCX>-ad~inif>trativG.S se co.n .. fu.ndiram, sendo :x.·.stante difícil 

di::ting:ir-s e nesze caso f: paró·:iLtia da frec;; .. csia. Oc>Jrre c:~:e c2 
) 

conventos, capelas e igrej~.s a_?are ciam com·.:> pontos }.Jri vilegiadós 

'de reunião, . pois al! se real.izavrun be..tizados, C--::o.St"i!'ien;;os, rec;is

tra.vam-ée os nascimE.:ntos e os ~bi"tos, e até mesmo os <:..listame11tos 

rnili~ares, ums vez que as orga.n.izaçÕes de ~op:..s de orde.ru:?..nça ba

seavam-se nas di vi ~Õe3 da Icro ja ( 69). Assim a indi vidualizagâo 

do bairro es ·i;eve em estreita depend~ncia em relação ao seu re- · 

conhecimento pela Icreja. -Os reeistros que se tê:1 assi.nala.m q_ue 

que a capela do Senhor BoI!l ·Jenus dcs Mo.tozinhos terie, sido in~.n-. ' 
gurada an. 1303, mas j~ re~;resentava contudo urna reedificação. A · 

nova capela :ficaria conheci da co.-:10 ce.1>el2 do s cnhor Bom Jesus 

de Jos~ Brêfs (70), o q_uc parece consti-tuir umt:~ prova signtí'icnti

va de ciue o bniITo deveu seu no!!le de fato ao construtor. 

i pceci.so sublinhar esse aspecto pois "t~.nb~r:i quc:.nto ao 

nome do b~üri"'o não há unanimidade. Embore. a reí'....~r€nci.a a Jos~ , 

:Sr0.s -sej::-; ·a m::.is .:.ceita, e:d..ster.i pelo münos d.Lt;., s ouLre.s versoea: 

(63) LtUl["enbuch,J .R.: "A e,3~rut.:r:~ .. ção da Gr.~ s::o ._ P:.-. ulo, ee 1-i.tdo 
·· de .c;eoçr;·~fia Lt.rbsna.1

', IBG, l!io c'.a J ::.n.cii1;,19·,1 pc • .:i-1 

{69) GouL.rt Reis Fo. : op. ci.t. PG• 151 

(70) Torres, !~.c. ·:r.E.: Oil• cit. ix;. 43 
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uma primeira a tribu!cl a. a Bn.t:i.n ta PerGira, secu~do a 'lllal o )'t'Óm.e 

do b:::.irro est2:ria J.ic::..do no de Br!.s Cubas, fut1:1.e.dor de SPntoE, e 

que teris. vid tndo a re[;""i~o ainín no lon . .:.;!nquó 1567 ( 71). Umo. se• 

tSUlll",a ver s~o, de Jo:Jc! Paulo Cursi no ele l.:ow:-a, G.f.i rma yor sua. vez 

~ue o nome 11Brás 11 d:::ve-se à abre vi<. .. -W.ra de :Brasílico àe .Agui~:.r 

Castro, filho c:.~Çi.lla da Earqu.esa de 8antos, q_ue Yiveu. na famo::;a 

"Ch;~cara de FiDt.i.eira'' at& o 2.no d::: ~m.a mor~e eu 1891 (72). T::.:.is 

V(~rsões por~m, p2.recea1 não encontrar mui ta con.firrn.a.ção. V.irios 

autores importantes a ne5aram, destacando-se en. tre eles Ixu.to S~.nt '

ana., para q,uem de fato, o nor:ie do bairro ~ fruto de Ltma homenae;em 

POi)~tJ.;:;1.r e espontânea s:.o . construtor por·trtgv.ês. nos Aru::.. iD da C2.l:l8.

ra l!uni c::i ptü, e::d s tem ou trE.S re f' e.rências a J os~ Brás , entre as 

ro "ps.ra. rur2.r bexiL,uentos" al~m de ter feito outro=:i donat:i. voo 

. ( 73). 

Tudo parece indict".r e.smm que 2..n·(;criorln2nte à sua ins

ti tucior.alização pela Icreja e pelo Estado, o b:~irr.o do Brrt.9, co

·meçou a cons~ituir~e a p;::.rt4i.r de mendos do séc..tlo XVIII, graçao 

sobre1udo - ~ ação de José Br!.s. Mas demoraria .::~inda m.u.i to tempo 

p.1ra que a &rea pL1.desse ser considerada co!f:.o "urba.na". Em. todo 

o cus o, e. 8 de junho de 1818 a Pa.r6q_Lúa do :Br{!B desm.an.brou-se · 
• 1 

da s~. oficializun::lo dessa maneira. a nova subdivisão da cidade 

(74). Um nno ma.:Ls tai'de, a 'Zl de agosto de 1619, o Br~ final

mente a.dqtúriu a condição de "freguesia,., e.través de provisão do 

Bispo D. ?,:!ateus de Abreu Pereira. (75)o Segtti.rsm-se os anos,e a 

população lentamente começou a: crescer, conce.nt;ranclo-se ao lonc;o 

(71) Veja-se a re~iort~:.ccm dG Vit..'l.l Eatt2.5lia pLtblice,(1a no "Jornal 
da rr2~de (:e 7/12/19 :n 
{72) Ibidan·. Ta.mb~m L~.:~enbuch,J.R.:op.ci·t. PG 41 

( 73) Ibide:l 

( 74) mo~r ~ C'! .,. .• e m '!';• • .., .., u.., ,.-. • •.:. •-"'•• • op. · ci t. pg. 44 

(75) Ibidem p.:;. 50 
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da e·si;~da para a Penha, e jLtnto l capela do senhor Bo~ Jesus e ~· 

pé:;:r'3.[:em d e '-Tosá BfiS.-Bs ses fo:-am 00 elemc-nr.os . q_ue fi,:8.!'8.L'l o sí

tio ~~ 00.irro no eeu. início, de tnl modo que o p.;;.. trirn.ônio da Ca~H;?

l:t e a "ru.a do Br<!s" p;;:..s2arau a Sê:r os/ elcmt-ntos indi spe..'1.sávcis 

para a concessão de nov.JS ºdatas de terra." que yassariam a ser 

requisitadas à G~a cada vez com maior frequ~n9ia. O aspecto 

rural do jovem b:'.~ irro por!!m custc:._ri.a o. di;sa1)arecer. Estando de 

CO;:) tus para sé tÍruJá.mo;;;; à. esqLle rda da estr~:ia da Penha, a Cu.p ela., 

pintada de br[l..'1Co e oom seus funC.O s vo lt!?,dos p:..' ra a Cf-n tareira. 
. , 

Ao reder dela ~r.as pouc:.:1s c~as humildes, feitr:.s de tai1)8., uas Ja 

cob<;r t :.;s d e tel.has, como alL:-{s exici c.m os tt=!rmos d.:,s carte:.s de 

da ts.s ( 76 )... Al~m d:i sso, apen:...s a~ cl11Jcaras, horta s e l)Oliléil'es '-l.u.e, 

disp t::rs~~s, 3.0S poncos iam ocLt_p[~do a ._{rea d8. f:re .:;ne eia. 

No }li'OC esso de su.bdi vi são de algwna.s pro_pri. ada des e de 

forLJação de outras novas que se p.1.Ssará a assistir, mui tas vezez:> 

-~ surgir..:m oonflitos que ret.ard2ram as obra s de Lll"' :u.ni zaçao. Os se_,. 

Viços de arruamr:nt o : po:- exer.iplo mLli te..s vezes e ncon ·;::r ::; va Cê.:i.Sas da

salir....b.adas, e cercr.-~ ou bc.nf e:i. tori 2s em terrenos com. limites im- 1 

precises, causando im1Jecilhos às obras. Por isso, ew. meados do 

sécll.lo XIX, o bairro ainda não estavE< arruado, 2.i1resentando -ainda 

uma paisaee1.:1 colonial onde "rua s irreeullires, casas fora do alin!~ 

mento, b@cm e buracos" (77) eram os traços essenciais. Não havia 

na v:erdade nonhum p:<lnejc.r.:len to • .Apen::19, an 1S31, para .recuJzri zar 

a concessão de datas, foi elaborado um plano de arruamento, urn.:::1. 

vez que se a volumt.:varn os pedidos. 

As chE~caras assim, for ez se mu.ltiplic ::~nd o com uma re-.. 

l[.ti va rapidez, j'-{ (iLte desde 1803 e rrni s t8.rde e an a In<lepend~n-
. . 

eia, os l ::.ços com o Rio de Janeiro for::lI:l se acen t.u.:: ndo. Su:cgir~ 

os prizmi1os viajantes eslir:::.1\;ciros, o volu.i:i.e de tro:)eiros e 

m33cates aumentou, e a cidade tornoLt-se mais aber·t;a ao mundo ex-

(76) Torres, J,:.c .. r.!.~.: op. ci ... .;. pg. 62 

( 77) Ibid cm .PG. 62 
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terior. A Independência trcu:<e u necessidade de u.11 rr:Ól110r aj,)arfu

lh.c.r.icnto burocr!'.ti~o l,K:.l"l:.1. .. t.!':.i c c, ;..rl.t<.:\Ül i U\.)Vincic.io e são Paulo :3e 

bencficim.t. Al~m disao era 1823 1113-C.;'l.lou-se .::. Fc.cu.1.dade de Direi ·to 

no L:·~r.r;o de são Francisco. Com ola , aos poucos, os estudantes í'o

r~ tr:.:.zcn.do n~ ; i::; aniraa.ç~o à. vida ur...bana, e coo isso a cidade foi 

perdendo a siztl.dez e .~"l!'ovincia.nisLlo t!pica.r1s: ate coloni ;;:.is. !.l!odr-.

via, &raç;;.:.s ~ F~· ... culda.de 1120 se reeis-cr ou nenhuo increm·?nto n:.ais 

si.:·,·nificativo d::t Li.rbaniza.cão. Nem uodér.i.a ser de ou -crc. forma, ::;>ois ...... ~ .... 

em 1855 por exenplo, cb contavu. com cerca de SUO estufü':ntes, um 

número se!rr füfv"'ida pe~1ueno, em.hora b::is"tan ·te iIL.~u ,_~n ·te cnlturalriL-n

te ( 7B) • lio caso mais ~specfri ro do Br~s eil"tão, a influencia da 

Faculdade seria ainda n.ais modesta. Basta c1i zer qL1e em 1843, o 

vig~io do bairro escrcvéria: "nesta :f.regnasid. não reside es ·tu

dante e . .l.eum., sbm,,nte por aqui apar;;;cem n...'O\s ocasiões das festas 

paroquiais" (79). 
])essa ruanéira, fica eid.denciado l1,U.e o Brás J.)Crr.aanecia, 

em m.ea.d.o s do sécnlo XIX, .rela ti vamon te isol~<do da cidade e sep<:;..

rado da vida urbana. A freeuesia aegu.ia apresenliando aspectos ru.

ra:i. s, com su~ pot..1ca s r~'l.a s esburacadus e intra.r...si t ::íveis boa pz.r"i;e 

do à.no em. razão de..s chair:.s do T&m;:..r...d.u~ .. tei. l;Iesmo, ~s obrt::m de d.re

nu.cooi desse rio, inici a das em 1627-; tardariGW. uinda .ffiui to · tempo 
) . 

l!tt! serem concluídas (80). O bairro foi se formando então sobre . 
a b<:.se de. um loteanl6nto de.1fü.1:0.ensões int ermedim rs ~"l. -cre as :pro-

priedades rurais e o lote urbano prbpriamen.te dito. A esse respei~ 

-to, nos diz La.ncenbuch 'i,U.e 11 0 cinlJ.;_rão d:lS c~'láca.ras ayresen1;ava 

propr.i.edades menores q_ue o cir..lurão caipira" ( 81), lllla vinha a 

(73)1.lorse, R.: op.cit. PG• 131 

( .... Q) 'n ·,e~ , , ,, ' ' ~~ · o· 1 _ .i.: or r ..., , J,;l • v • ..i. ••' · • • ) • cit • . l>G 71 

(ou) L:o.r:se,'·R. : op. c·it. Pt:• 103 

( 81) L'.:ln.:_:;enbuch, J. R. : op. ci t. pg. 7 4 



-50-

sec1...lir e etlilllJrü:. 8.G funçoos de ah.stcct rn.1.:.i.Ho da c.ic1acle. Por es.sa 

razão, km.:;enbuch conclui que as cnácara s (1ue envolviam o nt.!cleo 

cen w:-::ü rc.~_1re en ~;; . v,:Ll "um cin-ru.rcio cLe c;;.;.r:J.c ter!s ti CL.S func ion:.. f'..en

te subu.rbd.n:,s 11 (32), LULt'< vez ç_ue o m.0 smo se aci1 c.~ vi:: .. vls:!velra. :.L~-~ e-

" orf_;ani~::.do lYJ L~ ciclad.e e in.i.rí:i. a cidüde" ( 83). Além de possuir 

cb.tfoaras residenciais e fn..Vt:!c9à::..s, esse cinturão encerrava UDJa. 
' . 

série de eleint:-n--c os ftJ.ncionalJik;nte suburbanos, ' den.tre os q_Lüüs ~:>e 

des~acav3.m. os ":ponsos de :;;ro1)a" c~ue ::;:õrneci s:.1 ;;.loj s.m. '": nto aos ::ro

peiros e deram orig em a ou ;;ros bairros al~m elo Brás, c-.:no é o 

c .... ~ so da Bela Vist;a or-'"~ e um. ~al de "J3ixic;a11 f;OS suía além de Lun.a 

estal8{;em, um. pasto para. mnbs ( 84-). 

Valt: cescacar nesse caso que o :cir~s n.::< seg u.nâ.a ueta.cle 

ào século XIX era a fre t;nesia uuis solicicada _para a concessso de 

terrenos com o in:U.li to de ins cz.laç<lo de chJcaras, .í.)1··ovàvelm.on líc 

porque nossa ápoca i:·eprese.ntava a L~nica l)assa.:;e;i1 qtte conduzi a 

até à Corte. Desse modo, o :BrJs p2.ssaria a se no ·cabiliz~ir por sa

as ch!c:u-as, a~ui:i:1s dü s q_Llfais f.i.c 2.ram famosas, com.o a conhecida 
11 Ch~C3.Z-a do Ferrão" q_ue era llr'Ol)risdade da ,: D.l'LJ.UO sa de S;:.ntos e 

po:=suía um: .. =t tror::.dosa fj_gu.eira • .Camb~m 8.s :propriedades dos alenães ... 
Bresser e Leskiol fic2.rc.m fo;.L1osas. Esse ·cipo ele esí;a beleciL'1:.!n t o 

que ue i:;emralisou por toda a orla ciretJ .. ndant;e à colina cencra.l, 

apresentava. conilldo certas variações di5ne.s 

A pi·incipul diz resp2ito ~~ dif E.l'ença -sncre 

de serem mnucionadas. 

e.'. ·.'.·. ~~ "1 1~•'"' '' ' 1 "'~ '"' r::1··,-iq -.-·,··ó-- ~ '--- .... -.L. ·~ .... ~ . ............ i:J• 

xirua. s do cen ~ro, e que ci.cram orieem aos b.:drros d.e Higienópolis, 

Vila :Bu...'1.rque e CaDrpos E~:!seos, e as chlca.ras m::::is dist:m tes da 

perif er:ia como as da Penha e ;:>~:.n ro Amaro por exemplo. As prLLci -

ras -:.~ esicru::.v::ui1 :::. rosid~ncia i'amiliur, isto á, W'.l casarão rodeado 

cura. , 
p ._ ... rerr: _____ .._ 

( 82) Lz:.1J.;:;cnbuch, J .H. : o ) . ci t. l'f~ . 11 

( 83) I bidee lJ{~. 75 
( G4.) Ibi (~Cr!l. "f.J~·;. 41 



-51-

ras, princip;;l. lm.ün.t e vi.nhc:s. No Brás, a 11 \.,; ttin t;a d.a Vinha" no fi

nal do século XIX possuía um parr eiral capaz de produ.zir 20 lJj. :)as 

anuais, al8;11 ó. e a:i_:1res entar mui t s•.s ou llr<:~s e sp~ci :-.: s 

COí.i.lo macieiras, jaboticabei.ras, lJecet; Lteiras, etc. 

-de frut.:!t'er:::?S "' . 
( 35). 

Desse modo, o valor elas clu:~carus ii1Lds dis tc.n.tes do ce:.::.

-~ro era de.termin;?.l.ào pelo terreno, ·por su.as árvores, ao ·'pas:Jo L:ue 

' , -j u.nto ao cen-;;ro era a casa o p2-incipal valo!'. O Bra s- embora nao 

t~o dista.nte, m.::.s devido ~o difícil acess o, tinha suas chácai:·c. s 

preferencialmente ligadas às aitividados ru.rais, mesmo c1ue m.t1.itas 

delas apreae n ·tassem todv o conforto, q.uer fossem residenciais ou. 

de recreio. I;Iesrao quando já estavam ocori~enc.10 subdivisões em al

gum.~ s cMcaras, o uso preferencial àas mesmas seguia sendo lica

do à terra. Isto ;,Joré~ ri~o ~ suficiente para si tu.armos o Br~s 

como um "bairro ru.ral", pois sues funções adequ a vam-se nelh.Oll \ao 

rótulo de 11 subu.rbio" ( 66). i\.16m dos propriet/xios das ch~fo .:,r2.s, 

habitavam o nascente bairro tamb~:n alguns escravos ~ue trabalha

v~ n::;s pequenas lavouras, alguns caseiros qu.e ruidavam. das casas 

de campo e até condutores de 11 t!lburis 11
, lll!la profissão inec;ável-. . 

mente urbana ( 87) • Apese.r disso o hábito de deix<::::..r a casa de cam

po vazia quase o ano ·i;odo aim.a se mantinha, pois mui tos f'azend.ei

ros para ~ se dirigiam apenas algumas vezes _por a.no, princi ,pal

mente n :.s festas junim;;.s e no Natal ( 88). 

Ec. suna, notam.os que m via uma liGação f'uncional mui

to estreita entre o Brás e o centro da cidad.e, suficiente para 
. là, . 

n:o coloc~-lo como um "bairro ruraJ. 11 • Todavia, ao nível da est.ru-

tura urbana, o n:!vel de urbanização ainda era mui to baixo para 

(85) Canabrfi.va, A.P.: 11 .A.s cllJc~;,ras pall.listanas" in ç'\.nais AG13 Vol IV 
touo l 1949-50 , ~.Paulo, 1953 pg. 99 
Í ~ r) ~ b li' . l 'l . -~ . -, ..,o >JO re (). __ ~r1·0 , iu.ra. · VüJ ~~-se. l'·crn.:: n ct es, 1,.1'• '.' in GJ:.'Oduç<.:.o a um 
estudo geogr!tfico cte b.~irros rura.is an. S.PauI0 11 in 
:Ooleiiim .P~lli s ·tu àe Geo ... ~rafia n2 55 nov.1978 0.Pa.Lllo pp 31-46 
( 87) Veja-se coleção "Nosso ~~culo ... , Abril Culcural,S • .Paulo pgll.34 

( 88} Cf. forres• I:i.G .. r .r.1.: op. ci·t. pg. 75 
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oue Dudessemos clas~;if1c<{-lo como um 11 subLU'bio 11 
• ..:\ssim o bLtirTo ... .. 

nasceni;e i>or uu l~:do fornecia. p:codutos ilortifru-c!col<:s pu..ra ,o 

mG.rcs.ào da r. uás Ua.sinhc-::.s (at;.,al, r. C:.a. ·~lli· tanda), e NSpi.Jndia 

ts necessidades e.e laz~r e uoradia de aleuns ma.is üb;..:.S tados, por 

ou-cro, na medida em c.:_ ue era á:cea .. ,e y a ssa..;;eµi concep. trava, ao lon

go da estrada 1Ja.ra a Penha "oficin~~s de seleiros, fabricantes de 

arreios calÍgalh<.~s e es'tribos"( 89) ..... u::indo .1:tnile Zallua.r visitou a 

Província de ;;;ão. Paulo . em 1861, ele encontrou. o :Brás ainda sem:i

urba.nizado, nos legando um i>recioso testemunho do que seria a 

f . .cegues:i.a m sua pri:n.àra I'ase de desenvol vin\3 nto. '.!ua.ndo, vindo 

do Rio ãe Janeiro, ao ajjint;"ir ª · colina da ?enha ele avistou a 

cidade, restavam-lhe ainda 9 ·kms e -c·rês pontes para cheg~ir ao 

·centro. Sobre o :Droo ele escreveria: "i::ntra.mos fin.::üm:. nte mi .:>ão 

Paulo pelo lilgar c.hci;.J.ado Er~s. j um dos arrabal.des m.:. t is belos e 

concorri.dos da cidade, já notável pelas eleg~:mtes casa s de c::.unpo .. 
e deliciosas chácaras onde residem muitas famílias abasteàas, a o 

l ado todavia, de alguns casebrw e ranchos menos ari.s·~ocr:!ticos 

m::.s que nem poriss~> deixam à€ forme.r uru ru.rioso contraste" ( 90). 

A trav~s dessa descriç~..o fica. re:forçada em. n6s a id~ia 

aequ.e o Brás encontrava-se nuna. condição singula r p<:.tra. a cidade, 

nem bem a de um bairro rural t ItlGl.S tampouco a de um bail:TO urbano• 

Tal verificação confirma-se pelo recensearoonto de 1836 realiza.do 

por. Daniel Pedro Llueller, q_ua.ndo o 13r~ foi inc-luído ao lado ·de 

Sé e Sê.Il.ta Ifigênia no •.::;rupo das freeuesias pertencentes ao "ce~

tro urba.no" de são Paulo, apesar de ai)!' e sentar um baixíssimo !n

di ce de urbanizaç;'o. ~ 1 esse ano, forrur. computados para a fregaesia 

ão Brc.~ 122 í'oeos (unidades residenciais) e ó69 habitantes, àis

~ribu:Cdos ·da secuinte. l'.10.neira : 5J8 livres e 131 escravos , sendo 

( 39) Cf. ~orres, I:.J • .i.' .Tui.: Ol).CÍ t. pg. 90 

(90) Cf. Zallu..a.r, A • .i.::. : "Per~çr·i~aç::o J;X,lf:\ rrovf.ncia_~ã~-.f~-: 

lo 1860-1861 ·11 .L:Jd. CLllcu.ra, 2a. ed. , ;:>.Paulo, pg• 123 \ 
1 
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estes distribuí d.os em 328 brancos, 156 pretos e 175 índios (91). 

Sem ::;Jvid::.:. u.m nWn:::ro b;;.:. stanlie mixo se com,1Xlrado ao da ;,;i~ com seu.s 

1.176 :fog1.1.: e 5.568 ha.bi-tan-ces, e inferior rr...esmo à"'.Penha com 209 

fogos e 1.206 i~~;~itan tes ( 92). J~sses quase 700 habi .;::~n~es corres-
". 8. Ponc.iam 2- :.:~!1ems ··;,,, 

- J;' • -::.:.~ lJOpuls.ç~o do cen c;ro lu·bano de ;.;)ão P:mlo, 

~.:..ne no conju.nto con:t.:..va cou1 9 .400 habitantes ( ~3). o~ demais con

l:~ll tr:.:.:.v. :.m.-;;>~ !la ~.iá ( 60;'; ua. .J0~J. tU'bi.4.l.1.a) e em S 1'a. _ lí'ieênia ( .32;~ 

d~ popttl;.'.ção 1,;xl'aLla). Pa.rt:. o c.onjun·iio elo L~tnicípio for;JU car1·ca

biliz;;:.dos cl-:;rc:~ de 22 mil habi~antes, senào L1•ie destes 43J~ vivi

am no ru!cleo cencral e. J10 :Br~ e os restantes 57~~ espalhavum-se 

pelas demais fre{;uesias: Gllaru.lhos, h .ba. do 6, Co1íia, 1~ .sa. · da 

Penha.., ::;.Bernardo, JU(l,Ueri e I.I':.:Soy (94). 

Como se v~, a densidade de ocupação do Br~s não era eb

sollltamen te a de um at;lolll~ado llrbunizado, sob.mtu.do se lembrar

mos qlle, embora seja mui to difícil acompan.he~r â. evolução dos li

m:i tes da fregu~sia, por essa época mui to llrovàvelmEn te a par6 ... 1lli3. 

tinna como ••fronteiras 11 o rio fietê ao norte, o bairro perif~ri-· 

oo de S.Bernardo ao Slll, a par&q,uia da Penha a leste, e a oes-te 

a par<S,1uia. da sé (95). Apesar disso, o Brt;a foi inclu!d~ -no ról 

das fioeguesias urbanas, ô iiUe denota os es crei tos v:!ncu.los q_ue o 

ligavam à colina peni.iral • .Al~m disso, como j~ observamos, durante 
• 

o decorrer do s6culo ~\IX, a mul tiplicaçê'.o das ch~caras tor mram o 

bairro wna área mui to requisi·tada, de td.l modo que o recensea

mento de 1874 j~ atresen~ava o Brás como o bairro de m~ior cres

cim~nto da cidade, passando dos 669 ' l)E.bituntes de 1836 para 2.3ü8 

(9l)Comp~ando-se os t:ados apresentados por Larcílio,i::.L. op. cit. 
pg.102 com os de torres,k.J.J.1 .L .• op. ci t. :pg. 71 no-i;s.mos uma di~ 
f .. -:rença de lü h~:.bi (;antes a :.:ais IL'l prime ir.l.. 
( 92) Cf. Llt:rc!li·o ,I,I • .;... : op. ci t. PG. 102 . 
(~3) Azeveào,A.:"S•?aulo: de vilc. quinhentista a metr'5pole regio
rn:.l. ·1 op. cit. PG• 31 
(94) Ibidem PS• 31 
(95) l.iarc:!lio, I<l.L. : QP• cit. pg. 40 



em 1872 (96). ~al cre3cimênto, já se conectava de um l~do com a 

situação de encrada e saída necessárias P'~ª o Rio dG Janeiro, e 

de outro, com o maior desenvolvit1 1::r1 w da cafeicultura experiam

t::-1.do a µir~dr da décr:...da de 1860. Al6rn. disso, a 'f>,:·.rtir da Igreja 

do Br:.:':s podiu-se ir atrav~s de unn estrada ·v'icinal considera-d.:;-;, ira.

portante por i..angenbttch até S:;;ntos, passando pelo 11 Coµinho da 

lii.o6ca" que ligava S~o Caetano do Sul até o Brás (97). Em senti

do oposto, a p;:;.rtir do mesmo ponto, io..-se ixtra o l:>arí, G.[;lom.cra

do que vinha se formJ.ndo desde o s~culo XVII! no interflúvio ·ri

etê--Tannndus:ceí. Desse modo, mesmo antes da insta.lação das ferro

vi ,-s que iriam modif~c ar profundamente a fi si onom.ia do bairro, ·-
. 

área do 1:3r!is j~ servia como ponto de articulação das ·~ .. opas de 

muls.s que .iam. e \'inlnm do l:lio de Janeiro e de são Caetano do ~ul 

(98). 

Assim, graç<.::s à in.tensií~ce.ção dos fluxos entre :::>ão 

Paulo e Rio de Janeiro, o núcleo p::.ulis tano ganhou. um novo lnir

ro, 11 sui t;eneris :1 at~ então por situar-se numa áreà plana e su

jei ta a inw1dações. De quals_uer nodo, finalm(nte a cidade .ha 'ili a 

descido a colina histórica, e nesse sen t~do, podemos sugerir que 

o Brás representou a p.:2irn.ei râ. periferia urbana de são Pau.lo, in

troduzimo novas rebçÕes com o nticloo central, onde as chácaras 

funcion!:~lment e suburbanas forneceram o fur.damento econômico de 

sua· OCLlpação. l~esse sentido podemos concluir em.. síntese, que o 

13râs desde su.a origalt em.' u.eados do séo.llo .XVIII at~ a segunda me

tade do s<!cu.lo XIX, ~iiveu espa cial.mente a condição de uma tran

sição entre um 11 EllbLi.rbio" e um 11 bairro ru.ral11 sem qne nele se 

registrasse uma urbr:.nização m;;;i s efetiva. Esta com efeito, s6 

viria u:..1is tarde, mr'3 sob o imi1t.1.lso j~ de :n.ovas forças, ali~s 

pÓ'derosas, q,ue transf'oruari am profundat1e.nte a es trt.t liura social .. 
(96) .lorres,~ .... 0.2.111 . : OJJ• cit. pg. 91 

(97) .Lti.n,:.;cnbuch, J .l-\.: op. ci·t. PC• 31 

( 9 3) "'/ri,ch ·t, :\. • .F .:P. de A.: "um enf oc1u.e s is teui co do\ pi·oc esso his ·c.ó
rico da urbanizaç~o da ~roa do Br~.s e adjncancins no final. do, E~c. 
XIX11 in Hevis ta de r..i ~/c6.ria n2 102 Vol51 abr-jwi.1975 ,~.Paulo PG.f360 
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de todo o país: a inW.s triwização. ~ com ela q_ue o Brás se de

senvolveria e se tornar.ia um . segmento areolar uroa.no plenamen'te 

individualizado e personalizado. Com. a industria , o Br~ se i;ar;.. 

nuria um dos m..-... is populosos e con..~ cido s ba~r os de s2:o Pe.u.lo: o 

b . , , 
airro operario do Bru.s. 
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C.AP1TULO 4 

O BRiS, BAIRRO OPE...V..RIO 

Como obüerv-.;;.:.r1os foi o L"Ji.].ior de~envolvim.ento cotr..ercia.l 

l1''oporaion..:do ix~la :ai;·.:.cração <llle i_)Ossibili tou. r.. .jão P<:;.Ulo sair do 

isols.mcn to em que se encontr:::.va até entãoº Dease modo, estabele

ce~am-se n;.. cidade, nov .... s cr.:,;m.das sociais com residência urbana 

permanente: comerciantes e artesãos, torn<.:.ndo a sociedade um or

ganismo mais co~lcxo que favoreceu a u.rba.."lização. Nesse movimen

to surgiu o bairro do Brás, aprovei ta.ndo-se de SLt.a situação de 

saída e entradas ne cessi:!ria.s em relação. do Rio de Janeiro. foda

via at~. meados do século XIX, a ttrbsni~ação segi..üu. nL1m ri. tmo lent> 

acompanhando ali$ o "padrão colonial" cara.cteríst.lco das cidades· 

brasileiras, e que ~erdurara mesmo a.p6s a Independ~ncia. Com e~ei

to, a estn"t tura escravista da sociedade .e â~ es-crutura exportadora. 
' ' ' 1 -

da econor.rl.a ~oui.binavam-se de tal modo, qu.e mesmo tendo sido ini-

ciada. a e~tru turacão de ll:l niercado inter no ~o í'ora ainda possível .. . 

"revolu.'cio'zú:•r" o processo de urbai:1ização, no sentido de torná-lo 

um processo e.u.to-sus ·cen·tado e relati vame.nte au.t8nomo face à :pro

dução rural. Esse momento no .e~ta.rito chega.ria, no bojo de um in

trincado _processo no qual. o trabalho servil :foi pc:.:ulatinaLlSnte sen

do substi tu.!do pelo :•·tràbalho livre". Desse modo, }Odemos dizer· 

q,u.e a di.:f!cil constitaição de um mercado de força de tr~ba.lho a

parece como ,o pressuposto fundarnpntaJ. q_ue abriu. 'entre n6s a~ possi

bilidades da indus ;.;riwiza.ç~o·., Mas, para a.lám dessa, exis1iem ou.

liras detertLd'""".'4çÕ.es es,Jec!:fi C8S (j_tte confe.reo ao i:)I'O cesso de· ir'l.dL1s-

tri ... ;lizuçS:o brasiLdro car;;~cterís tic('.s mui to .Jt'61>rias. 
' -Assim, de f:i"to, foi no in cerior da p.ro duç:ao cafeeira 

ainda uma lav1>ura come.rcial- ·.1u~ se criaram as pré-condições I 

pu.r~~ o des-tcnvol v-l:.:ic11 to da indus tr:j.alização. Pelo lado dàs forças 

produtivas. a instala.ç~o de toda run.a rede ferrov~~ria i'evolucio- • 
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nou c.s condições Gerais de produção; pelo lado da força d~ 'tra

balho, t.lll');" enorme leva de imicrani;es europeus· transfo.cma.ria pro

fundam~nte a es·trl1 tura da população; pelo lado das relações de 

lll'ocll1ção ter!un.ios o i•colon .• to" corno 1;1 sincular foi~ma res_;;.ionsJvel 

pela diluição elo escravismo e a transição ao assalariamento. -tais 

consti tuíraiJ. em síntese, os pressupostos da indus tri aliza.ção bra

sileira. 

Dada a . enorme significância que a gênese da industria

lização implica _p;.ra o entendimento da. sociedade brasileira con

·t;em.por~ea., são nwncrosos os estudos dedice.dos a esse tema, e por 

essa. razão, .as teori~-.. s a reopei to estão seLlpre era re--2lttboração e 

aperfeiçoa.-i.::n to. De passado recen·i;e nos parecem decisivamente im

~Jorta.nt,es ao menos 3 ob1.,as: ºRaízes da concentraç:o indus ~icl. Gnl 

São Paulo'' de ·.vilson üano; 11 0 Cativeiro da :.i!e.rra11 de Josá de ;;,>ou

za M~a.rtins; e 11 0 Ca.;;ii talismo tardio" de João 1isnoel ,Q&.i.,doso ce fae

llo; os qttais, somados ao jl! cMssico t .raoolho de ilar.r.en JJean , 

"A indu.s 'Grializaç~o de ~ão Pauloº, parecem compor uma base iupres

cind!vel ao· escbreciru1.1.~o das articulações entre p.roduç;;o cafe

eira e orff;ens da industrialização. A partir ·desses estudos e de 

outros ter:ita.rem.os aqui recons wruir as ·características b~sicas da 

industriclização br~sileira, :procurando reter aquilo que para n6s 

é essencial, isto ~-, q11ais as .repercussões trazidas pelo mesmo à 
., .. . . 

. , r 
urbaa.izaç~o, pa.rticulannente·.em oão Paulo~ - -. . 

Acreditamos_' 'qué tal p.rocedimsn to se justifique, pois Q 

bairro do Bris scS' se tornou um secra.ento urbano 1)lenamente indi vi• 
! 

duulizedo com a l.ndustrialização, e na medida em c1ue serviu de 

berço à nascente cl3.Sse o:pe.r<iria paulistana. assim,· a cansolida

ç::0 do :Brás como baino e o surr.-im.en ·co do o-oer·.:~riado industrial 
-t '-' -

como classe aparecem oon10 processos interpentran ;;es e inex ~i;ric..t-
~ 

veis, que práticamente se confundem. ~uem menciona. industrializa.-
-ç~o ou formaç~o da classe operfu:1.a, ~enciona tamb~m como refer~n-

/ 
eia espacial. necess&ia, eCLb0.ra não -~nica, o bairro do Br;;fs. · In-

v~rsc.m, ;rrte9 como f! o üosso c~so, •.1ue;n exumina o .br::ill, não pode 



deixar de ref'le-liir sobre as deteroinações orit..,r.iw.is do proéesso / 

de indusn•ializ:::ição brasileiro. Assim, o "Social''" e o 11Espacicil'1
, 

aparecem aqui como. e.s d1.tas faces de um.J. mesma moeda, a da indu.s

trie.lização, a c1Llal pressupôs por sua vez, o cleser~volvimcnto da 

cafeici.il·tura. Porisso, para efeito à.e exposição, ~ preciso ini

cialrncn te retomar alguns aspectos da produ çÜo cafeeira, para eu 

segu.ida., no 8eio do p.l.'OCess o ele industrieJ.izaç~o _podermos Sllblin.har / .. . 
::.:s condições ecol6bic:,.~s, pol:!t:tcas e cu.1-ru.rais nas quais se de-

senvolveu em seus pri~Órdios, a classe-operária de são Paulo • 

. Tomemos assim, d e início, a lavoura do c2~fé. Com.o se 

s~be 1 a ru.biácec. era cu.l ti vada .desde fins do sJcu.lo XVI.II, r.a.as 

de forma "dom~stica11 • sitretanto, nas .iJri;:;eire.s décade.s do s ~culo 
' 

.:.ax, , q_uando se dess.rticul;;:.;ram fas pr odu.çÕes do Hs.i ti 1 Ceilão e Ja-. 

va (99)e começou a crescer o conswn.o, tornou-se um.d lavoura co

nu:rcial. Das cercanias da cidade do Rio de Janeiro; e.s pl::mtações 

se estenderam. inicialme.n 1ie para. o Vale do Paraíba, reproduzindo 

al!, o rr • ..asc.:rn si s-ceoa de. :produção consagrüdo no J.-.ordes te açucarei-· 

ro, isto á, o la1iifl1n.dio escravista.· Com o tempo por~m, um cor..,jun-· 

to de· circu.ns·tâncias hl.st&icas concorreria- p:_:.ra a progressiva. 

eliminação do trab~iho escravo, num processo torilloso que simul

tâneamente su.prj.miu a escravidão m.is reforçou o k-ttifJ.ndio ex

portador. Dentre essas circg.nstâncias, ~ :Preciso assinalar inicial

mente as pressões exercidas pela Inglater.ra, a. qual tinha interes

se em -oor!ll.l.r os escravos um mE.:rcaào consumidor para su:.::.s ma.nu.fa~ 

tll;ra.s. Da! seu esf oz:-ç o em bloquear o dese.:.1volvimento do. trabalho 
1 

compulsório, e .'ndicion2.ndo o recon.hecimenm da independência do 

Brasil, ao fim do tráfico de escravos. iais J:U"essões finalmente 

dariam résu.l tado, (lU<U}.do em 1850 torna-se proibida a entrada de 
' . 

l99) Sobre .i;t ctes::.:.I'ticuL:ç:o da produção do Haiti veja-se Furtado,u. 
·•ForI!tc~o ~conômicu d·:> Br:::.~il11 

-· op.ci t. PG 20; sobre Java e 0ei1Üo 

consulte-se G...:.rdoso d e .... iiallo,J· .H. : "~~J_i t.:~li smo t~..rd:!oS , t-ese 
de dou.tore:.nmnt·o 11',CH U, 101\.:' . ..P, Cucrpin.s, 1975 pg. 51 e seguintes. 
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escravos no Brasil.. A :parliir da! o preço do escravo crescer.ia. 

enormemente, u ponto de anular qualquer compensação ..;:·oss!vel com 

o eumento da .jornada de trabalho. Com isso o .fa.zendej_ro passs.ria 

a viver um diler·:..?..: ou co;neça'V2. a "produzir" in~rnanente eeu ec

·toque de escrz.vos, o ·-~Ll~ irr .. plicru:-ia nuna redução cL: ·ca:-:ll de ex

plo1'8.çâo dos mESmos; Oll. a.mpliav-a cx.~t;er..si vamonte aá .i'res.s de c1.-;.l.

ti vo, enfrentar.do então o auron ·oo dos custos de truns.)orte. 

Assim, í'oi ce inviabili ~llldo o Bis tema enc.ravis-::;a en

tre n6s, unE:. vez L,tue a crescen·11e necessidade de mobil;Lza.çã'o de 

ca.pi tais pç..ra o ca fE! implicava muna dG:Smobilizc.ç!Q do CE"<1:)i tal ea

pat::..do no escravo. Con o tan.110 a propri eda1e do escra·ro ·foi ce

\iando em impoi .. tancia em relação à. pro ill'i ed~de da terra, usa vez 

\.i,lle o ri tm.9 .de ex.L·kinsão da cafeicultura, não· podia ser acompalu..1.a

do por um aumento d e llrOdtrti vida.de do trai.Blho escravo. O grr-:.nde . 

pro bler...1a de ra~io,nalização da. produção po.ssa a ser o do supri

mento de força de trate.lho, já q_ue esta vai se t-0rne. ndo esc~ssa 

00~11 o fim do trt';fi oo, em concre.dição com. uma oferta el~ tica de 

t '\. . 
erras. Ali& essa oferta 11 eh-{stiêa" jogou um papel ·i;C!mb~ti de 

entrave . à a.bolição~da escravatura, mrra vez que ~oter.cialmante 

.f'avarecia· a expz..nsZ'.:o das pequenas prol.)riedades. De.í a co·ntradi-

ção de permanec-:..r o la tifttndio ao m:::.smo t;eupo em '1,Ue se supri 1'1ia 

a escmvidão • 
• 
Quan:io as ·lavouras estavam em gr-cllde expansão, e (J..Lt&ndo 

os cafezais j.! ·se ·ea·cendiam poi. .. todo o Val.e do Para!ba, a escas

sez de br~ço s tornou-se uw. pr.; bltllla tão agudo, que o Visconde de 

h.i.a~ checei'"ia. L.lesmo a sugerir a impor taç:'.o de 11 coolies 11 ·asü{ticos 

em rezj.me de semi-seryidão para subsi tuir os escra.11-0~ negros ( lüC). 

~a.1 medida 1)or~r.1 , ~o se mostraria nece.ss;.'xia, pois o me.amo oo-
, · . 

Vim.ente de ex1m.n.sZo ca)i"taJista t,;p.c ay_ui ensejava o d csenvolviI!lOn-
.. 

(lüO) Cf. Fu.rc~do, u. : op.cit. pg. 147 
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·to da c<.:l.feicu.l;Ura, na Europa Ledi te2Tânei:>. estava desarliicubn

do a pequena :pro :n"'iedud.e c ::?.mponesa, cri ::ndo alt ~:.a "sob~po;.1ula

ç~o reln:tiva11 
.. 1ue,venào-se iJrivada de sell m.eío de vida -a ·cerra

ac:: h.,.1--ia enclÍ:=>.r.::;s ndo na e etigre.çê'.o p ;:::.re. a .iúll~rica, a possibili da.de 

de alcançar a condição de proprietár.io. Os cafeiclllto.res br:dü

leiros p-:x snü vez, souberam explorar prov~ tosamen~e esse desejo, 

uce.nunào com ei.:>sG. po :3sibilidade a1;1·:.:•vés da. dis"i:~ribllição de far··ta 

_propag.-..ucla .na .Blu·opa. A real.ido.de q_ue os esp~rava aqui no :Ors.sil 

porém., se mostrári.a ~ito diferente. 

_ Ocor~e c1ue, com. o café, iniciou-se no Brasil w:1 J.i.roces-

s O o.. e rÂ · ' l · - ~ - f · .... 1 - t"" -<:<.lJic.a v~~, ül'J.zaçao no ·6S.f>aço, e a i;erra, -~ue -a 1.iti en uo .Ll;..;.O 

possuía valor ve1l;;.1l, começaria a ser obje ·i;o de in·;;cnsa eepecul.açãc. 

z;le-

bf~s e, receosos da concorrência -iue os imigrà.l'l.tes l)Oderie..m re-

· presentar, nr.:o t a,rdaram em lJrecaver-se. Assim, ·em 1850 surgiu 

tambám a ºL-ei C.e Terras", á ·t.rav~s da liUal as terras devolutas e

ram consideradas proi:U.'iedaà"s do Estado, o qual. as venàia aos 

interessados, (.!..lte 3S adquiriam diretE'.Llente da União. Desse m.odo o 

acesso-~ .Pl'OPl .. iedade da terra passava ::. depend~ da. _posse pr~via 

ele a~rum. capi ta1, o que excluía na prltica ' quase todos os imi-. 
grantes europeus. Josá de Souza Martins, expressoll em frase ba.s-

• 1 

tante feliz, a síntese do processo. Para ele : " • .\ renda capi tali~ 

za~ no escravo transforwava-3e em renda ter.ri torial capi taliz,:.:;..

da: num regime de te!'.ra.s livr::!s, o . trab2.lho ti.nh~~ c:_ue ser ca·tii vo; 

num regime de trabalho livre, 2. terra tinlia. de ser cativa" ( 101). 

Desse modo, ~ no im;erior de um q_L1;..tdto. d.e ter.sões e di

ficulãades, \.J.Uando o país se esí'orçava por ada.p1iar-se às novas 

co;idiçoos ·econôr.úc ..:.;.S in ·:; t~·nacion.ais i m.;tostus pelo i:~dvento do re-
' . 

g:ime fabril, l::_ll.e o ·ti'a:b:ilho esc~avo foi pau.1~-~i.n~:unente se.c .. do ::3ubs

·ti tu:!do pel-o 11 trcoo.lho livre". nessa t-ransiçÜo co 0~·ulou-ne uma 

(101) Lfo.rtins, J. de s. : "O Cativeiro da .reri·a" Livr.Ed. C. 
:inL~1.n:..:::;, :.> • Pinlo, 197~ , ;>C. 32 



-61-· 

_;,Jeruliar foru1a de rele.ç~o de trabnlllo, o 11 col0!).~·~tQ''. Nela, a ;_.;.r·o:

dução erl:i . .:.(amili~ e não indi viduru.. O colono .o seus f:~~milie.re::: 

ficavc.n res)ons!.veis por um detcrm.imdo ntt::i.~~ro de l.)és de caf~, ·e 

em troca l"'8CebieJn din .• :eiro. Al~m dis~30 t:inha;n a ix;.rr:d.ssão de cnl-

tivarcm lUJ ..... ;. "roça" de subsistancia, o 'lue de::>o1E:rs.va o fazend.e:iro 

nos cu. stos de rcprooução ru:; força de trabclho. A emC:l~g~nei.a de tal 

i'orül8. de relações de trabalho .Por certo não ~e d eu de modo "paci

fico 11, er.i atendin:.:nto tf.nic:.;;.mcn te ~-s e:dzô.r.:.ci.:~s econômicas do modo 

de proã.ução • .A~ contr:~rio, houve int ens·ó deba:lie político, cor.:1 o 

entrechoque de pro_póstas mais av~:nçadas e r.iciis conservadoras • . (o

davia, ao :final, tlçaria os cafeicultores ruis "modernos" à tes-

ta do n~.urelho de :i5stado. O "colons.to 11
• se consacr~1ria assü.1, pois 

-.. 
ao ,,~esmo tEEpo a1 -...i,u.e alir;;-"n tuva no imiçr:.:m te o desejo de tor.nar-

se propriet~Q, atrr ... v~s do trabalho, pe.i."'llli tia· aos .fazendeiros 

contar cooi mão de obra . fixa. e abundant;e. 

Llss o :fluxo d.e mão de obra, ~ preciso ussin:~lar, p.rcvá

velment e não teria sido .:possível apen.~ pelo 11 poder de atr~.ç~o· • 

do colonatc º Ao con·cririo, e.qui . o~ Estado. jo0ou um _papel fundamen

tal, .n.e. 1:10 õiê.a em ou.e sLi.bvenci onou os e 1.lStos · de· traY'.sD orte e alo-- . ~ .. 
jE.,,mento ir..iciaJ.. dos imigrantes. Primeiramerrce, em 1870, o go-.. 
ver no provincial de são Paulo or{;a.nizaria. um s iStema de "colonias 

oficiais" em regime de pe'-1uena ];lropr.iedade, nss qnais os tra

balhadores europeus p:.::rmanecia.m sob a U.t tela do· ~s"liad.O por .at~ 

2 anos ( 102). Lia.is tarde, ao .:;;s ~;:-do competeria a1.>enas o fin:·n

ciauer1to do tri:tilS)Or.·te e e~loj:wmnto dos mezr.J.os. ~ dasneces~áii,.o 

ili. zer liUe tal "iP..,:_;er~nci:::. elo ~stado" foi de fWldamental im110rtan

Cia l}.~ra a fo1~ção de uri r:iercado de traOO.lho no :Brasil. 

i1.ssim, ·se ~)elo la.do da f'orç a . de tl."'abalho, ~o Ss tado 

coube ULl .~x.q)'el (~eeisivo; no .1ue diz re.:::: pei to à node.r..-:..ial.ç2'.°o dos 

rn.eios do i!Jr·oaução, sobre nsaiu-se o e.ntrelagarri.ento entre o ca~)i·c~~l 

(102) t.l~;.rtins, J. · de ~. : op. ci t. pc;s 64-66. 
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pri'Vado nBC).onc;J. e o capital fi .. n.n.cei.ro ingl~o. Uom efeito, ·~ 

uedida em t~tte os c~'lfez:..:is iara :Je.ndo abertos liO Oeste paulista., 

os w.~ ·cos de tr2-mpor·te subia.:n., pois o auma1to da. düi ta.r..ci..9. cn-

-tre as :fazendas e os .;,x>r'tre ex)artadores nao podia ser cou,;;Kns::ido 

cou bo.se nas m.odorrentas ·crop!!S de IAulss que ·t;rc..dicior.ala; nt e · t;ru.:.1!! 

portava1 o pro.du.to. Desse modo, a ássociz..ç~ e.ntr~ o cajital ca

feeiro n2cion::..:l e o ca:~;i ti.:ü fin:'·11cei.ro ingl~s ap~u-ece como d eci-

os· e.nt;raves re•).!.'Csent::idos 'Jelo tr;..~ .-.s .orte. Com - "' " 

isso, instalou-se a rede .:t'er.ro vi.:!rla puulis ta, (1ue r;e.ve seu iní

cio com a ligaçZo eu.~e ::>ão Pau.lo e ~antos an 1867, aGrc-lv~s da 
N- ~ e ou1parllia in,c le~a ::::e.o Paulo Railwa.y. Da.1. por di ~te, i)ene trando 

em leque p.:i"'a o oeste e para o ~-;orte {terra-roxa de ~beirão ~re

to), as linh:.::s se: sn.cede.ram, de tal modo que ao finalizar o s~cu

lo llX, a Província contava oom 3.375 .kms, incluindo .. se aqui 

P~1ie da im.;.:x>rtantíssiwa "D.Pedro II" , aillal "Cent;ral do Brasil!t, 

<.1.ue, vi.ri.do tamb~m do Rio de Janeiro ligou-se com ..>Üo Paulo em 

1877 ( 103). 

Com a fe.n:ovia, os aistos de trans_Jarte do c~é ch~~

g~ria; a ser 6 vezes inferior ao do representa.do pelas t:rop~=•a de 

mulas (104). O tra'l não scS tran.s;crtava mci.s ripido, como ta.o.

b&m exigia menos mão de obra, contri buinoo para a conservação do 

.Prowto, e elevando desse modo consideràvel.men~e a taxa de acu

m~çfZo. Assim, as ferrovias, ~camrirun por auxiliar na extinç~o 
. . 

do ·trabalho escravo, umu vez q,ue, ao possibili 1,;ar UDla rL!pida ex-

pansão das fazendas im)u.lsionava tuna demanda ãe força de "trabalho 

qu.e ere. im.1X)ss:!~el de ser a:t;endid.a pela escravidZo • 

.Pelas razões acima exi:ostas, :;i. cafeicultura exiJeriru.i:;n

""liaria.1 sobl'Q tudo de.;.Jois de 1670, um enorme crcsciLl>2ni;o. Cora o .c;s-

{ lü3) Azevedo ,A. de ; 
le rei'"io.nal" op. cit. 

Pau.lo, de vila quinh:n"tista a me'tl'6po
.33 r 

( 104) Silva, C' 11 " ' #W "~ .p • • ·- • du . .....: ..... : ...:.='7l~:nsao ~eeira e orlT3ens e.a in sc"'-.a no 
Br:lS 11" Ed. ~lfa-oms...::;a., ::; • .Paulo, 197ó, · pg.' 5.8 



~ado su.bvencion.~nõ.o e. iudf;ra..;;ão e o c~0.pit:EJ . .fil:.a.ncciro 1Dt:;lt~.J fi-

, 1 -d b . d nru1ciando as ferrovias, os obst<.:.;.CU os ~1 rr~o e o .r·a e L'leios e 

tal c~deeiro r.o.u eccnomia do p,l.!s. Por sua vez, com o color21;0, 

atra:C' '.In-se os io.i.;r~tK. Entre 1887 e 1930 deverié.i.m en.t1·a.r nü 

Prov!nci~ de são Psu.lo, nadu m.enoo do que 2 aill1Õe.s e 500 mil i

mi.:..;r~Ines, incluindo-se aqp.i cerca de 280 mil ne,cion.qis de ou.

tr::~s ~rovínci ...:.s e . 85 mtl jn,;_:onE:ses ( 105). A ili ori:::i. deles contLt-

' ;J • -t: li D·. . 1° 0 7 a.o era cos,pcsta ue 1 .. ~J. 2.nos. e '-" ) a.. lSl:; 

eia cerca de 300 tail i ·caliRncs, vindo a. seguir em im}artancia. ·.:s 

espanhóis col!l 300 mil e os .;.1ori:t1(.."'..1. e::;es com 26ü mil ( 106). 

com ~f ai to sii;nifi cc:;.t;i v:oo _por si s6s. 

Lius c:u::;.ndo corn.pararr.os a evo luçZ1.0 da po;n1la.g2:0 da ?1·ovíncia com e. 

de sua Cavi·tal, 2 iz::~em dr-.s notávc.:i6 ti .. ::.u1sf'o1~mações í.l,UG estavam 

se O_..)erar.ido fica mt:ds ri.itida. :a~.s ta l.enibrf:...~os •.iUe a popllla.r.;6.o a.a 

Provín~a c1ue em 1805 ~ra d.e l,C4 m.ilhÕ0s, ~ss.:.ria a 2,23 milliÕes 

já em 1900, ou seja, mais do q.ue dobrot'l em apen~ 14 anos (lCtl). 

1.r:uanto à Ca)ital, sobr::. tLtC.o a· t.!ltima d~ce.da _do sl!cu.lo seria de 

5rande crescime...'1to: 65 i:iil habitantes· em 1899 e 240 mil em 1900 

( 108). 

Vivia-se lUíl ·turbilhão, e o desenvolvime i...to da economia 

pau.lista acabaria ~e ref latimo no ph::.no insti tu.cionaJ., e.o impe

lir a tran..sf orms.ção do Tm..:-~ário em Reptfblica. Foi sob!'e illdo ãepois 

de 15SO q.tte .se assis ·ciu. a um grande incremento r.i.0.s ex.::)ortaçÕe;::; 

àe caf~, como tamb~m ~1 insta.1:3.çno das prim:~r-,;<S .indds-crias. Aq,Lti., 

dever:i. L;lil imbricar-se· dl~,,·. s fc rç,~ s de scn:tido s distintos mas ... :ue, 

conjll!lttu. .. ::tl.nli"'n te co~1bins:.d[:S, :ie som:::i.ri·:;n no s~1;id o de expandir 

( 105) Cf. C::ino, w.: ' 1 R~:!z.e~-Cl~~nc:~üraç_,~o .. iP~~i_9;1;._e.:::__~.!-~.:i~l<?_ 11 

~d.Difel· Hio-S.?::!Lllo, 1077 )C• '~u e secs. 
{ lú6) Cf. B~l-tac;lia, V.: 11 O Bi:drro do B:c.is 11 in J or.n.al da '~Erde í/ 12/ 81 
_:)~ •, 31 
C! .. 07) Cf. 1~zev~dó,A.: 
(105) Ibic.cm Pl!• 36 

11sZo Paulo: de • vila ••• •º op.ci t. pg. 36 
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a acumulação capitalista. Uma procurDJ1do c-: .. .:,~·e.r!.volv.:;:i:.• a estl,ntttra 

expvrtadara herdada do passado -o la ti!'~únio Ci:ú'eeiro-; a ou1ira 
• . .... . , . d . . . . se esforç;;;.ndo :lor fazer crescer a.:u~ a m .. ·..is ra.)1 o o 111cJ.p1eni:~ 

Ifli·rcado int.Jr 1:0 - a i.rldLtstJ.,ia-. Ambas ew.bora almejas:;; em nerca.d0;3 

ã.istin"tOs, nesiie mvmento, es"tav.s.m en1irelaçada.s _por um Elrra.11jo 

funcional que ris ·coruavam complemt:ntares. De um l::.do a i.ndds"Gria 

llasc.~m:;e,fo1~noccnG.o u~-~u.in:.s de beL:..sfici'"•s::.nto C.e café, sa.c2.ria, 

e ofici.1t.:s de re .. :r.ros úos t;rens, fazia auuen tar e. rentabili datle 

das la\rouras; de outro a cafeicultura permitia. fimr..ciar a im..;;Jor

tação de mlquinas pa:-a a indiistria, com as rendàs uu.fer.i ãas pela 

ex,Jortação. Com. isso, o 11 cor:1.ple:x.o cafeeiro" ci.cab.=..ria torr..ar:.do-.se 

o merc~.do para a ir.i.dústr:ia, tun.e:-~ vez que o ccnsLU:.o dos bens não 

durJveis lJl." oài.zidos j_Kla i.!.1dus tt-ia textil e r-tlirn.,:-n tícia recai-

ria principalmente sobre os ••colonos11 ( 109). 

Esta iniier ligação p(.l,du.rf;..ria rior T.odo o pe r!odo em y_ue 

a indústria iEri:lC.r.eceria subordinr!da a.o ca1_;i-tal cafeeiro o c:u.e, 
. 

uecu.nào a maioria dos autores oco1·reria at~ por volta de 1930. 

Durán'ce ease 1iW..t.JO, u f'i.;lll'a do ir:-dgrant.e tr;ria um papel f\tnà.a-

men tal, pois o europeu f acneceria elementos tar1to para o cs.f~ -- 

-colonos- qu.9..Ii. -w para a indLfstr-ia -operc':..rios e tam.b&a. industriais-. 

Neste · caso dever.1os ~Gistrar um ponto conti--overso, pois 
1 

os au.tores diver~em C".i.Ltanto às origens do em.1resariado industrial. 

Para 'i'/arren Dean por exeuplo, os llll.~or~advres foram os pioneir·os 
J 

mais iml.x:>rtantes de noss& .. in.dus trialização'. :t;ia.migonian, ao con-

trc.ú-io, juJ.ea que os imicran.,tes teriam . ..U.do decisi ·l'os. Para · -/i~

son c~.no e Jono M:uno;:;l, o sttbst..-;i.;.1cial do c.:'.pi ~al indu.s trial se.ria 

repi·esr::ntHdo por um ·• iirr...a.sbardnmen.iiO 11 do f1!·61u-io c,api ·t;~ cafeeiro. 

Não pro ~i'fnclc.ndo e de:nt;rt::.r em ,.\')Ol'TIH.u.1.o.r· es, ler.u.brw.1os· cor,tt..u.1o ,. ... ne a. 

p-resença de c.:4' .:;icul-cores .llú. dii-·cção de brmcles ii'ldÚ.S trias foi e:~

pressi va., com.o ~ o e<~"'~so por exEl.ilplo da f~brica s ... u:t'A!'...a.,J sitt~da 

' (109) V~ja-se a rcspe.ito Muraigonia.1.1,A.: '~ O -::>rocesso de ir.·51t ·<2·ia-
lizaçã~ .. e!'! .s ••. :t:;~lt.J..211 in Bole'ti111. P<-"Jllis ta

1 
de Ge()6rC:..í'i a ~·;.Gi:m;;· ·-· 

n2 50 warço l~'l5 • 
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no Brás e criada em 1035, a qw .. J. nos se cores de <.::.niagem e lã· .::m

pregav-~ 950 oper<trtos ( 110). Tal fábrica pc:.i""'ter...cia a. ... -Ultonio .ll

Vt'.rcs Pe..'11;eado, o.o w.:sn.o taupo cafeicultor e industrial. Desse .210-

ê.o, eubora a sesuir .:cu;_;uns ic..i.crMtes se sob.re~s.::~ium, como r.:a·.;:;a-

· 1.-a.zzo e Jdet por exeo.plo, ptt.rece-nos <-1 ue no inicio, ao m.eno:.; <3S 

grandes f .. ~bricas tin.:·.am origem im.edic. ta no Cl?.fé. 

Saja c-:mo for, o fe.to ~ que a in.dustl"'ia troLL""<:e grande 

impulso ~ ur bc.nizaç~o. Sir.11..tl t!lnea.!l'.ente, r-.s os:i.ores ci d:~'d cs do :J2.

ís experio.ent ari am um~ e~ctrc.o.i:-clin.;;;Ú'ia moà. err.d.zaç~fo e r;i seLts ec1ui-
r D 

puuu::ntos. Stn0"irian: os serviços de tra.ns)orte cole'tivo, os '°ndes 

de tração c.nir:.iá.l priuci ro e el~tri ca depois, cor;io ·t<-A:1tb~o o tel~

Grafo, o telefone, e a ilur.:inação a g~s e <:. eletrici da.de. Er<:Wll 

melhorsmentos c~ue contav~ c001. ·o fi.n::mcianento externo, sobretu

do ingl~s~ uma vez c~u e este :fE.SSOll a se interessar 2elos custos 

da urbanização à m. eàid a er.1 :.,,:,L1e os fazendeiros it".m. se torr~r.:.do 

more.dores urbe.nos p·::.rmanentes, w funç2o das exigancias comer

ciais êlo café principalm:;;n ·te. Com isso a vida urbana. tornava-se 

mç.is animada, j<(c.;.ue a industria trazia para. a cidade novas ca

madas sociais esser.:.eialmente urbanas: a bttrguesia e o proletar.:j.a

do. Em conseq_u~ncia, o eq_.uilíb.r:io e a ten3ão entre ca:Ji tal cor:.1er

cial e lc:tifúr .. ãio de uiu la.do, e capital industrial de outro, i;e.r

minaria por refletir!..se na organização esi:e.cial da cidade. Sur

giram assim simul tâneamen -1;e oo bairros aris tocr!.tico s elegantes 

que abrigariam CE.tfeicultores e industriais -estes localize.dos de 

preferência nos colire.s- ; e os 00.i~ros operG.r.i.os humildes, que 

Ocllpariam sobretudo t:.s b..;.i.xadas ala.5adiç~s ·do interfl!Ívio Ta.r.a.::.~

du2.tE!:!-'rie'tê. !{esse Llulll:.:n-~o, e h<~.irro do Bi·~s viveria incenso 

crescic..:.n~o. Situado no ponto de oonfltl~nci.a das duas lilais im _.or-

t:...:.n Ges i\:;rrovi.t:.s do ).:~!s - a D.Pedro "II e a ~ .P.R. - , o Br~s 
##" 

estaria í\.::.C.ado a ·se 1;0rnar UL1Et espécie de "cen~o n'3rvoso" da .. 

(110 ) Vcj~.-sc Torres, l\I.O.T.!J.:01). ci t.> p.gs. 162""."163. 
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V<:i.-se atraente para as indL1.S -crios • Graç:as a el<....s to.mbém, o Brás 

tornava-se ponto de irradiação dos colonos que, vindos de Santos, 

passavaui pelo .Br;.r.s ances d0 ru.r.aarem lx;.ra zs fazendas de caf~. 

Tal situação ±'orçar.ia can. q_ue a "Hospeda.ria dos Imi

gr.;..ntes", si"tus.da no Brla, iniciasse seus truoolhos ainda com o 

pr~dio inacabado, l)Ois ~Ll 1837 a imssa de im:i,grantes . jt{ deixava 

a antiga hospeà?.ri.a . do Bom. Retiro sen condições de :f\tncionamcnt.o 

(111). Construída sob os ~usp!cios do Visccnde de Parn.a.:!m, cafei

cultor e ent:O govern:.dor da Província, a "Hos:p.edaria dcs Imi(;ran

tes" tinha c.:pacidade para 2 mil pessoas, que al! I1cavam por a

"'i;~ 8 dia.s. Ela ainda hoje ;_Jode ser vista no Bris, na rua que ho

me~geja seu construtor. Com ela, o Brá;s tt:ria como q_ue completa

da a infra-estrutti.ra btfsica. qtte serviria ·ae apoio à urbanização 
, · 

poster iar. 

O bairro converter-se-ia então num e;rande centro dis

tribuidor de força de t;raba.1110. Os fazendeiros enviavam encarre

gados p::. ra contratar trabal.J:1adores na "Hospedaria" e leV'~-los pa-. 

ra as fazenchs. Ap6s ac:;.uelli construç~, o Er-~ registrou um cres

cimento impre ssion.~te. De 183ó a 1.890 IE- ssou de 5 .998 habi tantas 

para ló.807, isto t$, o triplo em apems 4 anos. Tres anos mais 

tarde nova duplicação, chegando em 1893 a 32.387 moradores. Nu.m 
• 

período de 7 anos, um crescimento de na:la InGnos de 6 vezes (112}. 

Tais ru!m.eros nos d:o bem a idaa da urbanização apressada e sem . 
planejameuto que o Br6.s :pa.ssal"ia a vi ver. Convertido em verdadei-

ro "acampamento d~ força de trabalho. ici.gra..'lte", o Brás....estava 

conhecerrlo a sua primeira mudança estr...ttural, ao .·deixar de ser um 
• subt!rbio .ruraliza.do, _µ:. ;, ra t.>.rnar-se um v-ç.!•dadei i.-o tx:~i·rro ind us c;r:ia 1. 

Tal e.daptaç2:o certarnent e n::o se fez "tle ire.e dia to. Ao eoiv.trário, e-- ---xiciria a secuir ur1 crande esforço na inst;.llaç~o dos eqtJ.ipamen tos 

------·· 
(lll)Cf'. Reale, := . :"Br~s, Pin'.:ciros, Jard:i.ns" 3 Bairros, 3 Mundos 
Lvr~ Pioneira.Ed./Edu.sp, s.P~ulo,1982, pgs.19-21 

(112) Cf. Torres, ii.c.'.l!.li. :op. cit pcs 91e112 
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urbanos, os c.i.u.ais fiC2.r;Jr•:. n~l:::::ã. vumente defasados em relação à. ve

locidade <\ºm que se deu o povoaJ.ne nto. 

O que se· veri :ficou a seeuir foi, inj_cialmente, Ulll2. ripi

da subdivisci'.o das anti_:ras ch.1caras, em lotes de tanan:.ho urccno, 

o.s ;uais, fu. turam cnt e e eri ao ocupados :pcl a popular:' ão operáriu ~iue 

cres eia em ri. trno aceleradoº 3n. rE'.zão da verdadeira "escassez de 

.hn.bi·t;e.çÕes" 1)rovocada. pela imi[;ração, te-is lo~es eram. Jvidamen te 

disputados, fü:mdo origem à "especulação. imobili:rria" entre n6s. 

Por diricir-se a u.ma. j}Ol:Jlllação d e pouco .. s recursos, tais lotes 

eram. evidentem:·n te pe(1uenos, e ps.eos a pr;.:;stação, o 11ue termin:.

ria por de·ccrminar ~ tipo de .h..9.bita.çã.o e urbanismo b:::.sta.nte pe

culiar. A medida em que o Br& ia se tornando um bâ.irro indus n:-i

al, surgiam ta.!:l1 b ~m s iL1ul tB.n.:~ ara.ente as "vil<.s" , " cor ti ç os u e 11 c1u. j_n

talÕes 11 que caracterizariam de forma rnarcan~;; e todos os 00.irros 

oper~ios surgidos no pd ... Íodo: 11oóca, Belenzinho, P~ri, :Bela Vis

ta, ,Barra Funda, Bom Retiro, Liberdade, Cam.buci, .lgua Branca e 

La1)a. Todavia, parece-no·s que no Br&>, em virtude das ferrovias 

e da planura do relevo, o urOO.nismo apoiado nos ."cortiços" e 

"vilas" ter:ia sido ma.is e~pre ssi vo, podendo-se dizer que aJí te

ve seu foco irradis.d,cr. Essa população predomin:c.:.ntemente operát"'i.a 

passaria a habitar preferencial.mente casas de aluguel, uma vez 
' 

qu.e te.l investimento tornava-se rentável para as pequenas pou.

panças oriwidas do café e que ainda não confiavâm inteiramente 

nas possibilidades da industria. Por essa razão, não foi mui to 

comum em são Pau.lo, a construção de vi las oper..,.rt as no es ti.lo do 
- 1:. . . 

"cottage11 i.ngl~s, isto ~. a vila mnstru!da. ao lado da fábrica e 

pertencente a esta. Isso se explica 1:>elo í'ato do "cottage" í'un

dar-se na ·p .. :eocu_pação em fixar m.ia mão de obra relati v~.men te e$-
..., . - , -cassa, o ..;:ue nao ·::>correria em S30 Pau_o, uma vez t1ue a imigraçao 

estraneeira:· não s6 supriu. as lavouras de café como também foi 

Sllfi ciente p:::..ra a ter.der à dems.nda da indl.ts irialização. Além dis:

so ;· o 11 coL-ta5e" represen·tava 6bvi amen 1.e um r: .. u.mento nas exig~n

cius de capitzl inicial, o que r..:lo estava à disposição dos pe-
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Llllenos investidores. Nesse senti.do, as vilas. oper.árias a.o estilo 

da 11].la.ri.a Zêlia" no Belenzinho, ou do. 11.A11ti.rctica11 na J.roc:Sca, pa- _ 

.rece~ ter consti tu!do f.ntes a exceção do que a regra. A pe(1uena 

.._moradia de altl[;uel, o "cor·i;iço 11 e a "vila'' erguidos iielo pe::J1_~10 

investidor, .res_ftond:.;.riam ao contririo, pela .::;rande maioria das 

habitações no Br·~s e derJais b::irros oper!.rios. ·ral era com efeito 

a cori·espond~ncia cn t.re r,1or2~dia alugada cono b_pção de investi:~:0n iD 

e o grau de acufilulação atiDt,--1.do no per~odo(ll3). 

Os ncortiços 11 , "vilc.s" e 11 C:i,UintalÕes 11 ,~eprGsentaveJ!1 va

~ações de um i;i.c::smo padrão de com trução colt::-civa. Possuíam os lo

tes um for ui<?. to rct:;..ncular,var.i. a:-.do o ~a:Il2~·1.ho d.a en_-i;ra.da entre 5 e 

15 me ·tt·os e os fundos entre 20 e 50 metros. Os cor ciços de fmn~e 

menor possu:!am uma eri trada lateral, os maiores uma en-crada n-o melo ,., 

ou duus laterais. AlgLu1s eram cons cm!dos ED forma de ferradura, 

Olltros ~ram s.ssobradadoo. O traço comum entre eles era o alinha.mel

to de quartos ~e.mi.na.dos, di spos"tOs or·togonalmente em relação à en-
\ 

trada, e a presença dF.· bsn.ileiros e tanques de lavar roupa coleti-

vos. Embora de alvenaria, tais construções encerravam p.roblema.s de 

salubridade, como 01..á insolação e ventilação, agravados pela eleva

da ãensiàade de ocu.p.:..çâ'.o, um.a vez qu_e cada 11 cortiço 11 abrigava inú-
.... 

meras :f'ar:úlias, em .Pequenos qu.artos-cozin.ha. Tal. organização exi-

gia assim, o estabeleci.manto de mm estrutura c~muni tária elemen

tar, como _a di vis:o do .trabalho qucnto à limpeza dos banheiros pa· 

exanplo, onde cada dia uma fam!lia .ficava res_pons1vel por sua hi.
gienização. Esse embrião de sentimen~o comwlit.1rio era soldado 

tEJUb&i1 pela individualização de cada ccrtiço, os quais possu!am 

nomes como as rn.a.s, algLtns dos qu;.is aliás, b;:; s ta..n-te sugestivos. 

Assiu1 poi" exem.lJlo, entre os cortiçoo assobradados podemos regis

trar: o "Cr-.stelinl10", o nB;;.stimen"to de Roma" e o "Nl;\vio". i~uanto .. 
aos "quintalÕes" -cortiços de entrada me.is larga e de duas filei

ras de L.:_uartos- os mcJ.s famosos foram : o "'~uintal dos Espanh6is1l 
... 

(113) Veja-se BondW.{i,l~.G.:•ii-fubi-~açã:o popu.L~r: contribuiçí~o ç.o ez
t1.ido da evoluçáo urb::u1:i de s.Pau.l.011 ·FAU-USP, 1981, s.Pt1ttlo, mJ.1:ieo. 

pg. 7 
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o "Quintal. do Sco_peta", o da 11~2.riuc...lia11 , do "C."ll'voeiro" e do 11 .;;)i

lllâo". As vilas por SlJ.a vez, aindu hoje são num.~osas, e embora 

possu!sseíi.l entr8.da coletivu p..~ra 0:.> mor~;.d0rcs, 

dôn.cias indi vidi.:..cis, mll.i tus. vezes com sobrados e ror~c;iros inter

nos. C~rtamen ce devid.:i a seu l:.eli1~ pa.dreo, essas vi.L.s .!"eras m.c..i~ 

ret:i.s ~entes ~s demolições do ciue os cortiços, que todavia ruo de

szparecere.m. Vilas 001:20 a"Yayd" ou a 11 Helo!sa11 na rua Visconde 

de Parr.~:!ba, ainda .hoj ~ são 1'11U'i to habite.das, abriGs.r..do cada U.Cé'. 

cercà de 100 mor!ldores (114). 

Esse 1)<='.~rão habi tacion.al, jç{ por si conci;;ntrudo, funda-

do r~ cz-rência. de e.s~;2.ço, u11:i t -2.:."i cl. de construção e t<?cnologia, a

c:.::..OB.ria 2-'r f;ei. .. ar, p ·.Jr sua repc tição, um p;::.drão urb:mo horizontal 

e coucentrado .j1e tinha 110 bond~ e su.a. cons9lidação. ExiginQ.o 

custosa. implan'ts..ção, o ::;i siiem;;;. de bond~: s -só era. vi i:!vel r..E:dia.nte 

·ur:1a utilização intensiva do · mesmo, o t.1ue iilibia. a formação de lo

teamer ... tos distantes (ll5). 
-Um -relêvõ L>a.ix o e unido, U.:.lZi oru.l:)açuo horiz0ntal e 

cLnss. alir.i.l'~~~da pelns li11J1us de bonde e pelos t.rens, tudo isso 

gera.ri a. uma pa.isa.:;ea urba...'la caracter~s ticat de c.:;..sar!o bai.X..:> e 

compacto, colil ruus es -trei ~as, e cl:&s.minla de f .:!b.:.:i. oz.s pen ü ll1w1do_ 

aq,u.i e &.l.í. Desse mo~, i;. pass~en do s.~culo XIX para. o X:X ~-
. . 

car:ia . ~ mudança esiirutural no b.;tirro do Brás, uma mudança de 

escala, onde nã0 s6 se registrou cr2sciraento demos;r<!f'ico, COrüO 

também diversificação fü~: funções e e.quisição de numerosos melho

rauentos nos equi.:.J~ntos uroonos. Mais precisamente ~1.tanto a ea

t;e iltimo aspecto por~m, é preciso ressalvar c_;.ue_ os e~:ui1)~entos 

e serviços coleti V0'3 ev..,ltt:!rani c:...~is lent.::-.mente, en contraste cci:-.1. 

a. :::-a:;idez -do ,i.>l'O... esso de edificagão e r~tal.hamento da _p:::oprieC.n.cle. 

( 114) C!f. Gimenez, O. : , "ü .B.ürro do :Br:J:.:; 11 
, S. Paulo, 1959 , iné-

cu, ·to, . . 17 LUL'le o• .PC • 

(li5) Vej<.:.-se :Sonduki,H.G.: o_p. cit. PJ• 5 · 
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ram a ;:;e e~:·Gend.:::r pela.f..i rLl.8.B ·;zoai;:; v::;.r· ~.; ai:J a R8.J:1Cel P~atano.. Ha 

Visconde de Porndba em 1899 s<S ero.m encon-6:-aclz.s :;i;:;; calçt!.dú.S, e 

a.s ru.~:.s :.;ecu.i.'1.dtria~ do bairro eram cb.:Jsi:fic~d~ pelo· jor.nal ·1Fc:n-
. ~ , 

... -·"'lll,..,,, C0" 1 0 u.,..,.,._, ,. fc:i· .,. .,. cbr..1·-=- ~:i. d·"' . , ,., ,. , .~ ~-.L_ti'dpq o 1' "" ·J"Y•~ ., -:-: i"cq·11· · ..... ~-~· ·· ~ . ~ ..i.\..L....M y <.;.e. .. ,, •"-' "-4.- "'"'!' ~,;.,..IL..W, -t -· ~ . ~ .... -.+-:."' -- ....., __ 

( 115). \..' culçamcl1t o coG1 P"-~.ralelepÍp3do o;; alc~.nçari-S. eu 1891 a;;;,; 

rtus P<:.ulu Sollza, S::a1.ea Ro.:.;a e Güzu::n.ctro, ms o.i.cds. oa 1912, ;:;e-

cu.r .. d.o o tcst'e r.:::u.l:h.o de L.A. G.:il'fró 8.S l'U:.:S do 1:-a.irro co .:.::ti nus.va.:u. 

eíJ. oua. rr.aioria 11 3 6:1 lLlZ e sem p::lvir.ic.:ntação 11 (116). ~ CLU'iosa sob 

eBse az~ccto a obcervução da his cvriadorD. J: ... ntonia Fc.rn:J. ncla P.~: ... 

'Nri5ht, .se..::;undo a <..1.utl, .:. crise econôuica de 1393-97 a ·;illtiill a 
, - _,. 1 • - ... 1 ,, eeono:i:.ia, .P:Jl'Ciil n:::o l'eire~ll a ur.J,s..nizn.;:uo de Sao P<..tLuo. :;::; o J3l."'"~s 

pur tic:...:ilrr.~c.n·~e r·e,;.::1" e;.;J ~1 ta u.;.ra exceçã;.>: em 1394 foi o b::ürro ll~l.~ 
. . , 1. 

a.,Jrezan;otl L.:cnor .mu"1cro de _pl"t:di os novos. '-.}.na.nê.o es ·i;e5 crescin;n 

rapifü.i.r:Ente no resto da cidade, z;,ias a partir da:! começa a apreser.i.

·!;ar Lt.rrla s.celeração nos w. eliio::camc.ntos públicos e arruaruentps. Ao 
i.,i.Ue tnoo indica, paGso.C.O o w.ooa.1.to d e mclor ebulição no cresci

;:.iento d~:.Oór'{t.fic o, lilli:lHdo o bairro pa:;;sou. dos 2.308 ha.bi ts;...;.tea 

de 1872 -o ,: . .ra o:.;;. 32.337 de: 1893 - ·:Jer!odo em ,·:ue entram em funcio-. - . 

nameff'c;o a ''E;:; -~ação do ~forte" e a "Hos::1eda.i1.a dos 

demanda i>Or terrenos e h:.::.bi '.;ações cederia eapa.ço 

Ir.:i.J;ra."l.tes'- , ;:.• 
... :t! em .rclaçao "'i 

deuarda par eq_uipament os e serviços de uso col.e ti vo• Diga-se de 

passa.,sem , a prcced8n.cia tla habitação sobre oo equ.ipamcntos ~e 

revelaria. a partir daí coI!lo ur:..ia caractor!z tica fnndamenta1 do 
. d k • ,.. b l lJl'ocesGo e W' 1 • .1ú.1."1.1znçao rasi e:ir o, p .:::..r l;iet.1larocnte n :.=:s i:;;ro.nc~ e s 

cidades (117). 

Da quals_uEX modo, $ fon_s oso reC,)1ilie:::er c1ue os e;::forço:; i\ 

( 115) :E.::·ti·:J.!do de Hall,H .1.:. e Pinlieiro ,P .s. : "A 91..:J.nze oper;~ria 
no Brasil •· ed. br~~si1iense, S.PG.ulo l9tll, iJg. 24 

( 116) E::: ~r~.ddv d e '~orrcs ,r:.c. ~ .1:. : op. ci t. PS 155 

(117) f;ob.:co o:..: 0.:..ni;.~u.:an.tos no Br·(i;:; vejo.-0e: ·,lri.sht,A.F.P .• de A. : 
"Um enf0.:.:_u.e sic l.iêr<lco da n:clH.:11.iz~'"lçZo tlo Brás e acljaca.u~ü.:.s no i'imü 
do séc. n;-:: 1 in R~vista de Hi ;;'tÓria nQ 102 vol 51, J..975, S. l\.~1 ;,lo 
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no sentido de WW:i modernizaçao dos equipamentos foram consideráveis. 

Assim, em 1872 deveria entrar em fu.nciona.meri-iJ.:i a Sá.o Pau.lo Gás Co., 

financiada por ingleses, dando in!cio à iluminaçao a gás (118)-. 

Pouco depJis em 1877, organizou-se a Cia. Cantareira, responsável 

pelos serviços de EÍ{su.a e esgoto. Um contrata entre essa companhia 

e o governo provincial estabeleceu a constru.çao de 6 chafarizes r 

nos pontos de maior concentração, sendo um deles aberto no Largo 
• j 

do Brás em 1860 ( 119). l.lUanto aos bondes, os de tração animal co-- ~ 

meçaram a percorrer as ru<~ de São Paulo em 1872, e os el~tricos 

em 1900. O Brás foi um dos primeiros lugares a reçeber os benefí

cios de ambos os sistemas ( 120). A partir de 1873 ~oram construi

das 3 pontes sobre o Tamanduate:!: uma na Tabatingu.e.ra, outra na 

Ponte Preta e outra no velho mercado (121). Pouco depois! as ru.as 

Paula Souza, Santa Rosa e Gaz8metro recebiam paralelepípedos, e, -

ainda um pouco mais tarde, entre 1900 ~ 1910, a avenida Rangel 

Pestana e seu. prolongamento -antiga Intend@.q..9ia e atual Celso Gar
cia- recebiam arborização, bem como as ruas Visconde de Parnaíba, 

l 

Carneiro Leão, Monsenhor Andrade, Bresser, e, E! claro, o Largo da 

Concórdia ( 122) • 
' 

· , Tais melhorame~1 ;;;os nos le_vam a concluir qfre, emqora ex-

tensi vem.ente "'~:-os equipamentos urbanos não Óhegassem a tõáós os mo

radores, ao menos nas ruas principaia houve uma profunda'al.tera-

ção qualitativa, com o bairro perdendo defini tivam.ente seu antigo 

aspecto rural. Contando com saneamento bi!sico, trans~orte coletivo;

iluminação e até i!rvores, as ruas principais do Brk acompa.nhav-m 

a modernização pela qual pas~va o conjunto .fª cidade. A rigor, o 

~nico impecilho realm.ente grave que persistia a se.parar o Brás do 

(118) Cf. Torres, M.C.T.M. : op. cit. pg 122 
(119) Ibidem pg. 122 
(120) Cf. Gimenez, o. : op. cit. pg 79-80 
(121) Cf. Torres, M.C.T.M. : pg 172 
(122) Ibidem pg 172 
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conjunto da cidade continuava a ser as enchentes periódicas do 

'.ramanduateí, já que, de fato, os trabalhos de retificação do lei

to do rio e aterr~ das áreas encharcadas eraJl!. __ ~ito custosos. De 

tal modo que as obras de saneamento da Vt!rzea do Carmo iniciadas 

em 1872 quando da instalação do Gazaa:e tro, scS puderam ser consi

deradas concluídas em 1914, portanto mais de 40 anos depois. Por 

outro lado, o "Parque D.Pedro II" que, como ~~ra paisagística de

veria completar o saneamento, s6 depois del922 seria terminado. 

D~rante esse lo.ego tempo, a Vlirzea encharcada do Carmo seria ob

jeto de preoc'upaçao constante àa administração pµblica. , 
A primeira melhoria importante data da administração.de 

Joao Teodoro (1872-1875), quando foram._ ajardino.dos - os barrancos 

do mo1'ro do Carmo e construída a "Ilha dos Amores-", um local a-

prazível apropriado para "banhos, esportes e diyertimen tos náu~i

cos" (123) que posteriormente seria in~egrado ao Parque D.Pedro II. 

Em l9i4, o então prefei\o, Dr. Washingto~.IJ.ús au~orizaria a cons

trução do Parque, encarregando os paisagistas :t·ranceses Bouvard ' 
I 

e Cochet, os mesmos que desenharam os jatdias do Anhangabaú. Ini-

ciadas as obras em 1918, tiveram seu t~rmino . ~etardado, em vir.tu

de, de u.m lado, do pr6priÔ tamanho do Parque, cerca de 10 v~_zes · 

maior que o Anhangabati; e de oatro·, às dif:Í.cllldades ,:ii:6p.rias a 
/ 

um bairro pobre cuja população tiilha .pouca intiaência ,nas decisões 

administrativas. Al~m disso l.918 foi um a.no em ·que grassol.l a "gri-
, -

pe espanhola", que atingiu de modo particularmente grave o Br~s, o 

-1lle contribuiu. para retardar o t&-mino das obras. Batizado em 1921 

como Parque D.Pedro II, ele no entanto nã~ficou concluído naql.lele 

ano em que a cidade se preparava para comemorar o Centeruú-io da In-
' . 

dependência, mas alguns anos depois, sem que seja possível deter-

minar com precisão quando (124). Seja como for, a verdade~ que 

o Parque aci?-bou. sendo para a época, um llUio, e a.tá um >:requ.inte de 

(123) Cf. Torres, M.C. T. M. : op. cit. pg. l.72 

( 12~) Veja-se Bruno, E. S. : ••parque D.Pedro, um · desafio à urbani-
za~ao" in Folha de S.Pau.lo 17/04/1981 ' 
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u.rbanização • Dispunha de gra.mudos bem desenhados e ~vores de vá- . 

rias esp~cies, figueiras bravas e choróes cujas cabeleiras mergulha-

vam nas kuas do rio. Pontes e pontilhões com toques art~sticos • .Em 

a}8uns recantos, estatuetas, quiosques, coretos chineses" (125). 

Com esta bela obra podemos dizer •que a urbanização d~ 

Br~s, do ponto de vista dos equipamentos de uso coletivo estava 

completada, de tal modo que as c41ssicas ttfunçôes urba.nas" - do 

trabalho ao lazer- eram atendidas pelo pr6prio bairro. Isto ga

rantirá uma expressiva inJi vid .. alizaçâ.o do bairro em termos fun

cionais, gerando w::a relativa autonomia em .relação ao "Centro''. 

Desse modo, notamos qu.e um conjunt_o de c:ircwistâncias, desde as 

que vão do relevo baixo e unido do seu s!tio, até as que alcançam 

o plano da cul.tura imigrante e sobretudo italiana comum; cantri

bu!ram para que surgisse entre os habitantes do Brás um forte sen

timento de identidade r com seu bairro.~odav!a ' difícil. càptar 

em , ess~ncia, como se davam esses vínculos e quais seus limites. 

Dentre todas as influ3ncias possíveis de se captar, as que nos 

parecem mais profundas são aquel.a.S referidas ao 11 cotidian.0 11 i •. Ao 

que nos parece, em que pesem a.S determinações 11ambie1itais" e 11 cul.

turais", tf np plano do enfrentamento comum das dificll'ldades d~ 

cotidiano .que iremos encontrar as raízes mais profundas do "sen-, 
timento comuni t~io" que unia os brazenses. Os mesmos _problemas 

de mora.dia, transporte e emprego, soJ.davan.a comunidade de :forma 

mais s6lida q11e suas diferenças nacionais e regionais podiam di-
\ . 

vid.1-la. Com efeito, tratava-se da emergência de uma nova cl.asse 

social., e daí o orgulho ao mesmo tempo firme e difuso de perten

cer a um bairro singular: o bairro operário do Brás. 

Neste ponto, entrelaçam-se duas questões bastante comple-

xas e inte~.-reJ.acionadaa: a que tra._ta da "consciência do ltigar 11
, • 

( 125) Bruno,E.S.: Op. ci t. Folha Ilustrada. 17/04/~l 
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e a que trata da "consciência de classe". Sem dt!vida tais questões 

são mui to amplas e pol~micas e mereceriam uma aná·lise soc1ol6gica 

específica, que não temos condições de desenvolver. No entanto, à

gumas indicações podem ser apontadas. hlicha.el iia11 e Paulo Sérgio 

Pinheiro por exemplo salientam a necessida.d.e de uma perspectiva 

que, partindo das "prLtticas quotidianas" alcance uma compreensão 

mais larga do processo de f or~ação da classe operária, do que as 

análises p&U tadas pelo "m.ovimen to operário" OU pela 11polÍtica 

oper&ia" (126). Nesse sentido, ao rejeitarem os reducionismos 

"sindical" e "pol:!tico", ente.lliiem que a coiilpree~são mais global 

da "classe operária" como categoria histc!ri ca., envolve: necessària

mente uma análise das condições eco16gicas e culturais, na medida 

em que estas são parte das condições sociais cujo centro são as . . 

relações de produçao (127). Assim entendem que ·"a classe e a cons-

ci!ncia de classe. emergem da pr6pria luta de classes" ( 128}. 
) 

Quanto ao Brasil desconhectmios um estudo que especifi-

que o papel que as "lu.tas urbam:.s'' desempenharam no processo de 

fon:nação da classe e consciancia operárias. no entanto existem 

aqui e al! indicações significativas e uma: tend@ncia_vigorosa em 

retomar essas discussões, sobretudo em função do agravamento da 

"questão habitacional." em período recente. E, embora não preten

damos sistematizar o assunto, tentaremos aqui cot9'ar algumas in

formações sobre o c?mportamento corporativo, cultural e político 

da classe operária paulistana na primeira fase de sua f armação, 

objetivando por fim · apreciar, ainãa qu.e mui to super:f'icia.lmente, 

o relt~cionamento desta classe em gestação com o Estado, no que 

tange específicamente ao atendimento de suas 0nece~siâades urbanas". 

(126) Cf. Hall,hil·: e Püilie?-ro,P.S. : 11 A classe operária no Brasil'' 
vol II pg. 10 

•. 

{127)Ibidem pg 10 

(128) Ibidem pg. 9 
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Assim, se ' correto colocar as ºrelaçóes de prodtiçâo" Q.omo "centrais'' 

no processo de individualização das classes t . comecemos por exami
nar as primeiras experi~ncias do "movimento operárioº qu.e fizeram 

do Brás um "palco de lutas". 
No balanço realizado por Paula Be.iguelman em "Compànhei

ros de são Paulo,"o Br~s surgirá inúmeras vezes, o que é n_,atural, 

uma vez qu.e reunia f~bricas, resid@ncias operárias e sedes sindi

cais. Sobret~do no primeiro per!oào do movimento, situado pela 

autora entre 1889 e 1911 quando eclodem, greves reivindicando so

bretudo a regul.:l.~entação d~ jornada de trabalho, a presença do 

Brás ~ significativa. Ap6s as ações dos portu.~ios de Santos em' 

1891 e dos ferroviários da SPR (são Paulo Railway). em- 1897, a 

prj_meir~_ greve de oper~ios :fabris em são Paulo eclodirá na 

fábrica Sant'Ana que já mencionamos, que era de longe, at~ 1910 
a maior fábrica de São Paulo. Ela se sobressaíá pelo nível', tec-

nológico, nwna época em que havia um .grande númer~ de unidades 

uenores, pequenos paatif!cios, ofici-9Ets mecânicas e meta.lt!rgicas 
- .J 

(129), como tamb~m chapelarias (130). Al~m desse segmento fabril, 

das fiações e tecelagens, em 1910 u.m outro segmen~ oper:!rio ur

bano entra em cena , quando a garagem de bondes do Br~s se viu 

ocupada pela polícia, em fu.nção de um.a greve que exigia a rein

tegração de um motorneiro e um condutor acs qu~dros da Light (131). 

A t~ 1920 que é o período enfocado por Beiguelman, o Brás · 

~ sem ddvida o epicentro do movimen·to operário .em são Paulo. Isso 

se torna nítido em 1917, quando o movimento a~inge . seu ápice. 

Embora as ações em 1917 tenham se iniciado na Mo6ca a partir da 

exig@ncia de aumento salarial dos operários do Cotonif!cio Crespi, 

foi no Brás q_ue ocorreram as pr i..ncipais manífes tações. Na Moóca o 

Crespi e a Antárctica eram grandes fábricas e g_uando ambas parali

saram suas atividades, a Força Pdblica interviu . , fochando a Liga 
•. 

( 129) Veja-se o levan;;amenlio de Bandeira Jr. citado por Torres,M.C. 
f.M. op ci t. pg. 163-64, das fábricas do Brás em 1901 
( 130) Vej s.-se Beiguelmn,P.: "Os comprujheiros de .S .~aLtlo" pg 19 
(131) Ibidem pg. 56 



-76-

. Operdria da Mo6ca. Logo, de outras fábric~ surgi,ram paralisaç()es 

de solidariedade. Numa delas ocorre um incidente grave. Em cho

ques com a pol!fia vem a falecer o sapateiro JosJ Martinez, morto 

a tiros em frente à fábrica de tecidos Mariângela, na r~Monsenhor 

Andrade. Isso foi o estopim para que o movimento alcançasse as ~ro

porções de ºuma parede geral" (132). Uma grande multidão acompanhou 

o enterro da Caetano Pinto attS o cemi t~rio do ·Araçá e em seguida 

reuniu-se na PraÇa da s~, onde houve comícios. l noite novos dis-

ttll-bios no Br&s, agora envolvendo os armaz~ns ao longo das ferro

vias. São lançados cavalarianos para tentar conter os saques aos 
, 

moinhos "Santista" e outros a.rmazoos do Brás, Pari · e Mo6ca. No 

dia 12 de julho, seguinte ao enterro a tensão aumentou com a ade

são dos operários da Light, Cia. de G~s e ferroyit!rios, ~ ,a seguir 

com a dos portu~ios de San'Tios. A repressão foi violenta e diante 

do impasse, uma "comissão de imprensa" interpõe-~ entre os operá

rios, o poder pliblico e os patrões, Visando a negociação. Por fim 

o Crespi concedeu aumento de 20% e o governo estadual comprometeu

se em reglll.arizar o trabalho feminino e infantil, bem como lutar 

contra a carestia. O "Comi tê de Dei'esa Prol.etária" organizado du

rante o movimento comemorou a "vi t6ria" com váJ;ios comícios, o 

maior deles no Largo da Concd'rdia, contando com. cerca de 5 mil 

pessoas. Enqu2.nto a greve reflu.:!a na Capital era duramente repri

mida no interior (Campinas, Jundiaí, Soro caba, et e.) • A seguir, em

bora houvesse a volta ao trabalho, os patrões relutavam. em fazer 

cumprir a legislação. sobre o trabalho noturno, infantil e femini

no. Al~m disso á carestia não cedeu. Os principais 'líderes foram 

sendo presos, e uma comissão de traba;ihadores paulistas acaba 

indo ao Rio de Janeiro denWlciar a pretensão do governo paulista 

em expulsar .. do pais mui tos imigrantes, aJ.8uns dos quais "domici-

liados no Estado há mais de 20 anos" {133). 

{ 132) Cf. Beig1.1elman, P. : op. ci t. pg .84 
(133) Ibidem pg. 93 
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])nbora sem a mesma intensidade, novas greves eclodiram 

em 1919, ano de eleições presidenciais, onde a "carestia" e a 

"paz social" passaram a ser os temas docimantes de campanha, deno

tando a repercussão nacional a que chegara o movimento paulista • 

. No entanto, os anos 1920 marcarão um refluxo no movii;ento de mas-
•· 

sas, e ~ curioso a esse respeito observ~ com.o ,a p~tir da! escas-

seiam. tam.b€m os estlldos sobre o ''movimento operári.0 11 
• . O Brás portÍm 

ainda nessa década novamente aparecerá com.ottpalco de lutas", desta 

vez ainda mais violentas, e de outro cariíter. Re!er!mo-nos aqui 

sem d'1vida à "Revolução de 1924; quando as tropas comandadas pelo 

general Isidoro Dias Lopes se rebelaram contra o governo de )J-ttur 

Bernardes. Na ~poca São Paulo foi duramente bombard4ada pelas tro

pas legalistas, e o Brás :f'oi particularmente aü.ngido por ºgrana-

das e met~adorasº, em virtude 6bviamente de sua impórtancia 

estratágica em função das ferrovias. Ali~s ser~ por elas que os 

revoltosos se retirarão para o i.Jlterior, como 'ta.mb€m boa parte dos 

200 mil paulista.nos que abandonaram a cidade durante o epis6dio' 134). 

A aparente desconexão entre os dois e"ventos remte à 

complexa discussão sobre a relação "tenentismo"- ºmovimento operá

rio", dec~rto fun~ental para. esclarecer as pey~iaridades do' 1 so

cialismo11 no Brasil. não pretende.alo aprofundar a quest;o, gosta

r!amos apenas de frisar a distinção entre ambos. Em 1917 assim, te

mos um movimento que . ..luta pela afirmação de uma identidade de clas

se, ou seja, trata-se da primeira manifestação de "consciência de 

classe" do operaria.do paulista.no, quando a rei vindicação . principal 

da regulamen ta.ção do trabaJ..ho se eleva ao n!vel de uma luta pelo 

reconhecimento da "cidadania operária.tt. Nesse sentido, podemos di

zer que tratava-se de um movimento. "popular e democrático", na 

· medida em que dirigido e organizado a partir de .associações au- · 
•. 

tanomas do opera.riado.(imprensa, sindicatos, partidos, etc.), e 

voltado parao atendimento de rei vindicações gerais do operariado. 

(134)Cf. Torres;?úcTitt. ' . • : op. ci. t. pg.206 
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Duas coisas no entanto impediram. o alastramento dessas lutas ao 

n:!vel da institucionalização da cidadania operá.ria: em primeiro 

lugar a pr6pria fragilidade num~rica do operariado,práticamente 

restr;i to a são Paulo e Rio de Janeiro ( 135). Em segundo lugar, a 

característica ma.joritàriamente "imigrante" desse operariado que, 

se por um lado se beneficiou da tradição de lutas de seus países 

(falamos sobretudo do anarquismo italiano e espanhol), por outro 

impediu a elaboração de um projeto para a "nação", pois fa1tavam-

lne elementos tanto te6ricos, quanto políticos para enfrentar uma 

realidade "naciona.l" fugid:!a. Num certo sentido podemos dizer que 

em 1917 l;lavia classe operúia .!!2 Brasil, mas não uma classe ope

riíria brasileira. 

JlÍ o movimento de 1924 inscreve-se no 0 tenentismo", que 

expressa uma vocação "nacional" visível no seu idelÚ"io e em sua 

influgncia, mas questionitvel quanto aos compromissos ttdemocrlÍti

cos e populares". Sobretlldo quanto aos primei:ms a pr~tica gol

pista semPre os contraclou. Quanto aos segundos, parecem ter sido 

tamb&n negados em 1930. 

Ao longo desse período são numerosos os registros qUB 

expressam o esforço do operariado em adqu~rir uma indentidade prcS

pria. Há um imenso campo onde o operariado l~ta pela sua emanci
pação, sobressaindo-se entre eles, além do sindical, também o cul-

tural. Foram int!Ineras as iniciativas visando a construção de uma 

"ct.ü.tura operária". E o Brás, em grande medida surgiu. como centro 

dessas iniciativas, sobretudo ao longo da Rangel Pestana e Largo 
da Conc6rdia, onde se concentravam. os téatros, as associações 

"lítero-mllsicais~ os ca:f~s, os salões de baile, as_ escolas. 

(135) Certamente a análise da cl.a.Sse e mov~nto oper~ios, bem 
como dos bairros open!rios no Rio de Janeiro mereceria uma outra 
pesquisa. Boris Fausto por exmnplo lembra que até a d~cada de 1930 
o Rio concentrava a maioria dos operi!rios do país. Mas eles não 
eram imigrantes como em Sâo Pat.ü.o, e estavam geográficamente mais 
dispersos na Gamboa, S.Crist6viio, Gávea, Tijuca, Laranjeiras e 
subd;rbios. !léW di~so sendo a caDital, talvez al! o movimento tives
se sido ma.is naciona.!1."que"operarl.o. 
Ver Faustô,B.: "Trabalho urbano e confl11i0 social" Eifel SP/RJ 1976 

"Jf 
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Al~m delas, tamb~m a r. do Gazômetro des~acava-se pelos pontos 

de reunião social que concentrava. Assim por exemplo, entre ~

sociedades 11 lí tero-mu.sicais" encontramos 'a "Príncipe Humberto" 

na r. do Gazômetro, a "Gil Vicente" na Ra~el Pestana, a "Socie

dade Beneficente Oberdan" na r. Brigadeiro Machado; o "Salão O-
' . lavo Bilac" e a "Sociedade Almeida Garret'' na Rangel Pestana e 

o "Salão Lírico Espanhol" na r. do Gazômetro ( 1.36). Entre os te

atros são citados o "Teatro Ivoneten na ·Rangel Pestana, o "Tea

tro popular" e o "Salão Dr~tico Hispsno-americano11 na r. do 

Gazômetro" ( 137 ). Ainda o "Circo Brás Poli theama" ( na atual Cel

so Garcia.), o "Teatro Olímpia" , o "Mafalda .. na Rangel Pestana e 

o "Teatro Oberdan" na rua Chavantes ( 138). O mai-~importante no 
entanto, foi sem dtÍvida o "Teatro Colombo", no Largo da Concór-

dia, que chegou a ser considera.do o "centro da arte lírica. do Bra-

sil" (139). Inaugurado em 1908, com cerca de 2 mil lugares, o 

Teatro ocupava o pr~dio reformado do antigo 1tiercado, tornando-se 

ponto de referência cultural importante numa cidade que, na época 

apenas despertava para uma vida cultural má.i,s intensa (~ curioso 

observar que o Teatro Municipal seria inaugurado 4 dias ap6s o 

"Colombo")( 140). 

Esta relação cobre um período rela ti vamente l ,ongo, onde 

não conseguimos delimitar o período de atividade de cada um des

ses "pontos". Além disso, espelham-se também visões diferentes, 

como se pode notar na in:flu~ncia pa.rnasiana das sociedades líte

ro-musicais (provável.mente mais antigas), em contraste com o "tea

tro de protesto" anarquista. Ale~ disso, surgem mesclados os in-

teresses puramente comerciais, como ~ o Cê.so 
... 

na.o s6 do 11 Colom.bo 11 

136) Cf. Artigas, R.C. e Bayeux,G.111. ( coord.) : "Brás espaço e 
u.s 

6
Pti.SP ,sec .Mun. de CuJ. tura -IDA.RT , s .Paulo, 1980 Cadernos 2 

pg. [> 
( 137)Ibidem. pg. 56 
( 138) Reale, E. : op. ci t. pss. 40-4i~ 
( 139)Sawa:lªti S .B. 11 0 Largo da Conc6rdia, estudo de arquitetura e 
urbaruizaç~• FAU-USP 19"l2 pg.61 . 
(140) Artigas,R.C. e Bayeux,G.E. : op. cit. pg. 56 
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como tamb~m da "Conf'ei ta.ria Guare.ey" 1 qlle desde 1906 apresentava 

gratuitamente para seus fregueses "sessões de cinan.a•i , numa ctt

riosa combinação. Alí "era o ponto elegante de reunião de perso

nalidades plÍblicas, artistas, políticos e banqueiros .. (141). A 

~escente ·penentração dos cinemas a partir dos "cine-teatros" 

parece indicar que aos poucos uma "cul_tura . burguesa" mais ligada 

ao entreterimento do que ao trabalho 'à.~ "conscientizaçâo" foi 

ganhando terreno, sobretudo depois de 1930. Assim, vemos que o pri

meiro cinema do bairro foi o "Cine Popular" na esq,uina das ruas 

Martin Buchard com Rangel Pestana (142). Os teatros Mafalda e 

Oberdan transformaram-se em cinemas Piratininga e Oberdan, e sur

giram depois outros cinemas: !ris, Gl6ria, Ba.biiônia, Roxy e Uni-
" 

verso (143). Entre as décadas de 1930 e 1960, temos assim o "apo-

geu e.a queda" do cinema no bairro, o que se fez refletir at~ 

no deslocamento do "flfioting" da r. Caetano Pinto ao Largo da Con

c6rdia primeiro para daí at6 ar. Bresser depois (144). Este tam

bém será .o período da disseminação do rádio. Antes ambos eram 

muito caros, e portanto menos acessíveis do-que fora o teatro, on

de grupos chegavam a se apresentar nas fábricas ou. na ru.a ( 145). 

Por isso mesmo foram comuns também ;;>utras fomas de 

lazer, espcntâneas, como jogos, brincadeiras, quermesses e at~ 

a simples conversa descontraída das cadeiras nas calçadas à porta 

dos cortiços. Entre os jogos merece um destaque especial o futebol, 

jlÍ que, com efeito "o futebol brasileiro nasceu no Brás" (146). 

Charles Miller, o introdutor do futebol, no Brasil nasceu na ro 

( 141) Cf. Torres, M.C.T.?d.: op. ci t. pg. 222 
(142) Ibidem pg. 222 
(143Y Reale, Ebe: op. cit. pg. 50 
(144) Artigas,R.C. e Bayeux,G.M. ( coord.) op. cit. pg. 55 
~14Í) Decca, M.A.G. de : .. Alguns aspectos da vida operéh-ia em s. 

au o in Revista Plural n2 3 jan-mar 1979 S.P., pg.30 
(146) Gimenez,o. :op. cit. 30 
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Monsenhor Andrade no ano de 1874. Vinte anos .depois, voltando de 
estudos na Inglaterra, trouxe em sua bagagem duas bolas de cou.-

ro que logo começaram a ·correr pelos improvisados campos da Vár
zea do Carmo (147). Conta o pr6prio Charles Miller: "Realizamos o 

primeiro ensaio no ano de 1895, na Vdrzea do Carmo, em são Paul.o, 

nas proximidades das:.Tuas do Gas_?metro e Santa Rosa. Para isso, 

·---· ' reuni um grupo de ingleses da Companhia do G'8, do London Ba.nlc e 

da são Paulo Rail~· (148). Cu.riosamente por~m, no in!cio, não 

foram os operi!rios, mas os patrões que incentivaram .o esporte, 

criando-se no Brás o "~brica Sant 1Ana• , o••A.E. Casa Pratt", ou 

mesmo o "Maria Z'lia F.C." apoiado.por Jor~e Street. As lideran

ças oper~as ao contrlh-iô fizeram restriÇ~es, pelo menos ao modo 

como o esporte se disseminava. Em "O trabalhador gr~ico" de 25 

de maio de 1928 l@-se: "Se o clube & de uma ftÍhrica, 1 o nome da · 

fábrica e a cor da f~rica que defendem; a burguesia-cultiva ne

les a paixão e a luta contra a juventude de outras empresas"(l49). 

Os clubes .de bairro, com: finalidades e~ec!ficamente recreativas 

só se multiplicam depois de 1930, e no B~as formaram-se dezenas, 

quase todos portfm hoje desaparecidos. 

Para finalizar, na fo~ção de wna "consci3ncia opera!-
-

ria" ~ muito importante a imprensa, um meio adequado para a:rticu.-

lar os interesses "classistas" e "comunit~os ... l! atravls dos 

jornais que se pode "ler" o relacionamento da população com o po

der p~blico~ no tocante às carências urbanas. Assim às vezes es

tão mesclados os interes~es da-·comunidade italiana c~m a do Br~s, 
como tf o caso do "Fanfulla", um jornal liberal,, mas que reclama

va do privil~gio concedido às avenidas em detrimento das ruas mais 

povoadas: "O prefeito s6 deve conhecer ~ Rangel Pestana" diz em 

manchete a edição de 14/03/1899. O artigo então prosseguir~ 

(147) Em Gimenez1,.0• Op.cit. pg 30 encontramos uma extensa lita 
dos clubes do Bras 
(148) Depoimento ao jornalista Thomaz Mazzoni extraído de no Brasil 
e as Copas do Mundo" Edições Isto i, s. Pau.lo 1982 pg. 6 

{(149) Extraído de Decca,M~A.G. de.: Op.cit. pg. 28 



-82- . 

-lembrando que em muitas ruas "as calçadas nao existem e tanto em 

dias de chuva como em dias serenos as pessoas não podem transitar 
senão descalças, com as saias ou as calças levantadas at~ o joelho" 

( 150). 

Al~m deste temos toda a imprensa mais militante como o 

"Avanti'' socialista ou "A Plebe" anarquista, que tamb~m abordam 

o que hoje chamamos de "problemas urba.nos", todavia parece que 

"A Folha do Braz" & a que mais se aproximá.ria de uma visão comu-
. , 

ni tária. Financiado por aru!ncios do com6rcio ~o pr6prio bairro 

e voltado à sua população, era portanto "ma.is wa jornal de bairro 

e menos um .jornal classista• (151). 

De qualquer modo, "frize-se que o nível de instrução do 

operariado da ~poca era considerado elevado, pois at~ 1930 cercá 
...!' 

de metade dos oper~ios de são Paulo eram alfabetizados (152) , 

tendo sido organizadas bibliotecas autônomas, como a que existiu 

por volta de l.920 na rua Uruguaia.na n2.108, no Brás,153). 

Aqui, a sociedade civil alcança o plano de inter-rela
cionamento com o Estado, e quando observamos o problema da ins-

trução, notamos que vários tipes ae escolas foram fundadas no Bras. 

A Igreja, os empresários, o Estado disputavam com as correntes do 

movimento operário, os "corações e mentes" da jovem classe que 

surgia. Assim por exemplo a instituição do ensino profissional 

a pa:ttir da criação de duas escolas no Br~s (uma masculina e 

outra feminina) em 1911, ~ bastante expressiva: de um lado forne
cia uma formação t~cnica que era vital tanto para os indu.si;riais 

quanto para os próprios operarios -chegando mesmo a atrair ''alu
nos de todo o Brasil- , de outro demonstra claramente a predomi-

nância da ideologia liberal sobre o aparelho de Estado, pois em 

1919 nessas escolas era introduzida a "Instrução moral e cívica" 
' 

para "dar melhor formação ao obreiro" e "concorrer para o progres-

(150) Extraído de Hall.M,.M. e Pinheiro,P.S.: "A classe operill-ia 
no Brasil" op. cit. pg. ~4 
(151) Cf. Hardman,F.F. : "Nem J?lttria , nem J?atrão" Ed. Brasilien
se 1983 pg 81 
(152) Cf. Decca,M.A.G. de': Alguns aspectos da vida oper/Íria em 
S.Paulo, op. cit. pg 32 
(153) Hall,M.M., Pinheiro,P.S. :op. cit. pg 119 



-83-

so da indt!stria" (154). O "Instituto de Educandos Artífices• no 
enta.l'lto jt{ era uma experiência pioneira. I~stala.do em 1874 ao la-.. 
do da fábrica Sant'Ana, havia iniciado os cursos noturnos para o-

perários. At' o aristocrt{tico "Dante Alighiert•, antes de mudar-se 

para a zona sul, iniciou· suas atividades no Bn{s (155). 

Elll contraposição os a.n.a.rquistas fundaram suas próprias 

escolas como a ºEscola Moderna do Br2!s·" qae funcionou. na r. Miller . 
74, embora de fonna precária,entre os anos -de 1913 e 1919(156). 

A Igreja por sua vez se fazia presente com o ttCentro Operkio ca..: 
tólico Metropolitano",com cursos e jornal, entidade que ainda so-

brevive à r. saião Lobato 49 (157). 
Quanto ao ensino pr.J.mkÜ) pt!blico temos: o ''Gin!Ísio Es-

tadual são Pau.lo", hoje no Pque.D.Pedro II, iniciou suas ativida

des em 1894; o "Grupo Escolar do Br~s" , atual"Romão Puiggari", 

abriu suas portas em 1898, com mais de mil matr!culas e du.as sa

las extras para abrigar os "excedentes"; o "Grupo Escolar do O

riente" hoje "Eduardo Prado" ' 'anterior a 1904 e, finalmente 

devemos ressaltar a "Escola Normal do Br~s" atual ''Padre Jos~ de 

Anchieta•, que pa.ra orgulho dos braze~es foi a segunda escola 

normal da Capital (158) 

Neste painel, embora de forma apressada e nada exaustiva, 

pudemos notar que a sociedade civil disseminava-se atrav~s das 

mais variadas formas de associação, mas o Estado por~m, não este

ve alheio ao processo. Em princípio "autônomas", essas entidades 

no entanto iam aos poucos sendo inapel.àvelmente obrigadas a rela-
. 

c)ionar-se com o Estado, sendo ainda bastante nebuloso o conheci-

mento empírico sobre como se deram essas relações. A medida em 

que sa!mos da anl!lise do "espaço" para empreendermos à da "popu

lação•, as informações rareiam, e o problemà vai tornando-se mais , 
complexo. Quanto às car~nciashabitacionais e urbanas sobretudo, as 

(154) Cf. Decca,M.A.G.:op.cit. pp 34 e sega. 
· (155) S9bre o primeiro Vffr Reale 1E. "Br!!s, Pinheiros, ••• "op.cit. 
pp 28-2~; sobre o "Dante . veJa-se Penteado,J. :"Belenzinho 1910" 
pp 34 e segs. . · 
(156) Cf. Hardmann,F.F.: op.cit. pg. 72 
(157) Decca, M.A.G. :op. cit. pg 29 e segs. 
(158) Veja-se Torres,M.C.T.M. : op.cit. pg. 203 
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indicações são esparsas, dificultando sobremaneira wna interpre
tação mais categórica, mas sugerindo por ?utro lado que as mesmas 

não chegaram a coagular no seio do operarfado uma frente de lutas 

sólida e claramente identificiível. Aqui, talvez ·porque naquele 

momento operava-se uma revolução nas condições gerais de produção 

que interessava: ao pr6pr1o capital -sobretudo calçamento e bon
des- , ou. porque persistia uma mentalidade agr'1-ia tanto nas elites 

-cafeicultores e industriais- quanto nas camadas populares; o en

foque espec!f,icamente "operhio" do •problema urbano" parece não 
.. .. .. 

existir, mesclando-se com pontos de vista liberais e conservadores. 

Embora aqui só possamos esboçar uma hip&tese, parece-nos que tabto 
, 

no plano urbano qu.anto no plano .nacional; o discurso operiírio da 

6poca era fr~il, porque basead~ num ponto de vista monoclassista, 

derivado da condição de VeJ:'"dadeiro"ghetto" geogriíi'ico e social 
em que se encontrava o operariado. Aliado à condição de imigrante, 

encurralado culturalmente, os operiírios e seu movimento tendiam 

para a ideologia do "ghetto•, da"cidadela operária", tendo grande 

dificuldade de enchergar seu bairro na cidade, sua classe no 

país. Da! que a "consciência urbana•, essencialmente pluriclassista 
. .. 

ainda não havia reu.nido condições históricas para elaborar wa • 
projeto urbano pr6priamente operario. Este ali,s, & um problema 

mais _amplo, universa1, havendo mesmo autores marxistas importantes 

como Henri Lef&bvre para quem este "urbanismo socialista" não 

existe, mas sim a sociedade urbana em fonação (159). 

Restringindo porém a aniílise ao caso estudado,verifi

camos em contrapartida que, embora talvez seja verdadeiro afir

mar que as lutas urbanas não tenham chegado a constituir-se num 

verdadeiro "campo .. tão amplo quanto o sindical e o cultural; ao 
. . 

menos pontualmente revelou u.m elevado grau de consciência, como 

( 159) Veja-se Left(bvre,H.: "!.e. revolu.ción u.rbana"pg. 109 e sega 
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por exemplo se pode observar no movimento pela diminuição dos alu

gutfis de 1907 ( 160), .ou mais tarde, '9'18ndo em 1912 o "la Battaglia". 

publica um irado me.nif esto contra o aumento dos alugu~is onde se 

lia: "Cidadãos! Um -grupo de exploradores, parasitas e sanguessugas 

do povo, sob o pretexto de embelezar a cidade de são Paulo, demo-. 
lindo uma imensidade de casas velhas, deu um valor artificial aos 

terrenos e às casas para .melhor explorar o povo trabalhador( ••• ) 

elevar8' fabulos~ente os preços dos alugu~is" (161). 

Como se vê, nosso problema central j~ havia aparecido, 

sucitando posicionamentos distintos. Em contrapartida a esta vi

são do "La Battaglia•, o "Fanf11lla" em sua edição de 3/04/1913 

lamenta que o centro se renóvé mas os subt!rbios não. Lembrando que 

o Br~s ainda possuía mui tos cortiços, embora "mu.i tos jlÍ tenham 

sido extintos, ressalvava que "A maior parte, por~m, existe ainda 

· e êspera as providênc):as da administração mU.nicipal~ (162). Sôbre 
. 

as demolições de cortiços , talvez tenham se iniciado ainda um 

pouco ante~pois desde 1893 a Comissão de Higiene do Município 

cogitava de "demolir os cortiços. e construir vilas mais espaçosas" 

(163) sobretudo na éh-ea das ruas Caeta90 Pinto e Carneiro Leão. 
' -

Quer as justificativas fossem o embelezamento da cidade -o que 

àti.ngia mais os bairros "elegantes" como Campos El!seos ou 

Sta. Ifigênia- quer fossem a melhoria das condições de higiene 

-afetando os bairros oper~ios- , o certo é que são Pau.lo nesta 

virada de século já experimentava a contradição cl~ssica entre 

aumento da demanda de habitações e aumento das demolições simul

tâneamente. As sutilezas do processo capitalista de urbanização 
. 

j~ se faziam sentir com a copvivência de uma capacidade. ociosa 

no estoque habitações com as demolições e alugu&is altos. Em 1914 

com a crise, jovens operários estavam abandonando residências no 

(160) 
(i61) 
(162) 
(163) 

Cf. Beiguelman,P.: 11 0s companheiros de s.Paulo" op. cit.pg.65 
Ibidem ••.•. pg 65 

Hall,M.M.; Pirrheiro,P.S.: op. cit. pg. 97 
Cf. Reale,· B.: "Briís Pinheiros e Jardins op. cit. pg 25 e sega. 
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Brás, Moóca e Cambuci, mas a maior oferta de habitações não fez 
~air os alugu&is ( 16' ) • \. · 

As associações específicamente voltadas para as reivin

dicaç.Ões urba.nas no entanto são posteriores a 1930, ensejadas ja{ 

pela atua.ç~o da Sociedade Amigos da Cidade, criada em 1934 e 

de cu..nho liberal. t dela o modelo das taõ fwp.osaa Sociedades .A
migos de Bairro, as SABs, que "su.rgiram em São Paulo no após-

- gue::;a e tive~am , grande desenvolvimento a partir da d&cada de 

1950•( 165). No entanto nesta primeira fase pa.:tece11. estar ausentes 

as associações de bairro genuínamente oper~ias. Talvez, sua pre

sença tornasse mais clara a identidade operdria.do Br~s nesta 

sua primeira fase de desenvolvimento. Sua ausência tornou mais fi~ 

cil a disseminação da id~ia de "bairro italiano" ou quando muito 
. .,,_ . . , 

"imigrante". Por outro lado, se & bem verdade que no Brds não mo-

ravam. exclusivamen.:te operdrios, o que se pode verififar ainda hoje 

em casarõea remanescentes na r-. Piratininga por exemplo, por outro, 

deve-se frisar que tampouco 4avia apenas italianos. Embora fossem 

maioria, tinham de contar com a forte presença de espanhóis, so

bretudo na r. Carneiro Leao, e sua própria divisão "interna• , 

pois a Península unificara-se .mt p.ouco e as dife~enças regionais 

se faziam reproduzir aqui, concentrando mais bareses em torno da 

rua da Al:fAndega (166), e napolitanos na r. Caetano Pinto (167). 
-
Decerto provar o car~ter "italiano" do bairro & simpless 

ningu&m duvida que fossem maioria. No entanto a Ligbt em 1908 su

primia os bondes operúios dizendo que "em São Paulo não hl{ tal 

gente" (168). A categor~a social de "operariado" coagula-se num 

projeto mais difuso do que a de "nação". Enquanto aquela se baseia 
na internacionalidade, isto é, na unidade, ~estã- pode levar avan-

te um processo pluriclassista, baseado portanto na diversidade so-

(164) Veja-se Beiguelman,P.:op.cit. pg. 80 
(165) Veja-se Gohn,M.da G.:"ReivindicaçÕes populares urbanas" pg.35 
(166) Diferença simbolizada nas igrejas de São Vito dos bareses de 
1920,ea de N.sa. de Casaluce dos napolitanos erguida em 1900,Cf. 
Reale,E. op. cit.pg. 32 (161) Ibidem. 
(168) Cf. Hall, M.M., Pinheiro,P.S.: op. cit. pg. 53 
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cial. Decerto resgatar a memória desta ~poca privilegiando o as

pecto eminentemente "artístico" da cultura, expurgando a política, 

representa uma operação ideológicamente inofensiva. Entretanto, o 

que se verifica na ação dos sujeitos políticos coletivos que fize-- ' 

ram a históri.a do Bres desde fins do s~culo XIX a meados da df!ca-

da de 1930 ~ que, neste período, não só pela estrutura hab~tacio

nal ou pela função industrial, mas fundamentalmente pela vida as
s.ocia tiva e cultural e pelo signific,;_do político, o bairro inscre-

veu~se na memória de seus próprios habitantes e no conceito de to

da a cidade como um bairro operaria. Graças à inddstria, são Pau

lo ia se tornando uma ·grande cidade, e a presença do Bres ªªªt~ 

nalava, melhor que a de qualquer outro bairro, a nascente oposi

ção entre burgueil_ia e proletariado. 

O que aconteceria depois de 1930 remete a complexas re

lações entre política, ideologia, economia, etc. permitindo in

vestigações em vários campos e níveis. O Brasil modernizava-se, 

são Paulo transformava-se em grande metr6pol.e, mas para a: per

plexidade de seus moradores, o bairro do Brás passaria a viver 

um processo ~everso, de estagnação, esvaziamento e decadência. 

i a partir de meados de 1930 que o Brás começa a perder população, 

revelando os primeiros sintomas de um processo aparentemente ir

revers!vel, que se convencionou chamar de "deterioração urbana•. 

Por que ? 



IIa. PARTE 

A "LôGICA" DA 11 DETE.."11IORAÇÃO URBAUA" 



"Everybody knows that 
the cities are build 
to be destroyed ••• 0 

(O.Veloso) 



CAPtTULO 5 
CARACTER1STICAS GERAIS DA URBANIZAÇÃO CAPITALISTA 

O fenômeno da urbanização adquiriu uma magnitude e 

complexidade tão amplas no mu.ndo contemporâne~ que por certo 
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não ' exagero afirmar que os estudos dedicados a ele constituem 

o mais vasto campo das ciências sociais. Não é para menos: hoje 

a u.rbarúzação se desenvolve sob condições extremamente diversas, 

no socialismo e ·no capitalismo, no "Centro•• e na "Periferia", 

dando margem às mais variadas abordagens teóricas; metodológi
cas e epistemológicas. O urbano\ real e o imaginário unem-se ào 

menos pela multiplicidade. Por outro lado, do que ~ possível sin

tetizar, ' do próprio questionamento acerca do estatuto teórico 

do que seja "o urbano•• -objeto ltSgico ou ontológico- · que nas

cem as duas vertentes fundamentais de pesquisa: marxistas e we-

berianos (169). Embora as diferenças internas não sejam nada 

desprezíveis, num esforço_ de abstração podemos dizer que -os 

primeiros estão Wlidos por wn enfoque que privilegia a produção 

da cidade, isto ~, o urbano como determinado pelo modo de produ

ção. Quanto aos weberianos, a preocupação fundamental ' a produ

ção ·~ cidade, isto&, a fu.nção do urbano no conjunto da produ
ção, detendo-se na análise da organização interna dos "núcleos" . 

e das "redes urbanaau. Há além disso, o problema das mediações 

espaço-temporais q~e separam o abstrato eo concreto, o u.niver

sal e o singular. Para nossos prop6sitos, segundo o ponto de 

vista rile:todológ1.co adotado, a "deterioração urbana" só se con

cretiza portanto a partir das determinações gerais do modo de 

produção capitalista. Assim, ' no interior da forma específica-

(169) Nosso ponto de vista sobre essa questão encontra-se mais 
desenvolvido em Martin,A.R.: '' Problemas de abordagem no estudo 

' geográfico do fenômeno urbano" in Borrador n2l, Comissão de Pes
quisas AGB-S.Paulo, 1982. 
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mente capitalista de urbanização que residem os pressupostos 
tanto 16gicos quanto históricos do processo estud_ado. Decerto, 

tanto o "urbano" quanto o "capital" são categorias que histó

ricamente precedem o advento de uma urbanização caracterizada

mente capitalista. No entanto, a regressivi~ade urbana que 

acompanhou os Impérios da Antiguidade e foi a tônica do feuda-

lismo não pode de modo algum ser comparada à "deterioração ur

bana" que acompanha o crescimento das cidades capitalistas, so

bretudo após a 2a. guerra mundial. Como esperamos provar adiante, 

no capitalismo, ao contrário de o~tras formações sociais, a 

"deterioração ·urbs.na" coloca-se como um momento lógico e abso-

lutamente necessário da própria urbanização. 

Por isso, é conveniente antes de mais nada distinguir, 

como Foli.n, os pressupostos históricos do capi t .alismo de eu.a ló

gica imanente (170). Com efeito há um vínculo de origem entre 

o urbano e o capitalismo, uma vez qQe este modo de produção emer

giu. das cidades. No feudalismo estas representavam pontos de re

aistencia contra a hegemonia da propriedade da terra. .Eram refú
gios à servidão, aparecendo como pontos ilh~dos de artesanato e 

. 
comercio em meio a um oceano senhorial e agr~io. A luta intensa 

entre campo e cidade marca profundamente o período e aos poucos 

a burguesia -classe social citadina- vai se tornando hegemônica. 

Mas este vínculo histórico não significa uma relação de causa e 

efeito entre "urbanização" e "capitalismo". Na verdade, sob o 

capitalismo, o urbano e o capital aparecem em conflito. i infru

tífero porisso buscar uma lógica da cidade à qual se subordinem 

todos os modos de produção. Ao contrário, é o significado do ur
bano que varia históricamente. Assim se o capitalismo partiu com 

efeito das cidades medievais européias, isto se prende aos pres

s11postos hi.atóricos desse modo de produção, ~-- nãc> ·16gicos. De 

fato quando ele já se desenvolveu plenamente e pode reproduzir-

(170) Ver Folin,M.: "La ciudad del capital y otros escritos" 
Ed. Gustavo Gilli, México DF, 1977. 



se a partir de suas próprias forças, foi ao contrário, o urbano 
que subordinou-se à lÓgica da acumulação de capital. Temos por-

tanto dois níveis distintos de forças prod~tivas: enquanto o ur

bano pressupõe um grau relativamente desenvolvido da divisão do 

trabalho -ao menos a divisão social entre trabalho manual e tra-

balho intelectu.al- , o capitalismo pressupõe por ·sua vez um grau 

relativamente desenvolvido das cidades. Ora, não pod~mos caracte

rizar a urbanização capitalista apenas pela ttconcentração" pois, 

a cidade-prequ.rsora do capitalismo j~ existia enqaanto conden

traÇão de meios de produção e de força de trabalho. Qual a dife

rença "específicamente capitalista"' então ? 

Não podemos responder. esta questão senão ressaltando 

que o próprio modo de produção capitalista em geral caracteriza
se pela separação entre trabalhador e meios de trabalho. Assim, · 

na cidade capitalista não se concentram. apenas os meios de produ
ção e troca (artesanato,banco,comércio), mas também e fundamen-

talmente os meios de consumo coletivo e os meios de reprodução 

do capital e da força de trbalho (171). Surge assim uma primeira 
contradição fundamental da urbanização capitalista: enquanto a 

lógica da aeumulaçã~ separa socialmente trabalhadores e proprie

tários dos meios de produção, o urbano aparece como um resultado 

espacial totalmente distinto pois concentra num mesmo lugar for

ça de trabalho e instrumentos de produção. O urbano sob o capi

talismo é expressão portanto da contradição ma.is geral entre 

espaço e capital, entre dispersão das relações sociais c.api talis

tas e centralização da propriedade do capital (172). 
Nesse sentido a urbanização subordinada ao movimento 

gerál da acumulação capitalista deve ser considerada como parte 

integrante da tendência geral do capital em aumentar contínua-

( 171) Cf. Lojkine,J. : "El marxismo, el Estado y la cuéstión ur
~11 Siglo XXI Ed. 1979 trad. Félix .dranco pg. 115 
(172) Sobre esta questão mais geral da relação espaç9-ca~ital 
consulte-se Moraes,A.q.R. e Costa,W.Mo da: ºA valorizaçao do 
espaço" Hucitec, S.P. ,1984, sobretudo o capítu~o 9. 
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mente a produtividade do trabalho e em aprofundar constantemente 

a socialização das condições gerais de produção. Para Lojkine, 

este .& um. conceito chave. Como ele próprio a.firma: "Definimos a 

cidade capitalista como o produto de uma dupla socializaçãc: a 

das condições gerais de produção e a do espaço" (172). 

Segundo Lojkine, Marx desenvolve a id~ia das "condições 

gerais de produção" para vincular cada unidade de produção es

pec!f ica com o conjunto ão processo de acumulação de capital. S'o 

dessa maneira . pode-se relacionar a racionalidade da divisão t~cni

ca do trabalho a que está submetida cada unidade de produção, com 

a falta de racionalidade e a anarquia da produção verificada no 

conjunto da produção, subordinada à divisão social do trabalho. 

Marx, examinando o capitalismo concorrencial de sua época tradu

ziu por "condições gerais" fundamentalmente os meios de comu...9li-

·cação à transporte. Para Lojkine entretanto, hoje, sob as condi

ções monopolistas seria preciso acrescentar: os meios de consumo 

coletivo , isto é,o conju..n"to dos equipamentos de lazer, educação, 

saúde e transporte; os meios de circulação social como bancos e 

comercio; e finalmE:nte a ™eni;ração espacial dos meio~ de pro

dução e reprodução, meios de produção do capital e de reprodução 

da força de trabalho(l73). Aqui, pode-se contra-argumentar entre-
, 

tanto que a ••materialização das condições gerais de produção" não 

são uma característica específicamente urbana do espaÇo e sim 

da "produção espacial com.o um todo" (174). Mas, dado que tenden

cialmente o capitalis:no é "urbanización del campo" (175), vemos 

que a análise da urbanização capitalista envolve então três or-

(l72) ~jki~e J ... Contribuição a Utnf:l- teoria marxista da urban~za
çao capi"ta.l1sta11 publicado in Cahiers Internationaux de Sociologie 
Vol. III, 1972. Trad. FONDAP mimeo. pg 17 

(173) Ibidem pgs 3-4 

(174) Cf. Carlos,A.F.AT ''A cidade e a organização do espaço" in 
Revista do Depto. de Geografia FFLCHUSP ~.Paulo.1982 pg. 108. 

(175) Veja-se a célebre passagem de ~arx in Marx,K./HobsbawnL. 
"For:nacioneo economicas precapitulista~" Cuadernos Pusado y Pre-
sente n2 20 Córdoba, Algentina., 1971. pg. 60 
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dens de problemas, as quais ademais se inter-relaciona.til : 

12) problemas relativos ao próprio circuito interno de produção 

do "ambiente constru.:!do" ; 2º) problemas referidos à posição que 

o "ambiente construído" ocupa no ciclo de reprodução do capital 

total; 32) problemas relativos à historicidade doe processos • 

Para efeito de exposiÇão começaremos pelos ~ltimos, 

posto que, embora esq11emrítica, a periodização histórica sempre 

levanta problemas referentes ao Estado, à ideologia, às classes 

sociais, enfimp. um conjWlto de temas que politiza a abordagem e 

contrapõe-se às tendências "economicistas.. presentes nos dois 
' . 

primeiros ítens. Tentaremos avançar assim, das determinações 
hist6ricas mais gerais do capitalismo para a lógica mais especí-

fica da urbanização capitalista. 

Tomemos assim de in:!cio a base medieve.1 de onde emer-

· giu o capitalismo. Nela desenvoleram-se duas contradições: entre 

dominados e dominadores (servo/senhor, oficiais/mestres), e outra 

no interior das· próprias classes dominantes,entre senhores, mes-.. 

tres e comerciantes. Paul Singer nos lembra que ' da lata dos 

comerciantes contra os senhores e mestres que emerge o capitalis

mo, 1uta na qual a crescente comercialização dos produtos agnírios 

cumpriu um papel decisivo, pois liberava mão de obra para. a manu-. . 
fatura (176). Assim, a primeira fase histtSrica do capitalismo, a 

da acumulação primitiva de capita1, apresentará uma urbanização 
característica, marcada pelo fraco desenvolvimento das forças 

produtivas e por um grau relativamente baixo de divisão do tra

balho. Com base na acumulação de patrimônio-dinheiro, as maiores 

cidades serão justamente aquelas mais propícias à atividade mer

cantil e usur~ia, sobressaindo-se os portos que são ba.se da na
vegação trans-oceânica como Veneza, Barceloma. ou Lisboa. Durante 

este l.a.rgo Jler:!odo de transformação do patrimônio-dinheiro em ca-

(176) Veja-se Singer,P.: ''Economia pol:!t~ca da urbanização 11Ed. 
CEBRAP/Braailiense, s.Paulo, 1975 2a ed. pg19 e seguintes. 
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pital, a vida urbana permaneceu flllldamentalmente vinculada ao mer-
• 

cado externo, o que implicou em contrapartida numa certa "margina-

lização" dos campos em face aos processos que levavam a wn maior 

desenvolvimento da cooperação. Assim, fora desses grandes emp6rios 

qae possuíam u.ma manufatura mais requintada não houve práticamente 

desenvolvimento urbano. Ao contrw:±o, as ~pequenas cidades do in

terior permaneceram isoladas. 

A m.anu.fatura capitalista preferirá então instalar-se 

nos cam~os, ou nas aldeias, para longe do controle das corpora
ç_Ões de ofício • . O capital destruira então a seguir a industria 

camponesa acess6ria, subsumindo o valor de uso ao valor de troca. 

O camponês assim, ~ mais vulnerl!vel à intermediação do mercador 

e apitalista do que os artesãos. Aos poucos, o capitalista vai 

transformando os cmn.poneses em seus assalariados, e ao reuni-los 

'em uma \!nica casa de trabalho vai dando início à transformação da 

manuf'a tura em indústria ( 177). 

Criava-se dessa maneira o mercado interno, base da su

perioridade da mantlfatura inglesa e sua transformação em grande 

industria. t ainda Marx quem ressalta que o pressuposto fundamen

tal da grande industria mecanizada 

em toda sua plenitude~. na produção . . 
repousa na inserção do campo, 

de valores 1 de troca. Com a a-

juda do Estado, a burguesia imporá a subordinação completa do 

campo à cidade, práticamente diluindo a divisão cidade-campo. 

Atrav&s do m€rcado, a produção rural paulatinamente ira dirigir-

se ao atendimento da demanda das cidades, não mais podendo dedi

car-se à autosufici3ncia. O capital que at' então apenas acumu

lava-se em certos pontos, com a inserção do campo em sua esfera 

de control.S passará a concentrar-se, pois rompe~ os limites da 

circulação para dominar a produção própriamente dita • 
.. 

(177) As id~ias expostas aqui estão baseadas em Marx,K./Hbsbawn-,E. 
op.cit. sobretudo entre as pdgillas 88 e 93; e também em Singer,P.: 
"Economia' política da urbanização" op.cit. pgs 19-26 



O capitalismo entrard no seu período cl~ssico de li
vre concorrência revolucionando as força~ produtiva~ as condi-

ções gerais de produção e a urbanização. A introdução da ener
gia a vapor e do maquinismo, a desorganização da pequena pro-
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priedade rural. e a migração para as cidades terminarão por im

primir um novo ritmo e significado à uz:-"t>~zfJ.ção. Engels em uma 
,· . 

passagem c~lebre escreve que "a indústria não é senão a prEÍtica 

çla livre concorrência e esta apenas o pr:Lnc!pio da indústria" 

.( 17'8). Com e.feito é da competição inter-capitalista e da tendên

cia à concentração de capitais que emerge a fábrica. Ela é wna. 

criação essencialmente urbana pois pressupõe a concentração de 
r 

trabalhadores, meios de transporte e armazéns. 

A tendência concentradora. da industria leva a concen

tração de meios de trabalho e de .força de trabalho a uma escala 

·gigantesca. A população tende a se concentrar pois para o capi

talista industrial a força de trabalho não representa outra coi

sa senão um juro do capital entregue antecipadamente sob a for

i;a de sal~io. A concentração de trabalhadores amplia a concor

rência entre os mesmos tornando a mão de obra simultâneamente ·. 

menos onerosa e mais qualificada. Como suporte da atividade in

dustrial surgem então as estradas de .ferro, o~ bancos e a bolsa 
' 

de valores• e o comércio também é incentivado. Em. que pese a 

concorrência do campo, onde os saldrios geralmente são mais bai-
~ 

xos, a.atração das cidades~ sempre muito forte, pois a concen-

tração industrial tende a diminuir o·tempo de rotação do capi

tal. Mesmo numa área rural a industria por si s6 ·tende~ a re

produzir os efeitos da concentração, atraindo mão de obra e ati

vidades suporte, de tal maneira que "cada industria nova criada 

no.campo traz em si o germe de uma cidade industrial"(l79) • 

.. 
(178) Engels, F. : "A situação da classe trabalhadora em I~later
~" Ed. A.frontamento, Porto 1975, trad. Amália C. Torres, pg. 52 
(179) Ibidem pg 53. 
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Por tudo isto, EÍlgels acaba.rtl concluindo que- "~ua.nto maior for 
a cidade maiores são as vantagens da aglomeração•.• ( 180). 

Esta tese hoje j' não é aceita tão tranquilamente, pois 

vivemos tamb'm as "deseconomias de agl.omeraçâo". De qualquer mo

do o que caracteriza de forma fundamental o per!odo é sem dúvi

da a concentração, marca estrutural de um.a. urbanização verdadei

ramente capitalista, isto é,comandada pelo capital e voltada 

para su.a reprodl.lção. Agora o urbano não é apenas o "locus" do 

controle ou do comercio, mas da própria prodl.lção. ·Folin chega a 

afirmar que: "La ciudad ••• , en esta acepci6n tan general, de con

centraci6n/dispersi6n (de medios de prodLlcá.6n y de fuerza de tra

bajo) es entendida como modo específico de us~ el espacio físico 

pr6prio del modo de producc16n capitaliS'ta" (181). Marx por sua 

vez, em oatra passagem célebre afirma: " Lo pr6prio del capital 

nG> es otra cpsa que el acoplamiento de las m.asas de manos e ins
trumentos que ~l encuentra preexistentes. Los aglomera bajo su 

imp,rio. Esa es su verdadera acumulaci&n; la acwnulaci6n de tra

bajadores en (ciertos) pu.ntos ju.nto con sus instrumentos" (182). 

Em. resumo, com a industrialização, o capitalismo des

fazia-se de su.as "JD11l.etas urbanas" do período medieval, redesenhan

do compl.etamente o u.rbano. A industria cria suas próprias cida-

des (183), ou remodela as antigas para adaptarem-se às novas con

di9Ões. A descrição de Engels sobre o burbr.irinho de Londres ainda 

parece atual. A instabilidade, o movimento frenético permanecem. 

Mas lu{ diferenças imensas tamb4m. Londres em 1840 tinha cerca de 

(180) Engels, F.:"A sit~ação ••• " op. cit. pg.53 
( 181) Folln,M.: "La ciu.dad del capital ••• " op. ci t. pg 121 

(182) Marx,K./Hobsbawn,E.: op. cit. pg. 88 

{ 183) são as •• company towns" norte americanas os me1hores e
xemplos, os qtlats Folin analisa no seu. livro su.pra citado entre 
as páginas 195 e 244 
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2,5 milhões de habitantes, o que parece pouco diante das formid~
veis metrópoles contemporâneas. Al~m disso, a ur~anização docampo 

é quase total hoje. nos países capitalistas avançados. IDí ainda 

o papel do Estado nos programas de desconcentração urbana e in

dustrlial. Apesar de tudo porém, as aglomerações urbanas continuam 

crescendo, sejam metrópoles ou megalópoles. A concentração de 

f~bricas nas cidades industriais representa portanto uma concen

tração ampliada, pois a própria f'brica já ' tlma concentração de 

meios de produção e de força de trabalho. A concentração da con
centração levará à centralização, fazendo surgir os monopólios e 

o capital financeiro. Engelsporisso parece ter o mérito de re

conhecer, para além das variações dos vários períodos de acu
mulação, uma característica essencial da urbanização capitalis

ta em seu conjunto: trata-se da contradição entre a própria ló-

gica da acumulação que leva a um desenvolvimento constante das 

forças produtivas e à socialização das condições gerais de pro

dução. , ._.e-·. a apropriação privada do espaço urbano e a competição 

capitalista pelas vantagens de localização. O urbano sob o capi

talismo impede portanto uma completa racionalização e socializa

ção do espaço. Esta contradição não se resolve com a crescen

te intervenção do Estado e do planejamento urbano, mas ao con

trário se eleva a um nível su.perior. 

O capitalismo monopolista surge p~ superar a con

tradição inter-capitalista do primeiro período da industrializa

ção, a qual opunha cada unidade produtiva a uma infinidade de 

comerciantes individuais. Mas essa maior produtividade econômi

ca não foi capaz de superar a c~ntradição entre divisão técnica 

e social do trabalho. Ela apenas mudou. de escala, elevoa-se. Ho

je a oposição ' entre organização interna de cada monopólio e 

a desorg~zação externa da concorrência geral entre monop6lios 

( 184). 

(184) Veja-se Lojkine,J. :"Contribuição a uma teoria marxista 
da urbanização capital.ista" op. cit. pg. l3 
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A an~lise do ~eríodo ~onopolista é extremamente impor

tante e complexa e será retomada mais adiante. Por ora por~m conv~m 

ressa1tar que a centralização de capitais, a metropolização e ~ 

crescente participação do Estado na produção do espaço urbe.no são 

características extremamente marcantes, o que leva a uma multi

plicidade de problemas, pois como já assinalou Lipietz,'trata-se 

agora da subsunção real do urbano ao capital, em todos os aspectos 

da vida cotidiana (185). A economia política e a política ganharam 

grande importancia. A sociologia e a psicologia também. 
Na perspectiva da "produção do espaço" , esta aparece 

não exatamente como uma atividade específica, mas como uma dimen

são da reprodução social. (186). O "ambiente construído" é assim 

uma "imagem fisica" da própria sociedade capitalista(l87). Nes

se sentido, a "construção*', na medida em que não & produto da a

'tividade de um \!nico sujeito social, mas de VcÍrios, aparecerá co

mo um processo cheio de conflitos: entre rendeiros, construtores, 

e o capital em geral, e entre esses e os trabalhadores (188). O 

"capital imobiliário" portanto é um"falso capital", pois suava- · 

lorização não se dá atravt!s do trabalho produtivo, mas do monopG-

lio da terra (189) • . Ele se dilui na reprodução do capital total. 

David Harvey, ao analisar os 3 circuitos da reprodução . 
do capital em geral, tenta localizar o"capitaJ. imobiliário.. ou 

o capital investido no "ambiente construído" no cirtuito secun

dário, de formação do capital fixo e do fundo de consumo (190). 

Ele lembra que há dois tipos de capital fixo: o diretamente em

pregado na produção (m~quinas) e o investido na criação de u.m 

espaço-suporte da produção (o ambiente construído). ~as, a rigor, 

( 185) Cf. Lipietz,A.:" Alguns problemas da I>rod.~çãO monopolista 
ào espaço urbano" in. Esp:::.ço e Debates n~l7, NE2U/ Cortez Ea. , 
S.Paulo, 1982, pg. ~ 

(186) Ibidem pg. 6 
(187) Cf. Ha.rvey,D.:"O trabalho, o capital e o conf"lito de clas
ses em torno do ambiente construído nas ~ociedad~s capitalistas 
avançadas" 1n Espaço e Debates n2 6 jWV' set .. 19b2 pg 7 
( 138) Ibidem ~g. 1 
(189) Singer,P.: 11 0 uso do sole;> urbano na economi§. catlital.ista" 
in Boletim Pa~lista de Geografia, AGB-S.Paulo n2 ~7, 1~ti0-
( 190) . Harvey,D.: "The 11rban process under capitalism: a framework 
for an~sis" xerox pg. 106 
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a cidade já ~ pressuposto mesmo no circuito primário quando o ca

pital dinheiro adquire força de trabalho e meiqs de produção (191). 
' Ela tamb~m está sub-entendida no circuito terc~ário, tanto ao ní-

vel dos investimentos em ci~ncia e tecnologia que acabam sendo 

drenados para o "planejamento urbano 11 como tamb~m ao nível da 

produção e manutenção dos "equipamentos sociais" ( da escola à. po
l!cia). O próprio Harvey admite que seu conceito de "ambiente cons-

truído" á uma "grosseira simplificação" jlÍ que envolve elementos 

díspares como escolas, portos, etc. Todavia estes elementos devem 

funcionar conjuntamente, e ~ o traço comum da longa maturação do 

investimento e a rigidez (capital fixo fixado no espaço) das edi

ficações. Ele lembra ainda que h~ uma tendência em que o capita

lista privado invista no primeiro circuito, legando o segundo e o 

terceiro ao Estado. Tudo isto lhe configura uma relativa autono~ia. 

Mas aí su.rge o paradoxo: estas estruturas resistentes, ~daptadas 

a condições históricamente determinadas entra em choque com a 

tendência em se revolucionar sempre o sistema de transportes. Cria

das para superar as distancias, estas estruturas espaciais acabam 

se tornando barreiras à futura acumulação. O espaço produzido ~ 

assim ao mesmo tempo ºglória do passado" e "entrave ao progresso". 

A compreensão das "contradições urbanas" implica assim no conheci

mento das leis da acumulação e da resistência operária à 16gica 

dessas leis (192)• 

Marino Folin por sua vez chega a uma idéia semelhante, 

ao concluir que a cidade, em sua totalidade funciona como "máqui

na" para o capital (193). Ele argumenta que a permanente trans 

formação dos processos de trabalhos dispersos em proces~os de 

trabalho combinados e socializados -tende a transformar a produ-

(19l)Esta ob~ervaqão, embora não :r;eferida específicamente a este 
texto de Harvey, encontra-se também em Carlos,A.1''.A: " A cidade 
e a organização ào espaço" op. cit. pgs. 109-110 
(192) Harvey desenvolverá a seguir uma ~álise muito interessante 
sobre os efeitos da. separação moradia/local de trabalho que re.to
maremos adiante. 
(193) Veja-se Folin,M.: 11 La ciudad del capital ••• 11 op. cit.pg. 46 
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ção do espaço físico - e da cidade em particular- em condicio
nante do processo de produção imediato .• Paradoxalmente, quanto 

mais o capital "penetra" na cidade, subordinando o processo de 

produção do espaço fís~co à lógica da acumulação e do lucro, tan

to mais a cidade perde 0 seu caráter de condiçã.o geral gen~

rica da produção, para tornar-se muito mais uma condicionante 

do processo de produção. Desse modo, na medida em que a cidade 

tende a ser controlada e constrµÍda por Wl7Único capital, ela 

aparecerá em sua totalidade como "dquina ... Porisso pode ser 

concebida como uma espécie de capital fixo. Sua peculiaridade 

residiria no fato de que, ao contrário das demais máquinas, ele 

seria simultâneamente utilizado por capitais diversos. Tratar-
-

se-ia, portanto de wn canital fixo social. que, ao contrário do 

que ocorre com as máquinas, não se prende a um processo parti-

. calar de produção. Este capital fixo singular, ·na medida em que 

se avoluma, afeta inevitàvelmente a composição orgânica do capi

tal, favorecendo a transfer3ncia de lucros do setor de menor com

posição orgânica -o campo-, para o de maior capital varidvel -a 

cidade- ( 194) • 

A cidade, em síntese, enquanto espaço físico produzido 

torna-se simultân~am~nte condição e ~ de produção no processo 

global de valorização do capital. Esquemáticamente portanto, d 

possível considerar 3 significados distintos que o urbano assume . 
para o capital. São eles: a) meio de pr~duçâ'.o , na medida em que 

' parte integrante do ciclo produtivo global, condição gera1 fun

damental e "máquina'' q ,.le serve a distintos capitais; b) meio 

de cons~~o individual, uma vez que a cidade represerit~ valor de 

uso tanto para os propriet~ios como para os não propriet!Írios 

dos meios de produção; e) meio de consuC'lo coletivo , uma vez que 

funciona como meio de subsistência necessário ~ara a reprodução 

(194) Veja-se Folin,M. :"La ciudad~ •• " op. cit. pgs 46 e seguin
tes. 
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da força de trabalho, isto '• ' condição de realização da força 
de trabalho (195). 

Assim, podemos concluir que o urbano se subordina ao 

capital progressivamente, em correspondência às sucessivas eta

pas histtSricas do capitalismo. A urbani~ação pr,-capitalista & 
revolucionada quando o urbano torna-se não s6 l.ugar da realiza

ção de mais valia, mas também lugar da produção, o qae se d~ com 

a industrialização. Pressuposto hist5rico, condição e meio de 

produção do capital, estes em síntese são os significados do 

urbano para o capital. A cidade como um todo tende a se tornar 

uma mercadoria, mas ela possui qualidades e significados pr&prios 

enquanto "natureza segu.nda", recolocando-se sempre como um dado 

para o capital. Porisso mesmo o arbano 6 tamb~m um atrito para 

o capitalismo: há a durabilidade e imobilidade dos elementos do 

ambiente constru!do que precipitam a queda tendencial da taxa de 

lucro quanto mais se avolumam, e o problema do controle sobre a 

terra e a força de trabalho. Assim, o capitalismo se vê com efei

to impotente diante da cidade, pois embora seja erguida como uma 

verdadeira .. alavanca" do desenvolvimento capitalista, o capital 

não pode organizá-la racionalmente. Qtlanto mais a cidade con

centra meios de produção para diminuir os custos de transporte, 

mais ela distancia · contraditóriamente as ~eas de prodtlção das 

de ~onsumo, ao separar irremedi~velmente o trabalhador da sede 

da, tlnidade produ.tiva. Por estas razões, Jean Lojikine destacará 
} 

tres ordens de problemas que se colocam como "limites" à ra-

cionalização capitalista do espaço urbano. são eles: a) ·um pri-
• 

meiro limite ligado à própria rentabilidade dos inve~timt!ntos; 

b) wn segundo ligado à anarquia da produção e à concorrência a~ 

n!vel da divisão social do trabalho; e) um terceiro limite cuja 

.. 
(195) Veja-se Equipe FUNDAP :"Uma hipótese sobre o car~ter dos 
investimentos públicos", mimeo. l;978, pgs 40-41, S.Paulo. 
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base é a própria propriedade privada em si mesmo(l96). O solo, as 
edificações e os meios coletivos (197) tendem a se organizar sepa-

radamente, gerando os mercados de terras, de habitação, a i.ndustria 

de construção civil. Mas o conjunto tende por outro lado a reunifi

car-se na mercadoria propriedade privada em si mesma e no predomí-

nio do capital financeiro. Há por fim o Estado regulando os con

flitos intra e inter classistas. 

Uma análise mais minuciosa da estruturação e funciona

mento das cidades pressupõe assim o exame da renda territorial, 

da industria de construção civil e do Estado. l o que veremos a 

seguir. 

( 196) Lojkine,J.: '*Contribuição a uma teoria •••• lf op. ci t. pg. 15 

(Í97) Segundo os pesquisadores da FL'NDAP, muito gen~ricamente 
podem ser destacados 6 grupos de meios coletivos, a .saber: 1- meios 
de consumo coletivos, isto é consumidos coletivamente: escolas,hos
pitais e equipamentos culturais de esporte e lazer~~meios de cir-
culação urbana- sistema viário e ferrovi~io, transportes coletivos 
e individuaj,s, de mercadorias e terminais de toda espécie; 3- me~os 
de troca e abastecimento, como lojas, mercados, comercio, bancos,'e 
financeiras; 4- meios de comunicação: correios, telefone, telex ; 

1 -5-meios de gestao e controle sociaJ.: segurança pública, escrit6rios, 
burocracia judivial, sindicatos, associações civis e partidos po
líti~ps; 6- meios de distribuição e captação de insumos e resíduos:. 
transporte de matérias-primas, água, energia, lixos, águas pluvi
ais, esgotos e iluminação- in FUNDAP, mimeo : ;,Nota ~ntrodut6Íia8 sobre a construçao de u..tn objeto de estudo- o uroano Sr dez ~' .. 
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CAP!TUI.O 6 

RENDA FUNDI~RIA URBANA E USO DO SO:W 

A retomada das discussões acerca da "renda fundidria" 

a partir de autores que se preocupam com temas urbanos ' um fato 

relativamente recente, sobretudo entre os marxistas (198). De fa

to, após a célebre obra de Ka.utsky, que sistematiza as proposições 

de Marx a partir do exame das relações entre agricultura e capi~ 

talismo, assistimos a um per::!odo de relativo "esquecimentoº do 
tema, o qual reaparece agora ilustrando questões urbanas. Sem dú-

vida, ao longo deste período, que coincide com a hi~tória do ca

pitalismo moderno, a industrialização e a urbanização tenderam a 

"aproximar" o campo da cidade • .Em contrapartidá, o solo urbano 

tornou-se uma mercadoria extremamente valorizada, e como conse

quência, os esforços para uma teorização globalizada do circuito 

desta mercadoria reitegraram a temdtica da "renda territorialº ao 

primeiro plano do c~ebate teórico. Mas se há relativo consenso so

bre a importancia dasdiscussões, a unânimidade termina aqui. Neo

clássicos, margin$li~tas e marxistas comporão tres correntes de 

análise internamente Intlito diferenciadas. 

As divergências começam a partir da própria fundamenta

ção te6rica, isto ~' a partir dos pressupostos e da abrangência 

da teoria da renda. territorial. 01.1tra vertente j<Í mais particula

zada levanta questões acerca da natureza da renda, isto '' acerca 

dos tipos de renda realmente existentes e sua evolução. Finalmen

te deve-se sublinhar que, pres~upondo a propriedade privada, a 

renda territorial coloca questões políticas e ideológicas comple
xas. O pro~lema da relação renda-capital e da possibilidade de 

(198)Uma excelente revisão do debate entre marxistas encontra-se 
em Bentivegna,V.:"Ia questione della rendita urbana nella teoria 
marxista contemporaneaº in Crítica Marxista n2 4,1980 Ed. Riuniti 
Roma. 
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se extrair wna renda específicamente urbana se apresenta então co
mo fundamental para o esclarecimento das determinações do uso do 

solo e sua transformação, e portanto para a definição da "deterio-

-raçao urbana". 
-

Tratando-se de um problema tão amplo, façamos iniciàlmen-

te uma restrição de ear1!ter metodológico. Há uma objeção preliminar 

dos marxistas aos neoclássicos por estes identificarem terra e ca

pital. Para Guillermo Flichman por exemplo, a substituição da teo-
'"""' .. 

ria do valor-trabalho para a do valor-utilidade representa um em-

pobrecimento irremediável na análise, pois equivaleria a identifi

car um meio de produção produzido (máquinas, etc.)cóm outro não-pro

duzido (a terra). Aqui evidentemente a refer3ncia ~ ao solo-base, 

u.ma. vez que a acessibilidade e a verticalização podem ser cinside

rados como "solo-criado". Para Flichmnan, é exatamente a caracter:ís

tica natural de bem não reproduzível que confere à terra a possibi

lidade de se extrair uma renda. Desse modo, independentemente das 

diferenças entre o rural e o urba.no, para que haja uma renda terri

torial ou fundiária ~ preciso considerar dois pressupostos : l.2 a 

irreprodutibilidade do espaço; 22 a existênciade uma cl.asse social 

que detenha o monopólio desta "condição gerai.•• ( 199). 

O passo seguinte consiste em verificar como se d~ o vín
culo entre renda fundi~ia e capital. Francesco Indov:i.na por exem

plo ·sustenta a hipótese de qu.e a renda representa um "e1emento pas

sivo" em. relação.ao capital. Ele admite que a renda influencia so

bretudo a determinação dé padrões constru.tivos dos el.ementos do ter

ri t6rio, mas adverte que, mesmo nesse caso são ainda as condições 

tecno-sociais e o processo do capital. que detert:tinam as condições 

a renda e não o inverso. Assim ainda qQe a renda seja fuhdamental 

configuração do território, a produção e organização do espaço 

!sico não dependem diretamente dela, mas do processo .do capital 

(199) Flichman se ocupa em analisar a renda So~ia e sua influen
cia na formação territorial argentina, mas suas reflexões iniciais 
nos parecem válidas em geral. Ver Flichm.an,G.: 11 Sobre a tepri.a da 
renda fundiária" in Estudos CEBRAP nR 20 S.Paulo, J..977 pg!;l2~-73 
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em sua totalidade. Em síntese, não ' a renda que determina o pro

cesso capita.lista, mas ao con~io, o capitalismo em sua evolu

ção que determina as formas de renda (200). 

Esta abordagem nos parce profícua, pois alerta para os 

equívocos muito cocuns em se colocar renda e capital em campos 

totalmente contrapostos e host!s. Com efeito, se à epoca de Marx, 

os proprieti!rios fundi~ios apareciam como classe precedente e 

antagônica à dos capitalistas, hoje ao contr~io, na maioria doa 

casos o capitalista e o proprietário de terras se con:f'Wldem. Des

se modo, vaÍe assinalar que, embora a terra,do mesmo modo coo.o a 

cidade, apareçam "externos" ao Cfl.pital; este, no sea processo de 

desenvolvimento fard com que a terra se subordine à lógica do la
cro através da renda, assim como subordina o trabaL~o atrav~s do 

sal.drio (201). Então a terra, apesar de não possuir valor, por 
ser um bem não produzido, apresentard todavia u.in preço, jd que, 

como o trabalho, ' "apenas" uma mercadoria no capitalismo. 

O grande problema consiste portanto em saber exatament~ 

como a terra pode tornar-se uma mercadoria extremamente valoriza

da, mesmo quando não inco~ora trabalho algum, permanecendo ocio
sa e improdutiva. Ora, tf. precii.so ressaltar antes de mais nada que 

o preço da terra exis,te como resultado da renda e não o inverso. 

/Assim , ·o que se fixa primeiro são os preços das mercadorias pro

duzidas, com base no valor nelas contido. A seguir esse preço 1 

estabelecido em função da concorrência -entre capitalistas. S6 ap&s 

este circuitp ser' deduzida então uma parcela de lucro que caircí 

nas mãos do propriettf.rio de terras, isto 6, do rendeiro. Final

mente, a renda ~ capitalizada, fazendo surgir assim o preço da 

terra (202). 

(200) Cf. Io.dovina,F.;Cala.bi,D.: "Sobre o uso capitalista do ter
ritório" mimeo. trad. L.L.?ernandes e M.Marqu.es pg. 10 
(201) Martins,J.de s. :"A sujeição da renda da terra ao capit~l e 
o novo sentido da luta pela reforma agrária" in Rev.Civilizaçao 
Brasileira n2 22 pp 206-207 
{ 202 )Veja-se Galvan,,9.c. '!"A renda da terra na e~rnlu,..ão do cani ta
ii§mo" '1n T.emas de \,;J.encias H~manas, Li vr.Ed .C.Humâiias,S.Pau.10, 
19éiO n~ 7 
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No circuito de sua valorização, o capital adquire en
tão a mercadoria terra como meio de produção, tornando-a em con-

sequência equivalente de capital. Daí deriva a dificuldade em se 

distinguir renda e lucro, principalmente nos casos onde o capita

lista e o rendeiro são a mesma pessoa, aliás a situação mais co-

mum no capitalismo monopolista. Do ponto de vista do investidor 

imobiliário que pretende utilizar capitalísticamente a terra, a 

renda aparece então sob a forma de um juro do capital. No entan

to, quando passamos do investidor individual para o conjunto da 

soc!'edade vemos que a renda nada mais é do que parcela da mais 

valia global apropriada pelo propri_etl!rio de terras. Assim, em

bora o capital tenha que pagar um tributo inicial ao proprietá

rio de terras para poder utilizá~la, essa imobilização acaba sen

do amplamente recompensada, pois leva o proprietário de terras a 

· dividir com o capitalista, os frutos da exploração do trabalho. 

A renda capitalista, cuja origem histórica ~ o arrendamento a

gr!cola (203) distingue-se da renda pré-capitalista pelo fato de 

que, quem paga aos propriet~ios ~ a sociedade inteira e não o 
trabalhador individual. Isto leva alguns autores a concluir qae 

"a renda capitalista da terra não nasce na produçã~ mas na dis

tribuição de mais valia" (204). Este ~ um ponto extremamente 

controverso que remete para o que Vincenzo Bentivegna denominou 

de "questione fondam.entale .. sobre a teoria da renda: trata-se em. 

síntese de saber se a renda ' um fenômeno anômalo ou orgânico ao 

capital (205). 
Segundo este autor, não apenas as questões acadêmicas, 

mas políticas ligadas à teoria da renda tem origem nesta distin

ção. Se se privilegia a distribuição de mais-valia, e se consi-

(203)A concepção do próprio Marx encontra-se entre 03 capítulos 
X.XXII e XLVII Livro 3 Volo 6 de "0 Capital" 
(204) Ma.rtina,J. de S.: "A sujeição da renda ••• " op.cit. pg.208 
(205) Bentivegna,V.:op.cit. pg. ló3 e seguintes. 
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dera a terra como condição externa mas necessária ao capital, ten
de-se a superestimar a propriedade do solo, individualizando-se 

a classe social dos rendeiros. O Estado nesse caso pode ser vis

to como neutro (produtor abstrato do espaço organizado), ou como 

instrumento direto de uma classe (a dos rendeiros). A critica re

cai geralmente no parasitismo da renda, o que leva a pontos ex-

tremados: ora a luta de classes é vista como intra-burguesa entre 

capitalistas e proprietários fundiários, ora opõe-se mecânicamen-
. 

te propriedade fu.ndi~a a coletividade. Nesse caso a classe ope-

raria assume um papel secundário, pois não est' em jogo a questão 

do salário. Em termos políticos prega-se a aliança entre capita

listás e operários contra os proprietários fundiários, concluin

do-se que a eliminação da propriedade fundiária implicaria na eli

minação da renda. O resultado seria um espaço mais racionalizado, 

porque o excedente especulativo da renda seria ·transformado em in

vestimento proàutivo, o que incentivaria a industria de construção 

civil. A objeção a este esquema lógico, apesar de suas contribui

ções é que ele isola a construção civil do conjunto.do processo 

de acumulação, como se ele só sofresse a interferência da renda 

e da propriedade fundi~ia. O papel da renda no conjunto do pro

cesso de acumulação e uma teoria de longo :prazo para explicar as . . 
determinações do uso do so1o tornam-se nebulosos. 

Por estas razões, Bentivegna preferirá o caminho que 

parte da constatação de que a renda tornou-se orgânica ao capital 

ao menos na era monopolista, e em consequência, a propriedade 

fundidria deixa de ser fun'damental em si mesma, para se avaliar 

ao.din§mica da mais-valia e processo de valorização do capital em 
conjunto. O fulcro da an~lise passa a ser então a produ.ção de 

má.is-valia, e a propriedade fundiária detxa de ser uma questão 

sobretudo iüeológica ou jurídica, para ser vista em suas relações 

econômicas e sociais. Nesse caso, embora a propriedade fundiária 

possa ser consideraàa em si meSI!l.a, como desnecessária para a e-

xistência do capitalismo, já que em tese sua superação at6 ore-
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forçaria, ela se pÕe entretanto coco necessidade histórica que po

de adaptar-se ao capital. Este em seu desenvolvimento e na luta 

contra a renda faz desenvolver novas formas de propriedade, como 
por exemplo a estatal e fraciona os rendeiros entre monopolistas 

e não monopolistas. De um lado aparece uma fração organicamente 

articulada ao capital financeiro; de outro a propriedade fundiá

ria não capitalista ou não monopolista. O significado da renda de

penderá portanto da posição de cada fração no conjunto da forma

ção social, isto ~' em termos economicos políticos e ideológicos. 

A contradição com o capital não é portwito jurÍdico·-formal, mas 

imanente ao próprio processo de valorização do· capital e expres

~a no espaço urbano a contradição entre o caráter social das ne-

cessidades e privado ão consumo. O efeito da renda á bem maia am

plo, alcançando a própria taxa de acumulação. A contradição renda

capi tal, torna-se assim, interna ao próprio capital, na luta pela 

posse de mais-valia excedente e pelo controle das condições gerais. 

O Estado torna-se 11 programador11 das condições de fonnação e reali

zação da renda urbana não por estar subordinado ao bloco imobiliá

rio, mas para sustentar o conjunto do processo de acumulação e 

evitar a contradição mais profunda entre capital e trabalho. o--i 

mercado por fim ~o ~ idealizado num esquema âe livre-concorrência, 
mas analisado a partir das condições concretas de monop6lio, que 
variarão em cada formação social. Dentro desta teorização, Benti

vegna conclui que a renda fundiária urba.'la deve ser interpre-

tada em termos de relações de classe concretas, a fim de evitar 

o esquematismo que opõe a classe oper~ia ao pequeno proprietário 

fundil!rio e ao capital financeiro simultâneamente, sem se de.r con

ta das variações internas à própria propriedade fundiária (206). 

Curiosamente, unÍ procedimento metodol&gico semelhante 

(206) Nos limitamos aqui práticamente a reproãuzir as reflexões 
de Bentivegna,V.:ci>pocit. sobretudo suas conclusões, entre as 
ptíginas 165 e 171. 
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como o do próprio Marx, para quem a an~li3e da renda deve partir 

da totalidade do ser social e não apenas dos conceitos da econo

mia política, pode levar a um resultado formalmente distinto.Po

lemizando com Lassale -o representante da pequena burguesia fu.n

dit!ria- , Marx advertia de que não se pode criticar o capitalis

mo deixando "intoeada" a propriedade do solo. Em suas próprias 

palavras: ''En la sociedad actual, los medios de trabajo son mo

nopolio de loa prop~ietarios de tierras (el monopolio de la pro

priedad del suelo es incluso, la base del monopólio del capital) 

y de los capitalistas" (207). Se se transpõe mecanicamente este 

raciocínio para os dias de hoje pode-se concluir que a renda se 

opõe ao monopÕlio. No entanto, quando, ao contrário, a proprie

dade fWldit!ria torna-se monop6lio do capital financeiro, e a ba

se da propriedade fundit!ria torna-se ao;~ inversoi a propriedade de 

capital; somos forçados a tentar atualizar Mar-Ã. Hoje, não se po-

de criticar a propriedade fundi~iá deixando intocado o capita1 

financeiro. 

Como se vê, dos mestres deve-se reter antes o m~todo 

do que as conclusões. Porisso, no que tange à discussão acerca 

da especificidade de uma renda fundit!ria urbana, em que pese a 

au.sência de uma teorização dos "clássicosº, devemos réssa1tar 

que a propriedade, independentemente de suas formas, deve ser 

vista como uma relação social hist~ricam.ente determinada. A con

cretização da teoria da renda fundi~ia u.rba.na deve levar em con

ta portanto o conjunto das condições sociais, o que implica em 

historicizar o problema. Este procedimento evita que se superes

time ou se subestime as diferenças entre o rtL.-al e o urba.no quan

do se analisa a renda· Restringiremos portanto a verificação do 

mecanismo de formação da renda fundiária urbana (absoluta, dife-

(207) Veja-se Marx,K.: "Crítica del Programa de Go"t.!:ta." Ed. Prosre
so, Moscou, 1977 pg. 13. 
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rencial e de monopólio) pressupondo a vig~ncia do capitalismo mo

nopolista ple..o.amente desenvolvido. 

Retomemos primeiramente a propriedade privada do solo, 

que define uma renda absoluta, derivada do estatuto jurídico-po

l!tico que coa.fere a uma classe, o monopólio sobre u:m meio de pro

dução não produzido. Os proprietários fundiários adquirem assim o 
"direi to'' de controlar a oferta de terras no mercado imobiliário, 

criando artificialmente uma "escassez relativa" de terras, ao re

tirá-las da produção quando lhes convier. Dado que os proprietá-
. -rios nao precisam ceder todas as terras ao mesmo tempo, torna-se 

possível auf'erir renda sobre as improdutivas, o que leva à estoca

gem. de terras visando futuras "vantagens de localização" (208). 

Da! a espec~lação pois o proprietário só ceder~ seu terreno por 

um preço acima dq : ~dio. Ocorre por~ que estas terras singula

res, apropriada~ individualmente, possuem qualidades que lhes são 

intrínsecas -naturais e hist6ricas-, o que diferencia uma das 

outras, dando origem às rendas diferenciais. Elas surgem em fun

ção da diferença entre a rentabilidade individual e a geral, pois 

a posição mais vantajosa de wis sobre outros gera sobrelu.cros em

bolsados sob a forma de renda (209). 

Um mesmo montante de investimentos pode retirar por

tanto uma parcela diferencial de mais-valia em relação a espaços 

singu.lares, em função de suas características espea!ficas. Isto 

nos leva a crer que neste caso ~ possível abstrair as diferen

ças entre o rural e o urbano quanto à e:xist~ncia da denominada 
. . ... . 

. renda diferencial-I. Deve-se ressalvar por6m, que o diferencial 

de produtividade no caso urbano depende preferencialmente da lo

calização9 e.o passo que no mundo rural a determinação fundamental 

( 208 )Veja-a.e a respeito Cu.nha,P. V. da; e Smolka,M.O. : "Notas crí
ticas sobre . a relaçãú ·entre rendas fundiárias e uso do solo urba
no" FUNDAP -S.Paulo, novembro 1978 pg 34 e seguintes. 
(209) Veja-se Silva,AoC• da : 11A Metr6pole ampliada e o bairro me
tropolitano" ed. do autor mimeo. Tese FFLCHUSP 1982 pp 242-243 
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recai sobre a fertilidade natural. Pode-se objetar tamb'm qu.e o 

preço das mercadorias se forma diferentemente na agricttl.tura e 

na industria. Os produtos agr!cola.s, produzidos simultAneam.ente 

em terras mais e menos produtivas chega ao mercado com preço u

niforme, gerando rendas diferenciais em fun.ção dos custos de 

transporte e ferti1idade do solo variados. O solo e as benfeito

rias, e em especial as edificações não chegam ao mercado com o . 
mesmo preço: dependem ao contri!rio de seus custos de produção e 

sua localização(210). O problema principal aqui reside em sa
ber se a "acessibilidade" constitui um atributo universal sufi-

cientemente amplo para anular as diferenças entre o rural e o 

urbano. Para Silva parece que sim pois lembra que ·embora o capi

tal não se vincule ao l.uga.;r,a "distancia de mercado" aparece 

sempre como wn "limite" que leva à l.uta pelo monop6lio da ~erra 

urbana e rural (211). Para Bali e":Bola.ffi parece que não, pois 
assinalam a intervenção de outros fatores como a qualidade am-

biental e o controle monopol.!stico sobre certas 6{reas (212). 

De qualquer modo, dado que não só a acessibilidade como tamb~m 

a pr6pria qualidade ambiental passam a ser prevalentemente "pro-. 

du..zidas" e monopolizadas, acreditamos que seja possível extrair 

uma renda diferencial I no urbano gerada pelas diferentes situa

ções a que cada espaço singular est~ vinculado. 

Mas 4 preciso examinar a.inda a renda diferencial II que 

teóricamente resulta de aplicações distintas de capital, abstra!

das as diferenças de situação. Nesse caso, um maior investimento 

pode intensificar a exploração.do terrenp, seja atrav's do uso 

(210)Quem levanta objeções à transferencia da teoria da renda da 
agricultura ~~a o caso urbano é M.Ball "Dif!erential r.ent and 
the role of d property" in International. u ournal. of Urban and 
Regional Reseaech Vol l, 1977 n2u 
(2ll) Silva~A.C. da: op. cite pp 231-234 
(212) M. Ball ' citado por Bolaffi,G.:"O papel da renda fundilÍria 
nos processos de concentração de renda urbana" FUND.AP, mimeo. 
nov. 1978 
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de :fertilizantes no caso agrícola, ou atravt1's de verticalização 

nas ~eas urbanas. Lojikine pormn assinala que .neste tlltimo caso 
tratar-se-ia de uma renda diferencial-! produzida por diferenças 

de "construtibilidade". A diferencial-II não apareceria .pois o 

locat~io não realizaria qualquer investimento, exceto nos casos 

em que o próprio construtor imobili~io equipa um espaço para a

lugá-lo a terceiros (lojas, escritórios, etc.). A diferencial-II 

surgiria pelas diferenças de investimentos entre os centros me-

lhor e pior equipados (213)o 
Finalmente, a teoria clássica menciona uma renda de mo

nopólio , sargida quando um determinado atributo do espaço possi

bilitasse uma redução no investimento de capital., gerando assim 

um lucro "extra" graças à monopolização deese recurso. No caso 

rural o exemplo mais comum~ o da cachoeirao No · caso urbano, da
do que a renda de monopólio é determinada pelo preço de monop6lio, 

elas serão "cruciais" , .. particularmente em ~eas densamente po

voadas" (214). Nas condições atuais do mercado imobili~o, a 

"segurança" e o "ar puro" parecem cada vez mais "externalidades 11 

agregadas ao preço de monopólio dos .. condomínios fechados". 

Seja como for, em que pesenas dificuldades de uma dis

cussão mais t~cnica acerca da renda fundi~ia urbana, o fato ~ 

que a propriedade fundiEÍria confere ao proprietdrio uma renda 

potencia1. O capital paulatinamente vai subordinando a renda atra-

v~s de inversões em capital fixo. O acesso, o aproveitamento e a 

proximidade a certos. equipamentos afetam. ~ magnitude das rendas, 

assim como os investimentos. A renda fundiéÚ'ia urbana pode apa

recer: a) na construção civil (composição orgânica baixa e sobre-

(213) Cf. Lojkine,J.:"Existe uma renda :fundiária urbana?" in Forti, 
R. (org.) "Marxismo e urbanismo canitalista"; Livr.Ed.C.Humanas, 
1979 ' pg 8 
(214) Ma.~,K.: "0 Capital" Volume )pg 775 citado por Silva,A.C.da 
op.cit. pg 242 
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lucros),b)na locação de residencias, c)na locação industrial; d) 

na locação de equipamentos coletivos {215). Subordinada ao capi

tal, a terra é inserida no circuito especulativo do mercado, po

dendo valorizar-se muito mais rapidamente do que aos produtos que 

serve de suporte. "Uma vez surgida, a renda serve para alocar o 

uso do solo" (216)o 
Na lógica do capital., ocupa a melhor localização quem 

:;.~o.e pagar mais por ela, e pode pagar mais por ela quem pode us~

la mais intensamente. Abstraídas as divergências, todos os au

tores concordam que verticalização-rendas fundi~as e lucros 

financeiros estão estreitamente entrelaçados. Quan~o o uso deter

mina o valor, a renda ainda pode dar maior eficiência. Quando a 

renda determina o uso, surge a especulação e a escassez artifici

alo O preço seleciona o uso, fazendo surgir simultâneamente a 

segfegação social no espaço urbano e a deterioração da centrali

dade (217). 

(215) Lojkine,J. : "Existe uma renda fWldi~a urbana" op. cit. 
A~ui te.r;tamos sintetizar a complex~ àiscussão de Lojikine não 
so ao nivel do mecanismo de fo:rmaçao, como nos ramos em que surge. 
(216) Harvey,D.:"A ju.stiça social e a cidade8 Ed.Hucitec.S.Paulo 
trad. Armando Correa da Silva, S.Paulo, 1980 pg. 163. ~ muito in
teressante a análise deste a~tor sobre os agentes sociais que a
tuam no espaço urbano: l-usuários; 2-corretores de imóveis; 3-
proprietá.rios; 4-incorporadores e industria de construção civil; 
5- instituições financeiras,6-instituiçÕes governa.mentais ppl37-44 
(217) lojkine,J. :"Contribuição a uma teoria marxista da urbaniza
ção capitalista" op. cito :pp 27-32. 
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CAPt'rULO 7 
"DETERIORAÇÃO", "SUPER-URBANIZAÇÃO" E · "CERCAMENTO. URBANO" 

Como vimos, o processo de urbanização t!picamente ca-

pi tali~ t~ apre~enta certas particularidades not~veis: não se tra

ta mais apenas da disseminação de nJcleos de povoamento concentra

do, mas da realização de uma alteração qualitativa no uso 1º solo 

através da difusão de equipamentos. A cidade tornou-se Pºf ªªº u-

ma "aglomeração para produzir" (218) 1 e sua organização interna 
. ... 

passou a depender cada vez mais do processo geral de produçao e 

realização de mais-valia. Mas enquanto sob o ponto de vista da 

formação de mais-valia a "cidade" não .~ essencl.al, jlÍ que o con
flito fundamental, a exploração do trabalho, ocorre na ºempresa"; 

quanto à sua realização ela assume o primeiro plane: lugar do 

mercado, do crédito, ~~s finanças e dos serviços (219)o Aproprie

dade privada do solo então não desaparece, mas ao contrW:-io, re

força-se com a subordinação da renda ao capital. e a transformação 

do solo em mercadoria. O preço do solo condiciona o consumo e as 

rendas fu.ndiéÍ:rias passam a ser uma forma de combater a pr6pria 

queda tendencial da taxa de lucros: o lucro mldio que cai ~ com
pensado pelo crescimento das rendas funditrias {privatização das 

llreas melhor equipadas). Mas a produção de diferenças entre treas 

melhor e pior equipadas implica por sua vez na própria produção e 

instalação dos equipamentos o que levaria à anulação das diferen

ças. Para que estas possam ser recriadas, isto 1, para que o solo 

urbano possa reproduzir-se contínuamente como capital, impõe-se 

então como conàição, uma dupla monopolização: a do solo e a do 
. •. 

(218)Cfo Lipietz,A.: "Alguns problemas da produção monopolista 
do espaço urbano'' op. ci t. pg. 7 

(219)V~r Lefébvre,H.: "O pensamento marxista e a cidade" Ed. Ulis
séia Lisboa 1972 especialmente o capítulo 4- "O capital e·a pro
priedade do solo" 



-114-

Estado. A transforitação da floresta em solo agrícola, desta em so
lo urbano e a renovação dos centros colocam-se então como momentos 

da valorização capitalista do espaço. Para Leftfbvre '1- "A princi

pal contradição situa-se entre o espaço globalmente produzido, à 

escala mundial, e as fragmentações e pulverizações que resultam 

das relações de produção capitalistas" (220)o O crescimento urbano 

capitalista implica assim, necess~iamente, n~a reestruturação do 

uso das áreas já ocupadas (221). A deter1oração da natureza, do 

campo e da cidade são a marca da urbanização capitalista. 

A deterioração do centro acompanha assim o próprio cres

cimento urbano. O centro deve expandir-se à medida em que cresce 

a população a que serve, mas este crescimento esbarra na presen

ça dos bairros circunvizinhos: o "ghetto" deteriorado ou a "zona 

de transição" aparecem como subprodutos da subordinação do urbano 

ao capital (222). 

· Neste ponto, novamente, uma diferenciação de enfoques ' 

inevitável: na literatura de filiação positivista a "deterioração" 

aparecerá como um dado, enquanto para os marxistas, ela se consti

tuirl! antes de mais nada ~ problema. Uma. vez qu.e para os primei

ros o fundamental consistirl! na discussão acerca de qual "renova
ção", iniciaremos, com os segtL~dos, tentando determinar as cau-

sas da "deterioração urbana". 
Como já vimos, há uma determinação estru.tu.ra1 ligada ao 

pr6prio movimento contradit6rio do capital. Mas há além disso, me

diações, entre as quais chama particular atenção a industria de 
construção civil, ramo dinâmico que articula o capital financei-

ro com as rendas fundiá.rias. t sabido que este setor se cara.cteri-

(220) Lefébvre,H. :"O pensamento niarxista ••• 0 op. cit. PP 169/70 
(221) Ver Singer, P. : 11 0 uso do . solo ••• " op.cit. pg. 84 .. 
(222) Há uma extensa literatura a respeito que retomaremos adian-
te comparando as noções de "bairro deteriorado••, 11 zona de transi
ção" e "espaço circular interno". 
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za pela sua baixa composição orgânica, seu relativo atraso tecno
l&gico, alta exploração do trabalho e formação de sobrelucros. A 

análise concreta no entanto exige verificar as di~erenciações in

ternas (grandes e pequenas empresas, auto-construção, etc.), as 

relações com o Estado, e com o mercado em geral. 

Segundo Lipietz, a principal barreira à modernização da 

construção' o seu mercado restrito. Da.do que a deman~a precede e 

comanda. a. produção, não se procura produzir em "s'rie11
• Trabal.ha

se com ferramentas, não com máquinas (223)o Topalov por sua vez, 

ressalta dois obstáculos: o período de rotação longo do capital, 

e a baE".e fundii!ria da produção ( 224). Curiosamente porá, embora 

Lipietz também concorde com este t!ltimo "entrave", verificamos 

em contrapartida que o desenvolvimento tecnolÓgico do setor se 

dá, segundo o pr6prio Topalov, pela pressão. das rendas fundiL~as.

Ele lembra que enquanto a industria de construção não podia cons

truir llLUJl solo desfavorável, era o monopólio dos terrenos favo

riveis que fixava a renda absoluta. Este limite impeliu a que se 

viesse .a construir em qualquer terreno, fazendo surgir rendas di

ferenciais sobre os ma.is favoráveis (225). No caso os dois auto

res estão se referindo especialmente à construção de habitaçÕef!. 

Mas ruí tamb'm a construção de ben:feitorias, o que faz remeter 

novamente ao Estado. Ein princípio, as habitações referem-se à 
' 

reprodução da força de trabalh~ e as benfeitorias -sobretudo 

as vias de circulação- à reprodução do capita1. Mas, dependen

do do tipo de mercado, pode-se verificar uma inversão desta si

tuação. Hd que se distinguir então a propriedade privada do solo, 

a propriedade privada da habitação, a propriedade privada da in

dustria de construção civil, o financiamento estatal e o consu-

(22~) Extra:!do de Seabra,O.:"A muralha gue cerca o mar" , disser
taçao de mestrado, FFI.CHUSP, 1979 tig• 5 q1ie comenta as opiniões 
de Lipietz em s.eu conhecido "Le tribut foncier urbain11 

(224) Topalov"C.:"An~lise do ciclo de reRrodução do capital in
vestido na inaustr-ia de construçao civil in Forti,R.(org): " 
Marxismo e urbanisillo capitalista" op.cit pg 53 
(225) Ibidem pg. 74 



-116 .. 

ino coletivo das benfeitorias -o qu.e ~ a regra considerada "normal " 

no mercado- ; de situações distintas, muitas vezes consideradas 
"anômalas" onde su.rgem a posse do solo u.rbano e a auto-construção, 

-ou entao quando o financiamento privado se ~ncumbe das ben:feito-
~ias, o estatal da habitação, e pode surgir o consumo privado das 

oe.u..i..çi~~~as. Ts~os portanto um quadro complexo qu.e apresenta vá
rias contradições: entre o estatal, o pÚblico ' e o privado; entre 

os capitais individuais e o capital em geral; entre este e o tra

balho. Uma vez mais, uma consideração de car~ter histórico se im-
H poe. 

David Harvey lembra-nos que a divisão interna ao capi

tal entre rendeiros, cons·t;ru.tores e o capital em geral, assim co
mo o fracionamento entre grandes e pequenos capitais e trabalha-

dores melhor e pior remunerados ~um produto histórico,.r~sultaào 
da dial~tica entre capital fixo e fundo de consumo (225). Ele as-

sinala como característica fundamental do capitalismo a separação 

entre o local de trabalho e o local de moradia; base ecol6gica 

de distintas concepções ideológicas acerca do "trabalhar"! e 

do "vi.ver" • Partindo do éxemplo norte americano ele constata qu.e 

em 1810 a industria têxtil ainda era sobretudo dom~stica naquele 

país, mas em 1860 j~ era fabril. Isto implicaria em qt,te as habi

tações, inicialmente produzidas tamb'm do~~sticamente, passassem 

aos poucos a ser produzidas a nível de mercado. Num primeiro mo

mento, a escassez de habitações derivada da propriedade privada 

do solo dd um pode~ ·monopol!stico aos proprietiírios, mas o desen

volvimento dos transportes -trens e bondes- contrapõe-se a esse 

poder. O crescimento suburbano fez então cair a taxa de renda 

perto do centro, o que libertou o trabalhador do "aprisionamento 

geogrl!rico" .. a que estava submetido. O capital industrial em se-

guida passaria a produzir valores de uso para o consumo bem mais 

rapidamente do que as habitações, e a preços mais baratos. Bens 

(225) Harvey, D.: "O trabalho, o capital e o conflito de classes 
em. torno do ambiente conatruído" op. cit. 
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dur,veis e !tens do fundo de consumo, como as habitações, torna
ram-se mercadorias importantes. A pressão dos próprios operários 

por habitações foi certauwnte um componente decisivo na passagem 

desta à condição de mercadoria, mas não podemos esquecer que o 

capitalismo levou. um longo tempo madurando condições de .. centra

lização de capitais e produtividade da construção :civil at~ a

tingir o ponto em que o Estado passasse a financiar as habitações. 

Foi necess<Írio que se autonomizasse um capital de giro para que 

as constru.ções pudessem ser produzidas como mercadorias; e foi 

necessW:-io um aprofundamento da divisão de trabalho que permitis

se ampliar para certas camadas do operariado o consumo da "casa 

pr6pria", até então restrito às classes ricas e médias• 

E~se est~io com efeito, só viria a ser plenamente al

cançado após a segunda guerra mundial. A destruição da guerra, 

sobretudo na Europa, se tornaria como que a "acumulação primiti

va" que permitiria a · passagem. da construção civil ao estifgio mo
nopolista • Este ''atraso relativo" em relação a outras indust.t·ias, 

deve-se acime de tudo à longa rotação do capital produtivo do se

tor. Como a habitação ~ consumida lentamente, sua mercantilização 

leva por um la.do a qu.e o capital procure "encurtar" a "vida dtil" 

dos im6veis, e por outro procure expandir a "casa pr~pria" para 

os subúrbios onde os preços dos terrenos são mais baixos. A in

trodução do automóvel corresponderti à nova revolução dos trans

portes que viabilizan! este novo padrão de crescimento urbano • 

O trabalhador barganhava ~assim, a liberdade geogr,fica alcançada 

com o transporte coletivo pela prisão da casa pr6pria, recebendo 

em troca a possibilidade de uma liberdade aind.a maior atrav's do 

transporte individua1. A monopolização da industria de construção 
civil pressupõe assim, um fluxo permanente de solo urbaniz~vel 

(226), o qu~ pode ser .obtido incorporando solo agr,rio aos subúr-

(226) Veja-se Topalov, e. :op.cit. pg. 58 e seguintes. 
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bios ou então renovando os centros. Se o ~ue foi dito para a ha

bitação for v~lido para as demais edificações e as benfeitorias, 

isto ~' seu lento consumo, então poderemos falar em um.a "super

urbanização11 dos centros urba.nos que 1 complementar à s11burbeni-

-zaçao da periferia. 
Por "super-urbanização" estamos entendendo aqui o pro-

cesso de super-produção do espaço urba.no viabilizado pela mono

polização da industria de construção ciVil. Ele se caracteriza-

r~ por dois momentos: a demolição e a verticalização. Decerto 
em tese pode haver demolição sem verticalização e vice-versa. 

No entanto o usual ' ao contr~o que ambos estejam entrelaça

dos, colocando-se normalmente aquela com:o-· ·pres~upósto desta. 

A industria de demolição civil com efeito ~ainda um fenômeno 

não estudado ma s decerto relevante para compreender a construção . 

monopolistao De fato, da picareta à implosão, passando pelo "bull

dozer'', a industria de demolição civil parece ter colhido ma.is 
feitos no campo do avanço tecnológico do que su.a congênere cons-

-
tru.tivao Dado porém que este ' ainda um assunto nebu.1oso, nos 
limitaremos a observar que as demolições parecem haver alcança-

do um nível de verdadeira "industria" concomitantemente à au.

tonomização de um càpital de promoção e à subordinação de todo o 

setor imobili~io ao c~pital financeiro.Mas ~ sobre a verticali 

zação necesst:(ria, corollh-io da indústria de demolição civil que 

poderemos tratar mais em detalhe. 

O fenômeno da verticalização tem sido ~studado por al

gun~ autores, entre os quais destacam-se dois geógrafos: Jean 

Gottmann e James Johnson (227). Em embos, ao lado de informações 

históricas importantes, podemos encontrar alguma reflexão sobre 

a localização dos mesmos, mas é sobretudo em Gottma.nn que lU:t uma 
.. 

(227) Tratam-se dos seguintes textos: Johnson,J.H.:"The geography 
of <fihe skyscraper" in Journal of Geograpby Vol LV n2 8, novol956 
Thomas Frank Berton Edo ,N.Y,i e Gottmann,J.: .. Why the skyscraper" 
in Geographical P.eview vol ,6.1966. 
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preocupação explícita em se decifrar porque se constróem arranha

céus. 

Técnicamente, ele se torna uma possibilidade a partir 

do sistema patenteado em 1848 por Bogardus, de colu.nas de ferro 

pr~-fabricadas utilizadas na construção dos muros exteriores dos 

prédios (228) • . Combinadas com o elevador, que j~ era utilizado 

nas minas de carvão, estão dadas as pré-condições da engenharia 

que termjn.ariam por afetar a arquitetura, o urbanismo e a própria 

geografia. No início, a energia hidrdulica dos elevadores e o pe
so da alvenaria ainda constituíam obstdculos, mas com a invenção 

do elevador elétrico, das colunas de aço e do vidro, as possibi

lidades se tornaram. ilimitadas. A altura e a !!rea ocupada pelos 

arranha-céus não é portanto um problema técnico, mas social. Pa

ra Gottmann, mais do que o arranha-céu isolado, a · sua concentra

.ção, isto é, a "skyline" expressa a nova estm tura de empregos 

do período contempor&neo, onde cresce o setor não-produtivo li-
. 

gado às finanças e gerenciamento. Ele lembra que a necessidade 

de comunicação entre os executivos. tornou-se fundamental, e a 

"skyline" com seus restaurantes, bancos, e a veloz circulação 

de papéis em suas torres ' o ambiente adequado para tal. ~ua co
locação não deixa de ser abrangente pois lembra que mesmo peque-

nas cidades do "Terceiro Mundo" procuram ter seu arranha-céu por 
11 status"; o oposto do que se deu na União Sovi~tica e mesmo em 

Paris, onde sofreram críticas severas, pelo menos no início • 

Gottmann 1 otimista quanto à nova arquitetu_~ que expressa este 

"modo transacional de vida", onde a transparência dos vidros re

vela "um modo de vida livre" a partir do momento em que pode-se 

olhar de fora para dentro dos edifícios. E talvez tenha razão em 

determinar a razão da "skyline•• antes pela necessidade de con

tatos entre ··os trabalhadores qu.alificados do que pela necessida-

(228) .Veja-se Johnson,J.H.:op.cit. pg 382 
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de das rendas fundiárias. A fragilidade de sua an~lise no en
tanto aparece quando se questiona o problema da localização da 

"skyline". Afinal, por que se constrói no Centro ? 

Se o desenvolvimento da sociedade fosse linear como pa

rece ser o da t'cnica, os edif !cios mais altos deveriam locali

zar-se na Periferia, pois do Centro para 1' estariam os pr~dios 

mais antigos, expressando os sucessivos limites históricos nas 

técnicas construtivas. Ora o que se d' 1 exatamente o inverso. 
O problema portanto não ~ saber por que se verticaliza, mas por 

que se demole primeiro. Estranhamente Gottm.e.nn. não meneio.na es

ta questão, mas lembra, de passagem, que os preços do solo são 

proibitivos para residencias no Centro (229). Mas afinal por 

qQe esses preços são ma.is altos no Centro ? Porque se vertica-
.liza. Neste ciclo pode-se chegar ao Céu, mas ainda assim ser4 

necess~ia uma base. E sobre esta valer' a pena oa não ·vertica
lizar dependend~ das condições de retorno, que por sua vez de-

penderá da localização, o que nos traz ·de volta às rendas fun

didrias e à propriedade privada do solo. Assim, vemos que o maior 

investimento de capitais (a verticalização) estd articulado à 

·elevação das rendas fundit!rias: "' o elevado pre;o das localiza
ções urbanas que justifica a verticalização e essa, conjunta

mente com os outros elementos diferenciadores do espaço urbano, 

o volume daa rendas fundidrias" (230). 

Porisso, ·sob o dom.!nio da propriedade privada de ºpar

celas do globo terrestre" . a verticalização aparece via de regra 

associada à demolição. 

O capital necessita permanentemente recriar diferenças 

e modificar os usos do espaço, o que torna a "super-urbanização" 

(229) Gottmann,J.:op.cit. pg. 209 

(230) Smolka,M.O.; Cll!lha,P.V. da: "Notas críticas sobre a rela
ção ••• " op. ci t. pg. 23 
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um fenômeno de alcance universal.. Ela se distingue portanto do 
que alguns autores denominaram de "hiper-urbanização 11 para ca-

racterizar as metrópoles do Terceiro Mundo onde 4 grande a "mar

ginalidade social" (231). A "super-urbanização.. ao contrário, 

~ um instrumento de reprodução de rendas funditÍrias de alcance 

geral. Mas para q,ue estas sejam capitalizadas, a intervenção do 

Estado será fundamental, pois só ele, atrav~s das "leis de de

eapropriaçãott pode mediar a transferência de renda das mãos dos 

propriet~ios de terras para as do capital financeiro. 

Surge assim o ºcercamento u.rbano", ao mesmo tempo es
s~ncia e coroamento do processo de "deterioração", isto &., a 

monopolização dos terrenos melhor si~~ados pelo grande capita1. 

Marx em "O Capital" analisa o processo,: de · expropriação dos 

camponeses britânicos entre os séculos XV e XVIII que passou à 

história com o nome de "cercamento" (232). Lenin por sua vez em. 

seu cl~sico "Imperialismo,.,." mostro~ como a fusão do monopó

lio dos transportes com a propriedade da terra foi tremendamen

te lucrativa, com _a intensa especulação das later~is das cias. 

privadas de Metrô ou trem (233). Lojikine, tentando pensar a si

guação contemporânea, lembra a fusão do capital financeiro com 

o monopólio fundiário, o que reforçou ainda mais as caracter!s

ticas parasit~ias e especulativas do capital, fazendo-as cho

car ·de modo mais agudo com as necessidades de aprimoramento t~c

nico e de inve~timentos produtivos que a própria lógica do capi

ta1 impõe. Ao apropriarem-se das ~eas melhor situadas, as enor

mes rendas espec1.1lativas geradas pelas "vantagens de situaçãoº 

acabam nas mãos dos grandes monopólios financeiros, os quais con-

(231) Este termo aliás, apoiado na teoria da dependência ' cri
ticado por Sovani,n.V.:"T.he analy:lys of over-urbanization. " E.D. 
C .Ch , junh'o 19ó4 pg 113 . 
(232) Maoc,K.: "O Capital" Livro 1 Vol. 2 Cap. XXIV "A Chamada 
acwnulaçao primi vi tva'' 
(233) Lenin,V.I.: "El i~perialism.o, fase superior del capitalismo" 
Ed.Progreso,V.oscu, pg 211 
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trolam. os mercados fundiário e imobiliário. A demolição porisso 

' necess~ia, pois do mesmo modo como se queimavam as chpupanas 

dos camponeses no s~culo XV para que a expulsão completasse a 

expropriação, hoje a destruição dos prédios é a ú.nica forma de 

garantia contra indesejdveis: sejam, trabalhadores de classe m~dia, 

oper~ios a pequena burguesia ou mesmo os desempregados. 

A descrição de Castel1s sobre a luta que se desenvolve 

nos dias de hoje entre os "squatters" (invasores de prédios a

bandonados) e as "ga.ngs" de incendii{rios contratados pelo capi

tal :financeiro para desalojd-los (234), possui um conte~do que 
permite a analogia. Mais com.umente porém, o capital se utiliza 

da força do Estado: o "cerca.mente urbano" concretiza-se num pro

grama de renovação urbana.. Ele garante que se reproduza a oposi

ção entre "centro melhor equipado" e "periferia pior equipadaº 

fazendo aumentar ainda.mais a acesssibilidade do centro (235). 
Neste ponto torna-se necessf:Úoia um.a precisão de car~ter 

concei tua.J.. Como vimos, a ''deterioração urbana" nada mais & do 

que· a manifestação fenomênica de um processo de ••super-urbaniza

ção" cujo resultado' o."cercam.ento urbano". Colocada a questão 

nestes termos, a "d~terioração11 perde a S\ta aur~ola de naturali

dade. Ao inv~s de decorrer da ação natural do tempo sobre o pa~ 

trimônio edificado (lembremos que a deterioração urbana afeta 

também os serviços sociais), ela é ao contrai<io, consequência na -

tural do processo de centralização de capitais~· ~portanto um fe

nômeno que surge espontânea.mente em função do excesso de uso das 

keas centrais. Já a renovação decorre da ação deliberada do pla

nejamento estatal. Assim a deterioração expressa um processo mais 

abrangente c~ja renovação ~ um desdobramento necessi!ri~. Aqui es
tamos empregando o terno renovação num sentido gen~rico de renova-

ção de funç~es. Me.s a t•renovação urbana" hist6ricamente ficou con-

(234)Castells 1t:.:"Crisis Urba.na y Cambio Social" Siglo XXI,1981 
(235) Lojkine,J.:"E.l oarxis:no, el Estado y la qu~stion urbana" 
Siglo XXI 1979 pp 160 e sega. 
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sagrada a partir da experiência norte americana de pós- guerra. 
~ preciso distinguí-la portanto de outras reurbanizações como 

a que caracterizou a passagem do s~culo XIX ao XX, mais conheci

aa como "reforma urbana" (236). 

A intervenção em larga escala do Estado em programas de 

renovação urbana nos Estados Unidos tem sua origem remota no a.~o 

de 1949 quando define-se W!la política habitacional a nível fede

ral visando alcançar 3 objetivos: lº Elim.insr habitações 1.r.a.dequ.a

das, atrav~s da demolição de cortiços e ê!rees decadentes; 22 esti

mular a construção civil, de forma a eliminar o problema da escas

sez de ~oradias; 32 proprorcionar Ul!.a habitação decente e um am
biente ce vida saudável a todas as famílias norte-americanas (237). 

Este programa era o corow:ento de um processo iniciado com a De

pressão, ou mais precisamente com a ascensão de Franklin D. Roo

sevelt que para recuperar a industria de cor..st:rU.ção civil inves

tiu macíçs.ment~ e.m habitações dando início à explosão dos sub~

bios. A ºFederal Housi.ng Administration" através dos programas de 

hipotecas e seguros financiaria a partir de então os "brancos da 

classe média para sa:!rem das cidades" ( 238) t e· mais tarde, dado. 

que os custos de compra, demolição e novas construção no centro da 

cidade estava fora do alcance dos investidores privados, passaria 

a financiar. também a "renovação urbana". Assim, com a lei de 1949 

conciliavam-se os interesses dos liberais que lutavam. pela constnt

ção de "moradias populares", com os dos conservadores e homens de 

negócio do Centro que exigiam a "renovação~ A idéia era a de que 

(236) O exemplo cl~ssico deste período ~ sem dúvida Paris atra
vés das intervenções de Eugene !Iéna.rd. Vide Foljn,M; Calabi,D.: 
La. ciudad del capital •. " op. cit. pg 127 e seguintes. 
( 237)Es~es )ontos foram sintetiza.dos por Anderson,M.: 11The Federal 
bu.lldozer", The !.UT Press,Ca.mbridge,l.:asso ,1964 p.4 
(238) Ye~a-;e Pallen,J.Jo: "O mundo urbano" Forense/Universitária 
Rio de Janeiro 1975 pg 238 trad.: Ronaldo Sergio de Biasi e 
Ru.y JUI'.gmonn 
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ºas ireas reconstruída.a formariam um tampão ou cordon sanitaire, 

em torno do centro da cidade, impedindo ·que fosse novamente cer

cado por cortiços. Além do mais os ocupantes das novas habitações 
seriam famílias com um poder aquisitivo razo~vel e, portanto, a-

judariam a estimular o com~rcio de varejo do centro'' ( 239} .A lei 

previa ainda "o uso ·de fundos do governo para comprar, limpar e , 
meL~orar os terrenos, depois do que a propriedade dos ~esmos vol

taria ao setor privado" (240). Curiosamente, o programa de renova-

-çao se escorava num discurso que contrariava a suburbanização. En-

quanto esta tentava tirar os ricos do Centro, aquela propunha fazê-

los voltar. A partir de 1954 a lei sofre uma revisão que amplia o 

programa tambtÍm para os "cortiços em potencial", isto 'as ~eas 

consideradas "decadentes", mas j~ prevendo a possibilidade de re

~ormas invés de demolições. Mesmo neste i!ltimo caso por~m o 1.2sual 

foi a venda dô im6vel a uma pessoa de classe m'dia, que podia pa
gar os custos da reforma. Por fim a grande maioria dos edifícios 

construídos nas ~eas renovadas destinavam-se às classes alta e 

m~dia e só raramente aos pobres. Alguns nmneros: entre 1949 e 1965 

foram demolidas 311.197 unidades habitacionais, com apenas 166.288 

construídas ou planejadas para substituí-las (241); de 1964 a 1972 

250 mil fani:!lias por ano em m4!dia foram removidas; at~ 1973 o "Hou

sing Act" havia consumido USS 8,2 bilhões em investim~ntos diretos 
e US$ 22,5 bilhões em empr~stimos (242). 

O que ocorreria com os desalojados ~ uma questão con

troversa, o governo defendendo que foram para habitações melhores 

(239) Pallen,J.J.:op.cit.pg. 290 

(240) Ibidem pg. 290 

(241) Ibidem pg. 293 .. 
(242) Castells,M.: ºCrisis urbana ••• op.cit. pg. 32 
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e seus críticos sustendando que não. Mas como este ' um ponto onde 

o que pesa ~ o subjetivo, talvez mais significativo seja lembrar 

que os al.ugu~is dos ... desalojados subiu mui to em mt!dia, chegando em 

alguns lugares a 60% (243). Por outro lado o objetivo de trazer de 

volta a classe m~dia para o centro na maioria das vezes se frustrou, 

e o resultado foi que a deterioração que :_ se queria combater rea
pareceu de forma am~liada. Combinado com a decadência do programa 

dos subúrbios que · cada vez mais passou a abrigar negros e pobres 

a extensão de casas abandonadas alcançou uma cifra impressionante: 

Castells càl~ulou para 1981 em Nova York entre 400 e 450 mil mora

dias abandonadas . (244). 

Sendo um programa de extensão tão ampla, por certo em 

a]8uns casos houverem exce~Ões, e a renovação com efeito obteve 
a]8uns êxitos: revitalizou~ centro de neg&cios,·melhorou as finan-

ças loca.is, bem como algu.cas funções especificas tamb~m. No conjun

to por&i o saldo & negativo: demoliu-se em demasia, desagregaram-se 

muitas comunidades sólidas, e houve um empobrecimento de toda a "ci

dade central" (~45) com a consequente deterioração dos serviços e 

equipamentos públicos. O capital em todo o processo sem dúvida lu

crou: os loteadores dos sublÍrbios, a indústria de construção civil 

(demolindo, verticalizando, construindo nos subúrbios ou. produzin

do as vias de circulação), a indus ·~ria dos t?-ansportes (agora de 

automóveis ao inv's de metrôs principalmente, mas estes tambám) e 
-

sem dúvida o capital financeiro (que financiou todo o processo e 

alastrou. ,~ vertical e ·horizontal.mente seu dor.lln.io sobre as t!reas 

centrais). Os operéirios brancos perderam ao precisar se deslocar 

mais at' o .emprego e serviços, e mesmo a classe m~dia endividou-se 

para ir aos su.bl!rbios. Por fim, os negros, etc., viram seus "gue -

(243) Foi o que ocorreu com os moradores do West End de Boston 
cf.Palle,J.J.:op.cito pg.296 

(244) Castells,M.: "Crisis urba.na ••• " op. cit. pg. 50 
( 245) A "central ci t"J" dos norte americanos & maior que o"CBD", 
isto 'o"Distrito de i\'egóc~os", correspondendo aproxima.damen~e 
ao monic!pio central que da' nome às nos3as áreas metropoli tnaa 
v~r. Castells,M: ibidem pg. 20 
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tos" deteriorarem-se ainda mais, j:1 que os senhor!os não tinha.:n 

qualquer estímulo para investirem na conservação dos imóveis(246). 

A experiência francesa, guardadas evidentemente as pe

culiaridades nacionais, apresentou resultados similares. Castells 

nos conta que em Paris a renovação foi violenta e injustificada: 

as áreas renovadas não eram. as mais deterioradas, e nem todas as 

deterioradas foram renovadasº A reno\1"3.ção só ocorreu onde houve 

necessidade funcional dos neg6cios, e os equipamentos mantiveram

se os mesmosº Os objetivos foram: a tercearização de Paris ( sLta 

desindustrialização) e a realização de super-lucros privados atra

vés da associação com empresas estatais. O Estado por sua vez pa

gou a demolição e limpeza. dos terrenos, bem como as desapropria

ções. Assim.co~o nos EUA certas instituições centrais como univer

sidades por exemplo foram preservadas, e seu "entorno" melhorado. 

Mas ali tambc!m visava-se criar um "cordão sanit~io" em torno do 

centro de negócios afastando os trabalhadores de seus arredores, 

sobretudo os mais pobre e imigrantes(247). 

Em Madrid, o programa de "autopistas" do regime .fran

quista foi ainda m-9.is violento', não preservando práticamente nada 

(248), demonstração evidente da articulação entre os interesses 

financeiros e a ditadura. Mas nem.em todos os países foi a mesma 
/\ 

coisa • Castells cita tres exemplos onde a "renovação" assumiu 

significados distintos: em Chr:i.stiania, distrito de Copenhague, 

onde após a euforia hippie veio a deterioração e criminalidade, 

mas que conseguiu recuperar-se como "centro eu.l.tural"; 13ruxela3 

onde são muito ativos e influentes os movimentos àe bairro; e 

Bolonha, um exemplo clássico onde a "preservação do centro his

tórico" ~ um prosrans. assumido pela própria Prefei tu.ra ( 249) '• 

( 24ó) Caste.lls,M.: ~·Crisis urbana y •• " op. ci t. pg 26-27 
(247) Casteils,K. :"A intervenção aà.m.inist:ra...:t.;iva nos ,grandes 
centros urbanos" in Espaço e Debates n2 6 NERU jun;set 82 
(248) Ibidem pg. 73 
(249) Ibidem pg. 73 e segscl 
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De certo modo, parece ineg~vel que com o tempo os programas de 

renovação tor~aram-se mais sofisticados, co~o também não deixa 

- -de ser verdadeiro o argumento de que "as cidades na.o sao monumen-

tos ~ estl:Íticos" (250) e portanto têm de mudar. A magnitude e a 
qualidade do patri~Ôr..i.o u:rbano a ser preserva.do ou não depende po-

r~m de condições concretas, assimrcomo do que deve ser demolido 

ou não. Mas assim co~o as demolições não são uma inevitabilidade 

da natureza, a renovação, entendida como intervenção no espaço 

físico tamb~ci não o é. Ao contr~rio, pela natureza a renovação 

se dd ao nível da população e não do espaço. l preciso portanto 

desmitificar o "progresso" e a concepção irracionalista de sua 
"inevitabilidade". Tanto a deterioração espontânea quanto a reno-

vação planejada estão assim sobredeterminadas pela légica da acu-

.mulação, são os dois lados de uma mesma moeda: ·ª da expansão e 

reprodução da Centralidade capitalista. Estão porisso ligados à 

suburbanização e ambos à transf or:nação do campo. 

A deterioraç~o urbana portanto não ~ um processo que 

se esgota no urbano. Ele está articulado à concen~ração de pro

priedade fundi~ria a n:ívelde todo o território nacional. No campo 

esta concentração géra uma sobrepopulação q~e se dirige aos cen

tros urba.71.0s fazerido ·crescer a deit.8.nda por lotes, habitações, e

quipW!l.entos e serviços urbanos. As keas.-- próximas à.s ferrovias 

e rodovias ;· são as primeiras a se transformar: tornám.-se W:-ea de 

alojamento inicial dos migrantes e aos poucos a pópu.lação flu

tuante fica oaior do que a residente. Contraditóriamente, as 

éÚ-eas próximas do Centro, mais congestionadas, são as q1:2e têm ~ 

maior número de casas vaz!as. Aliado à diversidade de funções, 

cria-se uma grande diversidade de preÇos do solo que torna a l!rea 

bastante vu)...nerável à especulação. Depreciam-se edificações e ben

feitorias e a alta rentabi lidade de um novo capital ad~ptado a 

novo padrão t~cr..ico impõe-se sobre a :frtfgil rentabilidade de um 

(250) Cf. Pallen,J.J.:op.cit. pg. 303 
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velho ca:pi ta.l. A tendência é adaptar os valores de uso do espaço 
l .. 

aos novos valores de troca. Durante as crises, a maior ociosj_dade 

da capacidade produtiva acelera a depreciação do estoque total 

de capital, incluindo edificações e equipamentos e a queda da ta-

xa de lucros pressiona a substituição da parte mais velha do es

toque• Nas épocas de ascensão a taxa de lucro sob·e -: quanto maior 

for a taxa de 1ucro e mais velhos os equipamentos e edificações, 

mais rápidamente estes serão depreciados e portanto substituídos. 

Isto equivale dizer que a "renovação urbana" em princípio 4. mais 

orglL"'lica ao capital em períodos de ascensão e mais "arbi trkia" 

em períodos de crise (251). O lado 11raciona1t1 da super-urbaniza

ção,·.,isto é, a demolição-verticalização, isto é, a prc$pria ttreno

·vação" torna-se porisso mais evidente nos períodos de ascensão 

(racionalidade do mercado e do Estado). Em contrapartida, nas épo

cas de crise, o lado "irracional .. da super-urbanização, isto ~. o 

abandono de edifícios .e equipamentos e a multiplicação de dreas 

vazias no Centro, isto 'e, a própria "deterioração", torna-se mais 

contundente (irracionalidade do Estado, do mercado ou da força de 

trabalho?). 

O cercamento urbano des~ :.modo vai se tornando cada vez 

mais transparente à medida em que se sucedem as crises do capi

talismo• H~ inclusive estreita correspondência entre as chamadas 

"crises de ciclo curto'' e o período de duração dos programas de 

renovação. \!artin Anderson calculou para estes dl timos em m~dia 

cerca de 12 anos (~52). ~as não se pode esquecer que a possibili

dade de íormação · ~e um "rendimento a longo prazo" (253) para o 

capital imobilifil.io, isto ~, a artict11ação das rendas fundidrie.s 

cou o ca2ital financeiro se$ viria a ocorrer após a Última crise 

de ciclo l()Ogo, inici~da com a Depressão e só "superada" após 

(251) Veja-ae a respeito Cunha,P.V. da; Smolka.,M.O. : ~Notas 
cr:!ticas •••• u op.cit. pg. 30-31 
(252) Anderson,M: "The Federal :Bulldozer" op. cit., extraído de 
Pallen,J.J. op. cito PS• 301 
(253) Ver a respeito Cervelatti,P.L e Scanna.vini,R.:":Bolonha: por 
que o Centro histórico'?" in Forti,R.(org.) "t.1a.rxismo •• "op.cit~ 

PP 120 e segs. 
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a 2a. Guerra Mundial. Como vi.mos foi a partir dela que se disse
minou a ''renovação". Mas a crise atual já revela por sua vez a 

própria crise da ºrenov-d.çãon. Vinda para combater a "deteriora

ção11 ela. deixa uma "deterioração" ainda maior. A nova escala 
de acumulação j~ não e'mais capaz de mascarar a essência especu-

lativ-a de todo o processo. Como lembram Cervelatti e Scan.."la'\"ini: 

"0 que diferencia a es.éieculação atual da a..'l.terior, é que agora 

os lucros ... sao obtidos muito mais rapidamente e em uma medida mui--to e.a.is ampla, nao atuando casa por casa, monumento por monumento, 

mas sim liquidando bairros inteiros de uma só vez" (254). A 16gi

ca da "deterioração urba...'18." uma vaz revelada, transf orma.-se as

sim na "deterioração urbana. lógica". Como à ~poca de Engels ••• 

(254) Cerv-elat·ti,P.L.; Scanaavini,R.: op. cit. pg. 151. 
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CAP!TUW 8 
ESTADO E PL\NEJAMEN"TO URBA.NO 

At~ aqui pudemos prescindir de uma clarificação acerca · 

do conceito de Estado. Vimos como a deterioração urba.ri.a ' conse

quência do 11 livre jogo do mercado" , e a renov-a~ão da ação pla

nejada do Estad.o, e vice-versa. Mas a concreção da a.."lilise impõe 

ao menos um parêntesis para precisar os significados e as meto
dologias da intêrvenção estatal sobre o urbano em sua evolução 

histórica. As dificuldades neste campo certa.1lente são imensris já 

qu.e o su.rgimento histórico do urbano pré{ticam,;nte se confunde com 

o do Estado • Nossas pretensões no entanto são mais modestas e 

visam apenas estabelecer algumas mediações para tentar compreender 

mel.hor o urbano contemporâneo. Nesse sentido a origem remota da 

concepção de Estado que nos serve de parâmetro refere-se à passa
gem do feudalismo ao capitalismo, isto é-à constituição do 11Es-

tado-Uação11 • Como assinala. Crossman: "Antes do s~culo XYI, este 

tipo de .autoridade centralizada era desconhecido~.A partir desta 

data, desenvolveu-se e estendeu-se sobre o mundo até que, na atua

lidade, constitui o sistema político comum da civilização ociden

tal'' { 255). Crossman desenvolve sua andlise do pensamento libe

ral passando por Maqu.iavel, Locke, Hobbes, Rousseau, etc ••• che~ 

gando até à atualidade. Há além disso o pensamento marxista, ta~

ber! heterogêneo como Lenin, Sta~n, Trotsky, Gramsci, Pou:Lantzas. 

E o anti-liberalismo àe direita igualmente variegado: facismo, 

nazismo, etc. Assim, temos que a concepçio de Estado prende-se 

a tantas interpretações quantos forem os agentes pol!ticos em 
•. 

cena, numa mescla de idéias individuais e sentimentos coletivos, 

recíproca e histórica":lente determinados. Torna-se po*sso pr~tica-

(255)Crossman,R~H.S.:" :Bioçra.fia do Estado Moderno" Livr.Ed. C. 
Humanas,S.Paulo 1930 PP lD-l7 
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mente impossível abstrair coerências e alinhamentos -qu.e nao se-

jam esquematizações. 
Por ou.tro la.do, dado que no mwido moderno "as ideíc.s que 

- -realmente movem as pessoas, nao sao teorias perfeitamente delinea-

das, mas sim um.a mistura assombrosa de id~ias econômicas, 'ticas, 

sociais, religiosas e de preferências íntimas 11 (256), tra.tare!:'.loa 

aqui de expor uma concepç5o de Êstado correspondente às nossas. 

Nesse sentido, e~ primeiro lugar, destacaremos como fio 

condutor de todo o pensamento lib·;ral a ide!a de Estado como re

gulador de conflitos , isto é, como poder "acima das classes" e 

servidor do "interesse geral". Esta :proposição clfissica nos ~ de 

particular interesse pois remete às justificativas ideolÓgicas 

dos programas de renovação urbana. Sintéticamente, Preteceille a.

ponta 4 características essenciais nos discursos do planejamento 

urbano: 1- Um.a crítica sobre os danos prov·ocados pela "urbar..ização 

anárquica", isto é, sem "planejamento" ; 2-· a afirmação da neces-

sidade da intervenção do Poder Público para impor, para além dos 

interesses particulares, a ordem urbana de "interesse geral" ; 3-
a apresentação do plano como processo de elaboração e concretiza

·.ção desta ordem urbana; 4- a indicação das vias e meios pelos qu.ais 

o plano ser.! realizado (257). Nesta concepção o Estado é assimila

do a um sujeito que persegue uma finalidade: o interesse geral. 
Esta formulação receberia por parte de Lenin :ia.is ' do 

qll.e uma crítica radical. Enl. "O Estado e a revolução" Lenin se 

esforça por demonstrar o ca.r~ter de classe do Estado, chegando 

mesmo a u.ma idéia totalmente oposta: do Estado de nenhuma classe, 

passava-se para o Estado de Uma só classe • Com a vitória da ~e

volução, o pensamento de esquerda a partir da:! :ficaria estigca

tizado com o p:iradit;ma leninj_ano • Havia porém um problema. A rea-

(256) Crossnan,R.H.s.:· op.cit. pg. 14 
( 257) Preteceille,E. : "Introduction à l' áttide de la planification 
urba.in.e en régio.n parisienne~ Faris,csu, 1973, pg. 4 , citado por 
Buscf?.glia,A.: ncontraddizioni urbane, intervento dello stato e or
g~.niz~a~ione d~l terrttório" in Indovina,l".( org.) 11 Capi tale e te~- . 
ritorio pg. 16. 
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l.idade <iUe havia. sido tratada teóricaoente e revolucior.&ada práti
camente por Lenin era com efeito muito particular. Com efeito a 

Russia czarista possuía uma burguesia d&bil que se via obrigada. 

a dividir o poder com a aristocracia. Formava-ee assim uma alia...~

ça inst~vel e autcrit~a que mantinha-se à custa da exclusão to

tal e sistem~tica da classe oper~ia e camponesa do poder. Este 

Estado imperme~v~J. às massas mas não a toda s9ciedade expunha as

sim sua funcionalidade: instrumento de poder e de coação social. 

A Europa Ocidental e os Estados Unidos, isto ~. a pá
tria do libera.lis:no, mostrava-se substancialmente diferente. Nes

tes :países ha.via.-se alcançado um n!vel de proauti vida.de do traba

lho e de socialização de forças produtivas muito maior. Os ope

rdrios alcançaram não só certas conquistas sindicais (sal~rio,etc~ 

como tamb~m importantes objetivos polÍticos (voto wliversal,etc). 

O Estado mostrava-se mais maleável, menos rígido, de tal modo que -nao se ajustava mais à idE!ia de instrumento Wiico cem.andado por 

uma única racionalidade. Foi necess~rioium. lor.go período para que 

uma nova concepção surgisse no seio doa marxistas. e alcançasse 

relativa influência.~ só.após a "desestalinização" que as i

d~ias de Gramsci começam a ganhar prest:!gio fora da It~lia.Sem 

abandonar a teoria da revolução de Lenin, Gramsci aprofunda a a

ntÍlise do Estado moderno a partir da realidade italiana e nota 

que nas sociedades mais avançadas o domínio de classe é mais sutil, 
não apenas fundado no poder de coer9ão estata1, mas utilizando-se 

tamb'm a cooptação e a persuasão políticas: da.:! ·a ênfase na luta 

ideológica. O Estado e a pol!tica deixavam. de ser vistos como o 

instrumento de uma classe, para aparecerem como o lugar da luta 
de classes (258). 

Mais recentemente surgiram as concepções de A~husser 

que num ce~to sentido radicalizaram. a idE!ia do Estado como ins-

(258) ~m resumo da trajetória de Gramsci a esse respeito pode ser 
encontrado em Togliatti,P.: "Social.ismo e democracia"org. e tra.do 
de Carlos N.Cou:tinho; Ilha Livr.Eé:. R. de Janeiro 1980 
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trumento da política, chegando-se mesmo a !alar da "autonomia re

la tiva" das eu.per-estruturas, de tal modo qu.e o econômico e o po

lítico aparecem como dois sistemas separados. O político passa en

tão a "sobredeterminar" o ecor.ômico, desaparecendo a idtfia de "con

tradição". Jean Lojkine acresc~nta ainda uma crítica fundamental 

a esta teorização, já que os indivíduos são reduzidos à condição . 
de ttsuportés" das relações econômicas, o que impede esclarecer 

o processo revolucionário de tomàda de consciência (259) 'c: Para 
-

Lojkine est~ claro que tal teoria se a:f'asta . em demasia da essên-

cia do pensamento de Marx, pois enquanto para este a luta de clas-

ses e o car,ter hist6ricamente relativo de um modo de produção são 
um mesmo problema; para Althueser, Balibar e Pcülantzas constituen 

duas ordens de questões separadas. O alvo de Lojkine porém não ~ 

.exatamente Poulantzas, mas Castells, que se utiliza de tais for
mulações para analisar as relações Estado-urbano. Para Loj.kine, a 

fragilidade principal de Castells reside na teoria da mudança' 

isto '' na discussão acerca da passagem de um modo de produção a 

outro. Ele lembra que à medida em que se separam:.:as estruturas 

soci~s das práticas, ·a transformação do capitaljsmo ao socialis

mo passa a ser um problema "externo" ao modo de produção~; de tal 

modo que o peso da s~bjetividade 6 exagerado. O Estado ~ visto 

então como representação apenas dos interesses políticos de uma 

classe e não econômicos, o que foge radicalmente da concepção le-
-

ni.nista da pol:!tica coco "economia, ~ondensada". 
Par§ Lojkine deve-se po111-sso tomar algumas 

de ordem teórica antes de se partir para uma amílise 

-precauçoes 

de algum.a 

situação concreta: lQ Não considerar o .Este.do como "exteriorº ~ 

sociedade, sob o risco de recair na concepção liberal; 22 não 

considerar as superestruturas do Estado _como superposição de 
•. 

(259) Lojk:ine,J.: "El marxismo, el Estado y la questión urbana" 
Siglo XXI Ed. 1979, trad. Felix Blanco pp 48 e seguintes. 
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"instâncias" ou alguma coisa orgânicamente autônoma; 32 não in

terpretar as políticas urbanas como decorrência de uma eth-ie de 
-

decisões ou estrat€gias de atores anônimos. Ele assi.na1a que o 

Estado burguês ' expressão do domínio da mercadoria dinheiro so

bre toda a sociedade (mercadoria geral mas de propriedade parti

cu1ar). t preciso portanto analisar o Estado no bojo do pr&prio 

processo de desenvolvi:nento sociâl e não como algo ex.terno e su

perimposto a este. Se c9m efeito, num primeiro momento o Estado 

intervém na periferia do conflito principal ca.pi taJ/tra.balho, 
ou seja, fora da empresa, com o tempo entretanto ele pr6prio 

v-a.i se tornando uma nova divisão do trabalho. Com isso porém in-

vés de colocar-se 11acima" dos conflitos, refletirE! cada vez de 

modo mais direto o domínio dos interesses pa.rticu.J.ares sobre os 

gerais. A pr6pria socialização do capital implicar~ na necessi~ 

dade do Estado (260). 

J~ tiveoos ocasião de mencionar a importancia do Esta-
' 

do no processo histórico de subordinação da renda ao capital• A-

l~m deste aspecto por€rn devemos ressaltar ... · a a.n,'9.rquia da produ.

ção, resulta.~te da contradição entre divisão t~cnica e social do 

trabalho, e a relativa au.tonomia da mercadoria força de trabalho 
frente ao capital, os qtiais extrapolam. a racionalidade do mer-

cado o que exige a intervenção de uma força "ex·tra-econômica" -

o Estado- • A socia.J.ização crescente da produção & um processo 

cuie abrange não s6 a divisão técnica ao .nível da empresa, mas o 

conjunto da formação social. Portanto, à medida em que se desen-

volve, a acumulação capitalista impõe t8l!l.bém o desenvolvimento 

dos meios de consumo coletivos essenciais à reprodução da força 

de trabalho, com o :paralelo desenvolvim•::nto dos movimentos ope

rário e democrdtico (261). Desse modo, na J.uta contra uma força 
•. 

(260) Lojkine,J.: "El ma.rxismo, ••• op.cit.:pg. 77 
( 261) :Bi.iscagl:La,A.: o:p. ci t. pg. 17 
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de trabalho cada vez mais qualificada e exigente, o capital ir~ 

paulatinamente transferir para o Estado, a incumbência de fi
nanciar os meios de reprodução da mesma que sejam pou.co ren

t~veis. Num primeiro momento as p~Óprias leis da livre concor

r@ncia fizeram emergir as lutas por melhores condições de vi

da, incll1Ído aqui a luta contra os alugu~is. Nossa hipótese 6 

de que, dado o atraso relativo da industria de construção civil 

frente à de ~quinas, a primeira forma privilegiada de financia

mento estatal coube à infra-estrutura urbana (pavimentação, i!-

gua, esgoto, sobretudo)t o que atendia à concorrência inter
setorial por um lado e à força de traball:Ío por outro (do mesmo 

modo escolas, hospitais). Óbviamente o capital industrial liga

do às mr!qu.inas e transportes lucrou dupl.emente: gerou uma de-. 
manda para a sua concorrente e explorou a força de trabalho 

atrav4$s do transporte coletivo privado (bonde.a·, trens, met:!"ôs);. 

Vimos por o~tro la.do que a constituição de uma poupan
ça pdblica precedeÚ de forma. crucial à transformação da habita

ção em mercadoria, a partir da De:p1·essão. Ali~s, o financia"nentp 

público da casa pr6pria tem crescido enormemente em todos os 

países capitalistas, tornando reduzidas a participação do capi

tal privado (form.a.dq pelos consumidores), e do capital patrimo

nial (o das pr<Sprias empresas} (262) '• A intervenção do capital 

estatal faz encurtar o tempo de circulação da habitação permi-

tindo o surgimento do empreendedor capitalista. 
O capital indu.st11.al noVa.men te estava à .fr&te com 

o automóvel e os eletrodom,ê'sticos. A construção· civil atendida 

em seus interesses co~ a expansão rodovi~ia e as habitações dos 

sabt!rbios. Agora, o gra~de bloqueio recaía sobre o pr6prio ca

pital patrimonial, isto ~' sob~e a própria rotação do capital 

financeiro·: sur~em as demolições e a renovação urbana fil1ancia-

( 262) Yer Lipietz,A.: 11 Le tribut fo.ncier ••• " extraído de Seabra, 
o.e. de L.: 11 A muralha ••• " op. cít pgs 57-8 
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das pel.o Estado. Crescentemente monopolizadas as industrias de 

m~quinas "puxaram" a construção civil. num primeiro momento (séc. 

XIX) através da associação com bancos. Num segundo, é a constru

ção civil que puxa a de máquinas (pós 1930), associada e.o capi

tal financeiro • .Assiste-se à estatização dos velhos meios de 
transporte e com a maior diVisão da força de trabalho (intelectu-

al/manual) à privatização àos serviços públicos (escolas, hospi

tais, ~eas de lazer). 

A intervenção do Estado permitiu deste mbdo atenuar a 

anarquia do desenvolvimento urbano capitalista. O financiamento 

público dos meios de consumo coletivos e dos meios de comWlica

ção permitiu o desenvolvimento das condições gerais de produção. 

O planejamento por seu lado permi·t:i.u atenuar certas condiÇÕes de 

.higiene e saneamento, interferindo também na construção de habi-

tações mais razoáveis·• Se num primeiro momento foi do :prc.)prio 

processo imediato de produção que surgiu a necessidade do Esta

do para o capital (burguesia/proletariado), num segu....~do foi do 

processo mais especifico de reprodução do capital (frBt,cmentação 
em industrial/bancário-comercial) que surgiu o imperativo da 

monopolização. Com eles por~m surge um terceiro f'raciona.mento, 

mais geral (grandes/pequenos capitais) e o Estado será chamado 

para desvalorizar os capitais não-monopolizados e favorecer a 

centralização\263). 
Resolvendo apenas parcialmente as contradições inter 

e intra-capitalistas e destes com o trabalho, o Estado e o pla

nejamento urbano sob a égide dos monopólios, lov..ge' de superá-la, 
acentua ainda mais a contradição entre socialização da vida ur-

brui.a e pri.va ti zação do espaço ( 26 4) • 

(2""3),..ki ~ "'"l'!lr • tt "t O ... o ~~J ne,~.: L ~arxismo, •••• op. c1. pgJo e segs. 
( 2ó4) Ibidem : " Contribuição a uma teoria ...... op. ci t. 
pg 42 e eegs. 
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C.AP!TULO 9 

A INDUSTRIALIZAÇÃO DO BRASIL APÔS 1940: ASPECTOS GERAIS 

A conjuntura inte-rna.cional particllla.rmente turbulenta 

da 2a. Guerra Mundial deveria alcançar a industrializ~ção brasi

leira numa fase complexa de sua foroação. Por 'um lado, em função 

de toda a acumulação anterior ji estavam relativamente amadure

cidas as condições tecnológicas e de mercado para que a ind~atria 

pudesse alcançar um desenvolvimento mais consolidado e auto-sus

tentado. _Por outro por&m as restrições da ~uerra faziam rei'orçar 

de modo marcante os mecanismos tradicionais de "substituição de -

importações", caracter:!stica essenciâl. da industrialização subor-

dinada que domi~..ava o país desde o final do s~culo XIX. Esta si

tuação contraditória onde as forças produtivas se viam de um l.ado 

impelidas para frente, no sentido de uma indust-rialização mais 

consist~nte e diversificada; e de outro permanecia:c. puxadas para 

trás em função das amarras do setor agrário-exportador; acabaria 

por imprimir contorr+os muito específicos não s6 à 1ndustriali

zação, mas à toda história contemporânea do pa.!s: 
A .d,cada de 1940 assina.la nesse sentido, um.a 1nf1exão 

fundamental no desenvolvimento econômico e social do Brasil. t 
a partir dela que se constituem efetivam.ente as "forças produti

vas capitalistas" da nação, isto ~' o setor de bens de prOC.ução 

(265). o que se vem em suma, a seguir, ser~- -- o complexo entrela

çamento do esforço de industria1iza.ção com o processo de monopo

lização das empresas a nível internacional de um 19.dO e a in~r-

cia do setor agr~O-e%portedor de outro• O pesenvo1vi.mento do · 
•. 

(265) Ver a respeito Cardos-o de Melo,J .Il.: 0 0 capitalismo tardio" 
Ed. Paz e Terra. O autor distingue dois momentos: a) de 1880 a 
1930 indust!'ialização indu.zida pelas exportações; b) ap6s 1929 
industrialização via "substituição de importaçõesº; Çªp~ II. 
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do Estado e da força de trabalho e seus desdobramentos políticos e 

culturais completam o quadro. 

Durante os anos de guerra, a abrupta interrupção da:a im

portações e a posição favor~vel de alguns produtos de exportação 

como o algodão por exemplo, favoreceram o equil!prio da .,balança 

comerciaJ. e a estabilização do cruzeiro (266). Estas condições e

ram favor~veis à indústria, que pôde estender o meca..~ismo de subs

tituição de imp~rtações também para o setor de bens de equipamento, 

que at~ então se mantinha pr~ticamente estagnado• Tod~via, as ex

portações realizadas no contexto de guerra resultariam tamb'm em 

fortes pressões inflacion~ias, na medida em que o fluxo de renda 

que elas geravam permaneciam. em poder de pequena parcela da popula

ção t gerar~d~ pressões de demanda ~ue a industria não tinha condi

ções de atender. Com o final do conflito, houve uma abertura às 

importações justificadà. ~de um lado pela necessidade de reposição 

dos eq,uipamentos desgastadosr de ou.tro, pela necessidade de . con-

sumo das camadas mais abastadas enriquecidas durante a .Guerra.Si

multâneam~nte, evitou-se também qualquer desvalorização da moeda, 

o que do ponto de vista oficiá.l era correto, uma vez que uma al

teração na taxa de câmbio poderia trazer repercussões negativas . . 

ao preço do caf~. No-conjunto, as políticas econômicas do imedia

to pós-guerra foram desestimulantes para a industria, indicando 

ao mesmo tempo a supremacia do setor importador/exportador sobre 

os interesses do mercado interno. Logo a balança comercial volta
ria a apresentar d~ficits, os quais seriam "cobertos" com novos 

empr~stimos vindos do e.~terior. 

Todavia, apesar:.:deste compromisso estrutural da economia 
• 

com o mercado externo manter-se, a indústria porém mostraria boa 

capacidade de resistência, conseguindo forçar, nos anos seguintes 
•. 

(266) As colocações de todo este paréfgra:fo estão baseadas funda
mentalmente em Furtado,C.:"Formação Econômica do :Brasil" Ed.Fundo 
de Cultura, Rio <1e J. ,1959 Cap.s 33 e 34;- e Prado Jr. ,e.: 11.Hist&ria 
Econômica do Brasil Ed.Erasiliense S.Paulo, cap. 27. 
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qu.e o go,,.erno adotasse uma politica de tt seleção de importações'', 

a qu.al beneficiava a compra de :mdq,uir.as e dificultava a entrada 

de bens de consumo(267). Isto demonstra que j~ não era ma.is pos
s!vel retornar pura e simplesmente ao período agrl!rio-exportador. 

A industria ganhara Uiila dimensão nova, havendo rifpida acumulação 

de capitais nos anos de guerra. Elevava-se tamb~m o grau dé con

centração industrial, notando-se "um.a ter..d~ncia ! constituição de 

empresas m~dias e grandes .. (268) '•' Em ramos-mais dinâmicos como a 

química e a metalurgia por exemplo• a tendência predominante jl! 

era a conatituiÇão de empresas de grande p~rte (269)• O setor 
agr~io-ex:portador desde a Colô.ni.a fornecia a renda capaz de co

brir as importações de bens e serviços. No s~culo XIX fina.ticiou 
a urbanização e a industria de bens de consumo que se mantiveram 

.subordinados a ela. Mas no sécu.10 XX ocorrem ~as crises, sen
do que a de 1930 ~ fatal ao modelo prim::!rio-exportadôr·.-.earaoter:!s-

ticamente colonial• Isto não ~uer dizer entretanto que o setor todo 

tenha sido destruído. Mas vinha perdendo influência. At;ora, a in-

dustria requeria as importações de bens de produção. O que ocor

reria então com o setor e~portador e a.gr~io j~ que os preços in

ternacionais vinham caindo desde a Depressão ? 

Cremos qué & esta f~ágil base financeira a explicação 

!'undamenta.l para a "mudança de modêlo" que se veria a seguir, cem. 

a introdução crescente do capital estatal e intern.~cional nos in
vestimentos favor!!veis à industriali.zação. Neste ponto, faz-se 

necessl:Ú'io precisar melhor o que significa a "substituição de i~

portações•' • · Para ConceiÇão Tavares, a expressão no sentido li te-

{2.67) Veja-se Cohn,G.: "Problemas da industrialização no s~cu.lo 
XX" in "Brasil em Pe:::-s,p~c __ ti va_ " Di.f 1 s p 2 d ~09 _ e , • • a. e • pg • .) 

{268) Cardoso,F.H.: "A eotrutura da. industria de s.Patü.o após 1930 .. 
in ,Educação e Ciências Sociais ano V,Vol.7 nº 13, R.J. 1960 pg 38 

(269) Ibidem pg 39 
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ral' equivocada j~ que as restrições às importações não sãod:le

termina.da.s "de dentro" e as :i,mportaçõe~ de bens de capital tor
nam o pais mais dependente. Além disso h~ a diversificação in

dustrial: os eletrodomésticos não substituira:i nada, "surgiram" 

(270). Nesse sentido, o emprego da expressão "industrialização 

por substi t1.iição de importações•• deve ser melhor precisado jlÍ 

que desde o café a industria "substi tu!a" ben~ de consumo. 'Mas 

é s6 ap6s 1929 que passam a se instalar as indústrias substit~i
doraso O estrangulamento externo forçava o aumento da capacidade 

produtiva levando ao financiamento estatal dos serviços e à ins

talação de industrias de bens de produção.De 1930 a 1945 subs

tituem-se os produtos leves; durante a Guerra surge a Cia. Side-

rúrgica Nacional;desde 1948 os eletrodomésticos se instalam. Em 

segai da virão os automóveis, etc. "Numa palavra·, a industriali

zação por substituição de importações estd assentada numa dinâ
mica contraditória em que sucessivos estrangulamentos e~ternos 

promovem e, ao mesmo tempo, são promovidos pelo crescimento in

d1.1strial" ( 271). 

Cardoso de Mello distingue nesse processo duas fases: 

wna primeira extensiva ( substituição dos produtos de consúm.o 

corrente, intermediários ou bens de capital de pouca tecnologia); 

uma segunda intensiva (substituição dos bens de produção pesados 

e de consumo dur~vel)(272) 0 Até 1955 a industrialização foi res

tringida por bases técnicas e financeiras precárias. Alguns da

dos ilustrativos, embora referentes apenas a são Paulo, indicam 

que de 1940 a 1950 o número de oper~ri«Pna cidade cresceu 81%; 

(270) Tavares,M. da c.:"Da stibstituição de importações ao capita
l.ismo fin1."lceiro" Za.'riar,Rio de ,Janeiro 7a ed. , 1978 pg. 39 e sgs. 

(271) ?Jello,J.M.C.de: op. cit. pg. 94 

(272) Ibidem pg 94 e segs. 
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o valor da produção 70~; os capitais 236% e a força motriz 117% 

(273)o Pode-se tentar inferir alguma correspondência com a pro

posição de Cardoso de Mello : ~ modernização (~or da produção 

e capitais) , mas não indristrialização pesada (força. motriz e o

per:!rios). Para reforçar o argumento, embora ainda o foco de a

n:!lise seja são Paulo, vejamos como se comportaram os ramos. Jo

s~ Carlos Pereira lembra que o desenvolvimento dos ra,n:ios mais 

_complexos "data sobretudo de 1940 em dianteo Nessa d~cada, mais 
de um terço dos estabelecimento-s industriais instalados o foram 

nos setores de metalurgia, material el~trico, de comwúcação e 

de transporte. Essas indústrias constituem o ponto cr!tico de 

um processo homogêneo de industrialização. Uma vez instala.das 
. ·-

pode-se dizer, com relativa. segurança, que estão removidos os en-

traves maiores ao desenvolvimento industrial" (274)• 
Acreditamos que a colocação seja vt:Ílida para todo o 

Brasil, pois a década de 1940 corresponde também àquela em que 

a inddstria paulista torna-se hegemônica a n:(vel nacional, con-
. 

centrando as indu.strias.·de ponta e desarticul.ando os mercados 
regionais à medida em que dissolviam-se as barreiras municipais 

e estaduais à circulação de mercadorias no território nacional 

(275). Por fim, no plano sociológico, Fernando Henrique Cardoso 

asai.na.la a mudança de mentalidade do empresariado, o qual,- não 
se adaptava mais à acanhada "empresa doméstica" (276). Tais ca-

racter:!sticas nos levam a concluir que a d'cada de 1940 ' fun

damental como marco de transição da sociedade "tradicional" pa

ra uma sociedade "moderna". Apesar da imprecisão destes conceitoa, 

(273) Ver Cardoso,F.H. op. cit. pp 35-38 
(274) Pe!"eira,J.Co:"Estrutura e exnansão da indllstria em S.Paalo" 
Cia. Ed. Nacional. s.P., 1967. Pti• 38 
(275) Consulte-se Goldstein,L. e Seabra,M.:ºDivisão territorial 
do trabalho e nova regionalize.ção0 in Revista do Depto.de Geogra
fia-USP n2 1 pg . • 31 
(276) Cardoso,F.Ho : op. cit. pg 38-39 
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lembremos ainda que esta ddcada assinala um grande moVimento mi

gratório inter.no com a consequente "explosão demogr:!rica." das 

grandes cidades. De qualquer forma, do ponto de vista mais exa

tamente pol!tico talvez o mais correto seja recuarmos a 1930, ou 

precisando um pouco mais, considerar todo o "Estado Novo" como um 
período de intensa moderniza.ção'C. Do ponto de vista dos investimen-

tos estatais ele foi fu.ndamental. Além da c.s.N. foram. criadas a 

Ciao Brasileira de 1lcalis, a Cia. Vale do Rio Doce, Petrobr~s e 

iruímeras hidrelétricas e rodovias (277);. 

Todo este esforço de industrialização na d~cada de 1940, 

se lutava contra estra.ngul.amentos.penr.itiu entretanto que na déca

da segUi.nte o processo õ.e "substituição de importações" se com:pl.e

tasse, otl melhor dizendo, .fosse el.e tamb~m "substi tu:!do" :por um 

novo modelo de desenvolvimento, comandado pelo capital financei

ro (estatal., privado nacional e multinacional). Até meados da dá

cada de 1950, pode-se dizer ~ue a industria pesada veio a reboque 

da demanda; de l~ em diante indust1·ializa.ção pese.da e inovações 
técnicas aumentam a capacida.dé.produtiva antes da demanda (278-). 

Em 1958 est!! préticamente terminada a substituição das indústrj.as 

tradicionais (279). · 
A década de 1950 assinala por sua vez uma nova inflexão 

~o processo de industrialização, a :partir da qual préticamente 

1."ii.o sendo esgotadas as possibilidades do mecanismo de "substitui-

ção de importações~. Da.! por diante, a dinâmica interna da eco

'nomia, mais do que "constrangimentos externos" passa.ria a res

ponder pelo comando do processo de industrialização, o que tor

naria o setor menos vulnerável e instd:vel. Todavia, se estes sin-

(277) Cf. Goldstein,L.;Seabra,M.: op. cit. pg. 31 
(278) Cardoso de 1.:ello,J .M.: op. ci t. pg. 117 e sega. 
(279) Tavares,M.de.C.: "Da substituição ••• "o:p.cit.:pg.96 
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tomas indica\"am por um la.do a vi talj.dade da industria, por outro 

não conseguiam esconder as deficiências do conjunto da economia 

de tal maneira que o desenvolvimento que se obteri! a segui~..embo

ra o de uma industrialização acelerada- . ser~ acomparlha.do por uma 

tend8ncia perme..."'lentemente inflacionária e a subordinação cada vez · 

maior da economia aos ca:pi tais e tecnologia estrangeiros·• Al~m 

destes problemas, fortes desequil:!brios setoriais e regionais _ 

termina.riam por marcar profwidamente o desenvolvimento industrial 

do pa:!s. 

Mas seja ccmo for, o fato ~ que o período inaugurado 

nos anos 1940, com a instalação de um setor de bens de equipa

mento e um ligeiro ensaio de monopolização, conduziria o pe.ís a 

um novo pata.mar de : acumulação. O que se ver~ a seguir represen• 

tar~ um esforço de ajustamento d~ economia nacional às novas con

dições do mercado internacio.na.J., o qual começava a comportar a 

transferência de capital produtivo ·e instalação de ind~strias de 

bens de consumo durJvel sobretudo, em alguns pontos das antigas 

~eas agro-exportadoras• Dado que esse eef orço de industrialização 

posterior contar~ com. a forte presença. do Estado-investidor, dos 

monop6lios, do capi~ estrangeiro, há uma f'orte tendência em es

tabelecer correlações. Teria o Brasil a partir de então se torna

do um pa.:!s de Capitalismo Monopolista de Estado? 

i o que discutiremos a seguir. 
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CAPtTUID 10 

ACERCA DO "CAPITALISMO MONOPOLISTA DE ESTADO" no BRASIL 

Antes de examinar o caso brasileiro, convém especifi

car o que se entende por Capitalismo Monopolista de E~tado (C"clE). 

Este conceito vem sendo utilizado para designar a fase contemporâ

nea do capitalismo, aberta após a 2a. gueITa mundial, na qual o 

Estado vem tendendo a substituir, através da programação e plani

ficação econômicas, os tradicionais mecanismos "reguladores" do 

mercado. Ele não se referiria portanto apenas ao surgimento de 

grandes conglomerados econômicos (industriais e financeiros), mas 

a um segundo momento do processo monopolizador, a partir do qual · 

a presença do Estado como financiador dos monopólios passa a ser 

a característica marcante do !!U>dô~de produção capitalista. Nes

se sentido a articulação entre Estado e monopólios alcançaria tal 

nível, que poderíamos dizer que passam a constituir uma tttotali

dade orgânica". Nesse sentido o C11E não seria apenas wna polÍtica 
~ · 

econômica, mas sucel?siva.s polÍticas econômicas ou uma nova "eta-.. ~ · 

paº do desenvolvimento capitalista que pode abrigar uma grande 

variedade de situações ·concretas frente às dif'erentes forças so

ciais. Esta pretensão totalizante do conceito entretanto 'um pri

meiro problema: pode torIUt-lo vago em demasia. Deve-se portanto 

antes de mais nada tentar historiciz~-1o. 

A· expressão surgiu entre os marxistas para designar a 

polÍtica econômica de preparação para a guerra às vésperas de 

1914 (280). t!as este "capitalismo de Estado" é derivado de cau
sas "externas" ao capital, portanto ainda não ~ o CM.E. Hoje, 

(280) Ver Teixeira,A.: "Capitalismo monopolista de Es:tado- um pon
to de vista crítico" in Revista de Economia PolÍtica vo1. 3 nº 4 
out.dez 1983 pp 8ó-87 
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ao contrário, são as exigências do próprio capital que tornam a 

ação do Estado "ao mesmo tempo interna ao movimento do capital e 
uma relação de produção independente" (281). 

Lenin foi o :primeiro au.tor a 11tilizar o termo "capita

lismo monopolista de Estado" embora talvez.mais num sentido po-

1Ítico qu.e econômico. Observando o enorme crescimento de certas 

empresas, sobretudo sider\Ú'gicas e ba.ncos, a.f"usão do capital mo

netl!rio com o capital produ.tivo (surgimento do capital financei

ro), e a política de guerra das grandes potências capitalistas, 

Lenin não hesitaria em prever a inevitabilidade da Guerra bem co

mo a possibilidade de transformação ao socialismo. Porisso mesmo 

definia o imperialismo como "época dos gigantescos monopólios, ••• 

época em que o capitalismo monopolista se transforma por via de 

crescimento em capitalismo monopolista de Estado" (282). Em suma 

o CME seria a "ante-sala do socialismo". Após a 2a guerra mundial, 

o conceito seria "redescoberto" sobret11do por sovi~tico s e fran-

ceses. 

Na versão mais "oficial", emanada da Conferência de ~ 

Partidos Comunistas de 1960, o CME é apresentado como a fusão da 

força dos monopólios com a do Estado, o que tr~s embutida a id~ia 

de que o Estado tornou-se instrumento dos monop6lios\283). Ora, 

j4 vimos em capítulo anterior que o Estado não pode ser assimiia

do a um "ente", a um sujeito. Ele não é o demiurgo da Hist6ria, mas 

a síntese das relações de poder numa sociedade de classes. Não nos 
parece correta portanto a identificação Estado-monopólios. Não ' 
porque o Estado detenha o monopólio do poder que sua ação repre

sentará sempre \!.nica e exclusivamente o interesse dos monopólios. 

Inversamente, não ~ porque os monopólios det~m o poder de Estado, 

(281) Teixeira,A. :op. cit. pg. 87 
(282) Al~m da obra sobre "Imp~riallsmo •• 11 é em "A catástrofe i
minente" (Ed. Progresso P.P 4~1J, que Lenin desenvolve seu con-
ceito de CME. Cf. Teixeira, A. op.cit. pp88/89 

(283) Ibidem pg. 91 
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que toda ação estatal seja sempre expressão coerente dos interes
ses da burguesia financeira. A assimilação de uma categoria pela 

9utra pode obscurecer as relações sociais objetivamente existentes. 

Por esta razão os teóricos do CME tamb~m têm encontrado 
. 

seus críticos. Para Baran e Sweezy (284)o crescimento quantitativo 

da intervenção estatal não teria resultado em uma mudança qualita

tiva. Entretanto este 6 exatamente o ponto em questão. Para os au

tores franceses em particular Paul Boccara ( 285), pare.ce que sim. 

Ele distingue então o monopolismo simples do monopolismo de Esta

do. Enquanto no primeiro caso trata-se da negação do laissez-fai
re e da constituição espontânea dos monopólios industriais e fi-

-
nanceiros, no segundo trata-se da hegemonia completa dos monopó-

lios, o que :torna o Estado um instrumento privilegiado de centra

lização. Aqui, a generalização da intervenção estatal na vida e

conômica, política e social, a aceleração do progresso t~cnico e 

a internacionalização da produção à escala da complementação in

dustrial seriam as marcas mais características. 

A hipótese mais refinada dos franceses baseia-se no 

binômio superacumulação/desvalorização e na polêmica lei tenden

cial da queda na t~a de lucro. Mas nesse caso; como lembra Aloí-

sio Teixeira.: "apoiar a participação crescente do Estado sobre u

ma lei tendencial, desconhecendo os movimentos reais e concretos 

do capital em sua especificidade histórica, corre o risco de se 

tornar uma "má abstração" "(286). 
Os defensores do conceito entretanto argumentam que no 

período monopolista não existe mais uma wuca taxa mtfdia de lu

cro mas duas: uma relativa ao lucro m~dio dos setores ainda não 

monopolísticos e outra relativa aos super-lucros m~dios dos se-

(284) Ver Bà.ran,P.A.;SiNeezy,P.M.: "Capitalisco roonopoli~" Zaha.r, 
Rio de Janeiro 1966 p.74 ; citado por Teixeira,A.:op.cit. pg.90 
(285) Pa~l Boccara coordenou a pesquisa em 4 volumes que possui 
uma ediça.o em português: ºCapitalismo Monopolista. de Estado" 
Ed. Seara Nova, Lisboa, 19 

(286) Teixeira,A. :.op.ci t. pg. 95. 
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tores monopolizados. No interior desta contradição, o Estado não 
poderia mais portanto, representar de modo gen~rico o interesse 

dos múltiplos capitais individuais. Ao contrm-io, na medida. em 

que tende a atender aos interesses do ''ca.pi tal em geral" 1 isto 

significaria beneficiar as grandes empresas qn.e apresentam maior 

rentabilidade e maior desempenho e capacidade t~cnicas. O Estado 

passaria a atuar nesse sentido, na transferência de lucros do 
-

setor não monopolista para o monopolista (287). :Em contraparti-

da por~ rut os que entendem que a aru!lise da intervenção esta

tal não deve recair sobre as transferência de valor entre ca

pitalistas, mas na criação geral de c~ndiçÕes de produção, onde 

o fundamental ~ a valorização e desvalorização do capital como 

um todo e não de suas frações (288). 

De qualquer modo, o assunto ainda est~ em estudos, e 

não se pode esquecer a questão da polÍtica embutida, a importân

cia do debate para esclarecer as "alianças" entre classes e 

frações de classe. Para Carlos Nelson Coutinho sob este aspecto 

o conceito ' ~til ao diferenciar uma condição onde a fração fi
nanceira ainda compartilha o poder com a pequena burguesia âe 

outra na qual o predomínio do capital financeiro ~ completo. não 

hd como negar entretanto a ambiguidade da expressão pois enquanto 

o capitalismo expressa uma condição geral, os monopólios .ia.o con

dição particu.J.ar do capital, e o Estado uma singularidade extre

mamente va.ri~vel que remete inapel.àvelmente à discussão acerca 

da "nação". Da! que não se pode fugir à análise concreta de cada 
situação. ])n todo o caso, o aspecto da-internacionalização ou 

mundialização da ecilnomia e o problema da "taxa de lucros" pare

cem consistir os dois pólos fundamentais do debate contemporâneo. 

(287)Veja-s~ Coutinho,C.N.: "0 Capitalismo monopolista de Estado 
no Brasil: algll.ClB.s implicações pol!ticas" in ºA democracia coco 
valor universal"Cap. IV, Livr.Ed. C.Hwnanas,S.l?aulo, 1980 

(288),,er DaintS.:"Dn.nresa esta:ta.l e cao~talfsmo maduro" Rio de 
Ja~eiro;Te!:>e ae D9ucoramen-Eq UúlCA:'.P ~oô numeo, citado por 
Teixeira,A. :op.cit. pg. 95/96 
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Talvez a expressão "Capitalismo Monopolista de Estado" seja com e

feito inconsistente, ou ao menos insuficiente. Não deixa de ser 

verdadeiro por~m que o capitalismo de pós-guerra tenha gerado uma 

contradição específica: entre a base nacional dos Estados e a ba

se multinacional dos monopólios. 

Passemos ao exame do caso brasileiro, e tentemos veri

ficar at~ que ponto o conceito 'valido. Ele vem sendo empregado 

em mais de um domínio das ciências sociais. :Enl linhas gerais, o 

início do C?J.E no Brasil estaria referido ao Programa de Metas do 

governo Juscelino Kubiatcheck. Este programa, forillulado em 1956, 

representaria a primeira tentativa de planificação global da eco

nomia do país. Ainàa que não se constituísse num programa "acabado", 

representou sem d~vida um significativo avanço frente às políticas 

~conômicas anteriores, na medida em que pôde fi~ar, e de certo mo-
.., 

do atingir, determinados objetivos econômicos a longo ou m~dio pra-

zo. De fato, verificando o quinquênio 1956/61, ·;observamos que a 

produção industrial se expandiu amp~ente, cresceneo cerca de 

8o.' no período(289), sobretudo nos ramos de bens de capital: si
derurgia, energia, transportes, etc. Este crescimento industrial 

obtido implicaria ainda no comprometimento de todo o desenvolvi

mento ulterior da i.nd'Ústria, a partir do momento em que a indús-

tria automobillística ao se instalar se torna o setor chave de to

do o sistema industrial. Vale insistir que os objetivos só foram 

atingidos mediante amplos investimentos do capital internacional. 

Desse modo o Bra.sil tambt!m representaria um CME parti

cular j~ que aqui, tanto a ação estatal diretamente produtiva ~ 

anterior {Estado Novo p.ex.) , como tamb~m ~raro o capital mono

po.lista nacional. Isso leva os autores a algumas tentativas de 

maior concr~ção. Para Carlos Nelson Coutinho tratar-se-ia de um 

{289) Cf. Cohn,G. -op.cit. pg. 313 
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"CME de ti:po de;pendente"(290). Para ele o Brasil sofreu um pro

cesso de monopolização precoce: "práticamente não conheceu um 

período de capitalismo concorrencial" ( 291). Ele argumen·ta com 

base na id~ia de que o Estado autoritl!ri.o precedente constituiu 

um "atalho" ao CME. Há aqui certa. identificação entre CME e Esta

do au.tori tmo, o que reim:te às origens do conceito, mui to vincu-

1adas à análise do fascismo. Dnbora a seguir o próprio autor cri

tique ~ id~ia de vinculação mecânica C?il'/fascismo cremos que nes

te caso a distinção ficou pouco clara. 

Para Cardoso de Mello por sua vez ~ o peso e a qualida

de da ação estate.r_que confere especificidade ao C'i.\IE no Brasil. 

Em suas palavras: "o capitalismo monopoliste.. de Estado assume 

no Brasil características particulares, decorrentes da pr&pria 

industrialização tard:!a •• H~ que ressaltar três traços que lhe 

conf'erem especificidade: a importancia crucial do setor produti

vo estatal, a profundidade do processo de internacionalização do 

sistema produtivo e a extensão do controle do Estado sobre o pro

cesso de acumulação" (292). 
Esta propDsição, na opinião de Aloísio Teixeira signi-

ficaria aceitar no discurso te6rico o que se nega na pesquisa con

creta. Ele cita os pr&prios professores da UNICAl~ que em o~tras 
• 

passagens demonstraram a capacidade muito limitada do setor pro-

duti.vo estatal em desempenhar as vezes do capita1 financeiro ge

ral (293). Há nesse caso o problema acerca da existência de um . 
capital financeiro nacional. Para Conceição Tavares: ''o Estado a-

penas ttcumpre o papel" do capital financeiro mas .não .realiza, nes

te ato, a constituição efetiva do capital financeiro como agente 

(290) Col1tinho,c.N.: "0 ~E no Brasil ••• •• op. cit. pg 101 
(291) Ibidem pg. 100 
( 292) Cardoso de l.Iello,J .M.; Belluzzo,L.G. de M.: "Reflexões sobre 
a crise atual" in org • .Be~lu.zzo,L.G.'M ! ~ Coutinb.o,R.:"Desenvolvi
mento caoitalista no Bras1l 11 Ed. Brasiliense 1982 SP pg.144 
(293) Teixeira,A.:op.cit. pg. 101 
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ativo do processo de centralização do capital"(294). 
A dificuljade de concreção de an~lise na economia le-

va o pêndulo das discussões para a política. Coutinho lembra que 

a hegemonia dos monop6lios no Estado transparece na hipertrofia 

do poder executivo. Isto não necessáriamente quer dizer autorita
rismo, pois variando de sociedade para sociedade haver~ maior ou 

menor resistencia da sociedade civil à burocracia. No caso bra

sileiro por6m há um v!cio de origem: o CME nasce autori~io, 

uma vez que precisa estimular uma taxa de lucro superior à da 11 ~il,! 

tr6pole". Nesse sentido o movimento de 1964 vem romper os ·obstá

culos à hegemonia do capital monopolista 2:2.. Estado( 295). 

Esta situação leva autores a vincular o surgimento do 

CME com o golpe de 1964, a partir do qual o Estado se tornaria 

instrumento de realização de "economias . externas" para os mono

p6lios(296). De fato ~partindo do movimento de 1964 que temos 

a primeira estrat6gia global de desenvolvimento industrial vi

sando tornar o país uma grande potência econô:nica. Uma estrat6-

gia e não apenas o programa de ~ governo. E~sa estra t~ia tem 

seu. nascimento no PAEG (Pi:ograma de Ação Econômica do Govêrno), 
que teve vigência entre 1964 e 1966. Um pouco-mais tarde, em 

1970 surgiu o "Metas e Bases para a ação do Governo" , e a se
guir viriam o PND-I (L2Plano Nacional de Desenvolvimento) em 

1972, e logo depois o II2 PND em 1975. Este l!ltimo consagrou

se finalmente como o primeiro plano completo de longo prazo de

finitivamente implantado no Brasil (296). 

Todo esse esforço de planificação, ainda que compor

te certamente diferenças internas, possui no entanto um fio 

condutor, que leva inevitàvelmente a um maior controle do Es-

(295) Cf. CGutinho,C.N.: op. cit. 
( 296) Prestes ,A.L.: "A formação do CME no Brasil e suas particu
laridades" in Revista Temas de Ciências Humanas, n2 8. Livr.Ed. 
O.Humanas, S.P., 1980, PP 41 e segs. 
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sobre a economia e uma hipertrofia do Executivo atrav~s das em

presas estatais. Essas duas tendências irão se completar de mo-
. 

do cada vez mais estreito, mas implicarão tamb~m numa contraten-

d~ncia aparentemente paradoxal. Refer!mo-nos ao fato de que a 

crescente intervenção estatal não implicou numa ~tatização no 

sentido usual da palavra, ou melhor dizendo, não ocorreu compe

tição entre o capital estatal e o privado. Muito ao contrth-io, 

a ação do Estado visou sempre complement~-lo. 

Não deixa de ser curioso notar que um dos objetivos 

centrais do planejamento recente visasse a anular a si próprio. 

Assim~ que o "Metas e Bases •• ~ · de 1970 propõe ºmanter no menor 

nível possível a participação do governo no produto nacional " 

(297). De fato nesse sentido não houve estatização. Como lembra 

.Cardoso de ltello: "nem o Estado amplioti sua participação relati

va na propriedade dos meios de produção, nem mesmo elevoti signi

ficativamente sua fatia na apropriação do excedente, em função 

de seti maior poder fiscal" (298). 
Como se v3, a função última da empresa estatal não 

-
~ ela mesma realizar altas taxas de lticro.· Ao contr~io, via 

de regra, as empresas públicas caracterizam-se por taxas de lu

cro sempre inferiores à m~dia, pois visam em t!l.tima instância, a 
-

desvalorização de seus ·próprios capi~ais, e a transferência de 

lucros do setor de infra-estrutura, onde b~sicamente atuam, pa

ra o setor de bens de consumo dur~veis. 

Finalmente, para se compreender a essência da "fun

ção reguladora" que o Estado assumird na economia brasileira, 

~preciso .remeter novamente ao . car~ter "tard!o 11 da industriali

zação. Devido a isto, o Estado de um lado, se ver~ obrigado a 

" (297) Prestes,A.L.: op. cit.pg. 45 
(298) Cardoso de Mello,J.M.: "O Estado brasileiro e os limites 
da "estatização"" , mimeo s/d. pg. 1. 
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constituir um setor produtivo estatal na ~ea de bens de equipa

mento qu.e ampare as empresas priva.das (nacionais ou mdltis). De 

outro, dada a fragilidade intrínsica ao capital privado nacional, 

ao Estado caberá tamb~m a mediação com as empresas multinacionais, 

visando simultâneamente elevar o grau. de monopolização d e nossa 

economia e preservar o capital nacional. 

Abstraindo os rótulos, sabemos que o capitalismo con

temporâneo no Brasil construiu bases sólidas apoiadas no Estado 

de um lado, e nos monopólios internacionais de outro. Mas e os 

monopólios privados nacionais? 

Nesse sentido a intervenção de Carlos Lessa nos pare-

ce bastante oportuna. Rejeitando esquematizações ele lembra que 

ao menos no Brasil não foi só o Estado que fortaleceu os monopó

lios. Ao contréfrio, a formação dos monopólios ~ que fortaleceu a 

f orma.ção do Estado, uma vez que a consolidação de um Estado na
cional se coloca como pre:S-condição para a instalação de filiais. 

Segundo ele houve um pacto: capital mercantil nacional, industrial 

externo e Estado: MWco e Brasil se industrializaram, o ncone 

Su.1 11 involuiu • Nesse sentido ao capital nacional fica reserva-

da uma arapla participação na repartição do lucros, mas atra~es 

de vias especulativas, como a especulação com terrenos. Ele no-
ta que nesses países o circuito imobili~io ~ fundamental 
"como frente de operações de transmutação e valorização de 1u-

cros dos capitais nacionais" (299). Em função da demanda de ma-

-teriais e pelo volw::ie de mao de obra que emprega, bem como pelo 

montante de ingressos 11 0 capital imobili~o determina as con

dições de realização da produção de amplas parcelas do capital 

industrial" (300). 
Nesse ponto, retornamos portanto à urbanização. Para 

•. 

(299) Lessa,c.:;Dain, s.:"Capitalismo associado: algum.as refe
rência? para 9 teca Estado-desenvolvimento" in Belluzzo,L.G.r..:. 
e . Coutinho,R lorg.) :op.cit.pg 226 

(300) Ibidem pg.226 
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Lessa e Dain na Am~rica Latina, a cidade aparece como o 11 locus'* 
dos super-lucros dos capitais não-industriais. Porisso, o ca

pital imobili~io vem ocupar .uma posição de ajustador econôm.i~ 

co que no "Centro" é ocupada pelo capital financeiro (301). Se
ria então a urbanização a força-motriz de nossa acumulação? 

Para tentar uma resposta, vejamos um exemplo. 

Lessa,C.;Dain.S.:op.cit.pg. 227 
{301) 
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CAP!TULO 11 
A. METROPOLIZAÇÃO DE SÃO PAULO 

No interior dos processos que procuramos problematizar 

nos ítens anteriores, ao mesmo tempo como parcela movi.da e moven

te, surge a metropolização de são Paulo como talvez o mais signi

ficativo fenômeno a dar transparência às transformações do capi

talismo brasileiro no sentido da.monopolização. E nesse sentido, 

desde logo deve-se destacar que o termo "metropolização" acom

panha quanto à dificuldade de maior precisão conceitua!, o mesmo 

problema. das categorias anteriores "monopÓlio11 e "Estado". 

Decerto desde a Antiguidade utiliza-se o termo "metró

pole" para designar não uma aglomeração urbana qualquer, mas a

quelas que possuem algum poder especial. Etimológicamente o ter

mo significa "cidade-mãe11 , e tem sua justificativa no fato de 
que as "cidades gregas que subordinavam ou. conquistavam cidades 

estrangeiras eram chamadas cidades metropolitanas" (302). O uso 

atua1 entretanto embora guarde uma relação com a origem deve-se 

mais exatamente à disseminação de um padrão inicialmente apenas 
• 1 

norte americano · de urbanização calcado em "freeways" , subdrbios 

e "skylinesº. Só para efeito de comparação, nos Estados Unidos 

o "Bureau of Census" classifica por ."lh-ea metropolitana" qual

quer .!rea com população superior a 50 mil habitantes (303). No 

Brasil, só com a Lei Complementar de 1973 as "metr&polesº pas
saram a ter existência jurídica (304). Embora urbanísticamente 

ela possa ser considerada uma realidade j~ antiga, a verdade ~ 

(302) Cf. Villaça,F.: 11 Uso do solo urbano" ,Fu.nd. Prefeito Faria 
Lima, CEPA?J, S.Pau.lo, 1978 pg 36 
(303) Cfo Blumenfeld,H.:"A metrópole moderna" in "Cidades: a qr
banização da !íumanidaue" Zahar,Rio de Janeiro, 1977 trad. José 
Resnik PP 52-3. 
(304) Ver Villaça,F.:op.cit.p 44 e segs. 
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ainda não nos acostumamos inteiramente a elas. Dada a velocidade 
do processo, nas metrópoles brasileiras a população, na sua gran-

de maioria ainda não se apropriou desse novo "espaço", apesar de 

vivê-lo. Para o paulistano de ontem a referência ainda é a cidade. 
-t como dizem para referenciarem-se ao "Centro". Mas o "Cenr:bo" não 

existe mais, ou então existem vários. Na linguagem do planejador 

tratar-se-ia do "Centro Velho", ou quem sabe o "Centro eXpendido" 

(305). Sim porque o "Centro pulverizado" das marginais não é de 

acesso ao cidadão comum que ainda se refere à 11 cidade''· o que é 
. 

então a metrópole para o paulistano de ontem? O crescimento da 

cidade (o munic:!pio agora e não o "Centro") em direção a outras, 

englobando-as (ABC, Guarulhos, Osasco, ••• ). Para o paulistano de 
ontem a "metrópole" confunde-se com o Município, tomado como "cen

tro histórico". Ele ainda não é um cidadão metropolitano. 
Para a maioria dos que vivem a metrópole hoje, a refe-

rência rural ainda é muito presente. Ele é migrante, não & "pau-.. 
listano" º Mesmo quando nascido aqui, ele j~ vi via a metrópole e 

não a "cidade". Para o paulistano de hoje, ou melhor o "habi ta.'l-

teº metropolitano de hoje, a "metrópolett confunde-se com. "ir a 

São Paulo (ou. Rio, ••• )". Para o "paulistano" de hoje a "metrópole " 

confunde-se com o Estado, ou sua Capital. 

Mas há ainda o planejador, que vive a Metrópole, conhe

ce a Metrópole -ali~s não só esta como rauitas outras, em vt!rias 

partes do mundo-, e est~ cotidianamente em contato com escritó

rios na "metrópole ampliada" em Cam.pinast ou são Jos& dos Campos, 
ou mesmo o Rio ••• Para o paulistano de amanhã a "metrópole" & a 

ampliação da metrópole em direção à megalópole. Para o paulista
no de amanhã a metrópole confunde-3e com a Nação,. ou o mt.indo. 

Ainda não foi criada uma categoria intermediária entre 
o paulistano e o pauli·sta, e já se vive a expan..,ão da metrópole 

na Du.tra, Imigrantes, Bandeirantes, etc ••• 

(305)Veja-se EMPLASA - Indicadores B~sicos da Grande São Paulo 
1981. 
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Qu.e ser~ do ~cidadão metropolitano"? sera paulista? 
ou. basileiro? ou. algo diferente? Na ligação com o planeta, o 

"pau.listanott desaparecer~? 

i preciso tentar precisar os termos,e.avaliá-los lÓgi

camente e hist6ricamente. Para simplificar nos limitaremos à ex

pressão usual de metrópole, que refere-se fu.ndameritalmente à ex
tensa literatura norte americana sobre o assunto. Dentre os.mui

tos, Hans Blumenfeld destacou-se por colocar sint~ticàm.ente as 

novas qualidades da "metrópole" frente à ºcidadé'''• Ele articu

la primeiro a "metrópole" à "indt!stria" : "o duplo est:!mu.lo da 

especialização e cooperaçã~ do trabalho provocou. uma grande onda 

de emigração do campo para a cidade" (306). EJ.e l.embra que o na

vio a vapor e o trem passaram a articular extensas regiões, o que 

beneficiou a urbanização, embora ainda o transporte interno fos

se feito a p~ ou a cavalo, o que limitava o raio da aglomeração 

em torno de 5 km.s do "centro". Dada a ausência de elevador todos 

se esforçavam. por morar perto do "centro" o que fez explodir o 

preço da terra. Esta herança permanece ••• Mas a grande tran.sfor-

mação começou com o bonde, trem, metr8 e elevador e, continuou 

mais tarde com o automóvel e o caminhão. A ''cidade 11 tornou-se 

"metrópole• e mesmo no mundo rural apareceram fazendas isoladas. 

A migração campo-cidade permanece, ainda h~ u.rbanização a n!ve1 

nacional, mas a suburbanização esvaz:!a os antigos "centros", 

esvaziando mesmo as próprias "metrópoles" (307). 

• 

Blwnenfe1d tem wna visão otimista da "metrcSpole", acha

ª essencialmente positiva, pois ela ~ o lugar onde "o trabalha
dor pode mudar de emprego sem precisar mudar de casa" (300·) • 

Talvez ele tenha razão, ao menos quando & possível o lívre arbí-

trio do trabalhador. Mas e em situações onde ele precisa mudar 

(306)Blumenfeld,H.:"A metrópole moderna" in "Cidades: a urbaniza
ção da humanidade" Zahar, Rio de Janeiro, 3a ed. trad. Jos~ Rez
nik 1977 pg 54 
(307)Ibidem pg 55 
{308) Ibidem pg 57 
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de emprego sem poder mudar de casa ? 

Voltemos a são Pau.lo. H~ ~mprecisão so~re a considera--ç~o acerca da origem do processo. Pelos motivos expostos acima, 

Richard Morse identifica a transformação de São Paulo em "metró

le" na passagem do s~culo nx ao XX, concom.itantemente à indus

trialização. Para ele São Pau.lo trà.nsformou-se de "vila" 'a "me

trópole". Para 1.!orse, são Palll.o não cheg~u a ser "cidade" (.309). 
Mas se desde o pe_ríodo colonial a cidade era polinuclear (Penha, 

Freguesia do ô, etc.), e a metropolização entre nós foi "ca

racterísticamente o preenchimento dos vazios que separavam os nd

cleos existentes" (310) então a metropolização talvez não tenha 
coincido exatamente com a industrialização mas jd: era um proces

so em g~rmen na Colonia. O que seria então são Paulo nesta vira

da de século? Metrópole precoce ou cidade tard~a? 

Segundo Iangenbuch {3ll)as origens remotas da metropo
lização de são Paulo localizar-se-iam já no século XX, mais pre-

cisamente por volta da la. Guerra Mundial, época em que se veri

fica verdadeira "explosão" da especulação imobilim.ia na cidade. 

O desenvolvimento industrial do período 1915-40, seria responsá

vel pela ocupação das laterais das ferrovias -particularmente da 

Santos-Jundiaí- através da instalação contínua de armazéns, fdbr,! 

cas e casas operárias. O súbito adensamento populaciona1 gerou u
ma d.emanda tamb6m súbita de .. lotes populares" o que facilitou o 

movimento especulativo com terrenos, ocasionando tamb~m a" sa:!da de 

citadinos de profissões fu11cionalmente urbanas para os subúrbios, 

que já se desenvolviam em t ·orno ' das estações ferrovi~ias (312). 

i durante esse período tamb~m que os Ônibus e automóveis come
çam a ser usadosmais amiúde como veícuios de transporte intra-ur-

bano e de a rticulação dos sublh-bios com o centro da cidade. Fi-

( 309) Veja-se Morse R.: "Formação hist<Sricª- de S.Pa~lo" Difel 
( 310) j'lilhem,J.: "S.:l>aulo- ~:etrÓpole_65 11 Dif'el, 19b°,l pg. 10 
(311) Langenbuch,J.R.:"A Estruturaçao da Grande Sao Paulo" 
estudo de geografia urbana,IBG,Rio de Janeiro,1971 ppl35 e segs 
(312) Ibidem, pg 135 e segs. 
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nalmAnte, é o período que assinala também o rompimento dos limites 
inter-municipais pela "mancha" contínuamente edificada. Ao mesmo 

:tempo verifica-se uma .maior diversificação no uso ·do solo, o que 

~erou os primeiros ensaios de uma urbanização menos "espon~ânea" 
/como o mostram os famosos exemplos dos "bairros-jardins". na~ zona 
sul da cidade. · 

Nossa hipótese ~ que esse primeiro per!odo da metropoli

li zação de são Pau.lo corresponde a um primeiro· momento do proces

so de concentração industrial, no qu.al a tendência à monopoliza-
~ ~ ~ ~ 

çao ainda nao havia se firmado inteiramente. Vlarren Dean chega 

mesmo a afirmar que entre 1920 e 1930 não houve "qualquer tendên
cia para a concentração e organização de cartéis e outras associa-

ções controladoras dos preços da produção" (313). Se isto pode 

parecer uma afirmação exagerada, não deixa de ser verdade que as 

experiências monopolizadoras foram poucas. E fie.aram famosas: . . 

Matarazzo, Jafet, Siciliano, Almeida Prado, ••• Segundo Rattner, 

ao contrário, dado o pequeno mercado, a industria de transforma-

ção funcionava quase como oligopólio. Para ele, dada a forma como 

se desenvolveu., a industrialização brasileira "favoreceu. imensa-
. . . . ~ 

mente as grandes empresas,. que conquistaram posiçoes quase mono-

polÍsticas, nos diferentes setores da economia nacional" (314). 

O próprio Dean aceita este argumento, lembrando que de

vido à estrutura familia1 das empresas paulistas e ao pequeno mer
cado~ 'era possível que uma determinada empresa permanecesse sob o 

controle de u.m só empresário e se apresentasse como oligopolista 

perante as demais (315). Mas a base familial impedia que as ten

tativas de combinações e de formação de cart~is e monopólios so-

(313) Dean,i'l.:"A industrialização de S.Pa.ulo" 1880-1945 Difel 
S.Peulo, 2a ed. pg. 126 
( 314) Rati;ner, H.: "Inc.ustrialização e co~centração ~ono~ica em 
S.Paulo" FGV,Rio de Janeiro, 1972 pg. 130. 
(315) Dean,w.:op.cit. pg. 130 
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bre alguns gêneros viessem a ensejar a formação de sociedades 
anôn\mas, chegando no mais das vezes a apenas associar o capi

tal de algumas familias. Talvez resida a:! uma característica 

típica do capitalismo monopolista no Brasil (o que para Bocca.ra 

seria o monopolismo simples): dados os compromissos ainda muito 

estreitos entre o capital industrial e o capital cafeeiro,~nda 

-nao havia se constituído um empresariado essenciaf71ente indus-

trialista que pudesse levar avante, sómente at'rav~s das forças 

de mercaâo, o processo de monopolização. Somos forçados a lembrar 
& 

nQvwnente o Estado: em 1924 por exemplo criava-se a Cia. de Ci

mento Portland; em 1921 a sidert!rgica Bel.go-ltiineira, ambas com 

financiamento estatal. Cimento e aço: as bases da construção 

civil( 316). 

A "in,rcia" do caf~ se refletiria no urbano. At' 1940 
a ferrovia, herança cafeeira, era a.inda o principal elemento es

truturador do espaço urbano. Funcionalmente, os subúrbios depen

diam completamente do Centro, tanto no que respeita ao forneci

mento de mão de obra para as ind~strias, quanto ~ prestação de 

serviços à população (317). o que se nota á que apesar da ex

pansão suburbana, o centra históri~o ainda comandava a organi

zação do espaço, conferindo à nascente estrutura metropolitana 

de são Paulo uma configuração monopolar, ca:racter!stica pr6pria 

dos centros tradicionais de indú.strialização, is.to é, das "gran-

des cidades'~ e não própriamente das "metr6poles modernas ... Um 

olltro sintoma de metro;polização restrita: entre 1920 e 1940 a 

s& passa de 10.967 a ·10.331, esboçando um esvaziamento (movi

mento centrífugo das residências do "Centro") t:!picam.ente me

tropolitano, mas de dimensões muito modestas. 

(316) Veja-se Can.o,w.: "Raízes da concentração industrial era s. 
~~" ; op. ci t. pg 182 

(317)Veja-se La.ngenbuch,J.R.: op. cit. entre as pdginas 50-.70 
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i sem dúvida a partir de 1940 que o processo de metro
polização ganha grande impul.so. t enorme o crescimento popula-

cional. A compactação das edificações extravasa os limites do 

Município. O crescimento vertical do Centro e de alguns bairros 

pr6ximos e at~ mesmo de alguns sub-centros, começa a marcar de

finitivamente a paisagem urbana como metropolitana. Consolida-se 

tJ;llllb~m o "Plano de Avenidas" (radiais, fundos de vale, anelares) 
de Prestes Maia. O projeto da Ligtit que procurava evi t _ar demoli--çoes no Centro e manter os bondes, ~ derrotado: h~ renovação do 

Centro, expulsão dos pobres e verticalização (318). 
são ocupados a partir de então todos os vazíos deixa

dos pelos loteamentos anteriores (Parque da Mooca, Planalto Pau-

lista,etc.). Ao mesmo tempo os antigos subl.Írbios ferroVi<Ú-ios e

ram incorporados ao tecido urbano metropolitano, sendo formados 

novos subúrbios ainda mais afastados. Al~m disso, surge a partir 

dos anos 1940 um novo tipo de desenvolvimento suburbano, apoia

do agora. no automóvel e caminhão. Como ~ sabido o mesmo deveria 

ganhar grande impulso nos anos 1950, registrando-se primeira

mente um incremento na circulação de Ônibus e caminhões, e a se
guir a "explosão" dos automóveis de passeio. 

No início dos anos 1950, o transporte de.Ônibus j~ 

apresentava congestionamentos, sendo mais rdpida a viagem ao 

ABC de trem do que de Ônibu.s (319). Nos subúrbios maiores, o e-
. 

quipamento com1;,rcial e de serviços vai se tornando mais so:fi sti-

cado, dispensando em muitos casos,a ligação com o centro históri

co. Em consequência, h~ um estímulo dos fluxos entre os subt!rbios 
• · 

e os bairros da cidade. Formam-se 4 "sub-centros": Santana ao Norte, 

~nheiros ao Sul; Penha a Leste e Lapa a Oeste. 

___J._ ----------~ 

(318) Veja-se Bondu.ki,N.G.:"Habitação popular: contriblli.ção para 
o estudo tla ·habitação popular paulistana" op.ci t. pg. 16 e segs 

(319) Cf. Langenbuch,J.R. op. cit. pg 194 
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O desenvolvimento rodovi~io deveria ainda reorientar 
a instalação industrial, que passaria a preferir as margens das 

"auto-estradas" que vão sendo abertas: Dutra, Anchieta, etc. 

não só o ABC é Guaru.lhos se ·industrializam. Santo Amaro ao sul 

ta.mb~m passará a caracterizar, pelas grandes lmidades fabris 

que apresenta, o novo padrão de grandes plantas relativamente 

dispersas pelos eixos rodovi~ios. A maior versatilidade dos ô-
-· nibus, caminhões e automóveis, que não precisam de pontos ri.si-

dos de parada tende a distribuir de m.odo mais uniforme as "van

tagens de circulação" ao longo de todo o eixo. Porisso foi muito 

comum a associação entre loteadores, empresas comerciais de ôni

bus e comerciantes de artigos popu.lares. O mecanismo ~ conheci

do: os loteamentos são vendidos a ~~ preço que incorpora as ben

feitorias que virão. Depois pressiona-se o Estado para que elas 

venham • Primeiro são vendidas as piores glebas. As empresas de 

Ônibus atuam em monopólio. Entre o fim da zona urbanizada e o lo-
-
teamento,reservam-se as melhores áreas para futuros comercia.rrtes. 

são vendidas a um preço mui to 11aior que as prime11~as. A carência. 

habitacional, permanentemente recriada é a "chave" do processo. · 

Loteamentos demais, habitações de menos. Esta a essência da "es

peculação imobili~a" (320). . . 
As décadas seguintes assistirão a um grande esforço de 

planejamen·to visando controlar o crescimento metropolitano. Fa

velas, deterioração e congestionamento das 1:1'.reas centrais tornam

se problemas. Abastecimento, ~ua, esgoto, energia e transportes 

iam impondo a necessidade t~cnica da centralização metropolitana 

(321). As siglas se sucedem: COiiIASP, (Cia. Metropolitana de J{guas); 

· SANESP (Saneamento Básico) , SABESP ( Saneamento, iígua) ; FZP ASA ; 

(320) Veja-se a respito Oliveira,A.U.:"A lógica da especulação 
imobiliária·" in Boletim Paulista da Geografia n2 55 nov 1978, S ;P 
(321) Cf. Villaça, F. : op. cit. pg. 47_ e sega. 
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COMG1S; COHAB {habitação); PRODAM (Processamento de dados), algwnas 
municipais, outras estaduais, mas j~ revelando a direção de cen-

tralização. Sobre o planejamento urbano mais específicamente, ele 

é iniciado de forma mais sisteuuítica com o PUB, em meados dos anos 

1960, a cargo de firmas particulares. Finalmente em 1967 por De

creto Estadual surge o GEGRAN (Grupo Executivo da Grande são Pau

lo) (322). Entre se.as principais preocupações: estudar a emergên

cia das chamadas "deseconomias de escalan na Região {323). 

Decerto, os estudos acadêmicos foram de grande valia pa

ra contribuir nesse esforço de racionalização. Interessa-nos mais 

de perto a discussão acerca dos "limites" (espaciais não de compe

t3ncia) nos quais se divide a metrópole, ou sendo um pouco mais 
claro, a delimitação da "metrópole" como unidade de planejamento• 

La.ngenbuch, no início da década de 1970 identificou 4 

categorias geo-urbanas: centro, bairros, subl!rbios e "cidades sa

télites". Ele adverte para não se tomar sua classificação com ri

gidez, dado o dinamismo da metrópole. Sua divisão da metrópole é 

em 3 compartimentos: 1- a aglomeração restri1e, que englobaria a-

lém do município de são Paulo, os distritos urbanizados do ABC, 

Osasco e Guarulhos; 2- a ~réa metropolitana à qual devem ser a
crescentadas as porções restantes dos distritós não totalmente 

urbanizados da aglomeração restrita; 3- a região metropolitana 

que al&i dos compartimentos anteriores englobaria municípios m~:is 

distantes que embora não alcançados pela malha urbana metropoli

tana., mant~m todavia com a mesna contatos muito !ntimos (sobre-

tudo Jundia! e Mogi das Cruzes). Estranham.ente ele exclui Santos 

pois considera o porto elemento autônomo, polarizador de toda ~ 

"Baixada". Seu crit~rio fundamental, ~ a "intensidade de relações", 

megida sobretudo atrav~s do movimento pendular moradia/trabali10C 324). 

(322) Ver E?r!PLASA, encarte, indicadore<:: b~sicos 1981 
(323) Ibidem pg 27 
(324) Iangenbuch,J.R.:op.cit. pg 333 e segs. 
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J~ Pierre George, por volta da mesma ~poca, identifi
cou. na "Grande São Pau.lo, o que ele deno1ninou de 11 l1Uatro termos 

geográficos de industrialização e urbanismo" (325), correspon-

dendo cada termo a uma modalidade distinta de arranjo entre as u

nidades industriais e a organização espacial. Ele define primeiro 

a cidade , circunscrita ao município, o qual, cont~m o ru1cleo in-
"J 

dustrial mais diversificado, por~m de pequenas e m'diüs oficinas. 

A seguir Viria a aglomeração que al~m da cidade englobaria ABC, 

Osasco e Guarulhos, um.a Wlidade complexa, que inclui funções ad-

ministrativas estatais (centrQ,, de relacionamento internacional, 

e uma s~rie de subúrbios industriais e oper~os. Num terceiro 

plano viria a conurbação, processo de ligação da aglomeração an

terior com a Baixada Santista (turismo e porto, al~~ da indust1~a 

de base de Cuba tão). Finalmente viria a região industrial, ao 

qual deveriam juntar-se os municípios mais distantes, mas que 

recebem influencia industrial de são Paulo, tais como Jundiaí e 

Campinas. Estranhamente apesar de usar o critério de ''complemen

tação industrial", Pierre George não inclui em seu último com

partimento nenhwn município do Vale do Paraíba, o que parece 

incorreto sobretudo quanto a São José dos Campos (326). 

Para completar, examinemos a proposição de Wilson Ca

no, para o mesmo período. Em princípio divide duas zonas: 1- a 

zona industrial integrada qu.e além de s.Paulo incluiria me.is 

30 municípios,entre os quais até Monga.guá (mais integrada e ur

banizada); 2- zona de integração e urbanização que além dos 31 

munic!pios anteriores englobaria mais 43, que corresponderiam a 

pontos avançados da industrialização emanada de s.Paulo. Muitas 

cidades do Vale do Para!ba são incluídas nessa zona, ~bem como as 

regiões polarizadas por Campinas, Sorocaba e Bragança (327). 

(325) Geor.t"e P.:"Aire metropolitaine connurbation ou region in 
dustrielle! ie cas de são Paulo- IGEOO-USP -Geog. das Industria.:'. 
n2 2 S .Paulo, 1969 . · 
(326) Ibiàem pg 16 
(327) Cano,W.: "Problemas de concentração urbana:o caso de S.Paulo" 
in Rev. Paranaense de Desenvolvimento n2 4 jan.fev. 1968 Curitiba 
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Curiosamente, nenhum destes ensaios de delimitação foi 
institucionalizado. A Ell:PLASA (Empresa Metropolitana de Planeja-

mento da Grande são Paulo 'S/A), responsdvel pelo planejamento da 

metrópole s6 surgiria em 1975, englobando 37 Municípios. 

O que teria ocorrido? 

Para Armando Correa da Silva, o processo se resumiria 

em 3 momento.s: 1- Metrópole clássica, in!cio s~c. XX : 600 mil 

hab. ; 2- Metrópole ampliada cldssica, anos 1950: 3 milhões de 

habitantes; 3~ Metr&pole ampliada composta , 1980: 11,5 mil.hões 

(328). Ela seria um pouco menor que a drea metropolitana ofici

al hoje : 12.5780045 (Censo-1980). 

A necessidade de centralização do planejamento foi 

um dos principais argumentos utilizados para justificar o esva
ziamento da competência mUJlicipal, diante de uma realidade ur-

bana que se metropolizava. ! centralização espcãal e econômica . 

correspondeu, ou precedeu, a centralização pol!tica. Mas a me-

tropolização, afora o problema da representação jurídico-polí

tica traria ainda um outro problema: o dos congestionamentos ou 

ndeseconomias P.e escala", isto '' o gradativo aumento de uso nas 

linhas de transporte (tanto as responsdveis pela circulação de 

~ua, gda, luz, como a de mercadorias e pessoas) que termina por 

elevar o custo de manutenção da estrutura metropolitana. Al~m 

dis1;10 a "pulverização do centro" tende a promover a completa 

perda de identidade e~tre o habitante e o espaço, o qu.e reper
cute na psicologia e cultura. 

A metropolização ' acompanha.da da deterioração. Em 
são Paulo, o Brds foi qu.em sabe, um dos casos mais expressivos. 

(~28) Silva, A.e. da : "A Metrópole ampliada ••• :op.ci t. pg.343 



-165-

CAP!TtJLO 12 

A "DETERIORAÇÃO" DO BAIIL.-riO DO BUS 

Tomado no macro-espaço de seus limites externos,a me

tropoli.zação aparece como um processo permanente de crescimento 

urbano. Ela pode ser tomada assim como um ºespelho" do modo de 

produção: o aumento da produtividade do trabalho pode ser veri

ficado no aumento das velocidades, expressão da "racionalidade" 

do sistema. Mas esta mesma racionalidade leva por sua vez ao au

mento da aglomeração e a nova necessidade de aumento das veloci

dades. A maneira do c~lculo contl!bil das empresas, o "desempen.'lo" 
das metr6poles, pode s·er medido assim, pelos acrtSscimos quanti

tativos de população. Uma apreciação aur:11!ria dos números em são 
Paulo pode levar r~pidam.ente à "euforia". No entanto, uma "micro-

• a.DF!lise" revelar!! situações menos confortá'.veis, mais perturba-

doras; 
J~ examina.mos em capítulos anteriores, as determinações 

mais gerais da ttdeterioração urba.na". Na literatura recente portSm, 

a concepção da "cidade-planta•• cedeu "terreno à concepção da "ci

dade mercadoria" ou num.a linguagem mais t'cniéa à identificação 

entre a complexidadê .. das metr6poles e das empresas monopolistas. 

Porisso tem-se falado em "deseconomias de escala" , pois ao con

triírio do stSculo :passado não ~ mais s6 o 11 centro" que apresenta
se congestionado, sobretudo para as inddstrias, mas toda a metr6-, 

pole. O conceito tem sido utilizado portanto para justificar so
bretudo programas de desconcentráção industrial. Mas à medida em 

que as industrias vão se afastando do ºCentrott e passam a arti

cular wn espaço muito maior, com ligações internacionais inclusi

ve, torna-se necessmo um novo n!vel de centralização: a do ge-

renciamento, finanças e serviços. Essa mudança de qualidade do 
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Centro, implicará em su.a "renovação". "Renovado .. o "Novo Centro" 

ligar-s&-4 mais fdcil e rápidamente com-a Periferia. Esta poderá 

então crescer mais "livremente" porta..11to. Mas à medida em que 
. 

esta cresce, avolumam-se novamente os fluxos co:n o ••centro" mes-

mo que j~ seja o "Novo Centro" º O processo deve então repetir-se. 

Surge o "Nov!ssimo Centro•• ••• 

Em são Paulo, a construção da linha Leste do MetrS, e 

a consequente demolição de centenas de imóveis no Er~s, justifi- , 

cou-se pela necessidade de um transporte mais rápido do Centro 

(no caso mais específicamente a Praça da s& e menos a da Repdbli

ca) at4 à periferia leste da Metrópole, a mais habitada, e a que 
geomorfolÓgicamente tem mais condições -de crescer. A população do 

Br's talvez fosse sacrificada, mas seria um preço justo, jd que 

beneficiaria uma população mui to maior. A razão analítica se vê 

embaraçada diante do problema. Se o progresso da metrópole pode 

ser-medido no crescimento de sua população então, em tese, o . . 
mesmo pode ser dito para qualquer um de seus Distritos ou Subdis-

tritos. Como justificar então que o esvaziamento, a perda de po

pulação pode tamb'1n significar "progresso"? Ao admitir o sacri:f:!

cio. de uns, para o benf:!cío de oatros (ainda que estes sejam maio

ria) a razão analítiqa deixa aberta uma brecha por onde penetra 

a desigualdade entre os homens. H' então situações em que nem to

dos ·se benefi ciam9 pelo menos não ao me sno tempo. Pode surgir uma 

pergunta perigosa: quem se beneficia primeiro? 

Para tentar uma resposta ficaremos circunscritos ao e

xemplo do Brl!s. 
Seguindo a trajetcSr.ia histór.ica do bairro, vimos que 

no decorrer dos anos 1930, ele j~ se encontra densamente ocupado, 
e ·com elevado grau de melhoramentos urbanos. Hão só porisso, mas 

sobretudo em função de suas cantinas, bares, do teatro "Colomb~", 
do ·carnaval., etc. , o bairro torna-se conhecido por toda a cidade. 

Alguns nomes da mt!sica popular como Paraguaçu, Vadico (parceiro 
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de Noel Rosa), e Alberto Marino, contribu!am para que o bairro se 

tornasse conhecido em todo o Brasil. A popu.lação imigrante, com 

seus vínculos com o exterior, faz!a-o cohnecido mesmo em outros 
países, a ponto de os napoli ta.nos o apelidarem carinhosamente de 

"P!cola Itilia". A situação mui to parecida, · ajudava que .o "ritmo 

de Ia Boca" fosse assimilado com facilidade(329). · 

Mas nem s6 de cultura "latina" vivia o bairro. Expres

sando su.a precoce vocação metropolitana, em l.927 na rua Pira ti.:. 

ninga, abria-se um dos primeiros "caf'~s" com Jazz Bands de São 

Pau.lo (330). Tudo isso e mais a lembrança do s6lido. movimento 

operário não pareceria indicar que nas d~cadas seguintes o bairro 
viesse a se descaracterizar tão r~pidamente, pudesse perder tado 
aquil.o que, _se por um l.ado não era su.ficiente para resolver i;odos 

os probl.emas, por outro contribuía para que eles fossem enfren

tados: solidariedade de vizinhança e respeito da coletividade. 

O fato i que apesar de discriminado inicialmente pela burguesia, 
o :Bris consegllira impôr-se, de tal modo, que o sotaqU.e anasalado,. 

~ · 

j!Í não era mais motivo de vergonha: ele refletia duplamente a con-

dição do bairro (o "canto" típicamente italiano, e a "ironia" 

pr6pria e necessL!ria dos "de baixo" que caçoanda afe~ção do modo 

de fal.8.r das elites). O orgulho de ser "do Bres" no entanto de

sapareceria. A causa? A sua "deterioração". 

Para examinar a especificidade da deterioração do Brt!s, 

' preciso pens~-la articula.damente com a metropolização. O Brás 
começa a perder população entre as d~cadas de 1930 e 1940, si-

mult!neamente portanto à aceleração do desenvolvimento metropo-
ª 

li tano. Entre 1930 e 1945, o Brds acompanhar~ o momento de ''per-
plexidade~! de toda a metrópole, período no qual se preparam as 

(329) Informações de Vlh-ias fontes, inclusive depoimento de an
tigos moradores, entre os quais meu próprio pai. 
(330) Veja-se a respeito Reale,E. : "Brás, Pinheiros, Jardins" 
op. cit. pg 27 
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bases para a mudança radical do "padrão urbano". De horizontal 

e concentrado para vertical e disperso •. O :&:u.nic:!pio nos primei

ros anos após a Revolução que derrocara os cafeicultores do po

der vive um verdadeiro caos administrativo: de 1930 a 1934 nada 

menos de .12 prefeitos são nomeados, afora as perturbações do 

movimento de 1932 (331). A seguir entretanto, o Estado Novo ir~ 

impondo a vitória da "administração t6cnica''; primeiro com Fr!

bio Prado (1934-38) , depois com Prestes Maia. Um símbolo da mu
dança: o fim dos bondes com a expiração do contrato com a Light 

em 1937 e,lo anos mais tarde, a sua substituição pelos Ônibus, 
definitivamente com a criação da CMTC (332). 

Mais tarde como se sabe virá a "explosão" do automóvel. 
Em 1940 eram só 22 mil. no Município, em 1960 passaram a 120 mil 

(333); em 1980 eram cerca de 2 milhões no Município e me.is 400 

·mil. no conjunto da "Grande são Paulo" (334). A população do Mu

nic:!pio passou de 1,3 milhões em 1940 para 3, 7 milhões em l.960, 

chegando a 9 milhões em 1980 (335). Q11anto ao Brás, uma curiosa 

inversão: 80 mil. em 1940; 63 mil em 1960 e 47 mil em 1980 (336). 

O Br~ mant~m-se como distrito mais populoso ao longo dos a.nos 

1930, para em 1940 já ser·ultrapassado pelo surpreendente ~atua

pi (at~ então um Vf;l.z!o entre o Br~s e a Penha) com cerca de 140 . 
mil habitantes (337). 

Ao mesmo tempo em que as fábricas iam procurando as 

rodovias, muitos moradores do Brás de origem oper~ia também se 

afastavam do velho bairro. Iam atr~s· do emprego melhor, e da pos

sibilidade, quem sabe, de fugir definitivamente do aluguel, com

prando um terreninho, e construindo aos poucos ••• At~ então, os 

Wl:icos que haviam encontrado motivo para deixar o velho bairro 

(331) Ver PMSP/COGEP/FUI\DAP:"O Planejamento urbano em são Paulo 
Docwnentôs $~rie inf. e apoi~ ao planejamento 3-1979; (332) Ibidem 
(333) Ibidem pg 27 
(334); (335) e (336) EEPLASA: "Reconstituição da memória estatís
tica da Grande são Palllo" 
(337) O destaque ao Tatuapé é de AraLÍjoFo.,J.R.de :"A popul.ação 
paulista.na•• in "A Cidade de são Paulo •• •" op. ci t. Vol. II pg. 232 
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eram os que enriqueciam. De fato, a segunda geração de "italianos 11 

já irá apresentar um bom nWn.ero de imigrantes ou descendentes que 

fizeram fortuna. Sempre houve um "rei do ferro velho" no Bri!s, nos 

lembra Jacob Penteado, e "ainda os há"!(338). 

E decerto não apenas nesse ramo, que com o tempo acaba

ria se especializando e formando na r. Piratininga .o centro do 

comercio de peças usadas e ml!quinas, mas tamb~m com o ramo de cou-

ros e madeiras, que aos poucos vai ocupando a ~ea em ·torno dar. 

do Gazômetro. Ou então tamb~m o de roupas, articulado às pequenas 

fábricas em torno das ruas Oriente e Maria Marcolina, reduto da 

colônia "oriental" do Bré{s (árabes, judeus, e agora tamb~m corea

nos). Enfim, principalmente graças ao com~rcio, mas tamb~m a algu

mas pequenas oficinas que iam crescendo, a verdade ~ que muitos 

no: Brás enriqueceram, e não viam motivo para continuar num. bair

ro cada vez mais congestiona.do e poluído quando podiam mudar-se 

para outros recantos mais aristocráticos. Mudar do Brás significa

ria mudar de vida, ascender sociallllente. Se não era possível ir 

diretamente aos "Jardins" , podia-se ir ao menos para o Alto da 

Mo6ca o~ Belenzinhoo 

Esse primeiro momento de deterioração, denominarémos 

de "deterioração espontânea ... Ele compreende dois "sub-momentos'': 

entre 1934-45 quando o :Br~s ao mesmo tempo atinge seu 6timo em 

termos de população e equipamentos, e entra em processo de estagn~ 

ção demográfica; e de 1945 atá 1964 quando então se processa o 

esvaziamento voluntGÚ'io da população pelos motivos acima mencio

nados. Para especificar um pouco mais a ani!lise demogrMica, to

memos p ano de 1950. Nele o Br~s jlÍ terc:í 12 mil moradores a me

nos do que em 1940 (de !O mil para 68 mil)(339). 
Em que pesem eventuais mudanças nos limites do subdis-

(338) Ver Penteado, J:"Belenzinho 1910", Op, cit.pg 57 

(339) Ver Ara~jo Fo.,J.Ro o. cit, P&• 232 
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trito entre os anos mencionados, acreditamos por~m que a causa 

.fundamental do esvaziamento articula-se .cem a dinâmica geral do 
processo, o que .foi descrito nos capítulos anteriores. Ao esva-

ziamento volu.nt~io corresponder~ entretanto: de wn lado o cres

cimento da .função comercial, de outro a subdivisão de antigos 

casarões em sub-moradias de abrigo temporário para os migrantes 

nordestinos que começam a chegar em grande nt!mero. Sursem as "ca

beças-de-porco" ainda mais congestionadas e promíscuas do que os 

antigos cortiços. At' 1940 haviam entrado cerca de 1,2 milhões 
de nacionais no Estado de são Pau.lo. Da:! at~ 1970 chegariam mais -

41 5 milhões (340)Em 1970 cl.aculava-se que no Município habitavam 

1,5 mil.hão de nordestinos (341) 1 os quais fizeram do Br~s não s6 

um lugar de residência , mas um "centro". 

Com e.feito, ~ na "Estação do Bras" que chega o imigran

te. A Hospedaria que serviu italianos, serve agora nordestinos. 
O comercio de mão de obra continua. Apenas não se vai mais para 

as .fazendas de ca.f~. Mas na Pça. Agente Cícero ficam estacionadas 

"kombis" com placas oferecendo empregos não qualificados, princi

palmente de vigias. A área entre o Largo da Concórdia e a r. 21 

de abril tornou-se um verdadeiro "ghetto" nordestino, com suas 

lojas de produtos t:!picos e empresas de ônibus e caminhão .fazen

do ligações diretas cóm o Nordeste. Ht! ai~m disso, é claro, os 

hotéis. Eis alguns nomes: lojas "Cabeça Chata" 1 "Recanto Nordes
tino", "0 Bom baia.no do Br6:!s"; hotéis "Asa Branca" , "Pensão 

do Norte" (342). - -Hoje por&n, enquanto os migrantes nao sao apenas nor-

destinos e se espalham por outras ~eas do que restou do bairro, 

jtÍ -se nota decl:!nio dessa ''centralização". Os ônibus jt:! não param 
-

~sal! (os interestaduais quero dizer), e à bar "Recanto dos 

( 340) e ( 341:) Artigas,R.Co e Bayeux,G.: "Br~s- espaço e uso" op. -
cit. pgs 52 :e 57 respectivamente 

(342) Ibidem pg 57 



Nordestinos" por exemplo fechou. Nossa hipótese é que este fe

nSmeno articu.la.-se simultâneamente à maior "aceitação" do nor-- ~ . 
destino na metrópole, e ao fortalecimento de outros centros de 

forte imigração como São Miguel Paulista. 
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l medida em que a metrópole se expandia, se expandiam 

tam.b&n os fluxos e o comércio. Ao lado dos ramos jEÍ mencio~dos 

( colll'Os9 madeira, '· confecções e peças usadas), o ·comércio mais 
sofisticado também se beneficiaria, ao menos num primeiro momento. 

são digna.a de menção as •· Casas Pirani (uma casa de importação an
tiga) que nos anos 1950 se aprsentavam como "A Gigante de são Pau.-

lo .. -nome a que fazia juz- e a Eletroradiobraz, um dos primeiros 

magazines modernos de são Paulo. Ironicamente a primeira. apa.ran

temente muito mais sólida e antiga viria à falência; a segunda 

se tornaria uma multinacional.. 

Os comerciantes foram. assim, juntamene com os indus-

triais, os que mais se beneficiaram das mudanças que se fizeram 

no trâ.nsi to. Primeiro ao final dos anos 1940, surge o Viaduto d·:> . 
Gazômetro passando por sobre os trilhos da Santos-rundia!, o qU.e 

já provocou algumas demolições no Largo da Concórdia (343). A 

seguir viria a Radial Leste que,teóricamente descongestionaria a 

Rangel Pestana. 
Esta grande "f'ree~" (Av. Alcântara Machado) ligando 

o Leste e o Oeste da metrópole foi terminada em 1957 no trecho . 
entre o Dentro e a Móoca. Na verdade, foi sendo construída em e~ 

tapas, numa antecipação do grande fluxo de automóveis que estava 
por vir. No início. dos anos 1950 um amplo trecho entre o Brás e 
a Mo6ca seria desápropriado para dar lagar à avenida, Centenas 
de casas foram ttemolidas separando os dois báirros antes unidos 

sem solução de continuidade pelas ruas Wari.denkolck, Carneiro Le 

ão, Mem de si:! e Placidina. De todas apenas a r. Piratininga ficou 
•. 

(343) Veja-se Sawaya~- ·~ ,s. :" O largo da Concórdia- estudo àe arqui
tetura e urbanização•• Tese dourado FAU USP 1972 
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intacta, sobrepassada em 1968 por outro viaduto (outra parte da 

Leste-Oeste). Esta separação entre os dois bairros traria con
sequências irreparáveis: ao dificultar a ligação entre ambos, 

a Radial Leste contribu!a pera que o uso na Rangel Pestana f os

se modificado, passando a servir menos a população do bairro e 

redondezas~ (Mooca,Pari, Bel&l) e mais a de olltras partes da me

tr6pole, Oll do pa!so O com,rcio a tacadista se f ortalecell, o 

qlle indireta.mente ajudou a deteriorar o bairro. Um reforço para 

a hipótese: o Mercado Municipal sempre ameaçado de mudar devido 
às chi?ias do Tamanduate! manteve-se no mesmo lugar, o qlle denota 

que para o setor cerealista de atacado da região da r. Santa Ro
sa (a &-ea menos ligada ao resto do bairro) a Radial Leste foi 

positiva., pois o declínio do varejo .na Rangel ampliava o espaço 
para o atacadó• 

A construção da Radial Leste assinala um; influxo no 

processo de deterioração do bairro. At~ então ele havia sido mo

tivado por causas alheias à intervenção estatal, ou dito de ou

tra maneira, deveu-se às mÓvimentações contraditórias próprias 

do mercaa..o. Agora a intervenção estatal passava a indiretamente 

favorecer a deterioração. Passamos de uma deterioração espontâ-
.... 

.!!!!! para uma deterioração planejada. Ela tamb~ conterá dois sub-

momentos: um primeiro que chamaremos de "deterioração indllzida", 
já que o esvaziamento da popula~ão se fará indllzido pelas inter

venções do aparelho. estatal; e um segundo que denominaranos "de

terioração compulsória" , q11ando ' derivado da ação direta do 

Estado. 

At& ~ constru.ção do Metrô, podemos dizer qlle as inter

venções do Estádo induziram. à dete~ioração. Após a Radial Leste, 

será a vez do Parque D. PedrÓ II se modificar inteira.mente. Ele 

perdere suas kvores, a escola infantil -das primeiras qlle tive

mos- • deveria ser fechada e, em sell lugar o Parque (Parque?) re

ceberia um complexo de viadutos e um p~teo de estacionamento de 
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ônibus. Significativamente, simbólicamente, o viaduto que atra

vessa o Parque D.Pedro II e liga a S~ ao Br~s chama-se: 31 de 

Março. Ainda fazem parte da "detericração induzida'': o corte de 

irvores em muitas ruas secund~as sem sua substituição, a que

da na qualidade dos serviços (limpeza sobretudo); a divisão do 

subdistrito em duas Administrações Regionais(S~ e ·Moóca) o que 

dificu1ta a relação do munícipe co~ a Prefeitura (344~, e a lei 
de Zoneamento (345) que permite "quase tudo" no bairro. Fina.lnen

te o viaduto "Albe·rto Marino" construído em 1968t se por um la• 

do ajudou a "resolver" o problema das "porteirasn qu.e bloquea~ 

vam o trânsito da Rangel Pestana, por Ol\ tro deteriorou. def J.ni-

ti vam.ente a área sobre a qual estií, tornando-e.: mais um lugar 

próprio para assaltos, prostituição, etc •• 

Assim, vimos que o esvaziamento populacional do bair-

ro, no in:!cio um processo "espontâneo", aos poucos porém foi 

se tornando bem menos acidentai. Em contrapartida, com o correr 

do tempo, à medida em que só os moradores mais ~obres iam per

manecendo no Bairro,o mesmo ia ~ se árrefécendo)·pois para os mo

radores de origem mais humilde, o bairro continuava tendo atra

tivos: a proximidad~ do Centro e a herança das relações de vi

zinhança ainda compensavam os desconfortos que se começava a en-

frentar. Ta1vez isso explique a desaceleração do esvaziamento 

entre 1950 e 1960 em comparação com a dicada anterior: apenas 

5 mil ao inv's de 12 mil (346). 

O incendio do teatro Colombo em 1966 (prov~velmente 

criminoso) desfecharia u.:n duro e definitivo golpe no velho bair

ro. Sem ter mais o que ilef ender, os velhos moradores tornavam-se 

(344) A lei que criou as Administrações Regionais i o Decreto 
nQ 6.236 de ·13/lo/65, ~ssinada pelo prefeito Faria Lima 
(345) A lei de Zoneamento ' n2 7.805 de 12/lJ/72 
(346) l'MPLA.SA op. cit. 
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presa fácil da id~ia de qu.e só · mudando do bairro iriam .. melhorar 

de vida. O Br~s estava condeil.ado. Mas era o progresso, o Metrô •••• 

A entrada em cena do projet9 de constru.ção do Metrô, 

coloca a deterioração em novos termos. Os remanescentes seriam 
sum~iamente despejados. A deterioração que· havia arrefecido a-

celera-se violentamente. SÓ o anúncio da construção já ' o bas

tante para que muitos o abandonem. Os proprietários perdem qual
qu.er interesse em conservações. Os inqu.ilinos, tratam de ir em-

bora antes que seja tarde demais. Se a deterioração at~ agora era 

induzida pelo Estado, daqu.i para frente ser~ compulsória, j~ que 

org4nicamente articulada com projetos de renovação. Se a área se 

recu.perasse por si só, poria por terra todo o plano ••• 

Richard Batley á o autor que estuda em detalhe a cons

tru.ção do Metrô na área do Bras. Em suas palavras: "Brás was ~ 

f ected by two interlinked plans -one for the Metrô line and the 

other for the devel.opment 9f the Eil-ea"(347). Em ambos o papel da 

Prefeitu.ra. era fundamental. Dn. 1976, Ol.avo Setdbal, então prefei

to, proclamaria orgulhoso que a renovação do Br~s seria "o maior 

projeto de intervenção ur~ana do Brasil e um dos mais importan-

tes em todo o mundo" (348). lfo Brás, uma faixa de cerca de 70 
metros, lateral à linha seria reservada à reurbanização. Com is-

so mais 600 propriedades, em acr~scimo às 350 diretamente afeta

das pela. linha seriam demolidas. o projeto de reurbanização fi

caria a cargo da EMUBB (»D.presa Municipal de Urbanização) a qual 

conta.ria com verbas federais do BNH. O 011sto da linha orçou-se 

inicialmente em US$ ~.5 bil.h.ão (L-0)• A D.11TRB fez então um le

vantamento em 1976 (PLANASA), o qual. contrariava muitas das te-

(347) Batley,R. "Urban rene"Nitl .and expulsion in S.Paulo" in 
Gilbert, A and Hardoy, J.E. and Ramirez, R. {org) :"Urbanization 
in contemporary latin .A.merica" JW & Sons NY1 1982 pg 237 

(348) O Estado de S.Paulo 28/2/76 cita.do por Batley R. :op.cit 
pg238 
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ses oficiais sobre o bairro: 12 as condições de moradia .e comercio 

foram consideradas boas; 22 as condições dos remoti.dos pio~m. 

Sint~ticamente os resultados principais do levantamento forarn os 
seguintes: viu-se que o número de nordestinos era menor que o es-

perado:apenas 11%, e o de nascidos em são Paulo mesmo maior que 

o previsto: cerca de 2/3 do total. Al~m disso as casas não eram 
"velhas" como se apregoava pois 82% delas foram fundamentalmente 

construídas ou reformadas após 1940; e nada menos de 96% foram 

consideradas boas ou em estado razoável . de conservação. Almn dis

so o bom aparel.hamento de escolas, facilidades de transporte e 

emprego eram fatores de vitalidade da área reconhecidos no levan

tamento (349). Uma pesquisa de campo feita pelo próprio Batley 

confirmou o caráter surpreendentemente estável do Erás: cerca 

de 62% dos 780 endereços pesquisados moravam no ·Brás há mais de 

11 anos. Uma outra constatação, já menos surpreendente: a estru
tura industrial de pequenas oficinas e o comercio (m~dia de 15 
empregados por firma) davam emprego em alta proporção para os 

próprios moradores: 46% {350) 

O plano do Metrô, desde 1968 está a cargo de um consór

cio multinacional {Hocthief~ontreal-Deconsult). Mas só em 1975 

foi dado a conhecer os planos sobre o Erás. As desapropriações 
então seguem-se ra~pidas. O Metrô trata caso por caso, separada-

mente: um funcionário que não sabe in:formar sobre os planos faz 

o levantamento do valor do im6vel. O proprietário tem 3 dias 

par~ comparecer. ~ informado do preço oferecido, deve voltar lo

go em segui.da. Poucos ~o à Justiça : mais de 70% entralfl em acor

do "amigável" com a Cia. mi pressa nas demolições: no trecho 

principal onde passaria a linha o início das demolições foi mar-

(349) Cf. Batley, R.:op.oit. pg 242 

{350t Ibidem pg. 242 
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cado para 22 de janeiro de 197ó, tendo de terminar em 15 de fe

vereiro. Isolado e desinformado, o morador em geral "aceita" a 

oferta ( 351). 

Como nos casos clássicos, ~ difícil verificar concre

tamente o que houve com os moradores desalojados. A pesquisa de 

Batley no entanto, realizada no momento das demolições constatou 

que á. maioria preferia permanecer perto do Br~s, devido a. sua. pro

ximidade com o "Centro". Pesquisa do próprio Metrô . em 1976 re

vela.ria que 63% dos desalojados não ganhavam. o suficiente para 

pagar um alug11el em condições semelhantes às anteriores de mora

dia (352)• 

Como em todos os lugares, o resultado sempre ig11al: 

a exp11lsão dos pobres do Centro. 

Como em Saint Gilles! 

(351) Batley R. :op.cit. pg 250 

(352) Ibidem pg 251. 
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FINAL 
TENDtUCIAS E PERSPECTIVAS DE REUJIB.ANIZAÇÃO 

Passados alguns anos da violenta tra.nsf ormação urba

~~tica õ~f~jda; o fu~u.ro do Brás é incerto. Aliás, como sempre 

parece qu.e o fora. Aliás, como são Paulo esti:í sempre a surpreen

der os u.rbanistas. ~ extremamente arriscado portanto fazer qual

quer prognóstico, acima de tudo se levarmos em conta as vicis

situdes do momento político. De qualquer modo, em razão dele 

próprio, abrem•se brechas e oportunidades de participação, que 

até há pouco não existiam.. Richard Batley acentua a desin:forma.

ção da população quanto aos planos exatos como uma c~usa funda-

·mental da falta de resistência ao :Metrô. Mas deveria ter acen

tuado que as condições políticas f ora.m. extremamente favoráveis 

ao Metrô. Seu pressuposto: a destruição da sociedade civil,que 

se empreendera sistecmticamente nos anos anteriores atingindo 

partidos, sindicatos, associações de bairro, etc. O Brl!s não 

seria exceção após 1964, nu.m Brasil que não admitia a exceção 
• 

após 1964. 

Hoje porém, os tempos são outros e é possível que 

no jogo de interesses, · que vão do capital financeiro interna
cional ao da população qu.e mora, trabalha e circula no bairro, 

possa su.rgir uma proposta que atenda a esses dltimos interes

ses, ao menos em parte. Por ora, ao que saibamos, existem fun-

damentalmente duas propostas: a do Projeto CURA {Comunidades 

urbanas de Recuperação Acel1:~rac1a) da EMUBB já que até rigora 

of·icialmen:be não foi substi tu.ído; e a do uovn,,m.~TO PR6-BRÁS. 

Sobre a primeira, convenhamo~ pesam essencialmente 

os .interesses dos promotores monopolistas da operação (capital 
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financeiro e de serviç~s internacional e capital imobili~io na

cional principalmente). Mas pesam tambám com sua relativa a.Uto

nomia as instituições, de tal modo que a democratização desses ~ 

instrumentos {llIUP.B/COHAB, METRO e BNH) por cima (Via grande 

política eleiçÕes,etc.) e por baixo (via oreanização e conscien

tizaçeo dos funcio~ios) irá pesar decidida.mente sobre o fu

turo do bairro. Hoje o Estado detám uma imensa ~ea vazia, que 

ao permanecer vazía só agonia ainda mais a deterioração do can

sado Brás. Quiµito antes vier a reurbanização mais cedo o bairro 
se recuperará., 

Voltando ao CURA, mencionaremos duas declarações em 

dois momentos. Em 22/09/78 e;· 1 no Estadão" Olavo Setúbal previa. 

para março de 1979 o início das obras de reurbanização já que 
estava para se iniciar o processo de concorrência pública para 

·as mesmas • Eram previstos no total "17 quarteirões, entre o Ga-
A - á 2 li sometro e a Estaçao do Br s do Metrô, c0m uma ~ea de 200 mil m s-

• •• Ernest M.ange, presidente da llIURB no mesmo jornal previa 

reservar espaços livres e f!reas institucionais destinadas à cons

trução de escolas, creches e igrejas, lojas e 2.500 unidades · 

residenciais, para 15 mil ·pessoas (353). Enfim, um bairro, como 

havia antes ••• s6 que "no local serão construídos prt$dios com, . . 
no máximo (grifo nosso) 20 andares" (354). A quadra prioritt!-
ria: entre Pira.tininga, Caetano Pinto e Campos Sales. 

Um mes depois, eu:fórico com a iminência da reurbaniza

ção, destacar' a iniciativa da Prefei:tu.ra "em recuperar uma re

gião ao mesmo tempo em que implanta o Metrô, uma-lição que apren

demos depois da implantação do CURA/Jabaquara" (355) • 

(353) Declaração a "0 Estado de São Paulo" 22/09/78 
(354) Ibidem . -(355) Declaraçao ao "Jornal da Tarde" 11-10-78 
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O CURA previa a reurbanização do Largo da Concórdia, 

da Pça. Agente Cícero, mas sua principal ação seria na quadra 
j~ citada: 6 blocos de 14 andares com 6 apartamentos cada, para 

revenda a particulares "de renda acima das de interesse social 

(INOCOOP) e para usos terci&ios de com~rcio e serviços" (356). 
Não se menciona wna só palavra sobre participação 

da população nos projetos, o que, ' coerente uma vez que tampouco 

sobre o Metrô o foram. Mas como já dissemos, o momento ' outro, 
e o governo do PMDB, em que pesem as muitas acepções que se pos

sa dar ao termo "participação", foi eleito contendo-a em seu 

programa. Porisso não ' de surpreender que no pr6prio seio do 
Estado viessem a surgir as condições propícias ao surgimento de 

uma contra-proposta. Esclareçamos: ocorre que, tendo em vista a 

realização de uma Festa no Brás, o SESC (Serviço Social do Co

'mercio) solicitou o concurso da Divisão de Pesquisas da Secreta-

ria Municipal de Cultura, com sede no antigo Gazômetro (Casa das 

Retortas), para assessorá-lo. Este procurou antigos moradores, 

resíduos da sociedade civil existente, e, do contato entre mo

radores e interessados no Brás surgiu o "Movimento Pr6-Brás", 

visando a ~ecuperação do bairro e não sua renovação. 

Embora hoj~, como sempre, qualquer mudança implique 
em renovação C' preciso saber renovação do quê?), dado os com-

promissos desse termo com os "programas" analisados, a suges
tão ~ a recuperação do Br~s, um processo a longo prazo visando 

3 objetivos: 12 melhorar as condições de moradia da população 

hoje residente; 22 recuperar a memória do Brds pelo seu signifi

cado para a Metrópole; 3g reconstruir a sociedade civi1 do Bair

ro. Luta-se pelos 3 simultâneamente, embora. orgânicamente tenha

sa começado pelo l!ltimo. Desde 09/08/83 (357) o MOVIllENTO vem 

(35.6)in Jornal da Tarde 11-10-78 
(357) Veja-se ttMa.nifesto do Movimento Pró-Brás" 
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se reunindo e, decerto com muitos altos e baixos, vem também se 

colocando em debates promovidos pelos órgãos públicos (SEMPLA , 

EMPLASA) como tamb~m promoveu debates como outras atividades. 

No momento em que escrevo estas linhas hd perspectivas 

promissoras ao MOVIMENTO. Em recente declaração pela TV, o se-

cretlÚ'io da Habitação, Arnaldo Madeira, comprometeu.-se em ou

vir o moVimento e respeitar as caracter!sticas h1st6ricas do 

bairro na futura reurbanização. 1' um alento pois já existe pro
jeto-de-lei de autoria de Cândido Malta Campos Fo. sobre o as-

. SWlto (preservação do patrimônio urbano){358), como também pro

jeto de recuperação do Parque D. Pedro de autoria de Silvio 

Sawaya. Como há outros tamb~ , prováv7lmente. 
O Movimento Pró BrE!s, .não possui um I?roj_c!q, possui 

antes uma estra~~gia : reunir nele todos os interessados no 

Brás, aglutinar todas as formas de sociedade ciVil ainda exis

tentes (sindicatos, partidos, clubes de futebol, igrejas, etc.) 

estimular o contato entre elas para seu rec:(.1roco fortalecimen

to. Da união entre moradores organizados e t~cnicos partir-se-d 

para a mobilização de intelectuais e da opinião pública em de- · 

fesa do bairro, ou. do que resta dele. Deter a deterioração é o 

primeiro passo da ~ecuperação. O último é atingir a própria po-
• 

pulação, pois quando esta já estiver organizada e quando sen
tir .reencontrar a identidade com o bairro, o "Movimento pr6-Brás 

podera deixar de existir". 

FIM 

(358)Campos Fo, C.M. Projeto de lei publica.do no Diario O!icial 
do Mu.nic:!pio 13/ 02/1979 
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