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1.3. Outros atores do jogo: política e lógica empresarial 

 

 A família Silva, contudo, não seria a única dona das terras e dos imóveis da rua 

Formosa. Pelo menos não após o loteamento da Chácara do Chá. Em 10 de novembro 

de 1881, sob ordem do ilustríssimo Sr. Dr. Presidente da Câmara Municipal, o jurista 

João Mendes de Almeida Júnior, o procurador João Antônio Baptista Rodrigues tornaria 

público no jornal A Província de São Paulo o edital de lançamento de imposto sobre 

muros compreendidos nos 1ª e 2º perímetros da capital (figura 22). Separado por ruas e 

tendo sido calculado após medição in loco, o imposto – da razão de 2$500 por metro 

corrido na área do 1º perímetro e 500 réis no 2º – deveria ser pago pelo proprietário 

convocado, podendo este recorrer da cobrança em até 30 dias contados a partir da 

publicização do documento.  

 Ao examinarmos os logradouros taxados, nos deparamos com a Formosa. Dentre 

os nomes que compõem a lista fornecida pelo procurador, muitos já são de nosso 

conhecimento. Lá estava, por exemplo, o Coronel Antônio Proost Rodovalho, cujo 

imenso chalé, identificado por Campos na fotografia de Militão e que fora “edificado 

em 1879 pelo mestre português Manuel Ferreira Leal, [mostrando] evidentes 

particularidades rurais” (2008, p. 66), media 35,50 metros ao custo de 17$750. Além 

dele, encontramos também Mariano José de Medeiros, proprietário solteiro de 37 anos 

de idade, cujo imóvel possuía apenas 8,50 metros, sendo quatro vezes menor que o 

chalé de Rodovalho, ao custo de 4$250. Como Medeiros, apenas outros cinco 

proprietários apresentavam posses modestas: o Padre Julio Marcondes, com 9,00 metros 

ao custo de 4$500; Delphin Pereira de Abreu e Mariana Carolina de Camargo, ambos 

com 10,00 metros cada um ao custo de 5$000; o Dr. Paiva Baracho, com 13,50 metros 

ao custo de 6$750 e o político Dr. José Alvares Cerquera Cesar, com 16,00 metros ao 

custo de 8$000. 

 Entre os maiores proprietários, três nos chamam atenção: o Barão de Tatuí que, 

como já vimos anteriormente, havia se tornado o principal proprietário do Chá; 

Malachias Rogério de Salles Guerra e o Major Domingos Sertório. Tatuí possuía, ao 

todo, 243,00 metros que lhe custavam um imposto de 121$500. Guerra possuía 53,00 

metros ao custo de 26$500; e Sertório 31,50 metros ao custo de 15$750. 
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FIGURA 22 – Rua Formosa 

Espectro de Ocupação – Imposto sobre muros 

 

 

Nome Metragem Valor Ano 

    

Delphim Pereira de Abreu 10 5$000 1882 

Dr. José Alvares Cerqueira Cesar 16 8$000 1882 

Mariana Carolina de Camargo 10 5$000 1882 

Dr. Paiva Baracho 13,5 6$730 1882 

Mariano José de Medeiros 8,3 4$250 1882 

Barão de Tatuhy 243 121$500 1882 

Francisco Ignacio Quartim 68 34$000 1882 

Padre Julio Marcondes 9 4$500 1882 

Major Domingos Sertório 31,5 15$750 1882 

Malachias Rogerio de Salles Guerra 53 26$500 1882 

Coronel Antonio Proost Rodovalho 35,5 17$750 1882 

Francisco Sampaio Moreira 33,7 26$850 1882 

 

FIGURA 22: Edital de lançamento de imposto sobre muros compreendidos nos 1ª e 2º perímetros da capital, de 1881. Fonte: A província de São Paulo, 21/11/1882, página 

3 - Edição Nacional. Dados compilados e tabelados pelo autor. 
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 Apesar de deterem muros tributáveis no logradouro, o objetivo desses indivíduos 

– à exceção de Mariano José de Medeiros, citado nominalmente na Lista de Eleitores do 

Município de São Paulo; Rodovalho, cuja chácara nos é conhecida, mas com ressalvas 

que veremos a frente; e possivelmente algum outro pequeno proprietário – não era ter a 

Formosa como seu local de moradia, mas sim de investimento. Essa tônica ficaria 

explicita em um anúncio publicado no mesmo jornal em 1885, quatro anos depois da 

cobrança do imposto, ao indicar a venda de casas na Formosa como sendo um “seguro 

emprego de capital”. Os interessados deveriam entrar em contato com Emílio Rangel 

Pestana, famoso negociante de capitais que possuía no período um escritório voltado 

exclusivamente para atuar como agente de negócios, oferecendo serviços de compra e 

venda de títulos, bem como intermediação de operações bancárias33.  

 

 

 

FIGURA 23: “Casas: seguro emprego de capital”. Anúncio publicado no jornal A província de São Paulo 

em 17 de abril de 1885. Acervo do jornal O Estado de São Paulo. 

                                                 
33 Os negócios de Pestana na capital atingiriam nível tal que, pouco tempo depois, “resolveu fundar um 

centro coordenador para as operações imobiliárias, que servisse também para orientar o público aplicador. 

A associação vendia e comprava, via pregão, títulos de companhias e bancos”. Assim surgiria, em 23 de 

agosto de 1890, a Bolsa Livre de São Paulo, embrião da atual B3. Essa experiência, contudo, não duraria 

muito tempo. Em 1891, por decorrência da crise do encilhamento, a instituição fecharia suas portas, sendo 

reaberta somente em 1895 sob o nome de Bolsa de Fundos Públicos de São Paulo.   Disponível em: http:// 

ead2.fgv.br/ls5/centro_rec/pag/biografias/emilio_rangel_pestana.htm. Acessado em 14/12/2020.  
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 Sobre esse ponto, Bueno já havia nos alertado que “desde o período colonial, 

50% do tecido urbano da cidade de São Paulo era composto de imóveis de aluguel” 

(2016, p. 103). Logo, fica claro para nós que as casas construídas e comercializadas nas 

terras da família Silva tinham objetivos exclusivamente rentistas, “num tipo de 

organização que antecedeu a lógica condominial” (BUENO, 2016, p. 117). É válido 

entender, portanto, que Tatuí, Guerra, Sertório e até mesmo Rodovalho dispunham de 

uma coisa em comum: interesses no mercado imobiliário urbano aliados a laços 

estreitos e muito particulares na política da capital. 

 Neste último aspecto, achamos válido esmiuçar alguns pontos. No ano de 

medição do imposto, Tatuí figurava como suplente na Assembleia Legislativa da 

Província, enquanto seu filho, Antônio Paes de Barros, era vereador eleito na Câmara 

Municipal34. O mesmo acontecia com Domingos Sertório35, que tinha como vereador o 

seu meio-irmão, Joaquim Sertório36. Malaquias, por sua vez, além de ex-vereador e ex-

presidente da Câmara, era tio de Manuel Ferraz de Campos Sales, que na época era 

deputado provincial37. Dessa forma, as decisões políticas sobre os seus territórios – 

mesmo que fosse uma simples cobrança de imposto sobre muros – passavam direta ou 

indiretamente por eles mesmos. Nenhum deles, contudo, nos permite entender tão bem 

os laços promíscuos entre o poder público e os interesses privados como Rodovalho. 

 Apesar de não dispor – nem diretamente, nem por meio de familiares – de cargo 

eletivo no ano de divulgação do imposto, Rodovalho seria eleito como vereador da 

capital, durante sua vida pública, em sete legislaturas, alcançando a presidência da 

Câmara entre 1897 e 1899 (FERREIRA, 2017, p. 42). Nesse período, a Intendência de 

Obras, sob direção do Dr. Gomes Cardim, divulgaria à população a “Planta Geral da 

Capital de São Paulo (1897)” (figura 24), solucionando um dos maiores problemas do 

município naquele período: o desconhecimento sobre a extensão dos próprios terrenos. 

Isso ficaria claro no discurso que Rodovalho, enquanto presidente, faria na Câmara em 

7 de janeiro de 1899: 

                                                 
34 Antônio, contudo, não ficaria muito tempo na Câmara Paulista. Seria escolhido, entre 1902 e 1906, 

presidente do Estado do Mato Grosso.  
35 Que seria eleito vereador da cidade em 1888. 
36 Cuja coleção privada, que constituía um museu particular em São Paulo, se tornou o primeiro núcleo de 

acervo do Museu Paulista da USP.  
37 E futuramente seria não apenas o terceiro presidente do Estado de São Paulo (1896-1897) como 

também o quarto presidente da República (1898-1902). 
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FIGURA 24: Planta geral da capital de São Paulo, organizada sob a direção do Dr. Gomes Cardim, intendente de obras, divulgada em 1897. Neste ano, Rodovalho 

ocupava a presidência da Câmara Municipal da capital. Acervo do Arquivo Histórico Municipal de São Paulo. 
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(...) que a recente publicação da planta da capital pela Intendência de Obras 

foi um passo dado para chegar-se à perfeita averiguação da area occupada por 

essa cidade, bem como dos terrenos de propriedade da Camara, os quaes, em 

zonas inteiras, são mal conhecidos, conforme disse, em seu relatorio de 1897 

a commissão technica de melhoramentos (RODOVALHO, 1899, p. 44 apud 

SIMONI, 2012, p. 323). 

 

 A Comissão Técnica de Melhoramentos, citada por Rodovalho, havia sido criada 

durante sua presidência pela Lei Municipal nº 264/96, com o objetivo de ser um órgão 

subordinado à Intendência de Obras. Esta, conforme ordenava a Lei nº 203 de 1896, 

deveria substituir a então Intendência de Justiça, Polícia e Higiene. Como nos conta o 

historiador Lindener Pareto Jr.,  

 

o trabalho principal dessa comissão consistia na execução de uma planta 

cadastral geral da cidade, na realização de planos de arruamento para as áreas 

pouco ou não ocupadas e em projetos de realinhamento para algumas das 

ruas existentes na parte consolidada da cidade, inclusive no Centro. 

Infelizmente, objetivos tão ambiciosos foram em parte abandonados com a 

dissolução da Comissão em 1898 (PARETO JR., 2007). 

 

 O principal objetivo, contudo, seria alcançado antes de sua dissolução: construir 

uma planta cadastral geral da cidade. Não obstante, grande parte do estava representado 

nesse documento não existia. O trabalho encabeçado por Cardim – assim como Afonso 

de Freitas havia proposto para 1874 – não representava a cidade real, muito menos um 

plano urbanístico, mas sim uma carta de intenções, ou melhor, “uma carta de 

compromisso entre proprietários de terras” (SIMONI, 1899, p. 301). Dessa forma, nada 

mais era do que o “retrato da sociedade paulistana em um momento de grande 

instabilidade e mudanças econômico-sociais” (2012, p. 324), marcada pela ameaça que 

eventos como o aumento do fluxo de imigrantes (1886), a abolição da escravatura 

(1888) e a proclamação da república (1889) – que supostamente concederia direitos 

iguais a todos – representava sobre o monopólio das terras exercida pela elite até aquele 

momento (p. 323-324). 

 Sem levantamentos ou cartografias oficiais “que trouxessem a luz as divisas 

entre as terras públicas e particulares, para que qualquer um pudesse se candidatar a ela” 

(p. 324), os apossamentos, as grilagens e as “concessões havidas por requerimento de 

sujeitos bem informados, que possivelmente não teriam sido mantidas, caso tivesse 

existido um controle efetivo sobre o uso da terra, com cultura e morada habitual” 

(Ibidem), eram a prática institucionalizada. Logo, o que Rodovalho – mas também 

outros proprietários de terras que possuíam cargos eletivos naquela legislatura, como 
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Domingos Sertório – buscavam com a planta de Cardim não era entender quais terrenos 

pertenciam a Câmara, mas sim regularizar formalmente perante o poder público a 

usurpação velada das terras devolutas que haviam feito nos anos anteriores, cujo pico de 

efervescência teria ocorrido durante a política de créditos abundantes do encilhamento. 

 Essa usurpação teve um objetivo muito claro: “prover o mercado com uma nova 

modalidade de investimento econômico: lote para o futuro uso urbano.” (GROSTEIN, 

1987, p. 58 apud BORIN, 2014, p. 31). Esse entendimento é compartilhado por 

Monique Borin que, valendo-se do trabalho de Grostein e de Simoni, destaca como 

 

os loteamentos se dividiram, nessa análise posterior, entre os que serviram 

para a expansão física da cidade, que foram logo ocupados, e os que serviram 

para a expansão dos negócios com a terra, que levariam muitas décadas para 

serem efetivamente ocupados. Esse duplo movimento criou uma expansão 

fantasiosa da cidade, expressa em plantas com uma extensão irreal e traçados 

de ruas em terrenos completamente vazios (GROSTEIN, 1987). Ou seja, “o 

arruamento se estabeleceu como meio de extração de renda da terra por parte 

dos proprietários e permaneceu requerendo pequenas quantias para a sua 

efetivação (SIMONI, 2003, p. 5)” (BORIN, 2014, p. 28). 

 

 Nesse ponto, Borin nos insere na dicussão sobre “quem foram os agentes do 

processo de expansão geográfica em São Paulo” (p. 28) destacando a tônica comum em 

estudos como os de Caio Prado Jr. e Marta Dora Grostein38 de que teria ocorrido certo 

oportunismo nesses investimentos da elite, feitos de modo impensado e alheios a uma 

lógica empresarial. Questionando-os, Borin aponta como saída a linha de estudos 

sustentadas por Mônica Silveira Brito, que justamente defende uma organização 

empresarial bastante clara, planejeada e articulada nos movimentos de expansão e 

ocupação da cidade, com agentes que muitas vezes participavam direta ou indiretamente 

da administração pública: 

 

Os dados levantados e analisados na presente dissertação trazem evidências 

para que se reconheça, no processo de organização das atividades 

urbanizadoras em São Paulo, uma presença empresarial bem estruturada, 

pautada numa ação conjunta, planejada e restrita a um relativamente pequeno 

número de empresários, que articulava diferentes atividades econômicas, 

participava direta ou indiretamente da administração pública e concentrava a 

propriedade de uma razoável extensão territorial no entorno do núcleo 

urbano. Além disso, permite detalhar algumas características operacionais 

dessas empresas e discutir aspectos relativos ao dinamismo do mercado, ao 

longo do período. No que tange à postura das autoridades administrativas, os 

                                                 
38 "Tais como: PRADO JUNIOR, Caio. A cidade de São Paulo: Geografia e história. São Paulo: 

Brasiliense, 1989; GROSTEIN, Marta Dora. O papel da irregularidade na estruturação do espaço urbano 

no município de São Paulo. 1987. Tese (Doutorado)–Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 1987” (BORIN, 2014, p. 28).  
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dados esclarecem não ser possível admitir que as mesmas se mantivessem 

alheias ou indiferentes ao processo de expansão da cidade e sua dotação 

material, uma vez que grande parte das terras disponíveis para o crescimento 

da área urbana pertenciam ao patrimônio da municipalidade e a ela incumbia 

o gerenciamento das mesmas, inclusive a concessão de datas, aforamentos, 

enfiteuses e venda em hasta pública. A tais autoridades cabia, ainda, a 

concessão de privilégios relativos à implementação de infraestrutura e 

serviços urbanos (BRITO, 2000, p. 7 apud BORIN, 2014, p. 29). 

 

 Ainda nessa linha, Brito aponta como uma das características da racionalidade 

empresarial presente na expansão geográfica da cidade era justamente a diversificação 

de atividades que tais empresas acumulavam, indo desde a “produção, importação e 

comercialização de materiais para  a construção” (BRITO, 2000, p. 13 apud BORIN, 

2014, p. 29), como também a “construção das habitações, instalação e exploração de 

serviços urbanos como abastecimento de água e transporte coletivo, além da cessão de 

crédito para aquisição de imóveis” (BRITO, 2000, p. 22 apud BORIN, 2014, p. 29). 

 Nesses mercados, Rodovalho teria uma atuação precoce. No abastecimento de 

água, o Coronel se uniria com o major Benedito Antônio da Silva e com Daniel 

Makinson Fox para criar, ainda no Império, uma empresa que levava seu sobrenome. 

Essa sociedade, contudo, seria marcada por polêmicas contratuais, fazendo com que a 

ambição de expandir seus serviços rapidamente fracassasse. Um caso importante a ser 

suscitado, por exemplo, seria sua tentativa malsucedida de conseguir a exclusividade no 

abastecimento de água da capital. Após estabelecer contrato com a municipalidade, a 

empresa Rodovalho se valeria de uma cláusula que a permitia regular o fornecimento de 

água em bicas e chafarizes públicos para tentar restringir o acesso de água unicamente 

àquele fornecido por sua empresa, minando outras formas de acesso. Dentre as medidas 

adotadas no contrato estava o distanciamento dos chafarizes de rua uns dos outros, 

limitando-os de catorze para seis no atendimento de toda a cidade, o que impediria o 

abastecimento das famílias mais pobres e, indiretamente, iria coagi-las a comprar água 

da Companhia. Ao mesmo tempo, os chafarizes não poderiam ser abastecidos por 

outros sistemas que não o da Cantareira, o que inviabilizaria dois pontos de distribuição 

de água centrais para a nossa região estudada: um localizado no Chá e outro em uma 

bica da rua Formosa, denominada “chafariz do Chá”. 

 A medida não passaria batida, e levaria a empresa a ser duramente criticada pelo 

jornal A Província de São Paulo em matéria veiculada no dia 21 de dezembro de 1875. 

Como pontua o jornalista: 
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“No mesmo dia 20, o defensor escrevia: ‘que a clausula da proposta de 

Monteiro de dar nos chafarizes, a hora marcada, agua gratuita á pobreza, 

frisava de mui perto a iniquidade; porque podia acontecer [de] algumas 

centenas de famílias necessitadas se acharem tolhidas de se abastecer d’agua 

á hora marcada, e então ou teriam de se abastecer até o dia seguinte desse 

principal elemento de vida, ou a pobreza de comprar agua com sacrifício’”39.  

 

 O fracasso da empresa Rodovalho faria com que ela fosse substituída, em 1877, 

por outra: a Companhia Cantareira de Água e Esgotos. A Cantareira, contudo, também 

seria criação de Rodovalho, e teria entre seus maiores acionistas outra figura conhecida: 

Domingos Sertório. 

 Já para atender as demais funções indicadas por Brito, Rodovalho se valeria da 

Companhia Melhoramentos de São Paulo, fundada por ele em 1890 em sua fazenda na 

cidade de Caieiras, conhecida como Fazenda Industrial Cayeiras. Sobre a atuação da 

Companhia, trazemos o trabalho de Vanice Jeronymo, que também recorre a Brito, para 

nos contar que 

 

Mônica Silveira Brito (2000) afirma que a Companhia Melhoramentos 

instalada na capital paulista no início de 1890 tinha, inicialmente, objetivo de 

adquirir e comercializar terrenos e casas na capital paulista; vendas de 

materiais para construção; construção de obras públicas e particulares. A 

autora afirma que faziam parte desta diretoria: J.J. Vieira de Carvalho, 

Francisco de Paula Mayrink, Francisco de Paula Ramos de Azevedo, Antonio 

Paes de Barros, João Batista Mello de Oliveira, Antonio de Lacerda Franco, 

Pedro Vicente de Azevedo, Carlos de O. Sampaio e Antonio Proost 

Rodovalho (JERONYMO, 2011, p. 58).  

 

 Todavia, ter suas próprias empresas não o impedia, claro, de participar como 

acionista de outras. Ainda na linha das sociedades anônimas, Brito realiza o 

levantamento dos acionistas daquelas que estavam envolvidas na abertura e 

comercialização de lotes na capital entre 1890 e 1911, encontrando nesse movimento 

que  

 

Victor Nothmann era acionista de treze empresas; FP Ramos de Azevedo, de 

oito; Antonio Proost Rodoavalho, de sete; Pedro Vicente de Azevedo, de 

seis; e as famílias Domingos Sertório, Paes de Barros e Mello Oliveira, de 

quatro empresas cada. Isso num universo de 45 sociedades anônimas que 

atuavam nesse mesmo setor no período (BORIN, 2014, p. 29). 

 

 Essa conjuntura é referendada por Ferreira que, ao estudar a avenida Angélica e 

seus idealizadores, Victor Nothmann e Martinho Burchard, indicaria que Nothmann se 

                                                 
39 A província de São Paulo. Edição Nacional, Página 2, 21/12/1875. 
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aproveitaria da “abrupta dilatação de crédito propiciada pelo Encilhamento para ampliar 

seus negócios” (2014, p. 42), dentre os quais a participação em “catorze sociedades 

anônimas ligadas à atividade urbanizadora, bem como de quatro companhias dedicadas 

à instalação de infraestrutura e de três empresas ligadas a serviços e indústrias” 

(ibidem), onde  

 

além de obter rendimentos, Nothmann pôde estabelecer ampla rede de 

contatos com afortunados dos meios políticos e comerciais. Compartilhou 

títulos com: Domingos Sertório, presidente da Câmara Municipal [em 

legislaturas alternadas] entre 1887-1900, na Cia. Mercantil e de Obras 

Públicas Paulista; Pedro Vicente de Azevedo, presidente da Câmara entre 

1892 e 1894, na Cia. São Paulo Territorial; Antônio Proost Rodovalho, que à 

altura já havia sido vereador durante sete legislaturas, tornando-se presidente 

da Câmara Municipal entre 1897 e 1899, na Cia. Paulista de Cortume e 

Fabricação de Calçados, na Cia. Rodovalho e na Cia. Ítalo-Paulista; Antônio 

Vicente de Sousa Queiroz, filho do Barão de Limeira, na Cia. Comercial 

Paulista; o banqueiro Numa de Oliveira, na São Paulo Territorial; e, por fim, 

membros das elites acadêmicas e artísticas, como Jules Martin, na Cia. 

Paulista Viaduto do Chá, e Luis Pucci, na Cia. Ítalo-Paulista e na Cia. Vila 

Pinto Gonçalves, entre outros (FERREIRA, 2014, p. 42). 

 

 A constituição e o espraiamento de tantas sociedades acionárias com caráter 

urbanizador, como já indicado, não poderia ter outro lastro senão os créditos oferecidos 

pela política de Rui Barbosa. Retornamos em Brito para relembrar que 

 

[junto a demanda de habitações de aluguel acrescenta-se] o grande 

movimento de constituição de sociedades por ações, decorrido durante o auge 

do Encilhamento, nos dois primeiros anos da República e, como resultado, 

tem-se a efetivação da organização de diversas empresas voltadas às 

atividades imobiliárias, muitas delas reunindo empresários que integravam o 

circuito do grande capital que, por intermédio da associação em diferentes 

companhias e, ainda, da articulação de diferentes objetivos numa mesma 

empresa, atuaram em diferentes frentes da produção material do urbano 

(BRITO, 2000 apud BRITO, 2006, p. 234). 

 

 A crise do encilhamento, portanto, seria central para o fim desse cenário. O 

desregulamento financeiro aliado “à valorização sem freios dos terrenos que, com a 

especulação em marcha, fazia diminuir sensivelmente o número dos possíveis 

compradores desses lotes (SIMONI, 2003)” (BORIN, 2014, p. 30) estagnaria o mercado 

imobiliário entre 1893 e 1907 (BRITO, 2000, p. 107 apud BORIN, 2014, p. 29-30). 

Dessa forma, o que antes era um fervor por crescimento deu lugar a uma falência 

generalizada, fazendo com que  

 

a partir de 1893, em sua maior parte, essas sociedades já [tivessem] sido 

extintas. Aliás, não só as companhias criadas no calor da especulação que 
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caracterizou o Encilhamento saíram de cena nessa ocasião. Alguns dos 

serviços mantidos, até então, sob responsabilidade do setor privado, foram 

encampados pelo governo do Estado, que arcou com as respectivas 

indenizações e promoveu a liberação dos recursos privados ali imobilizados, 

estivessem eles efetivamente em mãos das companhias ou se constituíssem 

como dívidas junto à estabelecimentos bancários nacionais ou estrangeiros. 

Esse foi o caso do serviço de abastecimento de água40 e dos direitos de 

exploração do viaduto do Chá (BRITO, 2006, p. 235). 

 

 Seria justamente esse contexto de falência que, conforme apontamos no primeiro 

item desse capítulo, causaria modificações profundas no modus operandi dos 

arrendamentos da Formosa, transformando significativamente seu espectro 

ocupacional. E será justamente sobre essa mudança, pois, que nos debruçaremos no 

capítulo a seguir.  

                                                 
40 “O Estado havia encampado a Cia. Cantareira de Esgotos em 1892 – fato inédito pois tais serviços 

essenciais eram prestados pela iniciativa privada – devido à morosidade com que a mesma vinha atuando 

na ampliação da rede” (KUVASNEY, 2017, p. 48). 
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