
r

coco
m
"-r-co
(S)

N

Fundação Getulio Vargas
Escola de Administração
de Empresas de Silo Paulo

Biblioteca

1198602087



.'

sÃO BERNARDO DO CAMPO

. .

UM EXEMPrDDEl>ESENirOtvIMi3NTO. URBANêf. ..- . . . ~.

~caExaminadora:

1198602087
li 1111111111111111111111111111111111' 111

. ••. .' ':;' A· , .

OrientaçlPI' I1:'9fessor: ~E;Ugen~oAugusta Franco Montoro

PrMes,Sor:: ~i Carlo-s -Mereé?e
Pr9.fes:sor: .Euri~.o Korff

.• , .• ~ ...: 1.'.



FOLI:IADE "ERRATAS"

Dissertação apresentada ao C.P.G. da EAESP/FGV

Administração e Planejamento Urbano

Titulo "Um exemplo de Desenvolvimento Urbano condicionado por
variáveis externas"

Aluno: Pedro R. C. Blum - 10.752

Orientador: Prof ? Eug;nio A. F. Montoro

Pago i Banca examinadora

Ôrientador

PAG PARÁGRAFO LINHA

VI 5 5

VII 5 2
VIII

11

12

12

13
16

17

20

26

29
66

5 3

1 2 3

5 2 2

6 1

6 3

7 3

1 1

5 7

3 2

1 3

1 4

3 6

2 3

Professor: Eug~nio A. F. Montoro
Pro feaso r r: Eurico, Korff

Professor: Rubens Cesar Keinert
."; ..... '.. ;

ONDE-SE 'liE"-.: liEIA-SE

qualificativos qualitativos

década de 80 década de 70

•••que leva ••• ••• 0 que leva

.•. à estrutura •.•••a sua estrutura •••

•••localizada ••• •••~,ação localizada •••

Conseguidos ••• Atingido s •••

" 1ft.po 1 r.ca ••• " 1ft.po 1 acaa •••

•••cursos e da ••• "cursos e de •••

Reportando-nos dos Reportando-nos ~

"consignados ~
•••para que po'ssa ••• •••para que ~ possa •••

•••e dá outras provide.!!.

cias exclua-se os termos

•••"sistema de cidades" ••••• "conjunto de cidades" •••

•••independente ••• •••independente~ •••

•••, de outro, ••• •••e, de outro, •••



74 5 4 •• •com toda a f'arnj Lí a ••• •..sem a f'amdLí.a •••

105 5 6 • •• nao í.onaL ••• ••• local •••

122 3 3 • •• consequen te s do ••• ••• consequentes ao •••

139 1 3 •• •dependentes de mesma. '.. ••• dependentes de •••
produti va ••• mesma base produtiva ••.

142 1 3 ·.. que garante ••• ••.que garanta •••

Pe



iL

ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE·SÃO PAULO 'DA

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS

PEDRO RUBENS COPPINI BIIJM

SÃO BERNARDO DO CAMPO

A
("I{'

Um exemplo de desenvolvimento urbano
condicionado por variáveis externas.

,
II I

\
1I I :1

I I;
I II

. I'

il
I·
:'I
ii
I

!

-Ós- "'

•.•• I\ Dissertaçao apresentada ao Curso de
\ Pós-Graduação da EAESP/FGV, Área de
\Concentração:'Administração e Plane
\ -
jamento Urban9, como requisito para
, - 11'obtençao do tltulo de Mestre em Ad
\ .

nhnistração.
\
\ '

\

\
\

,.Orientador: Prof. Dr. Eugenio Augusto Franco Montara
\

são Paulo - 1985

Fundação Getulio Vargas •
Escola de Administração fi ~
de Empresas de 510 paulo~. '"

Bibliotec..a ~''''''J.. ,,, ••v,·..•

I
1198602087



Ç-17cClcOOO-dS



". r, 1.

BLUM, Pedro Rubens Coppini. são Bernardo do Campo -.Um exemplo de
desenvolvimento urbano condicionado por vari~veis externas.
são Paulo, EAESP/FGV, 1985' - 170 .p~ginas (Dissertação de Mestra
do apresentada ao Curso de Pós-Graduação da EAESP/FGV; Área de
Concentração: Administração e Planejamento Urbano).

RESUMO: Analisa a intervenção do Estado, quando consideradas as
s~s diferentes esferas de governo, e do Capital Multinacional,
na evolução urbana do MunicipiO de são Bernardo do Campo. Trata-

. , ., .-se.~e um estudo descritivo com hipoteses, servindo-se do metodo
empirico, compreendendo' análise interpretativa de fatos e dados

. , .pr~mar~os em torno do tema apresentado, buscando reconstituir o
urbano da cidade com base nos momentos e eventos mais significa ti
vos que se tornaram o,s parimetros do desenvolvimento local. A cri
tica enfoca o Planejamento e a Autonomia, correlacionando Os con
ceitos e pressupostos adotados com a ocorr~ncia dos eventos abor
dados, procurando identificar e qualificar a ação do Estado e do
Capital Multinacional no âmbito do Municipio, bem'como as cons~

A _

quencias dessa açao no urbano, quando considerados todos Os aspeE..
tos inerentes à sua dinimica: .fisico, econômico, social e poli tico-.

PRINCIPAIS CONCEITOS: Planejamento - Autonomia - Peculiar Inte
resse - Cidade - Municipio - Urbano - Intervenção - Qualidade de
Vida - Interaçao.

iii.

-.
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Apresentação

o objetivo fundamental deste trabalho é recuperar a evolução urbana de
são Bernardo do Campo , 'cidade Municipio 'localizada na Região Metropoli
tana da Grande são Paulo, a partir de suas relações com as demais esfe
ras de governo, o meio circundante e Os eventos de maior impacto urba
no que, embora as origens e interesses externos, são articulados nesse
espaço, constituindo Os motivad.ores principais do "desenvolvimento" lo
cal na forma com que se processa
le da cidade.

artificialmente e fora do contro

Um estudo de caso de cidade industrializada através do qual se tenta
articular e sistematizar o fluxo de influ~ncias e interfer~ncias prov~

- I , .cadas pela sua posiçao geografica estrategica e pelos projetos de gr~
de envergadura ai instalados, levando-a a um crescimento altamente de

/

')"i r,llt

" opendente e condicionado, portanto, por varlavels externas.

I I
O tema e o espaço foram escolhidos em função de exp,eri~ncias vivencia

. - .•.•..

;1 "das pelo autor ao longo de uma carreira profissional ligada a adminis
tração pública municipal, que proporcionou participação ativa na busca

. , i! ' .
de um entendimento maior de tal processo atraves qe estudos e
sas localizadas, embora a limitação sempre
falta de uma visão histórica abrangente da

~I

presenty, provocada
evolução dos fenômenos.

I,

pesqui
pela

, , .1
°A proposta e de um trabalho descritivo com hipoteses, servindo-se do
método empirico, compreendendo análise interpretativa de fatos e dados

o , ,prlmar10S em torno do tema apresentado, que possibilite recriar o urba
no focado com base nos momentos e eventos mais significativos, ..

a luz
de conceitos e pressupostos adotados e propostos pelo autor.

\
Procura-se, nO discorrer do texto, avaliàr a qualidade dos estudos pa
ra implantação de grandes pr~jetos na cidade, e as consequ~ncias' no ur
bano, quando considerados todos Os aspectos inerentes à s~a dinâmica:
f{si.co, econômico, social e pol{tico, decompostos em indicadores qua,!!
titativos e qualificativos, embora as suas complexidades.

\
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I
A abordagem privilegia Os momentos e eventos que mais se destacaram,- . ,e que explicam com maior determinaçao as fases historicas da
ção do urbano. O exame será sempre iniciado a partir de uma

evolu-visao
,

mais abrangente, fundamentando-os, para imediatamente fechar-se no
foco especifico do espaço/tempo delimitado.

-Dado o grande espaço de tempo alcançado, nao se tenciona um aprof1.lE;
- , 1 Idamento maior, mas uma visao global compacta, o que sera posslvel

somente quando se alcançar a resultante sintese desse encadeamento.

A análise divide-se em dois periodos que, -mesmo nao obedecendo a
uma cronologia equivalente, esgotam as duas fases distintas do de
senvolvimento'da cidade.

)
'".

Ij "

~,

Primeiro periodo: Da formação do núcleo raiz (1553), até a sua divi
são nas várias cidades que atualmente compõem o A.B.C. paulista,
quando são Bernardo do Campo·é emancipada como munac Ipí,o autônomo
(1944), abrangendo parte do território da cidade anterior.

I
Segundo periodo: Da ~mancipaçao (1944), quando fiêa definido um no

I
'.vo foco de estudo, até o final da década de 80.
"

I1
A par do estabelecimento de periodos,

, Ir _ ,

e feita divisa0 em capltulos-e seçOes que procuram selecionar e circunscrever momentos e eventos
. , Imais significativos, permitindo a necessaria remissividade, face

i.aos remontes, inevitáveis, mesmo com a cronologia "estabe Iecd.da ,

\

\

\
\

\
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o fator preponderante para a evolução urbana da cidade de são
Bernardo, ê a sua localização estrategica, que polariza inve~
timentos de grande envergadura, subordinados a interesses emi
nentemente externos, a nivel nacional e internacional.

-Os planos para articulação desses interesses primam por uma
visão extremamente miope, restringindo-se a objetivos especi-
ficos, circunscritos por ideais economicistas localizados.

As desagregações que levam i formação de diversos Municipios
originados da mesma base - a antiga cidade de são Bernardo
sao consequentes i superposição de projetos desarticulados
que se sobrepõem a estrutura urbana existente.

A institucionalização da açao de governo, visando o desenvol-
vimento urbano integrado, não resolve as complexidades, cons-
tituindo novas formas de intervenção no ~mbito municipal.

\

o "desenvolvimento" artificial nao promove a evolução da qua-
lidade de vida urbana da população, face a incapaci~ade poli-
tico-administrativa e financeira local, que leva ao estrangu-
lamento a oferta de bens p~blicos de consumo coletivo.



o primeiro capitulo, trata especificamente dos conceitos e pressupostos
adotados para a análise, abordando o Planejamento em suas várias fases;
a Autonomia e o Peculiar Interesse; a Institucionalização da Região
tropolitana de são Paulo; a Interação e,a Abertura, como bases para
finiÇão de um sistema de cidades. Esses conceitos e pressupostos
apresentados como base para as criticas aos eventos abordados.

No segundo capitulo, encaminha-se o texto para os antecedentes históri
" -, ,,,cos a formaçao do nucleo raiz que da ·origem'a cidade, caracterizando a

elevada depend~ncia da ligação entre são Paulo e o porto de Santos, e
as contradições e complexidades urbanas geradas quando da substituição
da estrada de rodagem pela ferrovia, o que ,provoca a desnucleização da
unidade urbana em vários segmentos.

r , ~o terceiro capitulo refere-se a imigraçao estrange~ra, suas causas
consequ~ncias no urbano, principalmente o estabelebimento de um proce.,ê,

, I'So concorrencial entre os var.í.os segmentos ur-banos.:componentes da cida:/ '

de, que culmina com a descaracterização da hi.erarqüi'apolltico-adminis-
trativa local e a consequente emancipação desses n~cleos em Municipios

h i
Autonomo s ,

\
No quarto capitulO fecha-se o foco de análise especificamente no Muni~i
pio de são Bernardo do Campo, que tem origem no núcleo sede da antiga
cidade de são Bernardo, após a separaçao nos diversos MunicipiOS que
atualmente compõem ó Grande A.B.C. paulista, enfatizando a industriali

~ ~zaçao e a migraçao interna como fatores de transformaçao do urbano.

\

ix.

Me
de
~sao

..•.....•.

e
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o quintocap{ tulo trata das conaequencãas da centralização' do poder poli
I

tico e eco,nômico , bem como da Insti tucionalização do Processo do Planej.!!.
mento e-da Região Metropolitana da Grande são Paulo, analisando e criti

, -
candoa sua capacidade de solução das qomplexidades resultantes de um de
senvolvimento condicionado'por variáveis externas.

Em adendo final,' apresenta-se as conclusões da análise, procurando-se es
tabelecer correlação entre os conceitos e pressupostos adotados, e os
eventos abordados, dando sustentação às hipÓteses.

J
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A GUISA DE INTRODUÇÃO

-SaO Bernardo do Campo constitui hoje um dos palcos de eventos urbanos
mais propagados no pais, não somente em função de sua alta Signific~~

,. . , , Ncia economica, mas tambem pelo elevado lllvel de contradiçoes geradas
por tal condição.

NComo se chamar senao de palco, a um espaço que se conhece muito mais
pelos eventos que ai se expressam e que se sobrepoem à sua condição
de cidade e MunicipiO, quando considerados Os aspectos inerentes a es
trutura. Um lugar que mais do que cidade do homem, expressa-se como
"Capital do Automóvel", Capital do Móvel", "Laboratório Social do
Brasil", etc.

,..
Como nao dizer propagar, se a verdadeira cidade se esconde, desconhe
cida, sob a din~mica desses eventos, cuja expressa0 econômica e finan
ceira confere um elevado grau de artificialidade ao seu suposto alto
nível de desenvolvimento.

J Não que se deseje separar a cidade, sua origem e sua evolução, dos fa
tores que constituíram os motivadores principais no sentido de que
ela viesse a tornar-se esse centro aglutinador de contradições e com
plexidades de tais'.dimensões.

Nem que se pretenda construir um plano critico desse sistema de for
ças atuantes, sab,o prisma dual e simplista do bem e do mau, mas ape

1 ,.

nas avaliar as suas consequencias objetivas no urbano, que fatalmente
sofre os efeitos dos seus impactos e a eles reage em proporcional in

'tensidade, qup.r organizada, quer desorganizadamente, dependendo do
grau de interação alcançado pelOS projetos instalados.

Mesmo assim, ao tentarmos reconstituir uma realidade segundo determi
nado enfoque, estaremos inevitável e implicitamente procedendo a uma
critica, cujo conteúdo estará apoiado em conceitos e. pressupostos
consequentes a estudos e experi~ncias na área, através dos quais as
análises estarão filtradas.



2.

Torna-se, portanto, necessário que se defina esses par~metros antes do in{Cio, ,

da analise, no sentido de que fiquem claras, tanto a abordagem, quanto a po~
.•. ,..

tura do autor frente as ocorrencias, pois pretende-se que estes a permeiem ,
~ "mesmo que sem mençao expllcita no texto.

Deixa-se claro desde já, que a intenção nao foi a de comtrapor o modelo ou mo
delos de desenvolvimento da cidade a linhas teoricas clássicas, mas aprese~
tar uma visão mais pessoa'l dessa evolução, embora apoiada em conceitos de au
tores renomados, como função da área de concentração do curso '- Administração
e Planejamento Urbano -, bem como das experi~ncias profissionais nessa mesma
, . . ,.. - ,are a e de uma carreira profissional ligada ao ambito da Administraçao Publica

Municipal, razão pela qual a cr{tica é muito condicionada por esses fatores,
levando a uma visão dos fatos através do foco na problemática do planejamento
e da autonomia'municipal.

)
fi ~,

Esclarece-se também, que a visão um tanto quanto histórica, com a atenção vol
tada mais ao passado, é exatamente devida ao fato de que as intervenções
atuaJmente feitas no urbano,desconsideram, por descOnhecimento, as origens da

,cidade e do seu proces,s0 de evolução"naó sendo, po~tanto, reconhecidas ."ou
i,..",· ,.."mesmo aceitas pela populaçao, alem de nao resultarem em sucesso maior, sequer

I ;!no que diz respeito aos seus objetivos espec í.f'Lcosv..

/'

'I
O planejamento urbano, para alcançar sucesso, além ~o primado da técnica que

"sustenta a sua formalização e Os seus produtos - Os planos -, deve alcançar -
I

todas as áreas e formas de expressão do homem na sociedade, bem como partir -
I '

de um conhecimento prévio suficiente dos eventos e :sua articulação, que servi
i

~am de motivadores para os rumos do desenvolvimento do urbano em que atua.

Estes Os fatores que motivaram a pesquisa e a elaboração deste trabalho.
\

A apresentaçao dos conceitos e pressupostos usados para a análise, em espaço
a parte, visa não adulterar por demais a reconstituição da evolução urbana da
cidade, principal objetivo do trabalhó.\
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CAPíTUlO I -'CONCEITOS E PRESSU}{)STOS ADOTADOS PARA A ANÁLISE

- O planejamento informal e formal;

- O planejamento institucional;

- A Autonomia e o Peculiar Interesse;

- A Institucionalização da Região Metropolitana;

- Interação e Abertura, as bases para definição de um
"sistema" de cidades.

Planejamento informal

Planejamento não é privilégio de pianejador enquanto técnico, nem comp6e urna,
arte que se restringe ao per{odo'histórico à partir do seu advento como, com

,: I Jposto teorico delimitado.
I'

;1 '
Trata-se, como bem coloca Friedmann, de fUnção i~ere,nte ao racioc{niO humano,
qual seja: "a de se erif'rentarde maneira criadora as situações que se nos de
param" (1).

O planejamento sempre existiu quer na forma de um processo claro objetivame~
te definido e estruturado como coo~denador de vários interesses com um obj~

'~tivo comum - plano - , quer na de interesses isolados - planos,~ , nao neces
, ,sariamente formalizados e declarados,mas presentes nos varios modos de ex

pressão da sociedade e dos grupos que ela comporta para a materialização -
dos seus ideais,e que levam numa determinada,direção.

\
\

\
\

\

\
.....- .....,

: <ft ••.

( 1 ) FRIEDMANN, J. R. P. - Introdução ac Planejamento Democrático
FGV _.R.Janeiro
1959 - pág. 6



Histbrioamente, com a evolução da sua capacidade de raciociniO, o homem pa~
sa a dar 'mais importância ao processo de articular antecipadamente um ideal,
simulando antecipadamente as alternativas propostas, o que lhe garante maior
margem de sucesso quando da ação objetiva, levando-o a dar-lhe um conteúdo
teórico e a formalizar instrumentos considerados mais adequados e eficazes
para enfrentar conflitos especificos.

A partir dai o planejamento tende a autonomização, ~alcançando expressa0 for
~mal e relativamente- destacada dos objetivos diretos da açao humana, possib!

litando um tratamento especifico e independente a seu respeito.

Nesse sentido justifica-se a especialização consequente, uma das quais tra
duz-se no planejamento urbano, em permanente tentativa de SObrepor-se à i~

"..., , "..."provisaçao que, ao referir-se ao modo como a açao e ordenada, constitui pro
cesso sistemático visando atingir com menor esforço e maior confiabilidade
certos fins.

, ~ ,Assim, mesmo quando nao estruturado e formalizado em orgao e processo espec~
ficos, o planejamento está presente e atuante como resultante das forças' r~
presentativas dos vários interesses de ordem econômica, social e politica,J ~ .•.materializados, no caso do espaço estudado, em projetos que se impoe a cida
de, cabendo a critica.

A aleatoriedade idiota, o acaso, não ocorre no urbano. As articulações, de
base teórica ou empirica, que levam a determinados eventos, constituirão sem
pre plano ou planos, com influ~ncias diretas no meio.

, \ " APortanto, a analise deste ou daquele f'enomeno urbano como consequencia ..do
acaso, da ausência de planos que dirigem as açoes, não leva a compreensão
maior, quer ~a pr~blemática, enfocada, quer do próprio planejamento.
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Planejamento Formal

I
IEmbora Friedmann afirme que o planejamento urbano precede a todos Os outros,

com origens ligadas à construção de templos, palácios e cidades, desde os
primórdios da civilização social (2), o advento do planejamento formal es
tá int~amente ligado às áreas militar e econ~mica, onde primeiro se especi~
liza a sua ação, dai as distorções quando da sua adaptação para outras áreas,
com a manutenção dos mesmos postulados.

Herdam-se principios como Os de: Lrrter-vençao, conf'Labf.Lí.dade', não participa
ção, localizada etc, bem como a própria nomenclatura, segundo a ,.

semantica
briginal, como: meta,. objetivo, alvo, plano, estratégica, projeto etc., além

,.
do ideal geo-economico que motiva todos os planos, independentemente do obj~
tivo meio.

V~m dai os principios adotados pelo planejamento moderno, mesmo pelo planej~
mento urbano, quando se sintetiza a sua ação ao meio fisico, de forma não
participativa e com ideais econ~mico/financeiros localizados, ~nao adequados
quando se pretende uma ação ampla, aberta e democrática, como deve ser a pr~
posta do planejamento urbano democrático.

. ..•..,

,Parte-se do pr easupo ato de que o homem e produto dq,meio e'que, ao evoluir-
-se o meio, evolui-se o homem, jamais objetivando-se aspectos mais ligados
à qualidade de vida, mas à qualidade de obras de
de retorno econômico/financeiro desses projetos.

à capacidade

I,;

Orientações extremistas que diferem daquela em que 'se procura relativizar um
- -! ,pouco a visao do planejamento compreensivo, que na~ e algo a ser aplicado, a

-ser colocado em prática visando objetivos estanque~, mas um conjunto de poli
ticas extremamente flex{veis e abrangentes.

Uma peça destinada mais à orientação do que à implantação, compondo um com
plexo de alternativas integradas e interagentes para priorização pOliticO-d~
~ocrática da açao do governo. I

\
I,
I

\ '

Planeja-se Os templos e não Os iniciados, as escolas e não a educação, Os
,.." ,.., ~hospitais e nao a saude ••• as cidades e nao as sOciedades.

E o homem vive dependente de um meio que o subjuga sempre mais e que ele,
não participante de sua construção, compreende e aceita sempre menos.

(2) FRIEDMANN,J. R. P. - op. cit., pág. XXI
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Planejamento Institucional - a orientaçao do processo a nivel m~icipal

Nesta seção abordaremos as tentativas "principais de institucionalização
" "

do planejamento" integrado a n{vel municipal, razão pela qual procurar~ -
mos reviver essas tentativas desde o in:Ício, dando um enfoque também bis
tórico, além de conceitual.

Trata-se de umper{odo que coincide com aquele da centralização do poder
pol1tico-econÔmico, dai porque a orientação dada a esse processo eviden-
cia-se como tendenciosa.

No Brasil, o planejamento urbano institucional surge como decorr~ncia
das complexidades resultantes do processo de industrialização, cuja
orientação, herdada daquelas estabelecidas pelos.paises economicamente -
dese~volvidOs, é primeiro adotada pelas instituições públicas à
federal e "estadual.

nivel

A,.. ,..
Vem desses ambitos as inf~uencias. que motivam a esfera municipal a incor
parar os seus principios, mesmo que tendenciosamente vinculados a inte
resses financeiros, consequentes a modelos centralizadores e condUzidos

. ,. Imuito mais no sentido de poder e de controle polltico, do que dos seus -
reais objetivos, enquanto instrumento para aprimoramento da ação de go -
verno.

o Planejamento Integrado, da forma como é instituido, não atinge os
ideais de interação entre as várias unidades urbanas à nivel municipal
sob a sua ação, Ou mesmo entre esse ~mbito e aqueles das esferas esta

.·dual e federal, constituindo mais uma forma de interfer~ncia e desafio a
autonoma.

, . ~Embora as varlasproposiçoes no sentido de se coordenar, controlar e pla
nejar a economia brasileira, feitas desde a década de 40, somente em me~

)10s da década seguinte é que se instaura a prática do planejamento gove2
namental no Brasil.
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Com efeito, a sequencia de planos acompanha, com apenas uma exceção, a
série de governos.

- 1956/61 - Plano de Metas (KUbitschek)
1963/65 - Plano Trierial (Goulart)
1964/66
1968/70
1972/74

- 1975/79 -

PAEG (Castelo Branco)
PED (Costa e Silva)
I PND(Medice)·
II PND (Geisel)

Na década de 60, com o Plano Trienal e seus·sucessores, institucionaliza-se
, ~ ,o planejamento no Brasil atraves da criaçao do Ministerio de Planejamento e

Coordenação Econômica no ~mbito federal, e das respectivas Secretarias e
Ag~ncias no ~bito estadual, que foram se instalando nas várias unidades da
Federaç~o, logo seguidas por numerosos Municipios.

Na segunda meta da dessa década o Governo Federal dispõe então dos instrumen
'tos materiais e legais para implantar um Sistema Nacional de Planejamento.

Sob a égide do conceito de "integração" e mediante o recurso do "Orçame!!,
to-Programa", visa-se verticalizar o processo de maneira que o Plano Nacio
nal fixe as grandes linhas a serem adotadas a n:Ível do Plano Regional, se
guidas, ou pelo menos sugeridas, ~ n{vel do Planejamento Local.

O' sistema jur{dico em que se assenta a Federação constitui um elemento res
trito ~ plena verticalização do processo, de vez que a Autonomia estadual e
municipal não permitem ~ União determinar ações espec{ficas a serem
das, limitando-se a sugestões e recomendações.

segui

o Ministério do Planejamento e Coordenação Econômica, através do IPEA (anti
go EPEA) e do Setor de Planejamento Regional e Municipal, lança, em maio de
1965, a versão preliminar do Estatuto do Planejamento Integrado Municipal.
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Esse documento constitui ponto de partida para a implantação do Sistema -
Nacional de Planejamento Integrado Local, com vistas a instituir uma po
lÍtica ..de desenvolvimento urbano que, no entanto, vai pouco além da
criaçao e regulamentação de alguns organismos, sobretudo do Serviço Fe
deral de Habitação e Urbanismo - SERFHAU, órgão destinado a estabelecer
normas técnicas para a elaboração de Planos Diretores, como também as
sistir aos Municipios nessa tarefa.

Criado em 1964 pela lei nQ' 4.·380 e extinto em 1974, o Serviço Federal -
de Habitação e Urbanismo - SERFHAU, órgão ligado ao Ministério do lnte
rior representa ,para os MUnicipios paulistas ,a primeira manifestação -
institucionalizada e sistemática de um poder público não local no plan~
jamento municipal.

j
Ilt

- , -Entretanto o SERFHAU nao cresce como um orgao ligado a planejamento lo
cal pois a lei que o regulamenta, transforma-o em um instrumento de in
vestigação do Governo Federal no Setor de Habitação, ao lado do BNH,
das Caixas Economí.cas Federais, do IPASE etc. _ .-"

Pelas suas atribuições,verifica-se que o SERFHAU nasce com a finalidade
, -de ser um orgao estritamente

da Fundação da Casa Popular,
tação no conjunto de suas atribuições.

ligado à habitação, ::hão
. . ;!, '"como tambem pela enfase

• ~ 1

,so como herdeiro
que é dada ..a habi

I.
"

i

!- , .O planejamento urbano ocupa na lei uma posiçao claramente secundarla, -
onde a habitação é o tema central, dai o Plano Diretor apoiar-se na ha
. - - ,bitaçao e nao o contrario.

\

Além disso, vincula-se já o planej~mento urbano à obtenção de recursos
I, . ,. financeiros, o que promove os primeiros V1C10S nessa area.

\
Mesmo com a mudança de suas atribuições através do Decreto 59.917, que
define o SERFHAU como li .. -, entidade elaboradora e coordenadora da poli
tica nacional no campo do planejamento local integrado.~.", esse insti
tuto não satisfaz às expectativas.

\
\



Reclama-se já a necessidade de uma "pol{tica nacional de desenvolvimento
urbano", que a maioria entende como "pol{tica de planejamento urbano",
i.e., de cada cidade, mas, obviamente.- e aqui está o vácuo a ser pree,!!
chieio
cipais.

errtro'sadacom Os planos nacionais, regionais, estaduais e muni

"\:I~,.'
I

Coordenaçao, compatibilização, integraçao, éo que falta, -e a expressa0
no momento é "Planejamento Local Integrado", que significa para muitos,
tanto a integração dos planos locais aos demais, como entre os aspectos
f{sico, social, econômico e institucional.

Chega-se mesmo a reivindicar a criaçao de um Ministério de Urbanismo, da
das as complexidades que assolam as cidades, principalmente aquelas peE
tencentes a Regiões metropolitanizadas, em processo crescente de conurba-çao ,

De qualquer forma, a mudança de atribuições do' SERFHAU gera esperanças
de que os grandes investimentos urbanos sejam definidos e programados
sob a orientação dos Planos Locais Integrados, ou das d~retrizes deles
emanadas.

Após 1969, como o SERFHAU não adota qualquer critério ou programa que
oriente a alocação de seus financiamentos e demais serviços por entre Os
milhares de munic{pios do pais, é in~tituidO - em julhO de 1969 - o Pro
grama de Ação Concentrada - PAC, do Ministério do Interior, constituido
de alguns sub-programas a cargo de órgãos executivos desse Ministério~ e
um sub-programa de planejamento a cargo do SERFHAU.

. ,
O PAC - Plano de Açao Concentrada,atraves de seu sub-programa de planej~
mento, estabelece diferentes tipos. de "planos" para as diferentes
ses de MUnic{pios.

clas

Assim, fica instituido o Relatório Preliminar, que se constitui de "um
instrumento de caráter operacional e prospectivo destinado a Munic{pios

~~de pequeno porte, tendo como objetivo orientar as decisoes das autorida-
des quanto às ações de interesse local a serem.empreendidas a curto pr~
zo" •
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~
. O Plano de Açao Imediata - PAI, des t'í.na+se a "Mmüc{pios de médio porte,

compre.endendo um diagnóstico, um plano de dire trizes de desenvolvimento
e um Plano de Ação do Governo Municipal, com ênfase nos aspectos
co-territorial e institucional".

f{si

Finalmente, o Plano de Desenvolvimento Local Integrado, sem~lhante ao
PAI, destina-se a "Capitais de Estados e Territórios, bem como a outros
centros urbanos de import~cia nacional".

~Com o PAC, torna-se evidente a preocupaçao do SERFHAU em adequar os PIa
nos às distintas realidades municipais. Entretanto, sua programação, 'co

. ' -~, . 'mo outras que envolvem financiamentos, esbarra nao SO nas.Ja menciona
das dific~ldades intrínsecas à própria natureza e posiçao do órgão, co
mo também naquelas delas decorrentes, pelo fato de não depender dele a
implantação de seus próprios programas, mas de que os Munic{pios sele

)
-:

cionados e escalonados tenham condições de assumir os
ros decorrentes do financiamento, é do Munic{pio alvo

I

encargos financei
se interessar ou'

~nao pelo produto que o SERFHAU oferece.
:1

Assim, enquanto alguns Munic{pios prioritários
aceitar o financiamento oferecido, outros; pão
interessam e são atendidos.

"'>I ~n~o querem ou nao podem
pt,ioritários, por ele se.' .

I .. ,
i

I

Por outro lado, revela-se difícil a coordenaçao das atuações
de planejamento, pois as propostas dos planos dos Mmlic{pios

,dos orgaos
atendidos,

consti tuem acervo de reivindicações de um conjunto mais ou menos
tório, visando explicitamente a obtenção de recursos.

\
\

\
Com Os precários resultados do PAC,' evidencia-se' a frágil condiçao do

I , ~ .•. ISERFHAU como poaaí.ve L orgao coordenador. de investimentos a rrive L local,
razão pela qual ele afasta-se cada vez mais para os próprios Munic{pios,

alea

orientando-se no sentido de financiar projetos. que envolvem apenas ele
I ~ ,e os Municlpios, ou seja, projetos de obras cuja execuçao e da alçada

muniCipal, assim mesmo, apenas para aqueles Mmlic{pios que o procurem e
se interessem pelos financiamentos.
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Entretanto Os esforços do SERFHAU no sentido de conferir o-máximo de "rea
lismo e exequibilidade" aos planos vinculados à liberaçã? de verbas, pr~
movem o vicio de se procurar, através de .tais planos, satisfazer as expe~
tativas' daquele Instituto, mais do que às reais necessidades da cidade,

. , " I -em termos de plano global integrado, j a que, a esse ní.ve L, ou nao se co,!!
segue Os subsidios necessários ou, em se os conseguindo, nao se tem cap~
cidade de pagamento da divida.

Assim, as possibilidades dos Planos deflagarem nas Prefeituras o proce~
sO continuo de planejamento revelam-se minimas, tornando irreal a idéia
de que Os mecanismos de trabalho da Adminis~ração Municipal e o processo
de tomada de decisões do Prefeito, se inserem dentro dos estritos limites
da técnica.

Mais irreal ainda, imaginar que aqueles mecanismos e processos podem ser
alterados através da quase instant~nea injeçao, no corpo da Administração
Municipal, de maciça dose de Estudos e Propostas contidas nos Documentos-
-Plano.

.,

Não é surpreendent~ que apenas alguns componentes dos Planos tenham um
real - e às vezes importante - aproveitamento, e que os Prefeitos passem
a nutrir grandes expectativas, muito mais quanto a projetos especificas -
visando recursos, do que quanto aos Planos.

Nessas condições, para as Prefeituras, a atividade de planejar passa a
consistir na elaboração, de tempos em tempos, por sua própria equipe ou
por empresa de consultoria, de um Documento-Plano, toda vez que há neces

I

sidade de definir', fundamentar ou predimensionar projetos e financiamen .--
tos especifiCas.:

,Conseguidos esses objetivos, esta encerrada a missao daquele Plano, inteE
rompendo-se assim, o processo, até a elaboraçao do Plano seguinte. Reduzi
dos a essa finalidade, Os Planos iniciam um processo de crescente simpli
ficação e setorialidade.
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Orientação do processo pela esfera estadual

A ~ ~Tres anos depois da criaçao do SERFHAU o Governo do Estado de Sao Paulo
institui o Centro de Estudos e Pesquisas de Administraçio Municipal
CEPAM (3), que passa a ter o mesmo tipo de atuação.

O que chama a atenção no rol de atribuições do CEPAM, quandO cotejadas
com as do SERFHAU, é a total ausencf.a de expressões como "planejamento
urbano", "planejamento muniCipal", "planejamento local integrado", ou -
outras análogas, que possam justificar o fato de o CEPAM ter sidQ consi
derado uma "••• manifestação institucionalizada e sistemática de atua
çãQ de um poder público não local no planejamento municipal".

Como se v~, o CEPAM é concebido, desde seu iu{ciO, como um órgão essen
,. ,

cialmente prestador de assistencia tecnica. O planejamento local entra
nas atividades do CEPAM como uma das funções de Administração Municipal.

O órgão conta com um Setor de Planejamento Local que se propõe a prestar
assist~ncia técnica aos Municlpios' paulistas, para que estes elaborem Os
seus Planos de desenvolvimento.

O'objetivo fundamental desse setor passa a ser a elaboração dos Planos e
a continuidade do processo de planejamento a partir deles deflagrado.

O CEPAM·conta com limitados recursos 'financeiros e humanos. Consequente
mente, sua atuação é de vulto relativamente pequeno, não recebendo, como

I
.0 SERFHAU, a carga das expectativas do urbanismo nacional quanto a "POll
tica de desenvo lvimento urbano", "coordenação a uiveI local", ou qual

A' .quer outra expectativa ambiciosamente similar no ambito estadual.

Enfim, o CEPAM nunca recebe a atribuição - muito menos' recursos - de fi
nanciar Planos ou Projetos. Dessa mane~ra, sua atuação sempre se mantém
dentro dos estreitos limites do oferecimento de cursos e da assist~ncia ~

técnica, onde sua evolução sofre alterações relativamente pequenas.

( 3 ) Decreto 49.092 de 21/12/1967



Reportando-nos dos Planos em que opta por tais cursos, afirma:

"A elaboração dos Planos (pelas empresas privadas) prendia-se a pesqui
sas e estudos custosos ••• que resultavam em diretrizes vagas e genéri
c~s de dificil implantação, pois não se preocupava com custos e prazOs
para execuçao do que era proposto. Com esses resultados, Os Planos não
se adaptavam à atividade municipaL ••"CEPAM 1975.

-Por essa razaoo CEPM~ continua fiel a sua tese de que as possibilida
des de aproveitamento dos Planos são maiores quando estes
dos pelos próprios técnicos da Administração Municipal.

-sao elabora

Tal como o SERFHAU, a principal causa das transformaçoes que ocorrem
em função da forma pela qual o CEPAM colabora no. planejamento dos Muni

I.' - _Cl.pl.OS,e a preocupaçao em assegurar a implementaçao dos Planos, visan
do uma crescente adaptação a realidade municipal, principalmente no to
cante aos recursos hwnanos e as estruturas administrativas, dai porque
sua ação ~ mais voltada para as pequenas cidades de interior, que sem
pre constituiram a absoluta maioria da clientela.

Mas, a exemplo do SERFHAU, o CEPAM, através dos seus cursos relâmpagos,
alimenta a tendência de se amarrar o planejamento municipal à obtenção
de recursos financeiros, o que o torna atraente principalmente para pe
quenos munic1pios sem recursos, ou munic1pios de porte maior, endivida

. ,dos, Vl.sto que esse e o objetivo real· dos que procuram Os seus servi -
çoa,

Essa postura é primeiro baseada na Lei Orgânica Estadual nº 9.842 de
19/03/67 que define, através do seu artigo 79, parágrafo Único:

"Nenhum auxíLí,o financeiro Ou empréstimo será concedido pelo Estado ao
MunicipiO que não possuir Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado -
aprovado~ após 3 (três) anos de vigência desta lei".

I.•

Depois, a Lei Org~ica de 1969 (Decreto-Lei C?mplementar nº 9 de 31/12/
69), através do seu artigo nº 53, determll1a:
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"O millliçipiodeverá organizar sua Administração e exercer suas ativida
des dentro de um processo de planejamento permanente, atendendo às pe-
culiaridades locais e aos principios técnicos convenientes ao desenvol
vimentointegrado da comunidade", dando ~hfase ao processo do planeja-
mento.

Por outro lado, em suas disposições transitórias apresenta uma nova
versão do artigo 79 da Lei de 1967,. que assim se exprime:

"Nenhum auxilio financeiro ou empréstimO será concedido pelo Estado ao
.Municipio que, até 31 de dezembro de 1971, não tiver seus programas de

~
açao baseados em um Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, ainda
que simples, mas orientado para um gradativo aperfeiçoamento, compr~
vando que o Munidpio iniciou um processo de planejamento permanente".

são certamente sintomáticas de uma mudança de orientação, as expre~-soes "programa de ação". , "Plano Diretor, ainda que simples", bem co
mo o fato de o Plano ser apresentado como servindo para comprovar o
"iniCiO de um processo de planejamento permanente".

,J.
Mas, como a anterior, essa postura não descaracteriza a vinculação dos

'1

planos à obtenção de auxilios ou empréstimOS, que continua condicionan
do a sasonalidade e setorialidade das ações nesse sentido.



15.

A AUTONOMIA - PRESSUPOSTOS

Autonomia Municipal: .

Segundo a Constituição, a autonomia dOs munic{piOs será assegurada:

I - Pe La elei·çãó do Frefei to e dos Vereadores;

II - Pela administração própria, no que concerne ao seu peculiar
interesse e, especialmente:

a) à decretação e a arrecadação dos tributos de sua compe -
t~ncia e à aplicação das suas rendas;

b) à organização dos serviços públiCOS locais.

j
.'I(

.1'0- •.•••.

Mas, a proposta para o caso deste estudo,.é algo mais abrangente que o aspe~
to jur{dico insti tucãona L da autonomia munt.cí.paL,', conforme previsto pe Lo te,!.

I

to constitucional.
I'

Uma idéia segundo a qual a exist~ncia de uma cid~!de, "uma estrutura social
em atividade" no interior de uma estrutura espacial", conforme define Graeff

~ I

(4), pressupoe um determinado n{vel de capacidade para influir no direciona
, I'mento dos seus proprios interesses que, nos casos tradicionais, e diretamen-

te proporcional ao seu grau de desenvolvimento.

-Nao se pretende aprofundar o conceito de cidade no sentido de se determinar
"-qual ou qualS os elementos que melhor a caracterizam: se economicos, sociais,,

f{sicos etc, mas demonstrar que a maior ou menor' expressão de tais elementos.
é que concedem maior ou menor autonomia à unidade que integram, independente
mente da condição de Munic{pio. . ,

\

Afinal quando se fala de munic1pio tanto se pode estar ~omando como base a
cidade de Sao Paulo, quanto a de Palmeira da Serra (AM), que não possue ain
da sequer Os contornos de uma pequena vila paulista.

(4) GRAEF, E.A. - Cidade Utopia - Belo Horizonte - Vega
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Para· melhor compreensão desta proposta, portanto, é neceséário que se de~
vincule a idéia de cidade e municipio como equivalentes, como tradicional
mente se trata num sentido leigo.

o MUnicipiooconstitui figura mais recente, (embora a mais antiga no pais
como organismo institucionalizado), e que muitas vezes tem exist~ncia in
dependentemente do fato de caracterizar-se como cidade, como estrutura so
cial adensada e de desmultiplicaçãü de atividades num meio espacial.

, ~
Ja a cidade existe desde que o homem opta por deixar a vida nomade e semi-,.,
-riomade para fixar-se em espaços definidos,--formimdo comun.í.dades permaneE.
tes anteriores a todas as formas de estruturas politico-administrativas -
institucionalizadas.

Mesmo considerando-se o caso brasileiro isoladamente (historicamente mais
recente), essa anterioridade também se manifesta, na medida em que as ci
dades surgiram, no mais das vezes, por iniciativa dos próprios colonizado
res, em função de razões geo-pol{ticas (dominiO e defesa do território),
econômicas (comercialização de produtos) e religiosas (a catequização).,J.

0'
Desta forma, ao interferir-se no meio urbano, procurando condicioná-lo a
interesses externos, sem que haja a preocupação por·uma maior interação -
entre esses interesses e aqueles localmente definidos, desafia-se a auto
nOmia, pois as adaptações unilaterais levam, inevitavelmente, à desestru
turação de um sistema já em evolução, provocando, como no caso focado, de
sagregações indes~jáveis e irreversiveis. Falham assim, tanto os planos -
informais e formais, consignados aos projetos especificos, inclusive aqueO
les relativos a o~tros setores que não os de governo, quanto- o processo
do planejamento urbano, após a sua insti tucãona Lí.zaçao •.
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o '''peculiarinteresse"

-Ao se focar a dualidade "planejamento e autonomia", nao se pode deixar de -
tomar posiçao quanto ~ complexidade e generalidade do "peculiar interesse",
aspecto que também permeará as análises feitas, sobretudo qua~do se susten
ta a hipótese de intervenç~o das demais esferas de governo no ~mbito da au
tonomia da cidade e do MUnicípio •

.A proposta contraria, de certa forma, as correntes que atribuem funções es
pecíficas e isoladas a cada esfera de governo, mesmo que com diferenças fu~
damentais quanto a qual ou quais funções seriam de interesse exclusivo des-
ta ou daquela esfera.

)
li$,

Se a ConstituiÇ~o preve a necessidade de várias esferas complementares de -
governo para que possa administrar a naçao ,política" administrativa, econo

mica e socialmente, embora um Único espaÇo físico, n~o há como se fugir .-~
I

realidade de que a ação de qualquer dessas esferas :i;,pteragiránas demais e,

consequentemente, no rheio físico. "

:/
~Por outro lado complementariedade significa interaç~o de diferentes está

gios de atuaç~oJonde cada funç~o constitui um vetor; Único, interagente nas
várias esferas) cabendo, portanto, a cada uma dessas; esferas, a

,... , '(de funçoes segundo o estagio que lhe e atribuldo.
r-ea Lí.zaçao

Água potável e canalizada, por exemplo, constitui funç~o de interesse de to
das as esferas de governo. À cada esf~ra, porém, cabe um estágio do seu de-
senvolvimento de forma integrada, n~o havendo sentií.doem se discutir se es
sa f'unçao é compe tenct.a exclusiva desta ou daquela 'esfera.

\
Com base nesse enfoque, chega-se aO pressuposto de que as funções de gover-
no constituem, igualmente, interesse das várias esferas complementares, re~
peitada uma hierarquia de atuaç~o diferenciada, identificando-se os

- I -gios de atuaçao de cada nlvel, a participaçao complementar.
está
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A insti tu,c'ionalização da Região Metropolitana

"Com a evolução e a expansão da sociedade industrial, os problemas urbanos
nas metrópoles tornam-se extremamente cr{ticos, exigindo alterações. . IJur~
dico-institucionais de grande envergadura', cOnformando-se a necessidade
da ação conjunta para ordenar e·conduzir mais racionalmente, os processos

, A

socio-economicos nos grandes aglomerados urbanos, visto constituirem os
,principais e mais din~micos centros da produção industrial,

inovaçoes no quadro geral de suas instituições.
demandando

Por esse motivo, a urbanização acelerada exige renovação institucional, -
tmediante a criaçao de novos instrumentos de poder, especialmente num pa~s

como o Brasil, de estrutura federativa. Na verdade essa postulação con
duz, de um lado, à suspensão do federalismo clássico, com o objetivo de
inaugurar formas inéditas de cooperação intergovernamental consagradas no~,
chamado federalismoc~operativo, e, de outro, à nec~~sidade de reformular
as instituições pol{ticas de modo a assegurar maior 'participação popular
nas decisões governamentais, especialmente no que tó:ca ao s problemas urba

:I
I:

"I

.nos.

A solução adotada no Brasil, foi aquela da atribuiç~o legal de respons~
I

bilidade decisória, a uma esfera de governo intermediária (o Estado-membro),
sem excluir a participação dos demais entes governamentais envolvidos
- as regiões metropolitanas" (4A).

Voltando um pouco aO passado, constatamos que o pri~eirQ trabalho conheci
do sobre o Munic{piO de são Paulo, que incorpora em seu objeto de estudo
o entorno da cidade, é realizado em 1957, sob encomenda da Prefeitura do
Munic{pio de são Paulo, pela Sociedade para Análise Gráfica e Mecanográfi
ca Aplicada aOs Complexos SOciais - SAGMACS, dirigida pelo Padre Louis
Joseph Lebret.

(4A) ALVES, A.C. - Regime Jur{dico do Planejamento Metropolitano e
Autonomia Municipal
Revista SPAM nº 1 - 1980 - pág. 13
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Nesse estudo surge a expressa0 "aglomeração paulistana" englobando, além da
Capital, os municipios de Osasco, Guarulhos, são Caetano do Sul, Santo An
dré, são Bernardo do Campo e Taboão da Serra. Essa ~rea não chega, no entre
tando, .a serinsti tucionalizada.

Somente em 1967, o problema da definição de uma regiao que contemple a Ca
pital e seus arredores volta a ser ventilado dentro dos trabalhos
dos pelo Grupo Executivo da Reforma Administrativa - GERA.

realiz!!.

o objetivo central desse grupo é aumentar a eficiência administrativa do
aparelho burocr~tico do Estado de são Paulo, através da descentralização de

.seus diversos órgãos. O estudo de wna subdivis~o regional do Estado que se
inclua dentro dessa politica é contratado pelo Estado aO Centro de Pesquisa
e Estudos UrbanÍsticos - CPEU - da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de
são Paulo, levando o nome·de "regionalização".

Nessa mesma época o Governo do Estado de Sao Paulo, através do decreto nº
47.863, cria o Conselho de Desenvolvimento da Grande são Paulo e o Grupo
Executivo da Grande são Paulo - GEGRAN, embrião de uma futura autoridade me
tropoli tana.

A área de ação desse grupo, definida no mesmo decreto, compreende 33·munici
pios, entre os quais Sao Bernardo do Campo e os demais componentes do A.B.C.
paulista.

No mesmo ano de 1967, estudos realizados pela Secretaria da Fazenda, inçor
po;rando subsidios do trabalho, já citado, "Regionalização", realizado pelO
CPEU, conduzem a Um segundo decreto estadual de nº 48.162, de 03 de julho
de 1967, que dispõe sobre as normas para regionalização das atividades da
administração estadua] ,redefinindo a Região da Grande são Paulo e incluin-
do outros municipios.

Ainda em 03 de julho de 1967 é baixado o decreto 48.163, que dispoe sobre
asregioes que devem ser adotadas pelos órgãos da administração pública, o

_q~~l confirma a Região da Grande são Paulo, com os mesmos munic{piOs do de
ereto nº 48.162.

'.
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-Um ano depois, em 30 de julho de 1968, atrav~s do decreto 50.096, que dis
põe sobre a reestruturação do Conselho de Desenvolvimento da Grande são
Paulo, do Grupo Executivo da Grande são Paulo e dá outras provid~ncias, a
"Area Metropolitana de são Paulo" ~ redefinida excluindo-se dois . ,mumc~
pios.

Em 12 de abril de 1970, o decreto estadual nº 52.576, que dispõe uma vez- , _. -,mais sobre as regioes a serem adotadas pelos orgaos da administraçao p~ -
blica, confirma o decreto nº 48.163 excluindo um municípiO (Brás Cubas).

A coincid~ncia entre a regionalização estadual regida pelo decreto nº
52.576 e a érea de atuação do GEGRAN, ~ oficializada pelo disposto no ar~
tigo 58 do decreto nº 52.760 de 25 de julho de 1971, que fixa a estrutura
da Secretaria de Economia e Planejamento e dá outras provid~ncias.

Finalmente, surgem as leis complementares nº 14 de 08 de junho de 1973 e
nº 27 de 03 de novembro de 1975,

I

gião Metropolitana de são Paulo,
com o decreto estadual nº 53.576

a primeira criando efetivamente a +Re
composta por 37 'munic{piOs, de acordo

"já abordado, e a: segunda, estipulando os
serviços comuns de interesse metropolitano.

I1

Aliada a essas, a Lei Complementar Estadual nº 94, de 29 de maio de 1974,
dispõe sobre a Região. Metropoli tana de são Pau Lo, confirmando igualmente

I

Os mesmos muní c.Ípãos da Lei Fede.raL nº 14.

I

\
\
i
I

\
\

\

\,
\

* grifo do autor
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A efetiva implantaç~o da Regi~o Metropolitana 'de Sao Paulo ocorre através
dO Decreto-Estadual nº 6.111 de 05 de março de 1975 que institucionaliz~
o Sistema de Planejamento e Administraç~o Metropolitana - SPAM, compo~
to de:

I - Uma unidade consultiva: O Conselho Metropolitano de Desenvolvi-
mento Integrado da Grande S~o P$ulo - CONSULTI;

11 - Uma unidade deliberattva e normativa: Conselho Deliberativo da
GrandeS~o Paulo - CODEGRAN;

111 - Uma unidade coordenadora e operadora: Secretaria dos
Metropolitanos - SNM;

Negócios

IV - Uma unidade técnica e executiva: Empresa Metropolitana de PIa
nejamento da Grande S~o Paulo S.A. - EMPLASA;

v - Uma unidade financiadora : Fundo Metropolitano de Financiamento

j
'I(

- FUMEFI;

VI- Outros órg~o~ e entidades atuantes na Regi~o Metropolitana de~'
S~o Paulo, diretamente relacionados com os; serviços de interes
se metropolítano dispostos na Lei Complementar Federal nº 27.

~Esses serviçossao Os seguintes:

/'

, I1
"I

I
I

:
1- Planejamento Integrado do Desenvolvimento! Econômico e Social;

Saneamento Básico, notadamente abastecime~to de
esgoto e serviço de limpeza pública;

111- Uso do Solo Metropolitano;
\1V- Transporte e Sistema Viário;'

. \

11- ,agua, rede de

V- Produç~o e Distribuiç~o de Gás Comrust{vel Canalizado;

VI- Aproveitamento dos Recursos'H{dricos e Controle da Poluiç~o Am
biental, na forma que dispõe a Lei Federal;

VII- Outros serviços inclcldos na área,de compet~ncia'do Conselho De
liberativo por Lei Federal.



23.

A Regi"ão ~Ietropolitana e o Murrí.c.Ípí,o

A institucionalização da Região Metropolitana da Grande são Paulo, embora sem
a participação da experi~ncia do ~mbito municipal, faz com que se vislumbre

-uma mudança comportamental nas atitudes ingerentes, porque nao integradas, da
ação do Estado e da União no ~mbito municipal, que Passariam a conhecer agora
sua realidade e complexidades, através da efetiva participação naS decisões e
implementações nesse nivelo

A Lei Complementar nº 94, de 29 de maio de 1974, porém, que estabelece os
principios administrativos, arrefece as esperanças de participação do ~mbito
municipal na medida em que, através do seu artigo nº 10, parágrafo 4º estabe
lece:

"Participarão das reunioes do Conselho Deliberativo da Grande SaO Paulo
CODEGRAN, sem direito a voto, o presidente da Empresa Metropolitana de Plane
jamento da Grande SaO Paulo S.A. - EMPLASA e os representantes das sub-re
giões Norte, Sul, Leste e Oeste,e$colhidos, cada um deles, em reunião
CONSULTI, pelos municipios que as integram".

"do

J
·1 Como se observa, embora o sistema básico de administração metropolitana consa

grado pela Lei Complementar nº 14 prev~ a instituição pelo Estado-membro, de
um Conselho Deliberativo - CODEGRAN e de um Conselho Consultivo - CONSULTI, -
com representaçao dos municipios da Região, este último se reduz a meras su
gestões, que podem ou não ser acatadas pelo Conselho Deliberativo o qual, pr~
sididopelo Governador do EstadO e tendo apenas um representante dos Munici

I

pios que nao o da capí.t al , pode tomar iniciativas sem consultá-lo.

Sistema Administrativo da Região Metropolitana:

"Lei Complementar nº 27 de 3 de novembro de 1975:

artigo 2º - Haverá em cada Região Metropolitana um Conselho Deliberativo, pr~
sidido pelo GO'lernador do Estado, e um Conselho Consultivo, criados por lei -
estadual.

* grifo do autor
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" § primeiro - O Conselho Deliberativo contará em sua composição, além do
Presidente, com 5 (cinco) membros de reconhecida capacidade técnica ou ad
minist~ativa, um dos quais será o Secretário-Geral do Conselho, todos no
meaqos pelo Governador do Estado, sendo um deles dentre os nomes que figu
rem em lista triplice organizada pelo Prefeito da Capital, e outro, me
diante indicação dos demais municipios integrantes da ~Regiao Metropolit~
na".

Se, portanto,sob o'enfoque juridico, a Região Metropolitana pressupõe,
,. ,,.como elementos estruturais, "a existencia de uma comunidade socio-economi

ca integrada, constituida de uma pluralidade de municipiOs e, como eleme~
to funcional, o objetivo de realizarserviçàs comuns" ,(5), o sistema admi
nistrativo implantado é incompetente.

~Primeiro porque esse sistema pressupoe, como observado, uma comunidade in
tegrada', que não parece referir-se apenas ao aspecto fisico, posto que es
tabelece, para efeito de voto, a participação de apenas um prefeito que,
indicado 'pelos demais, seria competente para defender interesses de uma
pluralidade de municipios, supostamente com elevadO nivel de interaçao, o
que não ocorre na realid~de, levando a posturas coerentes para umas cida

Ades e incoerentes para outras, gerando desavenças de ordem economica, sO
cial e politica.

DepOis, porque, se o planejamento metropolitano, para ter eficácia, deve
ser compreendido dentro de uma politica abrangente, que aborde o desenvol'
vimento urbano especifico, respeitada a autonomia municipal, com formula

,ções de caráter local e regional a respeito do ordenamento fisico da me, ~tropole, da implantaçao de infra-estrutura urbana e dos equipamentos sO'
ciais necessários, até o desenvolvimento sócio-econômico nacional, sempre
com base no equacionamento global dos problemas urbanos regionais e visan
do a soluções integradas, novo viés ocorre.

Isto porque, se como proposto na 'seção referente à autonomia, "o que oc0E.
re no ~bito municipal é interesse das demais esferas interferentes de go

,yerno, as ações destas, inclusive as comuns metropolitanas, não podem ser
,. . ,

consideradas de competencia exclusiva do Estado", caso contrario, como

(5) ALVES, A. C. - Regime Juridico do Planejamento Metropolitano e Aut0
nomia MuniCipal - Revista SPAM nº 1 - abril de 1980
pág. 17
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bem coloca A1aôr Caffé A1ves.- "bastaria tão somente a força dos principios
tradicionais consagrados na Constituição e na Legislação Básica da Regiao
Metropolitana da Grande Sao Paulo, para circunscrever de modo exclusivo, Os
serviços comuns a esses niveis", o que implicaria na absurda inutilidade da
esfera municipal".

Assim, mesmo que o interesse metropolitano demande soluções coordenadas, i~
tegradas dentro da metrópole, cujo alcance implica atividades que' extrava
sem os limites institucionais das várias autoridades administrativas com
ação no seu interior, não há como constitui-lo a partir da ideia de uma
quarta esfera de governo.

Para ter legitimidade, a Região Metropolitana deve resultar da associaçao
dos municipiOs que a compõem, pois que é constituida, como determina a Car
ta Constitucional, por Municipios, e não pela área dos municipios abrangi -
dos, assegurando, portar;tto,a sobreviv~ncia e a unidadepo1iUca local, res
guardadOS pelo principio da autonomia.

Fica claro que o principio administrativo metropolitano fere a autonomia mu
nicipa1, pois se o interesse metropolitano envolve atividades interagentes,
de natureza complexa e que exige a co-participação de todos Os entes po1itiJ

·1

~ ,cos nele implicados, o que nao e atingido pelo sistema imposto, envolve tam
bém o peculiar interesse local que possui, sob o ponto de vista juridioo, -
um núc1e~ especifico sob o qual se exerce a compet~ncia do MunicipiO, embo
ra a partiCipação das demais esferas de governo.

Nao é,portanto, a exist~ncia da região metropolitana que se contesta, até
I ,.." I ro.Iporque o fato constatado, em Sl, nao e pass1ve1 de discussao, mas avisa0

I
j • ,.distorcida dos seus ideais, que fica consignada nos prlllc1p1oS administra-

tivos adotados e que, por constituirem mais uma tentativa de centralização
do poder, Levam ao fracasso total a sua implantação a nive1 objetivo.
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Interação e abertura - as bases de definição de um "sistema" ou
"conj).ll1to"de cidades

-Os cOnceitos aqui apresentados, sao baseados em propostas de Allan Pred
(6)', e embasam a premissa ado tada para condução do trabalho, de que as
cidades do A.B.C. paulista, independentemente da condição de Municipio,
sempre formaram um "sistema de cidades"; com baixa interação entre
e elevada abertura com são Paulo e, no caso especifico de são Bernardo
do Campo, com outros fatores de fortes influ~ncias no seu meio.

Pana efeito da análise, por tarrto , -cabem aqui algumas posiçoes' sobre
quais os parimetros que sustentam a definição de um agrupamento de uni
dades urbanas como sistemas de cidades.

A correta postura quanto a esse fator, como define Allan Pred (6), re
veste-se "de grande significado pois nenhum Instituto de planejamento a

I .nlvel regional ou nacional pode ser coerente com seus objetivos se a
formulação de uma politica não for precedida de estudos destinados a es
tabelecer a estrutura de interdepend~ncias transmissoras de crescimen
to, dentro do sistema naciUnal ou regional de cidades.

A menos que sejam identificados os principais canais auto-reforçadores
de realimentação da transmissão de crescimento, eles não poderão ser aI
terados nem manipulados, pois, caso contrár~o, as alocações de recursos

. ~ . "e investimentos feitas por organizaçoes privadas ou publicas em locais
especificos pOderão continuar canalizando consideráveis multiplicadores
de renda e emprego para outros locais, ao invés do local alvo, e talvez
até para locais não previstos, onde o objetivo desejado
cre scimen to.

~seria o nao

r 1.,

(6) PRED, A. - Sistemas de Cidades - Universidade da Califórnia
Zahar - 1979 - pág. la a 15.
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Propriedades fundamentais dos sistemas de cidades

~A expressa0 "sistema de cidades", tal'como usada aqui, engloba todas aqu~
las unidades urbanas individuais de uma grande região, que estejamecon~
micamente ligadas a uma ou mais unidades urbanas da mesma região, fora da

~ ~regiao, bem como a bases de influencia. de origem interna e externa.

Um sistema de cidades pode, portanto, ser considerado como um exemplo pa.E,
ticular de um "sistema social complexo". Como tal, é um sistema aberto, -
isto é, algumas das unidades pertencentes ao sistemainteragem diretamen-
te com unidades fora do sistema, e o sistema como um todo pode ser afeta-
do por eventos que visam interesses externos, mesmo que articulados nesse
espaço urbano.

No que .se refere aos processos de crescimento e desenvolvimento, talvez
os dois atributos mais importantes de qualquer conjunto de cidades, nacio
nal ou regional, sejam a extensão e a composição estrutural de suas inter
depend~ncias internas e o grau de abertura ou fechamento.

A interdepend~ncia econ~mica das cidades sempre tem uma contrapartida em
termos de interação, isto é, para que a mudança econ~mica de uma . cidade
provoque mudança em outro centro urbano é necessária a exist~ncia de inte
ração entre os dois lugares. ~al interação pode tomar a forma de envio de
bens, fornecimento de serviços, movimentos' de capital ou fluxo de informa·
ção adequada etc. Fluxos de informação adequada estão sempre envolvidos
quando as cidades são interdependentes, pois o movimento de bens, servi
ços e capitais entre localidades não pode ocorrer sem algum. intercâmbio.
de informações.

Quando a interação interna, ou interdepend~cia, e as caracteristicas de
fechamento de um conjunto regional de ci~ades são considerados' conjunta -

, Imente, e posslvel generalizar, grosso modo, as principais determinantes
do crescimento de unidades urbanas individuais dentro do conjunto.
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Para melhor -compreensao desses cOnceitos procura-se, a seguir, definir
as quatro categorias que inter~ssam ao trabalho,e que abrangem o vas
to es~ectro de condições ,.

*de interdependencia interna e abertura , con
forme apresentado por Allan Pred.

1- Baixa interação interna ou interdependência e pequena abertura: Nes
,. ,

·tas.circunstancias as cidades de dado territorio participam em pou
co ou nenhum intercâmbio econômico entre si ou com cidades ou inte-
resses localizados algures. Sem nenhuma interdependência interna ou
externa significativa, Os agrupamentos urbanos em questão não parti
cipam, por definição, de nenhum sistema-de cidades. HOje essas con
dições são virtualmente inexistentes, mas foram características de
pequenos estados feudais organizados, como, por exemplo, a Europa -
na idade média e a África pré-colOnial. O crescimento de uma cidade
que não pertence a um sistema de cidades (como definido aqui), nor
malmente depende da agricultura que existe em torno dela, espeCial-
mente através da apropriaçao do excedente de prOdução.

J 2- Baixa interação interna ou interdepend~ncia e grande abertura: Nes
.1

. I - --te caso as cidades de um palS ou regiao externa nao estao unidas e~
tre s{ por fluxos econômicos significativos de qualquer grandeza, ~
mas estão intensamente ligadas por laços econômicos a cidades ou in
teresses do "mundo exterior". Na ausência de qualquer interaçao in
terna importante, tais conjuntos de cidades nao podem constituir um
verdadeiro sitema de cidades regional. Na verdade funcionam como sa

I

telites de cen~ro urbano e interesses localizados fora. Trata-se -
de um caso atípico em que, embora extremamente próximo do ponto· de
vista territorial, a atuação concorrencial, não complementar, entre
as unidades, leva a que dependam pouco umas das outras passandO, em
contrapartida, a uma depend~ncia extrema de unidades e interesses -
fora do conjunto.

3- Alta interação interna ou interdependência e grande abertura: Neste
caso a maior parte das unidades urbanas de uma região tem fortes li
gações econômicas com outros membros do conjunto, enquanto várias -

* - O termO ori~inal é fechamento, tendo sido modificado para melhor
compreensao da proposta.
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cidades trocam simultaneamente um vQ1Ume considerável de bens, servi
ços e informaçoes com o "mundo exterior". Trata-se de uin,caso tipico

i
em que, por extremamente próximas do ponto de vista territorial, a
atuação complementar, não concorrencial, entre as unf.dade s , leva a
que mantenham uma elevada depend;nc~a econômica, umas das outras,
mesmo que abertas para influências externas.

4- Alta interação interna ou interdependência e pequena abertura: Nes
te caso, a maioria dos membros d~ um conjunto de cidades tem impoE
tantes ligações econômicas com várias outras unidades urbanas do mes
mo conjunto, enquanto que o sistema como um todo tem relações relati
vamente fracas com locais situados além de suas fronteiras. A ocor

A ,.., . _, /li.rencia desta combinaçao pouco usual de circunstancias se restringe a
muitos poucos anos, e mesmo assim SÓ pode ser percebida com algum e~
forço de imaginação.

Com base nesses principios, pretende-se demonstrar que Os Municipios do
Grande A.B.C. paulista enquadram-se na segunda alternativa apresentada,

A _ I ""'-em consequencia da visao IDlope dos planos que conduzem a instalaçao de
grandes projetos na região, e que visam interesses eminentemente exter
nos. Esses projetos estimulam a desnucleização da unidade urbana base -

J.

" em vários segmentos economicamente independente entre si, dado o eleva
I 'do nlvel concorrencial que assumem, e extremamente dependentes dos inte

resses que os deflagram, bem como de suas origens, levando-as a uma bai
:x:a interação ou interdepend~ncia, e elevada abertura, principalmente
com a cidade de são Paulo, onde se localizam os motivadores que levam -
às interfer~ncias 'no seu ~mbito.

I

,Tambem, que o pres~uposto por parte do Estado quando da Institucionali-
·zação da Região Metropolitana, de que os Municipios integrantes comp~
riam, incondicionalmente, um sistema de cidades com elevado nivel de in
teração, podendo, portanto, ser representados por apenas um Prefeito
com direito a voto para tradução dos interesses da comunidade de cida
des integrantes, leva a um sistema administrativo incompetente, que não
consegue resolver as complexidades de forma integrada, transformando-se
em mais um instrumento de desafio à Autonomia Municipal.
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, ~Ao encerrarmos este cap~tulo nao podemos deixar de nos posicionar quanto
ao conceito de qualidade de vida urbana, também focado pelo trabalho e
que re~ere-se basicamente ao acesso por, parte dos habitantes de uma cida
de às várias alternativas que dão sustentação à sua vida f{sica e mental.

~Essas alternativas podem ser decompostas em: opçoes de emprego; serviços
sociais públicos essenciais; saneamento; facilidades educacionais e médi•.cas; um conjunto amplo de serviços .culturais e comerciais; acesso a natu

~ "reza local e aos elementos de manutençao da vida como: agua potavel, ar
não polu{do e alimento; baixo n{vel também, de pOluiÇão sonora, visual

, .etc; segurança, quando decomposta nos var~os fatores que esse termos'·en
globa e, finalmente,toda uma infra-estrutura suficiente para abasteci -
mento desses elementos.

A seguir, passa-se à reconstituição da evolução 'urbana da cidade desde
os seus primórdios, quando se espera, como proposto inicialmente, que os
conceitos e criticas apresentados neste primeiro capitulO permeiem a aná
lise, mesmo que sem menção expl{cita no texto. '

Nas conclusões finais, promove-se uma correlação entre estes e os
, . -"tos focados, procurando-se dar sustentaçao as hipoteses.

even

,,' "
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CAPíWlO I I - A FORMAÇÃO,DA CIDADE E A DEPENDÊNCIA DA LIGAÇÂOENTRE
SÃO PAUlO E O PORro DE SANroS

Antecedentes históricos

são Bernardo do Campo têm suas origens ligadas~quelas da própria naç~o brasi
leira, dada a sua antiguidade, com base em um núcleo raiz formado logo após o
descobrimento, permeado j~ por conflitos resultantes das correntes de interes
ses na,Colonia, estimulados pela doutrinaexpansionista portuguesa.

Ao convencer-se da inexist~ncia de uma passagem mais economica para as 1ndias,
objetivo primeiro das expedições e, após um contato maior coin,a nova terra, -
da impossibilidade de um enriquecimento f~cil e imediato com base em supostas
riquezas ~ flor do solo, a CorOa portuguesa decide por uma nova postura mais
realista, calcada em um programa de investimentos com retornos previstos para
médio e longo prazOs.

j
11(

, , . 'Estlmulo a essa nova postura, a proprla presenÇa de esquadras de outros rei
nos ~s costas brasileiras buscando, elas também, viabilizar o comércio de..p,r2.

, I ,dutos nativos e o domí.ní,o do territorio para futuros, empreendimentos, cuja i,!!
terferência deixa Portugal ciente que nem os seus di~~eitos sobre as terras
brasileiras fundados na soberania do Papa, nem o sistema de guarda-costasvo
lantes, s~o suficientes para afastar os interesses ~bncorr'entef:,.Da:L a' neces

sidade de ocupação e defesa do território atra~és d~r povoamento, da efetiva -
colonização.

Embora colonizar, até o final do século XVI, fosse ~ntendido como o que j~ se
praticava em outras colonias, ou seja, o estabelecimento de feitorias eminen
temente comerciais, na América a situaç~o se apresenta de forma diferencia-
da. Trata-se agora de um território ainda desconheçido, imensur~vel e de

f:Lcil acesso, habitado por rala população ind:Lgena de baixo aproveitamento
ra a m~o-de-obra.Esses fatores,aliados ~queles de disputa concorrencial,

di

~naO
permitem, para os fins mercantis a longo prazo que os colonizadores visam,
uma ocupação e dom:Lnio ~ base de simples feitores comerciais com pessoal redu
zido e incumbido apenas dos negócios.

Seu suporte e administração depende inclusive de defesa armada~ com paulatina
ampliação das bases através de povoamentos éapazes de:.manter a soberania
extrair e produzir g~neros que interessem ~ Coroa para o consumo interno e co
mércio com outros reinos, dar suporte ~s grarldes mono-culturas do norte;
abastecer as próprias feitorias instaladas.
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Num outro vetor de interesses temos as'Ordens Religiosas que, j~ desde o de~
. , -.cobrimento se instalam na Colonia buscando'aborda-la avidamente em toda a e~

tensão, acompanhando e muitas vezes à frente mesmo do processo de coloniza
ção, com suas reduções avançadas ,.ao redor das quais também formam-se povoa
mentos, ~mbora mantenham uma suposta postura aberta contra a secularização
das aldeias, num sistema de relações muito fechado.

Embora a presenÇa de outras Ordens religiosas que também desempenham missões
de catequese no novo mundo, os jesu1tas assumem, desde logo, papel mais de~
tacado na.colonização do Brasil, favorecidos que são pela Coroa portuguesa,
cujos primeiros representantes chegam j~ com o Governador Geral da Capitania
de são Vicente em 1553,
sileira.

.•.. - ( Idata consagrada a fundaçao da provlncia jesulta bra

Essas Ordens sabem, para Os fins a que se propoem, que as suas oportunidades
na Colonia brasileira são Únicas quando comparadas com outras como as do fn
dico e da África, face aO acesso mais f~cil aOs silv1colas.e aos próprios co
Lono s , de l1ngua portuguesa e espanho la em sua grande maí.or'í.a,

Além desses, alguns aventureiros e degregados que ai aportam com o intuito
de fazer fortuna ou fugir à perseguição da lei em sua terra natal.

I 1'-.'Culminando o per í.odo de pr'e+co Lcnd.z a çao temos a dí.vá sao da Colonia em Capi ta
,nias Hereditárias, "quando a grande propriedade ser~ acompanhada pela mono-
>'-cultura: os dois elementos em f'unçao correlata e derivando de mesma causa
pois que, além de sobrarem terras, as ambições dos pioneiros recrutados pela

'Coroa a tanto custo e por isto mesmo com privilégios quase que reais sobre -
as propriedades seria tal, que eles não se contentariam com propriedades p~
querias e pequenos lucros. Não era, portanto, a posição de modestos camponesea

I

que aspiravam no novp mundo, nem a de habitantes permanentes, mas de grandes
senhores latifundiários para, mais tarde, retornarem aO torrão natal énriqu~
cidos e poderosos. E'a grande propriedade ser~ acompanhada pelamonocultura
pois que as culturas tropicais como a cana de aÇúcar, somente se prestavam a
grandes plantações para se atingir grandes quantidades
quentemente, grandes lucros" ( 7 )

de ,açucar e, conse

Esses fatores são de suma import~cia para o entendimento do processo ini
cial de desenvolvimento do planalto, embora os seus efeitos diretos se fazem
sentir mui to ma.l.s nas capitanias do norte que apresentam maior viabilidade
~conômica, como as da Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro.

I ( 7 )PRADO Jr., C. - História Econômica do Brasil - Ed . Brasiliense - 1963
pág. 33
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"-A Vila de Santo André da Borda do Campa:

Quando Martim Afonso de SOuza vem aO Brasil para assumir a Capitania de são
Vicente e,aporta no litoral de Bertioga, encontra já a esperá-lo João Rama
lho acompanhado de índios tibiriças que, além de propor auxiliá-lo na funda
ção de são Vicente, convence-co a transpor a Serra do Mar em direção ao
segundo quinhão da Capitania, onde teria condições de mostrar-lhe um núcleo
já formado e sob o seu domínio.

João Ramalho, ao que indicam os relatos históricos, teria chegado aO Brasil
logo após o descobrime~to (existem hipóteses 'de que isto teria ocorrido por
volta de 1512), permanecendo por alguns anos nas vizinhanças do litoral en

~" ,tre SaO Vicente e Cananeia num local denominado Tumiaru para, mais tarde, -
internar-se pela Serra de Paranapiacaba (trecho da Serra do Mar), atingindo
a cabeceira do planalto, onde forma um povoado.

Ciente dos interesses da Coroa o núcleo formado assume, desde logo, a postu
ra de uma feitoria comercial, fornecendo mão-de-obra com base no apresame,!!
to de nativos,cujo comércio é licito na época, generos e produtos de subsis
t~ncia, inclusive gado, para as grandes plantações do norte, às quais

~nao
compensa desviar recursos altamente produtivos para esses setores.

J.

,Após fundar a Vila de são Vicente em 1532, Martim Afonso atende aOs pedidos
'de João Ramalho e dos padres jesuítas que o acompanham em sua missão e
transpõe a Serra do ~ar, visitando o povoado da borda do Campo e, adentran
do mais para o interior do planalto atinge os campos de Piratininga, fundan
do lá também um povoado base para a instalação da Ordem na Capitania.

I , ~ AEmbora aO visitar o ~ucleo de JOaO Ramalho tenha suscitado em reconhece-lo,
oficialmente na categoria de Vila dado o seu estágio de desenvolvimento,
Martim Afonso, apÓs dirigir~se a Piratininga em companhia dos jesuítas, re
torna a são Vicente com posição contrária à ereção da nova"vila, deter
minando aOs que lá se encontram que retornem aO litoral, alegando que
tal medida visa não prejudicar o povoamento: de são Vicente, prioridade maior
de sua missão.

Esses fatos mOGtram o grande poder do Clero pois que fica clara a sua in
flu~ncia na decisão de Martim Afonso. De fato, vive-se"em toda a Colonia o
'que se convencionou chamar de "Fase Religiosa" que perdura, regionaJmente,
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I
até 1625 quando Os jesui tas são afastados do poder' e cuj a expulsão defini ti
va se dá em 1759, pelo Marqu~s de Pombal, em atendimento ~s preocupaÇões da
Coroa com o seu dominio excessivo.

JO~o Ramalho, porém, desobedece a determinaç~odo donatário e mantém posi
ção de rebeldia contra os religiosos, procurando fazer valer Os seus argu
mentos que ressaltam'a grande import~ncia do núcleo para os interesses do
Reino e da própria Capitania, que não podem prescindir de suàs atividades
de sustentação econômica e de defesa do território, constantemente invadido
por incursões de outras origens.

As continuas inst~cias junto aOs influentes ,na Capitània e mesmo as autori,
dades do Reino que regularmente a visitam para fiscalização e orientaç~o
dos interesses reais, levam o Cap í, t.ao-Moz-e Ouvidor Antonio de Oliveira e o
Provedor da Fazenda Real Brás Cubas, a erigirem a nova vila, ato ratificado
pelq donatário da Capitania no ano seguinte. A denominação de Santo André
da Borda do Campo teria sido esco'lhida pelo próprio JOao 'Ramalho e aprovada
por Thomé de Souza, governador Geral.)

Ilf /
O primeiro livro de atas da C~mara de Santo André dai'Bor-da do Campo, de sapa

f'

recido do Arquivo Municipal de são Paulo relata, segundo depoimentos de
Frei Gaspar da Madre de Deus e Pedro Tacques que os ~eram, a exist~ncia de
fortificações na Vila, compostas de trincheir'as e qua tr-o baluartes dentro

fcavalgados pela artilharia, além de igreja, cadeia e: outros melhoramentos.
I

Com a proclamação da ereção da Vila de Santo André da Borda do Campo em 8
de se tembr-o de 1553, esta passa a ser governada por JOao Ramalho como Alcai
de-Mor, espécie de prefeito, aO redor da qual agrupam-se os portuguesesdis
persos pelas redondezas. \

\
os religiosos. Principalmente agora

Pirati

~O fato, no entretanto, nao esmorece
quando, por sua posição estratégica a meiocaminbo entre o porto e
ninga, Santo André da Borda do Campo tem o seu poder de influ~ncia na re
giao aumentado, controlando todos os movimentos, quer em d~reção aO porto,
quer aO planalto, impedindo-os de manter suas atividades em absoluto contro
le e fechamento, como é comum à Ordem.

Em represália, a despeito de sua postura contra a secularização de aldeias,
estes iniciam um processo de atração dos silv{.colas e colonos para as ime
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diações do/seu colégio em Piratininga, apoiados na proposta de'conversão re
ligiosa, a exemplo do que j~ fazem em outras regiões da Oo Lorrí.a, e que os
tornaria ~espons~veis por um processo de colonização diferenciada quando
comparado com a forma puramente predatória utilizada pelos colonos, admi
nistrando rígida e minuciosamente os seus negócios de forma a proporcionar
a geração de excedentes comercializ~veis.

Desta forma, o domínio do plahalto e suas potencialidades fica dividido en
tre a Vila de Santo André da Borda do Campo e o núcleo de Piratininga, o
primeiro representando diretamente os interesses da Coroa e o segundo, da
Companhia de Jesus, cujas rivalidades exacerbam-se, cOJU o passar, do tempo.

Como, após a instalação da Vila e também da melhor estruturação do núcleo
de Piratininga, aumentam as transações e, consequentemente, as viagens e
valores transportados pelas caraVanas entre o litoral e o planalto, pr~
porcionalmente aumentam também os conflitos entre os dois núcleos e, entre
esses e os invasores de outros reinos, principaJmente franceses e espa
nhóis, que insuflam os índios sob seu controle contrà essas atividades,
promovendo constantes assaltos ~s caravanas e aOs núcleos, embora em menor

J intensidade aO de Piratininga pois os redutos religiosos são mais respeit~
dos tanto pelos europeus quanto pelos índios, que temem os castigos divi

·Essas ocorrencias e o fato de que Piratininga constitui lugar mais seguro~
tornam-se fortes argumentos que" usados convenientemente pelos jesuítas
junto aO donat~rio, ,de quem se diz completamente submisso as suas determi
nações, reforçam a proposta de manutenção de uma só vila no planalto, de
forma a aglutinar os'interesses comuns e o poder de defesa do território

-, Icontra as incursoes alielllgenas.

Na realidade porém, essas gestões visando a extinção da Vila de Santo An
I dré da Borda do Campo através da sua anexação aO núcleo de Pí.r-atí.rrí.nga, em

bora supostamente atendendo aOs argumentos apresentados, objetivam o fim
da divisão de poderes no planalto, com domínio total por parte da
nhia de Jesus.

Compa
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Sabem os religiosos que esse objetivo somente pode ser atingido com a total
absorção do núcleo rival, formando uma só vila controlada pela Ordem, mesmo
que aceitando, temporariamente, ingerências por parte da Coroa pois, além
de não poder prescindir. dessa importante· feitoria, já estruturada e em ple
na atiVidade, o Reino condicionara, quando da doação da Capitania de são Vi
cente a Martim Afonso de SOuza, a que as vilas reconhecidas com o Pelouri
nho Real naO poderiam distar menos do que seis léguas umas daS' outras visa!!
do, além do economico, aspectos de descentralização, ocupação e defesa do
território.

Piratininga, no entretanto, está situada a aproximadamente tr~s léguas de
Santo André da.Borda do Campo e,portanto, dentro do "termo" (per1metro .ur
bano) da vila já reconhecida, fadada assim a transformar-se em uma , .especle
de distrito da cidade em formação, sempre mais influenciado por esta.

j
I' "I,;.

Embora cedendo as pressões dos jesuítas auxiliados pelo Donatário da Capita
nia, visando o fim das rivalidades que comprometem a paz e a soberania da
Coroa no planalto, par~ce que o Governador Geral também não deseja
rir todo o poder para;as mãos dos religiosos, já excedentes nesse

"

,
transfe
aspecto'

segundo influentes no Reino, que
dem na Colonia.

reclamam do grande enriquecimento
I'

I1
:1

da Or

.Assim, ao extinguir a Vila de Santo André da Borda ~o Campo em 1560, e
transferir todos os seus moradores e o próprio PeloUrinho simbolo dos foros
de Vila para Pira tininga, designa João Ramalho para! as funções de· Cap i,tão-
-Mór da nova Vila, posição que lhe confere poderes para fiscalizar a
dos jesuítas, fazendo as vezes dos interesses da Coroa.

~açao

\
Com tal mudança, o processo que dá sustentação à colonização no planalto ,

e
módificado e a região de Santo André da Borda do Campo sofre a sua primeira
intervenção de ordem po11tico-administra"t-iva, alterando-se profundamente as
perspectivas de desenvolvimento futuro.

Nos anos que se seguem imediatamente a extinção da Vila, a constante aten
ção por parte dos religiosos não permite que quaisquer tentativas de forma
ção de um novo núcleo tenha êxito, principalro.ente após a construção de um
novo caminho para o mar, por iniciativa própria.
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I I

A regiao fica, enquanto perdura o poder da Companhi'a de Jesus, legada aO
mais completo abandono, sendo mantido apenas um ,- _.•...•"pouso" proxl.mo a cab~
ceira da Serra, para "escalas" nas desga~tantes viagens entre S~o Vicen
te e Piratininga, € vice versa.

Conta uma história regional - tipo de lenda ~ que os religiosos conti
nuam a 'patrulhar a regi~o mesmo depois ,da seu desaparecimento pois, a
partir dai, jamais ela abandonaria totalmente esse papel de zona de pa~
sagem.

r.-



38.

o ressurgimento do núcléo

Com o inicio do afastamento dos jesuitas do poder, a partir de meados do sé
culo XVI, as áreas componentes da antiga- Vila de Santo André da Borda do
Campo voltam à posse do donatário, que passa a redistribui-las a homens de
influência na Colonia e no Reino, constituidos de militares, investidores,
protegidos etc, através de Cartas de Sesmarias, que são recebidas muito
mais a titulo honorifico de que propriamente por intenção de seus novos pr~
prietários de cultivá-Tas.

I , .•.Como nesse perJ.odo a Coroa portuguesa esta reunida a da Espanha, cujos,reis
são tradicionalmente apegados à religião, a Colonia é novamente invadida
por religiosos, de diferentes Ordens agora.

Aproveitando essa fase, em90ra de maneira diferenciada, menos impositiva do
que as usadas pelos jesuitas,e apoiados em dogmas cristaos, esses religi~
sos passam a aliciar os donatários das Sesmarias, recebendo "em doação" vá, -
rias áreas onde formam suas fazendas, às quais atribuem nomes de homens san
tos.

I

1 ~"1572 - Amador Medeiros, Ouvidor da Capitania, residente em Santos, obtem -
'uma Carta de Sesmaria para a área onde se situava a vila de Santo André da'.

Borda do Campo, que seu genro e herdeiro Miguel Aires Maldonado doa aos Be
,neditinos no começo do século XVII, com a condição de os frades celebrarem
missas anuais por Lrrtençao de sua alma. Esta área era consti tuida de grande
parte dos atuais municipios de são Bernardo do Campo e são Caetano do Sul e
recebe o nome de Fazenda são Bernardo.

\
I

1633 - são demarcadas as terras da região conhecida como Paragem dos Pi
,nhais da Borda do Campo, parte da antiga Santo Andre da Borda do Campo, le

,
gadas por Bras Cubas aOs Carmelitas. Ali foram plantados um marco de pedra

I e seus dois tenentes, o que possibilitaria, posteriormente, a
da região da primitiva vila.

localização

1671 - Fernao Dias Paes Leme doa mais um s{tio no Tijucussu,ao Mosteiro da
Ordem de são Bento, completando tr~s s{tios que ficam pertencentes à Ordem,
\formando-se assim a Fazenda são Caetano". (8).
\

I '
(8 )BARBOSA, 1if. A. M. - são Bernardo do Campo - Subs{dios Históricos I

I Prefei tura .do Muilic. de são Bernardo do Campo - 1967
pág , 5
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Imediatamente apÓs a tomada de posse enviam os seus missionários,que lá ins
talam uma capela e passam a dedicar-se às atiVidades religiosas e aO cultivo
da terra para o seu sustento.

A Fazenda s~o Bernardo dedica-se princip~lmente a agricultura de feij~o, man
dioca e arroz, enquanto que a de são Caetano à viticultura e trabalhos com
barro (cer~mica de uso), formando com as demais nas redondezas, como que um
ciclo completo de viveres e produtos que garatem a sobrevivênc~a de
num sistema de cooperaçao mútua.

todos,

Ao final da dominaç~o espanhola, Portugal sai praticamente arruinado e o seu,
colonial esfacelado. , lhe sobram, antigo ,imperio Efetivamente sO do imperio

ultramarino, o Brasil e algumas - África.pOssessoes na

Essas circunst~cias determinam nova e profunda modificação da politica admi
nistrativa, inclusive com relação à doação de terras: e aO poder do Clero 'em

!
!toda a Colonia.

A prosperidade e a própria exist~ncia do reino europ~u, empobrecido agora,
passa a depender quase que exclusivamente deLa ; Tr~ia pois de tirar-lhe o,,.. ;

maior proveito possivel, fatores que promovem exodo I em larga escala de sua
,

população, em busca dos meios de subsist~ncia que j~'não encontram na pátria
mae.

Para o Brasil isto representa um rápido crescimento na sua população bem co
mo no alcance da colonização, que se estende largamente pelo território, in
vadindo o seu interior. \

\

\
Além disso, apÓs a restauração da Coroa'p~r D. JOao IV - 1690 - uma de suas
primeiras providências é reestabelecer a'unidade administrativa.
Na colonia, os antigos donatários passam a uma maior subordinação aOs goveE,
nadores e o Clero é paulatinamente afastado do poder. A primeira tentativa
nesse sentido teria sido feita já em 1548, embora sem grandes efeitos, com a
criação do GOverno Geral que, respeitando os direitos dos donatários e o po
der do Clero, deveria exercer sobre eles supervisão geral.
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A partir do final do século XVII, porém, a figura dos donatários passa a de
sapar ecer- e em meados do século XVIII todas as capitanias voltam ao dom [ní,o

, .
da Coroa, tendo como governadores, funcionarios nomeados pelo rei.

~Da mesma forma, os religiosos sao definitivamente afastados do poder e as
suas terras redistribuidas a outros donatários - CiV1S e militares.

o fluxo de imigrantes ~ue, com essas perspectivas dirige-se ao Brasil, atin
ge tal dimens~o que ameaÇa mesmo despovoar importantes regiões do reino, dai
a CorOa tomar medidas repressivas enérgicas coibindo a prática, embora os
seus efeitos se prolonguem, sem Lrrber-rupçao , .por Um s·éculo• Os contingeE,
tes s~o suficientes para aumentar consideravelmente a populaç~o das cidades
já existentes e promover a formaç~o de novos núcleos, normalmente com base
nos antigos redutos dos religiosos, cujas raizes permitem um inicio de colo
nizaçao mais seguro e permanente.

De acordo com essa nova postura, a Fazenda S~o Bernardo é transformada em n~
va Sesmaria e concedida a Antonio Pinheiro da Costa - 1728 - onde imediat~ -
mente se inicia a disseminaç~o de colonos, formando um pequeno núcleo que

J. mantém o nome de S~o Bernardo, como parte integrante da cidade de SaO Paulo
'que determina, através de suas influ~ncias e iniciativas, o ritmo de desen
\ volvimento local.
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( , 'A partir dal,portanto, durante todo o primeiro perlodo que caracteriza a evo,
luç~o urbana de são Bernardo, culminando com a sua desmultiplicação ,nas va
rias cidades do A.B.C. paulista, tr~s s~o os vetores básicos principais abo,!:
dados e que constituem os par;metros de direcionamento do desenvolvimento lo
cal, constituídos' pelos eventos:

- a estrada para o mar;
- a ferrovia;
-,a imigraçao;

inicialmente tratados em separado, desconhecendo-se os remontes históricos
cronológicos para, finalmente, quando se forma idéia de suas influ~ncias lo
calizadas, buscar-se a resultante express~o no urbano.

J
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A estrada:

Vários·foram os nomes assumidos pela estrada de ligação entre são Paulo e o
Mar, em cujo trajeto, a meio caminho entre esses dois centros, se localiza
são Bernardo. O leito porém não seria mudado. Os nomes diferenciados carac
terizam melhoramentos periódicos que a estrada recebe, sempre com conseque~
ciasproporcionais no núcleo estudado, pois na medida em que se melhora o -
sistema de comunicações com são Paulo, melhora a performance .das atividades
exercidas nesse espaço.

j
,~"~.

A estrada está pois intimamente ligada aO desenvolvimento da cidade desde
os seus primórdios, como o cordão umbilical·do novo centro urbano em gesta
ção, mesmo que sua implantação jamais tenha objetivado tal propósito e, ai,
uma.grande contradição.

~ i
Se nenhumapreocupaçao,l com aspectos mais abrangente~ faz parte dos estudos
para sua instalação e:constantes reformas, car ac ter-Laando total ausenc í a de

, ,
visao mais· prospectiva, jamais haver a sucesso mais duradouro quando conside

:1 ~rados os seUs objetivos exclusivistas,pois o proble~a da comunicaçao com o
litoral será uma constante em toda a história econô~ica de são Paulo e do

Ipals.

iAs soluções limitadas em tempo e espaço, ligadas a interesses economicos ex
ternos especificos, definidos pelos vários ciclos nacionais como o do aç~car,
do café· e da industrialização, levam a um processo dclico e autofágico em
que as complexidades geradas a partir '·desua instal,ação pr-omovem novo .des
lanche que se torna, imediatamente, o limitador de 'sua atuação.

I

\
Dai o porque de uma quase repetição his'tóTica das suas causas e conseque~
cias, inevitável porém quando se desejaexa.tamente demonstrar a absoluta au
sência de um programa, ou um plano melhor elaborad~ nos mo~entos e eventos
de maior significado para a região, mais especificamente para são Bernardo
em suas relações com o meio e com as esferas de atuação nesse meio.
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A grande contradição se estabelece exatamente porque, embora não visando as
pectos mais abrangentes, isto não impede que eles se pronunciem, -pois sao
inevitáveis Os reflexos na cidade em formação. À medida em que se recicla a
estrad~, procurando-se adaptá-la ~snovas conjunturas estimuladas pelO au
menta das complexidades econômicas em são Paulo e no pais, recicla-se o ur
bano diretamente dependente, mesmo que sob diretrizes não programadas.

-Portanto, o exame, dessas fases deve ser abordado a partir de uma visao mais
abrangente, no sentido de que se pOssa fundamentar suas consequencias na re-giao estudada.
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o Ciclo do Açúcar e a Calçada do Lorena

o advento do "ciclo do açúcar", desde o inicio do século XVIII, quando é cria
da a Capitania de são Paulo e a capital da Colonia é transferida da Bahia pa
ra o Rio de Janeiro, provoca a mudança do centro de decisões até ent~o locali
zado no nordeste, para o sudeste.

A fase desenvolvimentista por que passa são Paulo e sua localizaç~o estratégl
ca como entroncamento das comunicações com o litoral, encontra forte resist~n
cia por parte da estrada de ligaç~o com o porto, face as limitações, tanto em
termos de tonelagem transportada, como de tempo, impedindo a sua inserçao ,
com maior determinaç~o, nos mais importantes fluxos comerciais internos (n-ª
cionais) e externos (internacionais).

~ ,Tomando conhecimento dessa limitaçao, que se reflete na sua propria capacid.§.
de de tirar proveito dos excedentes gerados, a Coroa portuguesa, aO nomear o
governador Bernardo José de Lorena (1788/1798) para a Capi 'tarrí.a , envia com
ele um corpo real de engenheiros com o objetivo de proceder reformas no seu
leito, cujo projeto deve assegurar o tr~nsito permanente de tropas de muares,
principal meio de transporte terres'tre na época.

A reforma é concluída em setembro de 1790 ,e causa impactos tanto diretos qua~
to indiretos, extrapolando os próprios ideais básicos de sua instalação, emi
nentemente econ~micos e ligadOS à cana ~e açúcar, na medida em que estimula ,
além da formação de novos núcleos, aqueles pOvoamentos já existentes, pois a
maior facilidade de comunicação faz com que haja um deslocamento demográfico
para a regiao e que essas populações desenvolvam suas capaCidades,
sariamente ligadas aO ciclo da cana.

~nao neces

Embora sem expressão maior, SaO Bernardo não passa incólume às suas influ~n
cias pois a vila localiza-se exatamente no entorno do seu leito, cujo contorno
urbano passa a ficar melhor definido, embor~ não participando diretamente de
seus objetivos, pois, na medida em que a cana adentra-se pelo interior a paE
tir de S~o Vicente, salta toda a faixa mais próxima ~s ,bordas do planalto, on
d~'o clima e o solo não lhe são favoráveis.



45.

i
o Ciclo do 'Café e a Estrada da Maioridade - 1837/1844

Ao final da era colonial todo o processo de desenvolvimento interno tende
a mOdificar-se na medida em que, além de fazer-se acompanhar de um novo po
tencia1 de investimentos, a vinda da família real promove a centralização
de interesses exclusivamente no Brasil, o que leva a ações imediatas e que
se expressam em dois vetores diferenciados, embora consequentes de mesma
causa e demandando mesma solução - a economia interna e a sOberania.

A aplicação dos excedentes internos, a mecanizaçao da indústria nascente e
a administração centralizada dos negócios, compõem significativo estimulo
~s atividades produtivas, aumentando o consumo interno e o comérciO exte
rior.

J Quando a cultura cafeeira começa a ganhar importância econômica, a capital
do Brasil já se encontra no Rio de Janeiro, e é na região montanhosa que

, cerca essa cidade, que o seu plantio se desenvolve. Mas o café, por suas
caracteristicas de mo~ocultura, necessita de grandes extensoes de terras

" ,..., .ferteis para retribuir dividendos compensadores e a sua expansaO encontra,
nessa cidade, sérias limitações de espaçO adequado, o que impede um maior

,..
rendimento economico.

Esse fato provoca então um paulatino deslocamento do plantio para são Pau'
10, inicialmente pata o Vale do Paraiba e, mais tarde, para o Oeste pauli~
ta, demandando um sistema mais ágil e em escala maior, de .escOamento da
produção.

A nova demanda é atendida, do porto para o mar, através da navegação a va
por recém instalada. Mas no percurso entre a cidade produtora e o porto,
o acesso ainda não oferece as condições m1nimas desejadas, pois o volume e
a continuidade de cargas, tanto dos produtos da Colonia para o exterior,

~quanto de equipamentos nO sentido inverno, esgotam completamente a capaci
dade da Es trade do Lorena.



46.

í
Em 1839,0 engenheiro norte americano Kidder faz uma viagem a SaO Paulo e

-A'"'observa: "Os Vergueiro - grandes plantadores de café - tem a doce esper~
ça de que não seja muito tarde para qu.e o café de Campinas, Limeira e
Itú, seja traz·ido à Santos em vef cuãos de roda','.

Gavião Peixto, a mesma época, argumenta da necessidade de se pensar na
construção de uma nova estrada que ofereça condiçoes para o tr~fego de
veiculos automotores, embora praticamente todos os veiculos, à época, são
deslocados a tração animal, como que antevendo a nova fase que cedo se
. . . I A ,2nlC2a no pa2S, em consequencia do advento do cafe e, na Europa, da indus
trialização.

Por outro lado, um velh? problema volta a tona, o da sOberania. A coloni-
zação ocupa, até então, apenas uma parcela do território que politicame~-te constitui a nova naçao.

As cidades estão dispersas em um território -de enormes proporçoes, com

J grandes extensões de terras desconhecidas e inacessiveis entre Os núcleos,
tornando a comunicação muito dificil e, por isto mesmo, limitada, dificul
tando qualquer organização conjunta de defesa nacional.

A alternativa mais imediata para amenizar ambos Os problemas da econo
mia e da soberania - é basear as comunicações nO sistema marítimo costei
ro e iniciar um paulatino investimento nos meios de comunicaçao terres
tres, reciclando as ligações regionais com o litoral, de forma a que peE

I

mitam, aO mesmo tempo, agilizar Os acessos e garantir a segurança.

- - , . ,..Sao Paulo, nao somente pela sua nova posiçao no cenar20 economico interna
cional, como também por constituir pólo de comunicação entre o maior e me
lhor porto marítimo e o interior do planalto, além de representar opção
para o sul, dadas as dificuldades de navegação naquela costa, torna-se um
centro altamente estratégico quando considerados esses aspectos.
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o grande desafio continua sendo o abrupto da Serra do Mar, exercendo agor~,
, -, ( )por sua propria cOnformaçao flsica aproximadamente 1000 m de altitude ,

funç~o n~tural de defesa, inviabilizando quaisquer planos militares de
grande envergadura contra a regi~o mais interior, dificultando porém, em
igual ãrrtenaí dade , ações internas de rápido aicance do litoral.

A reforma da estrad~ é iniciada em 1837. durante o governo do Brigadeiro To
bias de Aguiar, por técnicos e tecnologia alem~es, auxiliados pelo braço
escravo, cujo projeto deterillinapermitir o tr~nsito de veiculos com eixos
, ,

moveis capacitados a transportar grandes volumes, inclusive peÇas de arti
lbaria, mesmo nas estações de chuva. Após sua conclus~o -1844 - é criada
a "renda da barreira", um tipo de pedágio cujo produto é canalizado pará
pagamento dos 'materiais e da m~o-de·-obra empregados.

-Embora naO direcionados para aspectos sociais e urbanos, Os projetos de

)
Ij "

~,

(f'oJ ,.. •••••contlnua adaptaçao da estrada visando o economico,nao deixam de exercer in
flu~ncias no seu raio de aç~o, levando a comunidade de Sao Bernardo a de

.senvolver-se a partir .desses estimulos, em sentido proporcional e dire~
pois, o núcleo assumev como vimos 'no inicio, a posí.çao de um centro de sus

;,

tentaç~o de produtos :básicos p~ra a cidade maior e ,suas grandes monocultu., - .,ras, caracterlstica que naO se altera durante todo :p primeiro perlodo, em
'/

Isib porque o café, como o- "bora com expressa0 economica sempre crescente.
, " - :1açucar, tambem nao se adapta aO clima Úmido de cab~ça de serra e aO solo

mais para o interior.
das bordas 'do planalto, saltando igualmente toda essa faixa, para fixar-se

!

Mesmo assim, como já salientado, na proporçao em que melhora o acesso, me
lbora a performance dos negócios e expande-se a economia local pois, como
o transporte representa grande propor'ç~o dos investimentos, aO baixar o
seu custo, aumentam os excedentes para reinvestimento.

Embora a dist~cia de aproximadamente 20 km até Sao Paulo, há que se consi
der-ar que, face aos meios exí.sterrtea , esse deslocamento constitue uma ver
dadeira viagem. Além disso, mesmo que o projeto preveja o 'contrário, a Es
trada do Lorena continua como meio sasonal, i.e., nas estações de chuvas o
acesso fica extremamente dificil, quando n~c imposs{vel, por longo per{odo
de tempo. Também n~o existem veiculos de transporte motorizados sendo que
a alternativa é a traç~o animal, muito lenta.
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, I

A Estrada da Maioridade promove um novo deslanche na regiao, tanto no que
A "'_,se refere aO aspecto economico quanto aO crescimento demografico, face a

coincid~ncia entre a sua implantaç~o e Q inicio de um processo de imigra
ç~o européia de grande significado (tratado em capitulo a parte), fazen
do com que a populaç~o do núcleo se desdobre rápida e constantemente, as
sumindo já caracteristicas de Cidade, por sua estrutura urbana.

Vários s~o Os fatores que dao suporte a essa constataç~o. Todos os ,nu
cleos raizes integrantes da cidade em formaç~o, originados nas antigas fa
zendas dos religiosos: são Bernardo, S~o Caetano, Santo André e outros me, , .nores, recebem estlIDulo demograf~co, embora seja na Sede que inicialmente
se concentre a maior proporç~o, dada a sua estrutura urbana já mais defi
nida, oferecendo melhores condições e oportunidades para esse,novo contin
gente humano.

Os demais núcleos se posicionam como que na condiç~o de pequenas vilas
agricolas e extrativas de minerais n~o metálicos, como areia, pedra e ar
gila, representadas por pequenos sitios de periferia, afastados
quilômetros uns dos outros e da Sede •.\:

alguns

I Isto faz com que a capela local receba "Cur ato" (9) já no inicio do sécu
lo XIX (1805), fato que se reveste de import~ncia, na medida em que o Cle
ro, aO representar o nascimento de grande parte das cidades brasileiras
através de suas Missões, seus Colégios e mesmo suas capelas, somente d~o
"Curato" aOs seus templos quando a estrutura regional apresenta contorno

'- ,permanente de povoaçao, com densidade demografica suficiente para caract~
Irizar uma nova comunidade religiosa, constituindo-se em verdadeiro

nhecimento dessa co~diçao.
reco

Dai,porque, pouco mais tarde (1812), por Resoluç~o Régia, SaO Bernardo
I elevado ~ cond.í.çao de "Freguesia". .( ]O ).

,
e

( 9 ) Curato: cargo ou resid~ncia de cura (pároco), indicado para pastorear
uma comunidade permanente.

\(10 ) Freguesia: espécie de Distrito.
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LEGENDA

J Aglomerados
;~ Capital da Provincia
'.• Cidades

6, Vilas
[] Freguesia e Capelas Curadas
~ Aldeamentos (localidades que o foram até o inicio do século XIX)
• Povoados

CAMINHOS
(representados apenas os mais mencionados nas fontes, e cujo traçado
pode ser reconstitu{do com razo~vel segurança)

Caminhos (trec~os cujo traçado em detalhe n~o pode ser represe~
tado com mais precisão)
Caminhos (trechos cujo traçado em detalhe nao peide ser represe~
tado com precisa0

1\ Pousos de tropa (representados apenas os poss{veis de localizar
com razoável precisão)

H-t+ Ferrovias posteriormente implantadas (representados para permitir
\ correlações

Fon te: EMPLASA
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Região, %~
Taxalcfoescimento Popu1. 1836 % !Popul. 1765 anua o

são Bernardo 502' 3,4 '1,5 1.407 6,4

são Paulo 14.760 100 0,5 21.933 100

Indicadores com base no quadro I

Através dos indicadores baseado no quadro I, 'verifica-se que, enquanto em
1765 a população de são Bernardo corresponde a 3,4% da população total dé
são Paulo e seus arredores, em 1836 essa proporção passa a 6,4%.

o crescimento médio anual no período é de 1,5% em são Bernardo, contra 0,5%
quando considerada a população global regional.

\,

,,
\

\
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A .Ferrovia

Se a nova adaptação da estrada atende, mesmo que limitada e temporariamente,
aO imp~to com que o aÇúcar e o café se expandem, exigindo sempre mais terras
e obrigando o plantio a adentrar-se pelo interior, o mesmo nao ocorre com a
estrut~ra de transportes como um todo.

, '.Essa estrutura, precarla em termos de estradas vicinais e de frota, -naO pe..E.
mite que o continuo distanciamento das frentes de plantio seja acompanhado ,- . ,estrangulando o escoamento e limitando a expansao dos negocios.

.).
i I

11 ". I-.'

Todos os segmentos ligados aO café (plantadores, intermediários e comercian
tes) passam então a pressionar o governo no 'sentido de que sejam aumentados
os investimentos nesse setor, renovando inclusive o sistema de comunicaçao -

encon
~o

esteja concluida •

A reivindicação básica é comum a todos os
mas existem diverg~ncias quanto às formas

segmentos j;ligados a essa
i!-para solu9ao do problema.
~I

cultura

IEnquanto os' plantadores, liderados pelos Vergueiro, !defendem a estrada de ro
_idagem pelo seu baixo custo e rapidez de .ímp.Lantaçao', permitindo acompanhar -

I .

as frentes de plantio e ligando o porto às portas d~s fazendas, os grandes
comerciantes e intermediários, liderados pelos Aguiar, acreditam mais na es
trada de ferro por sua solidez e baixo custo operacional, viabilizando melho

, .res negoclos. \
\-As pressoes dos dois grupos, somadas a interesses externos, levam o governo

a passar concessão exclusiva a "Aguiar, Viúva e Filhos e Cia Platt e Reid" -
que opera no comércio internacional do produto, de direitos para a construção
de uma estrada de ferro ligando Jundia{ ao porto d~ Santos. (11).

(11) Lei baseada no Decreto Imperial 101 de 31 de outubro de 1833, referente
à criação da estrada de ferro no Brasil.
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As infrutiferas ações de obtenção de financiamento no Brasil e no exterior,
no entretanto, fazem com que essa primeira tentativa seja abandonada, fica~

, . ,-do prontos porem, o levantamento topografico da regiao da serra e o projeto
de implantação f{sica, que prev~ o impulsionamento dos trens através de um

.~ "sistema de cabos de aÇO naquela reg~ao ~ngreme.

Após o fracasso da primeira tentativa é organizada em Londres, por interve~
ção do BaraO de Mauá e outras personalidades brasileiras, a empresa "são
Paulo Railway Co" a quem é dada nova concessão (12) prevendo a
da estrada peJ.,oprazo de 90 anos.

explo:r:açã~

A empresa da qual Mauá participa com grande' parte das ~açoes, empreita os
serviços com a firma "Robert Sharp & Sons" de Londres, em 15 de maio de
1860, quando é batida a primeira estaca onde hoje se encontra a Estação de
Santos.

I . - ..•.

,° primeiro plano inc~inado da serra é concluido em ;1864 e o restante
"gue em 1867. A duplicação da linha' é completada em 1900.
t'

I1
"

entre

, ,

(12) Decreto Imperial 1759 de 26 de abril de 1850 (D.Pedro 11)
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Remonte de projetos

o iniciO da Lmp.Iarrtaçao da linha, quando' ainda n~o concluída a reforma da
Est~ada da Maioridade, leva a Freguesia à perplexidade, ~ ~pois nao saO GO~

siderados quaisquer anseios regionais representados, fisicamente, pela
COnformaç~o urbana local, mas apénas detalhes de ordem técnico/financeira
(custo/beneficio) como: capacidade de deslocamento, extens~o, oscilações
horizontais e verticais, que fazem com que a linha cruze o território em
sentido paralelo ao da estrada (norte/sul), alguns quilômetros afastados
do núcleo Sede.

Essa miopia em termos de planejamento, em que o espaÇo cruzado constitui
atrito operacional, obstáculo a ser vencido, n~o atende as necessidades
indiretas ou mesmo diretas pois, como a tecnologia aplicada tanto na e~
trada quanto na ferrovia n~o garante absoluta aus~ncia de panes ocasi~
nais, o afastamento entre ambas também n~o permite apoio emergencial nes
sas ocasioes.

Se a entrega, em menor tempo, do trecho de ligaç~o rodoviário entre S~o
Bernardo e S~o Paulo promove rápido repasse de estimulos ao núcleo Sede,.
através da atraç~o de grande contingente de imigrantes e da concentraçao
de investimentos sólidos nos sub-setores agricola e de extraç~o da madei
ra, .as repercussões dos planos'para a ferrovia s~o desconcertantes, tanto
para a populaç~o como para as atividades produtivas pois, se fica claro
que o eixo de sustentaçao da economia local será brevemente mudado para
fora do raio de alcance da Sede, por outro ladO isto demoraria alguns
anos ainda.

~As opçoes se restringem a promover investimentos com base na estrada, fel
dada já a entrar em declinio, o que reduziria ou mesmo anularia a sua ca
pacidade de promover retornos, ou na ferro~ia, cuja data de entrada em

, ,funcionamento e ainda uma incognita.
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o 'iniciO de um processo concorrencial de baixa Lnt er-açao inter-núcleos e
grande abertura com Sao Paulo

o inicio da operaç~o.do novo meio de transporte é fator de alterações contun
dentes, pois ~o se trata meramente de uma nova via, mas de um. sistema cujas

. (caracterlsticas operacionais saO divergentes, em todos os. aspectos, daqueles
a que a unidade est~ h~bituada e sobre a qual apóia, até ent~o, toda a SUa
economia.

Enquanto a rod~via (exceç~o ~s auto-estradas) promove um continuo de comuni
caç~o durante o seu trajeto, admitindo interação fisica e sensivel, longitu
dinal e transversal, a ferrovia não permite essa simbios~ quer pela cronome
tria imposta, quer por constituir um obst~culo divisor de espaços.

Nao é o passageiro quem decide o caminho, onde, quando e porquanto tempo
'parar, mas o próprip sistema, que dispensa a necessidade de aportagem"~C-o
nhece-se a estação
e o destino.

n~o a localidade,e a interação ;só ocorre entre a origem

-Como a maioria .das viagens saO feitas para o

"

'I
I'

i/, l
come rca.o de produtos ou mesmo

.para prestação de serviços em são Paulo, esse sistema restringe o interc~m
bio inter-núcleos e promove grande aber:tura com aqu~la cidade.

A ausencia de comunicaçao e o fato de que a base de sustentação. desses ,nu
cleos é similar, tanto por pertencerem a um mesmo ecossistema onde os elemen-tos naturais saO semelhantes e equivalentes, quanto pelos produtos, que sao

\ !selecionados e ciclados por elementos de mesma origem, cultura e conhecimen
. . ,

to tecnológico, fazem com que inicie uin processo concorrencial Lnconsc í.errte-,
\

mui to diferente daquele que j~ existira', .quando os religiosos organizavam
-suas fazendas de forma a produzir segundo um ciclo complementar, e que nao

fora absorvido face ~ forma com que as terràs foram readquiridas pela CorOa
portuguesa.

Est~o já plantadas as raizes para a formaç~o de um conjunto de.cidades inde-
pendentes entre si - baixa interaç~o - e altamente dependentes - grande aber
tura - de s~o Paulo •.
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Municipio de são Bernardo

ferrovia

PARANAPIACABA RIO GRANDE RIS.PIRES MAUA

nu clecs S.CAETANO

Santo. S.Pulo

!
i

.:-- ...•..

Desfigura-se a face urbana da Freguesia
I,

I'

I1
I

I
I

i

A ferrovia, além de promover remonte de influ~ncias! com aquelas já desenca
deadas e irreversiveis, a curto prazO, pela Estrada: da Maioridade e suas
antecessoras, também não leva em consideração direta as pequenas comuni da
des rurais por que passa, pois as est~ções nela instaladas visam atender
mais a necessidades técnicas vitais par-a a manut ençao e operação da linha,

(

do que o transporte de passageiros e cargas locais.:,

A evid~ncia maior desta constatação é o,fato da linha passar a aproximada
men te 5 km , em seu ponto mais próximo, do núc Leo Sede, o mais popu Ioso e
de maiores relações comerciais com são Paulo.
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A adaptação as novas contingênçias faz com que a economia local passe a de~
locar-se de forma pulverizada entre Os segmentos atingidos pelos sub-termi
nais da linha,e que se encontram ainda em estágio precoce de Urbanização,
constitu{dos pelas estações de são Caetano, Santo André, Mauá, Ribeirão Pi
res, Rio Grande e Paranapiacaba.

Também são Paulo sofre influ~ncias negativas pois, a par de seus interesses
em uma ligação meThor e mais rápida com o porto, mantém depend~ncia de SaO
Bernardo,· assentada na demanda significativa de produtos agr{colas e deriv~
dos da madeira, que nao podem simplesmente ser abandonados ou mesmo transfe
ridos para outro polo a momento qualquer.

A madeira assume na época, o papel hoje representado pelO ferro, o plástico
, ,e, em alguns casos, o petroleo, para a industria em geral~ As estruturas ~

nores sao quase todas constru{das com esse material ou então dele fazem uso
em alguma fase de seu processo: construção civil, ve í cu Los, móveis, papel,
produtos químiCOS, postes de eletrificação, carvão doméstico e industrial
etc.

A ,Embora exista grande abundancia desse produto tambem mais para o interior -
J da Prov{ncia e sul do pa{s, o custo e a dificuldade do transporte inviabili

zam qualquer concorrencia com aquele produzido na Freguesia, cuja estrutura
I é apoiada no eixo da estrada de rOdagem, consistindo de um pólo de captação
\

nas bordas da serra onde a vegetação de grande porte é abundante, um comple
xo de serrarias e carvoarias para a primeira ciclagem, e uma frota de ve í'cu
los para transporte rodoviário.

A visao mÍope por parte daqueles que concebem o projeto da estrada de ferro
I

é logo constatada pois, imediatamente após o término da primeira linha da
ferrovia (1867), o governo da Prov{ncia, em prova da mais absoluta falta de
interação com Os fatos recentes, autoriza a construçaO de uma estrada de
ferro em bitola estreita para carros puxados a animais ou locomotivas que,

I partindo do terminal da linha de bondes no matadOuro da capital,· fosse ter
minar na Sede da Freguesia de são Bernardo, podendo ser prolongada até o
Rio Grande, na zona de extração da madeira (13). Mas, as reaçõ~s são enérgi
cas e a idéia abandonada.

i
( 13) Decreto Imperial de 26 de abril de 1850



Durante a fase de dominio da ferrovia a Estrada da Maioridade entra em de
...

.cadencia e, em 1868 á abolida a "renda da barreira".

Matéria copiada do Jornal "A Provincia de s~o Paulo" - 14 qe agosto de
1884.

"são Bernardo em sitio - Como é sabido, a velha povoaç~o de s~o Bernardo,
distante desta capital cerca de 4 léguas, cOmeçou a levantar-se da deca
d~ncia em ~ue cahira e a prosperar graças a dous elementos notáveis - um
núcleo colonial importante e a proximidade da linha férrea Ingleza.

o núcleo de italianos estabelecido alli, ao que nos dizem, orÇa por 800
pessoas, e desenvolve-se regularmente, faltando-lhe entretanto um elemen
to·de progresso, falta que representa a costumada.incÚria do governo.

I
O núcleo colonial dista da linha férrea Ingleza 5 ;,a6 kilometros. ~ ,

Nao e

grande o percurso, mas infelizmente o que naquell~ espaço chama-se estra
torna-se fa, "da e simplesmente um inferno, de modo que com qua+quer chuva

"II
!'

çanha de Hercules a viagem.
,,

Há lugares que se transformam em vastas lagôas, qutros em fundos lameiros,
de sorte que tem muita vez acontecido um carro d~ bois ou um cargueiro de
aboboras· gastar 6 a 8 horas para fazer o caminho até a estaç~o, ou da es
taç~o ao povoado •

\, , fa'O s colono s plantam uva, cereaes, legumes, f'r'uctias' etc, etc, e, como e
cil de comprehender, contam com a proximidade da estrada de ferro e com
regular comunicação para o ponto de em~arque •. Nao dar estradas e obri
gal-os ás tristes penurias da actualidade é fazel-os perder a paciencia e
promover a decadencia da povoaç~o e debanâada dos colonos.

Conta-nos pessoa residente no logar, que nos tempqs calamitosos de chuva,
uma carroÇa pede 7$000 para conduzir cargas da estaç~o para o povoado,
attentas ~s difficuldades de transito, falta de pontilhões, terras alaga
das, etc.

57.

-.-- "'"
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Consta que ha quota de 1 conto de réis para concerto daqueLla estrada e
outra de 2 contos para Os concertos na antiga estrada geral entre San
tos e S. Paulo, que como se sabe, passa por S. Bernardo.""

~ migalha irrisoria, com certeza, aquelle conto de réis, assim como a
outra para a estrada geral. Nem ao menos houve a sensat~z de reunir as
duas quotas para o concerto mais urgente.

Abi, nas barbas da capital, está aquella prova da impotencia e da
cia governamental dos nossos governos.

. ,lne.,E.

Ao menos por amor desta circunstancia os componérrtes tratem de desco
brir o meio de sanar o mal, libertando S.Bernardo do estado de sitiO em
que constantemente se acha".

Embora resultando em desajuste urbano, o fôlego perdido por ocasião do
J impasse provocado pelo remonte das influ~ncias da ferrovia sobre as da

,'estrada, seria readquirido com base no movimento migratorio.

~As repercussoes desses eventos, causadas pelo alto grau de abertura com
a cidade de são Paulo, são fortes o suficientes para exteriorizar unIa
realidade 'há muito vivida internamente - a de que a Fregueisa comporta-
-se como um centro, de elevada autonomia social e econômica - face a au

da provincia.
to-sustentação a q~e fora obrigada pela desatençao por parte do governo

I
I

, , ~
Em realidade, o perlodo sob a tutela de Sao Paulo, constitui um dos po~
cOs em que o seu desenvolvimento se apoia muito mais em interesses lo
cais, no que se refere ~s Opções produtivas e de organização social, do
que naqueles da esfera superior, face à sua omissão. Uma inversão de va
lores quando considerado o precoce estágio sócio-econômico e politico,
e a depend~ncia de recursos que jamais viriam de sua tutora.
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Essa auuonomí.a truncada e imposta, de um lado, pela ausenc í'a de par t í oí,
- . ApaçaO por parte dessa esfera em assuntos de sua competencia e, de ou

tro, pelo naO reconhecimento do fato através da delegaç~o de prerrogati
vas .í.nstatucionais, fortalecem a ·condíç~o de "c í.dada-nao-muní c Ípt.o" o

, - ,-que, alias, naO constitui um privilegio de SaO Bernardo pois, a emanci
paç~o, quando n~o por fortes interesses po11ticos, é alcançada muito de
pois que a unidade atinge esse estágio· "de fato" já que, neste caso, a
iniciativa deve basear-se em um conhecimento emp1rico dessa nova reali
dade, exigindo, portanto, anos para ser assimilada, dependendo do grau
das complexidades que a sustentam.

o advento da República é pois, fator decisivo nesse aspecto, se conside
rarmos que faz parte de sua proposta a reorganizaç~o po11tico-adminis-
trativa nacional.

Logo após a proclamaç~o, SaO Bernardo, antes mesmo da elevaç~o -de Sao
"-, I Ao .,Paulo a condiçao de Estado, e desmembrado como municlpio autonomo Jur~

dico-politicamente ( 14) ,com um território de 817,5 km2, cuja divisão -
administrativa, a partir de 1920 é representada pelos Distritos: SaO

J Bernardo (Sede); S~o Caetano, Santo André, Ribeir~o Pires e Par'anap í.aca
ba.

Como se observa, os Distritos coincidem com os núcleos estimulados pe
las estações da fe'rrovia e pela Lmí graçao •

(14) Lei Provincial nQ 38 de 12 de março de 1889
Instalação a 8 de fevereiro de 1890.
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Municipio de Sõo Bernordo- Distritos

, "Soa Paulo
N

~-

' ..
Cubotoo

j
IJ "~,

•• 1'0- ••••••.

Distrito - ,Datas de criaça9i
:1II
rr5.11.1907 Lei 1098

22.06.1896 " 401
I18.10.1934 Dec.6780
i

14.12.1910 Lei 1222-A
04.12.1916 " 1512
24.12.1948 " 233
23.09.1812
24.12~1948 Lei 233

Paranapiacaba
Ribeirão Pires
Mauá
Santo André
S~oCaetano do Sul
Diadema
são Bernardo do Campo
Riacho Grande

\\. "'

o mapa acima, representa o te~ritório do antigo Munic{pio de S~o Bernardo do
•.. " •....•Campo que abrange todo o ABC a epoca da Republica "com as datas de cr-La çao - ,

dos Ditritos que, excetuados os de Riacho Grande e Paranapiacaba, constituem
Munic{pios atualmente. Rio Grande da Serra n80 consta da lista por ter sido
criado posteriormente, desmembrando-se do Munic{pio de,Santo André na década
de 1970.
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CAPfTUID :III A IMIGRAÇÃO ESTRANGEIRA E A DESCARACTERIZAÇÃO DA
HIERARQUIA pOLf~ICO-ADMINISTRATIVA IDCAL

O advento da abolição foi fator de profundas modificações na estrutura eco
A ~nomica e social de Sao Bernardo.

Embora a econoIIiialocal estivesse apoiada no setor de prOdução de alimentos
para consumo interno, não recebendo reflexos diretos imediatos desse evento,
, ,.., ,.., ,..,ja que o sistema produtivo da regiao nao se utiliza da mao-de-obra escrava

que lhe €f incompativel (quadro rr) , o inicio do processo migratório que se'
deflagra com a necessidade de substituição do elemento escravo, traz efeitos
oontundentes para o urbano da cidade.

Até a República, a maioria dos imigrantes no pais é de origem portuguesa,
~espanhola e africana. DepOis, em razao da filiaçao da rainha de Portugal ,

, Ainicia-se um processo migratorio de origem germanica, cujos colonos passam,
desde logo, a ser procurados com prefe~~ncia pelos fazendeiros, dada a graE,

J de capacidade de trabalho demonstrada, sendo aliciados pelos agentes contra
. t.ador-es ,

~ ,O regime feudal a que saO submetidos, porem, faz com que todos Os principa
, ~dos daquele Imperio proibam novas contrataçoes para as terras brasileiras,

.justamente numa época em que são procurados com ~bsoluta prefer~ncia também
pelas culturas do sudeste.

As empresas contr-a tador-as passam então à agenciar poloneses, aus'trIaco s e
.italianos, mascarados como de origem germarrí.ca , o que permite' sua experimeE,
tação e aceitação como mãO-de-obra de qualidade.

Em consequ~ncia de tais desdobramentos e pela sua localização entre o porto
de Santos e as grandes fazendas, ~ , ~em cujas estaçoes ferroviarias sao feitas
escalas, são Bernardo acaba recebendo um grande contingente desses colonos,
que decidem tentar a vida por conta própria nessa região.
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De fato, ,o nÚmero de colonos de origem polonesa que se radica em são Bernar
do eiS margens do Rio Grande), para o plantio de batatas, é tão expressivo
que lá existe um·cemitério (submerso nas águas da represa), conhecido popu
larmente como "cemitério dos polacos".

Mas, a imigração italiana é a que assume preponderância absoluta em toda a
regiao•

Nessa época, a Itália enfrenta uma fase de grandes tensões sociais, conse
quente a uma série de eventos internos e externos recém ocorridos como: a
epidemia de cólera (1867); a dominação austdaca (até 1859); a interven:ção
de Napoleão III (até 1860); as lutas dos Garibaldi para expulsar os franc2
ses de Roma (1867/1870); o assassinato de Humberto I (1900) •••

j
" r
. ~,

Não há empregos ou alimentos suficientes e a popula9'ão está inquieta. O go
·verno decide entao por. uma polÚica expansionista social e econômica que-y.;i

J

sa, além de aliviar as tensões, desenvolver centros' de ínflu~ncia interna;,
~ , , I ,Icí.ona L, expandindo o 'comercio e a industria do pai.s,

/'

Essa politica, como quase todas as que deram iniciJl aOs movimentos migrató
~ I, , , :rios, deveria ter carater temporario, dal porque o ,esforço em manter os cos., -

,..,. , - I I Itumes e tradiçoes da patria-mae nos palses destino? atraves de um processo
,

ideológico. As criticas aOs americanos pelOS esforços em "americanizar"
seus imigrantes dão sustentação a esta constatação.

O ideal é comum a todos: viajar a uma terra estranha onde existam melhores
oportunidades, sem perder os
de, voltar enriquecidos.

vinculos: ideológicos
i
\,

90m a pátria e, mais tar

Esses fatores t~m import~ncia fundamental para a análise do impacto na re
gião foco deste trabalho, que passa por um verdadeiro processo de "italia
ní.aaçao'! , absorvendo seus valores étnicos, que se refletem nas atividades'
econômicas e sociais lOcais. Os hábitos, os costumes, as atividades produti
vas e a arquitetura passam a reproduzir com clareza esses valores. Mesmo o
idioma falado, quando não o italiano, é o portugu~s "italianado".



Document;s históricos comprovam a existência de impressos oficiais de lança,menta de tributos municipais com o texto frpntalem língua portuguesa e, no
ver~o, a advertência em italiano.

A seguir é apresentada uma réplica de um desses impressos, retirada do li
vro do historiador Gaiarsa, já que o original, assentado nos arquivos histó

. , - , 'ricos da cidade de Santo Andre, nao esteve disponlvel para copias.

", ,~
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frente
"CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO

Previno ao Cf.dadao •••••••••••••••••••••• (Nome) .•.....•.....................

que para o exerc{cio de 1907 foi contemplado no imposto de 3% sobre o valor
locativo de 360$000 seu pr~dio.
N ••••••••• ·•• da Rua.~ ••••••••••••••••••• ·(Nome) •• ,·•••••••••••••••••• ·•••••••••

de Impo sto de Placa •••• '•••••••••••••••••• $ ••

" " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10$800
" V' ~ ,a.açao •••••••••••••••• 7$200

2$160
" "
" " Adicional ••••••••••.••••

Nota

Soma Rs 20$160
Sao Bernardo 15 de 11 de 1906

O recebedor
(a.) Luiz tebo Junior

O collector podera reclamar sobre o lançamento acima até o dia 31
de dezembro.
Este imposto é cobrado nesta estação sem multa até 28 de' fevereiro,
na falta pagara a multa de 5 por centro sobre o imposto.

,O collector sera obrigado a trazer este aviso na ocasiao de pagar o,
imposto sob pena de 5$000 de multa.

Verso
AVVISO

11 contribuinte che si sentisse agravatto della tassa,
potra reclamare fino il giorno 31 di dicembre.
Fuori di questo termine, non sara ammesa reclamazione di sorta.

Fonte: GAIARSA, O.A. - A cidade que dormiu três séculos ,- pago 55
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A opção, em SaO Bernardo, pelo sistema de núcleos coloniais.

Com a expansão da cultura cafeeira no Vale do Paraiba, h~ um desdobramento
.•. ~de interesses no que diz respeito a imigraçao, pois os cafeicultores,-

apoiados pelo Conselho de Estado, defendem, já a partir de 1842, a contra
tação de trabalhadores agricol~s para as suas fazendas, contra a formação
de nu.cl~os coloniais baseadOS na pequena propriedade.

, ,.. ,Isto porque, apOs experiencias iniciais, o sistema de nucleos coloniais se
revela Lnadequado aos seus interesses pois, após conseguir um pequeno capa

,tal, o imigrante tende a plantar "por conta propria", abandonando o seu
trabalho nas fazendas, fato que irrita profUndamente aOs proprietárias, ha
bituados ainda com o sistema escravo.

,} Pelas mesmas raz ões , ~~o funei ona também o n sis tema depare er í,an j á qU"'-
r 1 i, t' 1 t'i ~, em gera , o sonho do ann.gran e e conseguir acumu, ar,uma poupança e re ar

.•.nar a sua terra natal. "
"

"'.

"
""'~

Fica claro, para Os grandes investidores, a conven~encia de gerar um fluxo
• II Ide homens pobres, cuja Única alternativa, pelo menos por um per~odo de tem,

po considerável, seja o trabalho braçal nas f'az endas .
I,
I

,Surge então o sistema assalariado, que tem no Senador Nicolau de Campos
,Vergueiro seu idealizador e cujo exemplo e logo seguido pelos demais fazen

deiros de são Paulo.
\ , ,

TOdaVia, se a imigração em são Paulo visa muito mais a lavoura do cafe, ou
seja a produção mercantil de exportação, o inverso ocorre em locais como
são Bernardo, cuja economia continua apoiada no modelo de sustentaçao do
primeiro, revitalizando assim, a complementariedade entre esses dois siste
mas.

\.•.

, ,
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Correm. então, em paralelo, duas orientações e duas pr~ticas'imigratórias no
império b~asileiro. Uma oficial, através da qual o governo cria núcleos co
loniais de estrangeiros objetivando a economia de suporte, "é outra, partic~
lar, ou estimulada pelo próprio governo, qu~ visa a obtenção de mã~e-obra
assalariada para o trabalho agricola nas grandes fazendas de café.

Essas duas grandes orientaçoes, paradoxais a primeira vista, -saO resultan
tes da própria contradição da conjuntura econômica nacional que, de um lado-necessita de braços para a lavoura cafeeira em expansao J de outro,
incentivar, proporcionalmente, a lavoura de subsist~ncia.

deve

Resulta dai a opção, em são Bernardo, pelo sistema'de núcleos coloniais des
centralizados, que absorvem preponderantemente a imigração espontânea,
coagida muito mais pelo sonho do fácil enriquecimento, do que por um contra
to assalariado.

Esses núcleos coloniais sao instalados tanto na sede - são Bernardo - qua~
.' I , .to aO longo da linha ferrea, em estlmulo aOs varlOs distritos da cidade.

Na verdade, a ferrovia constitui estimulo para a instalação de núcleos em
J todo o EstadO de são Paulo , o que é demonstrado pelo quadro e mapa à frente.
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Tabela cronológica da data de ihstalaç~o dos núcleos coloniais em todo o
Estado de S~o Paulo.

ano ano ano

1829 Santo Amaro 1889 Rodrigo Silva 1911 Visco Indaiatuba
1858 Itapura 1889 Sabauna 1911 Marº Prado Jº
1858 Avanhandava 1889 Jundia1, Bar~o de 1911 Conde de Parnaiba
1861 --Pariquera Assu 1890 Quiririm 1911 Boa Vista
1862 Cananéia 1897 Campos Salles 1930 Baronesa Antonina
1877 S~o Caetano 1897 Piagui 1933 Itanhaem
1877 são Bernardo 1905 Nova Odessa 1933 Al~crim
J1377 Gloria 1905 Jorge Tibiriçá-· 1933 Prainha
1885 Canas 1907 Gavião Peixoto 1933

( ,JuqUla
1885 Cascalho 1907 Nova Europa 1938 SaO Miguel Arcanjo
1887 Bonsucesso 1907 Nova Paulicéia
1887 Ribeirão Pires -1907 Conde do Pinhal
1887 Senador Antº Prado 1910 - NOva Veneza

Fonte: BARBOSA, N.A.M.- Imigração Italiana em SaO Bernardo do Campo
PMSBC - 1975

J
Obs: Os núcleos de são Caetano, são Bernardo e Ribeir~O Pires, situam-se dentro

do território do atual A.B.C. e pertencem ao munic1pio de são Bernardo.
Campos Salles, Nova Odessa, NOva Veneza a Campinas e, Bonsucesso a Soroea
ba.
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IPara a abertura da Colonia de são Bernardo, o Governo do Estado de SaO Pau
lo manda medir e fazer planta dos lotes destinados aOs imigrantes, quando
os agrimensores dividem o trabalho demarcatório por rumos e "linhas", que..
têm inicio em determinado ponto e vão sendo demarcados ~ medida em que
avanÇavam as "picadas"~ Essas linhas servem de base para a localização dos
lotes, cujos agrupamentos passam a receber o nome de um acidente geográfi
co ou pessoa ilustre.
Assim, ficam compostas as Linhas~

Linha Abertura Lotes nº no mapa

Dos meninos 1886 23 6
são Bernardo Velho 1877 19 5
Jurubatuba 1877 79 3
Camargo 1887 33 8
SaO Bernardo Novo 1877 82 1

j Dutra Rodrigues 1888 :'29 2
,Gal vão Bueno I 1887 33 4 . -,

ti ,.

~, Rio Grande I 1888 '83 9:1

Rio Pequeno 1891 ':70 10,
Capivary 1891 !; 76 12
Dr. Bernardino de Campos 1894 iI 62 11;1
Dr. Campos Salles 1897 I 76 13,
Curucutu e Voluntários da Pátria (anexada aO Di~trito de

Pare Iheí.ro s ) ~ 14/15
Sede 1877 i 146 7

Porrte ; BAROOSA,N.A.M. - Imigração Italiana em são Bernardo do Campo
PMSBC - 1975 - pág. 46/49

\
\, \epOca,Obs : Embora ainda falandO, a essa ~e toda a regiao do atual A.B.C.

paulista, incorporada sob a ãenom~naçãode são Bernardo, não houve
interesse em levantar as Linhas originadas em outros núcleos como -
são Caetano, Santo André, etc, por não constituir interesse relevan
te para o trabalho.
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NUCLEO COLONIAL DE SAO BERNARDO
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(i) Linha S. Bernardo Novo Linha Rio Grande
" .. <2>." Linha Dutra Rodrigues Linha Rio Pequeno

G Linha Jurubatuba Linha Bernardino de Campos
® Linha Galvão Bueno Linha Capivari
(5) Linha são Bernardo Velho Linha Campos Salles
(Q) Linha Rio dos Meninos Linha Curucutu
(j) Sede Linha Volunt~rio da Pa t rá.a
® Linha Camargo
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Ao chegar. em são Bernardo, longe de ter atingido o seu alvo, final, o imi
I 'grante enfrenta a fase mais cr{tica.

o impacto inicial, no confronto com a nova paisagem, é detenainado pela
Lnadequaçao das- suas categorias, de seus instrumentos mentais originados
em outro contexto, cujo desajuste, natural a todos que se inserem num am
biente radicalmente novo, é agravado pela imagem distorcida que a propa
ganda se encarregara, a seu tempo, de formar.

A realidade que o recém chegado enfrenta é dura e bastante diferente da
quela esperada. Sem patrimônio, morando numa casa de madeira levantada
às pressas num lote de terra bastante grande"para Os padrões que troUxe-
ra da Itália, ele inicia a sua luta.

Os conhecimentos acumulados ao longo de séculos de tradição, são adapta
dos para obter da natureza local Os produtos que ela pode proporcionar ,
explorando todas as oportunidades, introduzindo as culturas eas técni
cas que conhece e que o ecossistema permite.

,O aproveitamento da madeira, abundante e de boa qualidade, tanto para
estruturas, quanto varao carvão, é uma dessas adaptações. Experimenta

,também, com relativo sucesso, tanto o plantio de produtos já conhecidos
e cultivados em sua terra natal como a uva, o milho e a batata, quanto
outros, cuja cultura é rapidamente assimilada, como a mandioca, a cana,
frutas etc, embora 'a prOdução limitada.

O mercado responde bem, atraindo e estimulando sempre mais a prOdução.
são boas as oportunidades para o lucro, o que faz com que as viagens pa

I

ra são Paulo, onde \são vendidos tais produtos (50 a 60 quilômetros) se
multipliquem constantemente.

~Mas, as atividades do imigrante nao se esgotam todas na agricultura,
transporte e venda dos produtos. A mão-de-obra excedente emprega-se fora
dessas atividades e muitas vezes também fora do território da cidade, o
que promove o desenvolvimento de novas funções.
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Antes de receberem os seus lotes, nos per:Lodos intermediários entre o es
gotamento de uma linha e a abertura de outras, esses homens se empr~
gam comqartesãos, marceneiros, pedreiro~ e artífices, tanto na cidade,
que cresce aceleradamente agora, como em são Paulo.

~De fato, a cidade estaria fadada a decair acentuadamente, naO tivesse se
tornado sede principal dos núcleos coloniais pois, tendo se especializa-
do como pouso de tropas, perde- esse papel com a inauguração da estrada -

- -

de ferro Santos-Jundia{, em 1867.

Indicadores com base no quadro IV

Munic{pio Pop.1874 taxas crescimento anual % Pop. 1920
são Bernardo 2.782 5 25.215
Guarulhos 2.604 2 5.961

:
!

- _o,

Santo Amaro 5.470 2 14.101

I'

Os indicadores comparados mostram que, no período ti874/1920, SaO Bernardo -
I

passa a um crescimento anual da ordem de 5%, enquanto que o Munic{pio de
Guarulhos e Santo Amarei, vizinhos, apresentam taxa';de 2% aO ano.

O incremento populacional no período (46 anos) é de 22.343 habitantes 8
vezes a população existente em 1874.

\

\
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o iniciO de um processo de industrializaç~o semi-artesanal

A experi~ncia trazida da Itália, aplicada à's oportunidades regionais, pr~
move o desenvolvimento de novas funções, n;o necessariamente ligadas aO

~cultivo da terra e que resultam em nova OpÇaO para o imigrante.

Essa experiencia é fruto do conhecimento de atividades complementares aO
cultivo da terra como: conserto de maquinário, fabricaç~o de ferramentas,
constru,ç~o de casas e móveis para uso próprio, manutenç~o de equi pamen.tOs ,
tecelagem etc, desenvolvidas em sua origem para operação dos sitios

,colas.
Iagr1:.

Na medida em que a agricultura é relativamente limitada em Sao Bernardo,
ele passa a fazer dessas funções complementares as principais, colocando
a primeir~ como sus terrtaçao , Uma inversão obrigatória mas que apresenta
resultàdos compensadores, fazendo com que, desde o inicio do século XX, a
indústria semi-artesanal represente papel sempre mais importante no merca

Ado de trabalhO, ampliando as bases economicas locais.

o quadro V mostra que, de 446,5 alqueires de área cultivada em 1905 pa~
sa-se a 18 alqueires, em 1920 - um crescimento negativo da ordem de 23%

raO ano, no perlodo.

Várias indústrias surgem nesse periodo, ligadas a fabricação de carvão,
móveis, tecidos, graxa etc, to~nando a cidade um dos mais importantes cen
tros periféricos de S~o Paulo.

O' núcleo sede, embora não servido peia ferrovia, dedica-se aO aprovei~~
mento da madeira, sendo que nas décadas de ;20 e 30 há uma verdadeira ex
plosão dessas pequenas empresas artesanais ou semi~artesanais li~adas aO
fabrico de móveis, criando uma tradição que não é destruída sequer com o
advento da indústria multinacional

, , A'Nos demais nucleos, ha enfase para outras atividades, de acordo com seu
potencial, como a tecelagem em Santo André, cortume em são Caetano, extra
çao de minerais não metálicos, em Ribeirão Pires e Mauá etc.
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í
.. ,Podemos assim, com segurança, sintetizar a trajetoria que balizou e deter

minou a opç~o pel~ indÚstria cama: Do trabalhoagricola a outros a ele as
saciado, das limitações do primeir<? ~ inversao de papéis com o segundo
num plano 'artesanal e, finalmente, dai a indústria semi-artesanal.

Durante Os anos que se seguem, até a d~cada de 50, quanto se inicia um no
no ciclo representado pelo advento da industrializaç~o, os reflexos da
imigraç~o italiana ser~opreponderantes na cidade.

t' -Novoest:L.mulo a deanuc Le í.zaçao

Durante a análise individl.laldos eventos de maior impacto 'e que caracteri
zam o inicio do primeiro periodo histórico do desenvolvimento da Cidade,
constituidos pela estrada rOdoviária, estrada de ferro e imigraç~o, procu

frou-se demonstrar como esses fatos promovem fortes estlillulospara um pr~
cessa de desnucleizaç~o urbana, levando~ formação de diversos embrioes
de cidade ••.l

I Fica claro, que a urbanização regional se processa num desdobramento de
Afatos, em que a consequencia do primeiro transforma-se em Causa para o se

gundo e assim sucessivamente.

o primeiro se estabelece pelo acompanhamento puro é simples, com a vinda
••• fdos primeiros imigr~ntes, das tenues ralzes implantadas nas' fazendas for

madas pelos religio~os, que são desapropriadas para tal finalidade.

Depois, a instalação das estações da via férrea que, embora pecando por
'desGollhecera Sede da Cidade, procura, aO longo do seu trajeto, instalar

- "estaçoes junto aOs nucleos ja formados COm origem nas antigas fazendas.

Finalmente, a instalação dos núcleos coloniais (1877) que acompanham Os
entornos das estações, exceção ~ Sede da Cidade, onde a base continua sen

,do a estrada rOdoviaria.
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A consolidação final desses eventos, no entretanto, é atingida com base nas
tradições dos imigrantes que se estabelecem na cidade.

Voltando um pouco as origens, observa-se que a terra natal, mais especific~
mente a Lombardia e o Veneto, são salpicados de . I .pequenos munlclplOS com
três a cinco mil habitantes em média cada wm, característica típica do pr~

-, -cesso de urbanizaçao de palses de pequena extensao territorial, que nada
t~m a ver com o imenso território brasileiro onde os valores dimensionais -
relativos ~ distância e outras grandezas fisicas-geogr~ficas, são completa
mente diferentes.

Lá com dez mil habitantes o "paese" pode já aspirar aO forum de cidade, em
bora a proximidade de outros municípios. Em certas provincias, como a de
Bergamo, é raro percorrer-se mais de tr~s quilômetros para chegar a próxima
cidade e, os "paesi" preenchem todo o vazio entre uma cidade e outra, cria.!!
do um "continuum" urbano entre a zona tipicamente urbana e a rural, onde a
distinçãb discriminatória não é dada tanto por uma categorização espacial -
interior, senão por uma classificação de cunho sociológico: "c.itrtadano" - h~
mem de atividades urbanas; "paesano" - homem de atividades rurais.

J
I Nao fica difícil imaginar o que significa para uma pessoa com tais tradi
, -çoes e que se habitua a tal geografia, andar vinte ou mais quilômetros sem

encontrar viva aIma ; através de regiões desconhecidas em sua bo tarrí.ca e zOO
logia, sem quaisquer meios de comunicação emergen~ial.

Para melhor idéia d? significado dessa condição, contam os relatos do histo
riador Newton Ataliba Madsen Barbosa (15) que "para viajar do seu "paese" -
para Milão (e isto ~ão é met~fora), alguns cidadãos faziam o seu testamen
to", e se o faziam é porque viajavam com toda a fam{lia, caso contrário tal
ato juridico seria desnecessário.

'Aqui, na maioria das vezes, tanto para atiVidades sociais e religiosas, co
mo para o comércio dos seus produtos, toda a fami1ia deve deslocar-seJo que
torna a situação muito mais critica.

í
-(15) - BARBOSA, N.A.M. - Migraçao Italiana em são Bernardo do Campo

PMSBC - 1975 - pág. 85
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Essa diferença de atitude é devido tanto aO desconhecimento da regiao e a
dist~ncia dos "sitios", quanto a necessidade de que todos os membros da
familia,' ~m idade de trabalhar, ajudem no transporte desses produtos aOs

, -mercados consumidores ou pelo menos ate·a estaçao.

Fica assim intensificado o aspecto segurança para aqueles que permanecem,
motivo pelo qual muitas vezes toda a familia desloca-se. Dai as razões
que os levam a prover Os seus núcleos, ,o mais rapidamente posslvel, dos
recursos tipicos de suas cidades de origem e suas tradições como: igreja,
centro comercial, produtos de alimentaç~o, vestu~rio etc, no sentido de
que n~o precisassem se afastar, a nao ser para o comércio ou por raz~es
extremas, de.forma que suas familias pudessem permanecer em segurança.

j
I; "

~,

Os efeitos da imigraç~o estrangeira, somados ~queles resultantes dos even
tos anteriores, prinCipalmente da ferrovia, levam a que, por volta de

, A1920, encontremos a cidade dividida em varios segmentos 'autonomos, coin
cidentes com os núcleos coloniais instalados que, por sua vez, acompanham
os entornos das estações da linha férrea: são Oaetano , Santo André, Ribe'i--'
r~o Pires e Mau~, alé~ do núcleo Sede, anterior a eases eventos.

"

I'

Ressaltou-se também, a forma concorrencialsegundo!~ qual esses núcleos
l ' -se comportam,determinando um baixo rríve l, de .írrter-açao e elevada abertura

com a cidade de S~o Paulo, cujos reflexos se far;o'~entir por toda a his
tória do seu desenvolvimento, e que culminaram na formação de um conjunto
de cidades autônomas.

Isto porque, embora a administraç~o centralizada de tais unidades atra
vés da figura do Munidpio, a proposta baseia-se, ,primeiro,-no pressupo~
to de cidade quando d~svinculada da idéia de Municlpio. Depois, em concei
to de Allan Pred (16), segundo o qual, as decisões especificamente loca
cionais e as decisões correlatas que ,af'etam1im conjunto de cidades sao,
em grande medida, dependentes da quantidade e da qualidade do fluxo de i,!!
formações inter-núcleos que chegam aOs conhecimento dos atores econ~micos
e locacionais, sejam eles firmas individuais, grandes empresas ou organi
zaÇoes, e dos atores sociais, caracterizados pelos organismos de governo
e entidades representativas de classes.

(16 ) PRED, A.- op. cito p~g. 2V22
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r,
Observa-se, no casO estudado, que.o pouco de inf'ormaçoes de "vaza" de uma

..•unidade urbana para outra e que interessam aOs decisores sociais e econo
micos, agentes do desenvolvimento regional,. quase sempre s~o tendenciosas.

Não há a informaç~o especializada, quer pública, quer privada, mesmo a vi

sual, dado o baixo nivel de integraçao fisica e sensivel, e de desenvolvi
mento desse sistema.

No setor privado, o que se tem s~o decisões locacionais explicitas, . ,
Ja

que as atividades s~o instaladas por habitantes do próprio núcleo, com de
cisões especificas, individuais, apoiadas nas-tradições -e nos recursos na
turais.

A nivel de governo, decisoes implicitas, que acabam por gerar tendenciosi
dade resultante dos interesses do grupo no poder, com predomin~ncia deste
ou daquele núcleo, e que contribuem para um desenvolvimento espacial de
forma di·scriminatória pois que envolvem "lugares de prefer~ncia'!.

o casO do Distrito Sede é tipico pois, por centralizar a Administraç~o e
J procurar adaptar-se aO novo contexto promovido pela ferrovia e pe Ia Imi

r graç~o, elege a estação de Santo André como estaç~oda Sede, dada a sua
, maior proximidade, desconsiderando mesmo o absoluto desligamento - a au

sência de interação ,- entre essas duas unidades, a não ser por uma estra
da razoavelmente transit~vel.
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Munici pio d. São B.rnardo

--
sÁd BERNA"RDO- SEDE<,

<,

I
\
\

te rrovl a \

PARANAPIACABA . RIO GRANDE . RIB.PIRES MAUA

nuctecs

S. Paulo
Sonto.

j - i ., -"""~, Com a incorporaçao,/ Santo Andre passa a merecer maior ateriçao por parte da
Administração, no que se refere aos beneficios pÚ,blicos. Além disso, essa,
nova posição permite a transfer~ncia de v~rias e~tidades públicas e priv~
das, para o errto rno mais próximo da estaçao , semiique fique descaracteriza-
da a sua localizaç~o na Sede da cidade.

,Contudo, fica mais dependente de outras facilida~es como escolas, igreja e
mesmo do reconhecimento como Distrito de Paz (1'7), já que esse ato n~o in
teressa ~ Sede nesse momento.

\
Por outro lado, como consequenc.í a dessa "adoção"" todos os equipamentos ur
banos como as ag~ncias públicas, as indústriais,' o comércio e a própria es
tação ferroviária, devem levar o complemento "de·são Bernardo" em suas de
nominaçoes ou razões sociais, o que não ocorre em relação aos demais Dis
tritos.

(17) Santo André, são Caetano, embora Os mais desenvolvidos, roram Os últi
mos distritos a serem elevados ~ condiç~o de Distrito Paz, respectiva
mente em 1910 e 1916.



Uma última tentativa de maior aproximação entre os dois núcleos visando
a integração pretendida, e que parte da premissa (que interessa ao nú
cãeo S.ede)de que eles formam um SÓ Distrito da cidade, é a instalação,
em 1925, de um trem em bitola estreita,puxado por locomotiva movida a
vapoT, cuja linha é assentada no leito da estrada de ligação entre as
duas unidades urbanas.

Uma'pequena composição que conta com dois vagões, um para carga (princi
palmente madeira), e outro para passageiros, ligando o núcleo produtor

••• #OIde derivados desse produto a estaçao.

78.
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Novas reformas na estrada - o equillbrio com a ferrovia

A partir do inIci9 do s~culo XX, apÓs atingir um est~gio de dominaçao quase
, .que absoluta no setor de transporte que sustenta o comerClO exportador, a

ferrovia entra em de~llnio.

A rigidez que o seu sistema impõe em termos de dist;ncia alcançada, e a li
mi taçã.o de deslocamento de cargas no trecho da serra, cuj o modo de t raçao

por meio de cabos não deixa margem para um maior aproveitamento do sistema,
estrangulam a demanda nesse setor.

Embora a queda dos preços internacionais dos produtos agrlcolas ocorrida
, 'Anessa epoca, consequente a crise economica mundial provocada pela guerra de

1914-1918, e que promoveria profundas alterações no modelo agro-exportador,
a sua predomin;ncia se estenderia ainda até o final.da terceira década.··

IA limitação do setor de transporte, portanto, estrangula o'comércio de ex
;,

portação, cujos repre~entantes passam a pressionar 0: governo do Estado por
Anovas providencias.

"

I1
!'A par disto, o avanço tecnológico verificado na con~trução de velculos rodo

vi~rios e de rodovias, conJ'ugados com o baixo custo do combustlvel derivado'I .

do petróleo, contrapõem-se a idéia de novos investi~entos no sistema ferro
viáriO, de 'custo mais elevado e que exige tempo maior para instalação.

I
I

\
Esses fatores, somados a urg~ncia de soluções, levam os plantadores, lider~
dos pelos Vergueiro, a novos esforçod para a concretização do seu ideal., .

Mesmo que o Estado alegasse falta de verbas, ,uma nova reforma na estrada e
iniciada - 1913 ~,com recursos privados, e com parte da mão-de-obra cedida
pelo Estado, através das Secretarias de Estado da Fazenda, Interior e Agri
cultUra.

o trajeto segue o mesmo leito da antiga Estrada da Maioridade, com nova de
nomí.naçao de "Estrada do Vergueiro", deaaf í.ando o donrírn.o da ferrovia e re
direcionando o desenvolvimento urbano na região, que volta a apoiar-se nO no
vo eixo.
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Seguindo a nova política, em 1923 o governo de Washington Luiz absorve a So
ciedade Caminho do Mar, constituída por ocasi~o da reforma pelos Vergueiro,
e promove novas melhorias na estrada, visando inclusive a reduçao doperc~
SOe O nOvo eixo "traçado apresenta modificações no setor norte, embora man-
tendo o mesmo leito ,na zona mais lU'banizada da cidade, assumindo a denomina-ÇaO de "Estrada do Mar".

Ao atingirmos 1928, o,transporte rOdovi~rio j~ se equilibra com o ferrovi~
rio em termos 'de tonelagem e passageiros transportados, revertendo':se nova
mente a expectativa de desenvolvimento do Distrito de S~o Bernardo,
toma a antiga ,independ~ncia nesse setor.

que re,-..

Torna-se desnecess~ria agora, a inclus~o do núcleo de Santo André como par
te integrante da sede, havendo novo desligamento.

j
I~ ,.

~,

Promove-se uma nova paralizaç~o nas cOrnunicaçoes inter-núcleos, principal
'mente entre são Berna:rdo e Santo André, tanto que! o ramal ferroviário 'que

liga esses dois segmentos é desativado como inoperante e, 'custo/beneflcio.
de baixa relaçao

Por outro lado, mesmo que parCialmente desativada que se refere aO trans
porte de produtos para exportaçao, a ferrovia cont~nua a estimular os ,nu
cleos mais próximos de são Paulo aO longo da linhà, cujos niveis dedesen
volvirnento mant~m-se equilibrados com aqueles do ntrcleo Sede, reestimulado
agora pelas reformas na estrada de rOdagem.

\
\

\
\

\ '
\
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o Sistema Billings

A crise do modelo agro-exportador consequente a queda dos preços intern~
Icionais dos produtos agr-í.co.las , e o aumento nos preços dos produtos man,!;!

faturados importados, decorrente das desvalorizações cambiais, visando
compensar a reduç~o dos preços de produtos exportados,
propicias para o desenvolvimento da indústria nacional.

-criam condiçoes

o inicio do processo de industrializaç~o leva, ,
em contrapartida, a con

centraç~o espacial da força de trabalho, estimulando as grandes
trações urbanas, principalmente em são Pauio e Rio de Janeiro.

concen

Ao capital privado interessa a concentração espacial das atividades eco
A

nomicas, uma vez que esta permite, entre outras facilidades, o acesso ao
mercado consumidor e à infra-estrutura instalada pelo Estado.

, ,Para que as industrias poasam prcduz.í.r adequadamente, e imperioso que ·a....
!

capacidade de infra-estrutura seja confiável, caso'contrário Os custos
:,

fixos consomem Os lucros. !~
"I'
il

Por outro lado, o consumo individual depende cadal~ez
- ~ r

mais do consumo co
letivo. Assim, por exemplo, o consumo de energia;elétrica depende da in,
fra-estrutura d'í.sponj ve L nesse setor. i

A implantaç~o de infra-estrutura é, pois, fator primordial para manuten
'" Içao do novo modelo e dos nlveis de desenvolvimento alcançados.

\.. - \Esses fatores conduzem a implantaçao de mais um ~ande projeto de inter-
A •• I~erencia na cidade, visando a soluça0 de problemas a nlvel regional, sem

a participação local.

. ,
Desde a decada de 20, a cre~cente industrializaçao leva a capacidade g~
radora de energia elétrica para a Grande são Paulo à n{vêis que demandam

-investimentos imediatos para a sua recuperaçao, quando sao iniciados es
tudos para a instalaç~o de uma usina hidrelétrica, aproveitando manan
ciais regionais.
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Os estudos de viabilidade resultam na' instalação da usina no municipio de
Cubatão, situado aO pé da Serra do Mar, e que faz divisa com Sao Bernardo,
ao sul. Procura-se aproveitar uma série de fatores que favorecem o proje-
to do ponto de vista técnico/financeiro como: a exist~ncia de mananciais
permanentes na região da cabeceira da serra, onde o indice ,pluviometrico
é dos mais elevados do. pais, permitindo. a instalação de barragens e a for
mação de represas com capacidade de sustentação da usina; o declive acen
tuado da serra - aproximadamente 700 m de altitude - proporcionando volu
me, velocidade e impacto suficientes par'a a carga minima pret,endida; a
proximidade de são Paulo, evitando perdas maiores na condução da carga e,
finalmente, o fato de que a urbanização das cidades de são Paulo e são
Bernardo, não atinge ainda essa zona, permitindo a formação das reservas

" ~necessarias a manutençao do ecossistema existente.

A usina é instalada no inicio da década de ,
20 e o reservatorio, abrange.!!.

do mais de 70 km2 da área da cidade de são Bernar-do do Campo, tem o seu
enchimento iniciado 1928, quando ' . cota de 730,5em as aguas atlngem a m, -,

previsto 746,5num maximo de m •.

Problemas econômicos e a revoluç~o, fazem com que os trabalhos sejam sus'
I

pensos no iper íodo de '1929 a 1935, após o que são re,tomado~ em caráter
emergencial, pois a suspensão leva a capacidade ~ níveis criticos •

. '
I'

I1

MUNICIPIO DE SÃo BERNARDO 00 CAMPO

R.prtlam.nto - Usina hldr.l.trlca

SISTEMA L
BILLINGsl.

Nort.

~

S.Poulo
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!
O represamento expulsa toda a agricultura implantada na bacia do Rio Grande,
que representa grande parte do potencial local, caracterizando o fim da ima
gem de colonia agrícola, preponderante até D inicio da industria1izaç~0.

Os indicadores referentes aO setor primário, demonst;ram com clareza que, a
, ,medida em que crescem as atividades industriais, a agropecuaria local e re1e

gadaa plano secundáriO, fac~ ~s limitações de clima, solo, etc, diminuindo
progressivamente, até. atingir, em 1970, uma certa estabilidade baseada na
produç~o de hortifrutigranjeiros, graças ~ presenÇa da Co10nia Japonesa que,
mesmo dedicando todos os seus esforços nesse setor, jamais fará com que essa
imagem reviva.

O quadro XXIII mostra que, além da pouca representatividade desse setor
em 1950 - 0,8% da produçao da Grande S~o Paulo - sua tendéncia é diminuir
sempre, atingindo 0,5% em 1970.

. 'Ja

Através do quadro V-A ,verificamos que as 1.033 propriedades agr{co1as exis
tentes em 1934, passam a 335 em 1940 e a área cultivada, de 112.110 a1quei

Ires se reduz a 12.585 alqueires no mesmo perlodo - nove vezes menor.
J

Também a pecuária, de 5.485 cabeças em 1934, reduz-se a 1.477 em 1940
dro V-A).

(qU1!

O pessoal ocupado no setor primário que, em 1960 ~epresenta 1% da popu1aç~0
economicamente ativa da Cidade, mantém essa mesma proporçaO em 1970, embora
um pequeno crescime;nto com relação ~ Grande S~o Paulo - de 0,6% em 1960 a
1,8% em 1970 (quadr~s XXIV e XXXI) •

...•
Mas, as consequencias da falta de visao abrangente e prospectiva durante os
estudos para esse novo projeto, não se restringem aO aspecto local que pod~
ria, num plano maior, ser considerado residual.

I.
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Embora o projeto inicial n~o vise fatores externos a geraç~o de energia elé
trica, o'que fica comprovado mais adiante', o represamento de ,aguas' na re
gi~o das nascentes situadas na cabeceir/:l.da serra, propicia a formaç~o de
um manancial de ~gua de excelente qualidade' para uso social pois nesse pon
to á bacia reverte-se em direç~o à Cubat~o, excluindo a possibilidade de po
luiç~o espont;nea, tanto local, como advinda de outras regiões.

Como a expans~o industrial significa expans~o demogr~fica, também Os recur
sos de ~gua pot~vel tornam-se eSCassOs. Isto faz com que se passe a utili

,zar parte da capacidade do res.ervatorio de Guarapiranga, originariatrlente
destinada a suplementaç~o do Sistema Billings', para abastecimento da cidade
de são Paulo, e parte das águas do próprio Sistema Billings para o abasteci
menta do A.B.C.

Essas novas demandas, somadas,àquela de energia elétrica, comprometem os n{
veis da bacia, principalmente nas épocas de estiagem, quando esta atinge os
nfveis m{nimos permitidos, exigindo novas medidas.

É de se notar que,embora demandando o mesmo elemento - ~gua - temos agora
prioridades distintas. Istõ, no entretanto, n~o parece ter sido observado ,
quer durante os estudos iniciais para implantaç~o do sistema, quer nos pIa
nos para soluç~o do impasse, pois decide-se pela suplementaç~o do déficit
através do reaproveitamento das ~guas da bacia dos rios Ti~te e Pinheiros,
de aproximadamente 6.000 km2, e que ab~angemgrande parte da.zona urbana da
cidade de S~o Paulo.

Ocorre que,nesse espaço, os rios atuam como calhas receptadoras dos esgotos
e ~guas servidas da zona urbanizada, e o reaproveitamento sÓ pode ser feito
depois que esses rios abandonam essa regi~o, mais aO norte, através de um
sistema complexo e oneroso de reversão e recalque que, por sua vez, polui
completamente os mananciais de origem, comprometendo seriamente a qualidade
de vida dos habitantes.
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i
Além do comprometimento a n1vel social, j~ que a ~gua servida a populaç~o,

,
mesmo apos processo intenso e operoso de tratamento, passa 'a: ser classifica
da como das piores da América do Sul, os investimentos feitos jamais justi
ficariam as medidas tomadas.

C~lculos aleatórios mostram que o montante ,dos custos diretos das obras pa
ra reàproveitamento, como: calhas de reversão, estaç~o elevatória, bombas
de recalque etc, bem como dos custos indiretos, como. tratamento intenso da
~gua para consumo social, manutenção da estação, acomodaç~o dos detritos j~
gados na região praiana, barragens divisórias etc, seria mais que suficien
te para o financiamento de outras aLter-nat ívaá, permanerrtes e nao po Luí.do

raso

Finalmente, a não programaç~o de uma melhor interaçaO da pTesença f1sica do
projeto com a regiao que o acolhe, leva a que a cidade de são Bernardo seja
dividida em dois segmentos transversais (leste/oeste), com apenas uma pass~
gem de comunicaçao - a da Estrada do Mar - isolando e condenando o setor
sul da cidade, com território de 219 km2 (53% da ~rea total), a um completo
abandono, mesmo no que se refere a investimentos compat1veis com a proteç~o

J dos mananciais como: agricultura, lazer etc.

I
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Descaracteriza-se a hierarquia politico-administrativa local:

Até o final da década de trinta, a hierarquia politico':'administrativa local é
a mesma que fora instituida por ocasião· da criação do munidpio em 1905, e ba
seia-se no fato de que o Distrito de são Bernardo, por sua àntiguidade e pr~
ponderincia no periodo anterior à ferrovia e à imigração, mantém a tradição
de. sediar as articulações sociais e econômicas da cidade.

Após a instalação da estrada de ferro e dos núcleos coloniais, os Distritos
aO longo da linha alcançam, rapidamente, um maior nivel de desenvolvimento UE
bano, principalmente Santo André e são Caetano, sobrepujando a participaçao
do Distrito Sede.

j
t "~.

,Com a adoça0 de Santo Andre como varte integrante da Sede, passa a existir um
fluxo maior de informações entre Os dois núcleos, o qual, embora a tendencio
sidade, leva a uma maior conscientização das diferenças· evolutivas entre Os
n1Veis de desenvolvimento desses segmentos.

í
!

Trata-se de um momento que caracteriza a formação d~ uma elite POl1tica
I

nos
vários Distritos, consequente aOs efeitos da Revol~ção de 30, em que a burgue

.,
sia industrial sai vitoriosa, e da Contra-Revoluçã~ de 32, quando novamente a

. I

Oligarquia rural, liderada pelOS cafeicultores paulistas, é derrotada.

Acirra-se a postura bairr1stica Iresultante dos diferentes interesses de or
.dem pOlitica,e do processo concorrencial que se estabelece entre Os núcleos,
desencadeando o inicio da ruptura da Instituição do Munic1piO "de direito", -
pois que "de fato" já ocorrera a partir da implantação da ferrovia.

\° desencadeamento que culmina na ruptura, portanto~ passa antes pelO aspecto
econômico, como resultante do processo concorrencial inconsciente, atingindo
o SOcial, face a falta de informação· e d~ interação entre as unidades urbanas
componentes do Mw.licipio, refletindo-se, f~a1mente, no poli tí.co, quando os
núcleos mais desenvolvidos b~scam maior participa~ão nas ~ecisões politicas,
principalmente no que se refere à indicação dos interventores locais, cujo i~
terc~mbio de representantes ocorre, com maior frequ~ncia, entre os Distritos

- , I ,de Sao Bernardo e Santo Andre, os mais evolludos nessa area.
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Esse movimento reflete-se também em outro~ setores, atingindo a empresa
privada e a própria imprensa local, o que contribui para crescer odes
contentamento, na medida em que defendem os interesses das classes domi
nantes e de maior expressão demográfica,
ro no Distrito de Santo André.

,ambas presentes em maior nume

A constatação desse fato , . , partir de 1925, quando asse da Ja a empresas
privadas, entidades públicas e, posteriormente, , estação deas apropria
Santo , , ~

são Bernardo"Andre, ate entao com o complemento "de em suas ri!
zões, passam ao complemento "de Santo André'!.,

À medida em que passam Os anos, ~crescem as rivalidades na proporÇaO di
reta em que aumentam as diferenças entre os n{veis de desenvolvimento
dos núcleos.

Indicadores do
referentes aos

"-desenvolvimento urbano de SaO Bernardo -
Ao desenvolvidos - 1935tres Distritos mais

são Bernardo Santo André SaO Caetano
(%) (%) (%)
8 28.5 30
9 44.5 37

35 33 24.5
23 36 25
22.5 31.5 26
23 36 16
8 54 32

12 48 33

população urbana
, .predlos

pavimentação
estab. comerciais
indústrias
escolas
ruas abertas
receita pública (1938)

Fonte: quadros apresentados e Censos Nacionais.

Os reflexos são suficientes para extrapolar Os próprios limites pol{tico-
-econ~micos do Munic{pio, pressionando interesses na capital e forman.,
do uma conjugação no sentido de que a hierarquia poli tico-administrati··
va dominante fosse alterada, transferindo-se a Sede do Munic{piO para o
Distrito de Santo André:
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Os influentes de Sao Bernardo, no entanto, resistem a qualquer modificação
no quadro politico-administrativo pois, a par da recém reforma da Estrada
do Mar e da obsolesc~ncia do sistema ferroviário, encontra-se pronto e
prestes a ser a~sinado, o decreto que autoriza a construção de uma àuto-es
tra~a de grande capacidade que, segundo os estudos feitos, revolucionaria
o sistema de transportes para o porto, e cujo trajeto cruzaria o territó
rio da cidade através do Distrito de são, Bernardo, alterando radicalmente
o polo de sustentação econômica local, da mesma forma que ocorrera por Oca
sião da instala~ão da'ferrovia.

Esse grupo defende o principio de que, se fica claro que a mudança da sede
teria respaldo politico e econ~mico alguns anôs antes, os novos eventos - a
reforma da Estrada do Mar e o projeto da Via Anchieta - modificavam comple

~tamente as perspectivas, nao justificando qualquer medida no sentido da mu
dança da sede.

I 'O inconformismo e amplo e continuamente reciclado pela imprensa e pela po
litica locàl, cuja tendenciosidade e bairrismo não deixam esmorecer os
ideais de ambas as partes.

O advento do "Estado Novo", consequente ao golpe liderado por Getúlio Var
gas, quando se extingue todos os partidos politicos e institue-se o regime
corporativo sob autoridade direta do Presidente, é fator de decisão do im

'I 'passe a nlvel local.

Isto porque, o desgaste politico resultante do golpe e da revolta integra
lista que o segue, promovem como que uma busca de maior representatividade,
através da nomeação de interventores de maí.or aceitação popular.
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Santo André, como núcleo mais densamente povoado é naturalmente privilegiado
por tal política, tanto que, logo apÓs assumir o cargo de interventor de SaO
Paulo, Adhemar de Barros redefine o quadro territorial dos municípios do Es
tado,cujo decreto (18) altera a estrut1.:ITaadministrativa local, elevando o
Distrito de Santo André a Sede do Muní.cÍp.Loe re baixando S~o Bernardo ~ con-
dição de Distrito.

- "Na mesma Ocasiao, SaO Caetano e rebaixado a Sub-Distrito, dada a sua
área e o pequeno afastamento com relaç~o à nova Sede - Santo André.

menor

As reações s~o violentas, principalmente nesses dois núcleos (S~o Bernardo e
S~~ Caetano), cujo inconformismo, maior que aquele anterior à mudança~ é su

I , -ficiente para deflagrar um movimento separatista, onde os políticos e orgaos
de comunicação passam a degladiarem-se por suas posiçoes, buscando todos os
argumentos possíveis para a cisão interna, única alternativa, segundo as po
siçoes assumidas, para a paCificação na região.

"Nessa altura dos acontecimentos que fizeram a história de Sao Bernardo, não
podemos deixar de frisar que a decisão do interventor paulista, rebaixando o
município a um simples distrito, ato injustific~vel ••• teve um sentido pura
mente político. O objetivo'foi projetar um dos D.istritos aO qual o prefeito
nomeado estava ligado por alguma afinidade sentimental" (19).

Funda-se então, em SaO Bernardo, uma segunda "Sociedade Amigos da Cidade"
com o fim de pugnar pela separação do Distrito como Munic1pio Autônomo, ten
do como presidente Wallace cochnrre Simonsen, eleito patrono da causa pelo
seu elevado prestígio pessoal e político na capital.

Em contrapartida, os influentes de Santo André buscam uma forma para desarti
cular os movimentos separatistas e unificar o Município em torno de um ideal
comum, defendendo a sua elevação a nível de Comarca, como elemento agluti-
nador de interesses e das atenções das
de •

v~rias comunidades. -que co~poem a cida

.;'"

(18) Decreto Estadual 9775 de 30 de novembro de 1938
(19). BARroSA, N .A.M. - Subsidios Históricos I

PMSBC - 1972 - pág. 14
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"1943 (maio) - Jornal "O são Bernardo" - Quando se fundou Santo André da
Borda do Campo, os limites da grande sesmaria fixaram-se através de lu
tas as mais árduas e renhidas. A semente lançada pelosjesuitas era fér
til e prometera longa vida.

,Apesar das lutas" que as feriram depois, nunca a ideia separatista se ani
nhou nos corações de seus habitantes ou sopitou-lhes Os ódios ••• como ar
ma de enfraquecimento e desagregação do'MunicipiO.
Preferiram os homens desdobrar a luta, o"sacrificio, do que subdividir o
grande condominio par? repousar na estreiteza de um quinhão, a tranquili
dade de seu trabalho e de seus interesses. A idéia da unidade foi elo e~
piritual da tradição, foi sempre o principio norteador de grande progre~
so de Santo André. Não seria agora que as expressões de um regionalismo
esporádico, sob o fundamento de reivindicações localistas, que poderiam
enfrentar a tradição, as razões econômicas e administrativas de uma
ca para fragmentar o municipio.
A ideia tomara vulto, terá adeptos e adversários, mas não Vingará,

,epo

esta

.)
;_ r

Jit
mos certos. Se vingar, provará, com o tempo, que a fragmentação enfraqu~

.ce , separa a distancia: interesses e conveniencias cuj o valor melhor se"~"..,
I

exprime pelos indices.de sua pujança. :'
A idéia não vingará e a convicção nos anima. Contrá'ria ao bom senso, tem

Ao , 11por isso, o onus do pecado original, que edestrui~1 aquilo que o tempo
~ ~ ;1,fez pelas maos de geraçoes patriotas e unidas. - "A, comarca sera a censo

lidação das suas tradições arremetida rumo aOs pro~esso".
,,

I
'1

1943 - "O Sao Bernardo" - "Em Santo
\

\
1
\ ,Andre há os que pleiteiam a, fragme.!!

tação como decorr~ncia de velhos recalques e objetivos pessoais, visando
ressucitar velhas trincheiras politicas de há muito relegadas aO infor-
tÚnuo da derrota. Estes não compreendem a razão da Comarca~
Não a compreendem por defende,rem apenas a autonomia personalista e obso
leta dos pequenos feudos eleitorais para poderem, .de novo; estentar ne
les, Os balandraus de uma confraria que a hora presente não comporta".
Há ainda Os que desejam a nossa anexação a são Paulo, para aumentar-lhes
os galardões ••• transformando-nos em outros tantos subÚrbios como o Ipi
ranga, a MOóca e a Barra F~~da ( 20).

( 20) GAIARSA, O. A. - ,.. ,A cidade que dormiu tres seculos
Bandeirantes - 1968 - pág. 149
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Em novembro de 1943, uma comissao integrada,.indistintamente por elementos
de Santo André, Distrito Sede agora, visita o interventor do Estado Fernan
do Costa ; fazendo um apelo formal no sentido de que fosse mantida a in
tegridade do Munic{pio.

A s91icitação, segundo Os relatos históricos posteriores, teria sidoaten
dida com todas as garantias poss{veis.

,
Paralelamente, porem, o projeto de revisao administrativa do Estado Lei
quinquenal -, em fase· de estudos desde meados de 1943, não confirma as ga
rantias dadas pelo Interventor do Estado aOs andreenses, pois prev~ em sua
proposta para a região, a emancipação de SaoBernardo. como Municipio .-A~tô

,nomo, fato que, apOs conhecido, acelera o movimento aglutinador em torno
do ideal da Comarca, sem contudo obter resposta junto aOs núcleos "Ofendi
dos e humilhados".

Ao contrário, o fato de O projeto não mencionar os núcleos de Santo André
e são Caetano caracteriza, implicitamente, a intenção de se adotar uma ter
ceira proposta apresentada por aqueles que preferem qualquer outra alterna
tiva do que a volta de Santo André ~ condição de simples Distrito, e que
interessa sobre maneira a são Paulo.

Essa proposta considera que, por constituírem os segmentos mais desenvolvi
dos e próximos de são Paulo, o que promovera um inicio de conurbação entre
as tr~s unidades, os Distritos de Santo André e são Caetano poderiam peE
feitamente ser anexados ~quela cidade,' onde estariam melhor adaptados do
ponto de vista pol{tico-administrativo.

Embora alguns textos históricos indiquem que isto teria constitui do um
"blefe" no sentido de sensibilizar as autoridades paulistas com o inconf0E
mismo regional, o fato é que, em telegrama enviado aO cidadão Antonio FIa
quer, ex-presidente do legislativo andreense em 10 de novembro de 1943, o
interventor Fernando Costa confirma essa PPsição, alegando que:

" a anexação de Santo André a: são Paulo, visa ao elevado propósito de
~~tar essa regiao, grande centro industrial, de melhores recursos, que m'1Í

to poderão facilitar o seu maior desenvolvimento, favorecendo assim, esse
tradicional e importante núcleo de trabalho que vem contribuindo de manei
ra positiva para a prosperidade econômica de são Paulo e felicidade do
Brasil" '.
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Os esforços de cidadãos de Santo André e são Caetano evitam, a tempo, a cons~
maçao do fato, embora o enfraquecimento da resist~ncia ~s aç5es separatistas,

I

Ainda em 1943 é endereçado aO interventor um extenso Memorial, por parte da
"2~ SOciedade Amigos de são Bernardo", expondo as razões que levaram os cida
dios sambernardenses ~ luta,.~sando a criaçao do munic{pio de são Bernardo -
do Campo, j~ delimitado e com uma ~rea de 440 km2.

Demostra o documento que, em 1943, de acordo com o recenseamento oficial, a
cidade tem 7.928 habitantes, 1492 prédiOS dos quais 1382 na zona urbana e lan
çados para pagamento de Imposto predial. Traz também uma estat{stica dos esta
belecimentos eSCOlares, industriais e banc~rios, bem como outras atividades
no Distrito, alertando qu~ a receita orçada pela Prefeitura de Santo André pa
ra aquele núcleo, em 1942, é de Cr$ 422.900,00 Cr$ 55.000,00 maior que a de
1941. Tenta-se enfim~ ressaltar a prosperidade alcançada e que confere direi-
to ~ sua emancipação pol{tico-administrativa.

POuco mais tarde, aproveitando-se da ví.aí, ta do então Presidente da RepúblicaJ ~etúlio Vargas, acompanhado do interventor Fernando Costa, a Sociedade d~-lhe
I conhecimento dos anseios do povo da "cidade".

Depois de ouvir a exposiçao que lhe é feita, o Presidente, em campanha pela
eleição do Marechal Eurico Gaspar Dutra pela Presid~ncia da República e por
s~ própria, a Deputado e Senador, dirige-se aO patrono da causa,
Cochrane Simonsen e,declara textualmente:
"Assumo o compromisko de colocar a cabeça onde foi extirpada".

Wallace

Em novembro de 1944 ( 21) é criado o Munic{pio de são Bernardo do Campo, cuja
instalação se d~ a lQ de janeiro de 1945, sendo nomeado prefeito Wallace C. -
Simonsen.

( 21) Decreto Estadual 14.344 de 30 de novembro de 1944.
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CAPfwID IV. NOVOS PROJETOS - A INDUSTRIALIZAÇÃO E A MIGRAÇÃO
INTERNA - os EFEITOS 'NO URBANO

Uma nOva cidade, um novo foco de estudos

A emancipação pol{tico-administrativa do·antigo Distrito de são Bernardo
como "Munic'{pio de são Bernardo do Campo" define uma nova si tuaçao : em

.termos de foco base de análise, coerente.com o objetivo proposto.

Os demais núcleos também emancipadOS, até agora tratados com a mesma i~
, Atensidade e esforço, passam para um plano secundario, constituindo par!!,

metros de sustentação às hí.pó tese s apresentadas para o caso espec{fíéu
de são Bernardo dOi Campo.

"I'
Temos agora uma situação definida em termos f{~~co-geográfiCos, quando
fica constitu{do o Grande A.B.C. paulista, ·cuja!sigla, embora referindo-
-se diretamente aos munidpios de Santo André, s.ão Bernardo do Campo e
são Caetano, engloba também as cidades de Ribeirão Pires, Mauá, Rio Gran-
de da ~erra e Diadema, a medida em que são emanbipadas.

O mapa a seguir, apresenta uma sinopse dos desmembramentos ocorridos a
partir de 1940, quando são Bernardo do Campo passa a uma área de 434 km2;
constituidO de um Distrito sede ~ são Bernardo - e dois Distritos: Ria
cho Grande e Diadema. \-
Em 1959, Diadema é emancipado com uma área de· 23 km2 e são Bernardo do
Campo passa a 411 km2, com apenas.um Distrito ~ Riacho·Grande.

I.
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Sinopsé dos desmembramentos ocorridos na território do Munic{pio de são
Bernardo a partir de 1905 - data de criaçao do municfpiO.

1905 são Bernardo
~~i

J .
'~~',.

1940 Santo Andre da
Borda do Campo

. J . , ~- são1950 SaO Bernardo do Campo Santo Andre Caetano do Sul

1960 Diadema MaL
~-Ribeirao Pires

1970/80 R. ~Grande da Serra

MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
.manclpaçóo

Sõo

N.

©

Cubot60

Sontol
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Via AÍlchieta

Como se observa, o movimento separatista em que se empenha o Distrito de
-Sao Bernardo e que culmina com a sua emancipaçao em 1944, embora tido CO

mo consequ~ncia de uma suposta humilhação social e politica face ao re
baixamento ocorrido em 1938, tem raizes. mais profundas, intimamente liga
das as contradições resultantes das açÕes do Estado na região, mais pr~
cisamente a partir do inicio .da segunda década, quando a ferrovia entra
em estado de obsolesc~ncia.

Evidencia-se, desde esse momento, o fato de que o novo projeto a ser im-
plantado visando a revitalização do setor de transporte, e que promov~
ria a volta ao sistema rOdoviário, aponta para profundas modificações na, ,.
estrutura sOcio-economica regional, pois o fato de compor um dos susten-
táculos da economia local faz com_que as perspectivas transfiram-se nov~
mente de pólo, já que é indicado o Distrito de são Bernardo como
de sua instalação.

locus

J Por outro lado, do ponto de vista do planejamento, a nova proposta
la-se fruto de absoluta falta de visao das complexidades atuais e

reve
futu

ras, ficando mais uma vez restrita a aspectos econômicos externos à re-giao, e financeiros-internos ao projeto. Isto porque a nova pane no sis
tema de transportes para o porto é consequ~ncia não somente da obsoles

A , ,cencia do sistema ferroviario, mas inclusive do rodoviario existente, d~
mandando alternativa inovadora para a solução dos problemas decorrentes.

I

Se o seu posiciona~ento busca substituir esses dois sistemas, considera
dos como obsoletos ,face às novas necessidades, mesmo que privilegiando a
produção mercantil exportadora, seria lógico que o traçado visasse a
substituição da forma mais racional possivel, permitindo acesso às várias

" -cidades proximas, tambem dependentes de sua açao.

-Mas, o eixo traçado nao leva em conta o fato de que o A.B.C. constitui -
um dos mais importantes pólos industriais do pais e que, ao cruzar esse
território em região afastada, proct~ando evitar a zona mais urbanizada
da região, promove desajuste urbano, ficando evidente que a sua exist~n
cia não visa outras demandas que não aquelas de origem externa, fato que,

i ,.,se revela, com maior enfase, anos mais tarde.
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Mesmo a figura do passageiro, um dos fatores considerados pelo projeto como
decorr~ncia do fato de que Santos, paralelamente à condição de pólo de es
coamento da produção mercantil exportado~a, assume posição .de um dos princi
pais ba lnear-í.osdo pais, fica relegada a plano secundário no que concerne à
regiao do A.B.C. que, em 1950 compõe 216.155 habitantes 8% do tot~l da
Grande são Paulo.

\}:,. O afastamento e a existência de apenas tr~s acessos regionais sem qualquer
outra alternativa,condena as cidades servidas pela linha férrea a total au
s~ncia de melhores perspectivas futuras, exceção a Santo André e são Ca-eta
no, próximas a são Paulo e com acessos rodoviários próprios, embora precá-
·rios.

Fica explicado, portanto, o porque Ilogo apOs a assinatura do decreto para
a sua construção, em 1935, São.Bernardo, ainda sede da cidade, vislumbra SÓ
lidas esperanÇas de, a curto prazo, recuperar Os antigos niveis de desenvol
vimento,voltando a liderar a economia local, o que· de fato ocorre.

Dai a grande frustração e as contradições quando, já durante a sua implanta
ção segundo a orientação dada, o governo do Estado, em contrapartida, deci
de pela mudança da sede.

A instalação é concluida em 1947 e a pista, como previsto em projeto, cruza
o território da cidade de são Bernardo do Campo, embora evitando o centro
urbano da cidade, passando a aproximadamente 1 km, em média, paralelamente
a Estrada do Mar.

Por constituir-se de auto estrada, praticamente sem acessos em seu percurso
senão pelos tr~s trevos de passagem afastados alguns quilômetros uns dos ou
+ros , a Via Anchieta passa a comportar-se nos mesmos moldes da ferrovia, on
de as estações são agora substituidas por viadutos limitando, a exemplo da
quela, a interação entre os segmentos estimulados pelas passagens, bem como
entre as duas "fatias" em que divide a cidade no seu s-entido longitudinal
N/S.

, , ,~
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Essa vérdadeira muralha não permite, nos' anos que se seguem, que o ladO-oeste da Cidade se desenvolva de forma· organizada - exceÇao aOs entor
nos das passagens - gerando bolsões de elevada precariedade e dispersa0
naquela regiao.

S.Paulo

Santol

MUNICIPlO DE SÃo BERNARDO DO CAU~

VIO ItI'tchl6tóiS ~

Estrada do Vlrgu.lr:o trechol nã.o
E_ode do Mor remontodol

o trevos

. ·.
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A internalizaç~o do capital multinacional - antecedentes

Com o nascimento das eCQnomias capitalistas deexportaç~o, o modo de produ
-ÇaO capitalista torna-se dominante no Brasil.

A reprodução ampliada do capital, porém, 'nao está assegurada endogenamente
face à'ausência de bases materiais para a produção de bens de capital e ou
tros meios de produção. Assim, mesmo com suas bases assentadas na economia
de uma classe social deter'(llinadae pass1vel de transformar-se em capital

-produtivo, o deslanche nao ocorre.

Caracteriza-se um momento de transiç~o em que, ao mesmo tempo que o comple
, .xo exportador gera o capital industrial e cria as condiçoes necessarlas pa

ra a transformação, quer através da atração de mão-de-obra, quer da capaci
dade para importar alimentos, meios de produção e bens de consumo, inicia-
-se no exterior, o que se chamaria de "segunda revolução industrial".'),

, (

I; ~,' I . -- ...•.

iUma nova fase em que a indústria pesada como a siderárgica,e que constitui
',.." ,Ia base para a instalaçao de um parque industrial mais diversificado, atra

vessa profunda mudança tecnológica, apontando para;; gigantescas economias
"de escala, exigindo, em contrapartida, um vultuoso i~vestimento inicial.

o processo interno é então restringido" pois os rec~sos técnicos e finan
ceiros sao insuficientes para que se implante, de uma só vez, esse núcleo
fundamental da indústri~ de bens de produção para o desenvolvimento indus
trial.

\
f· . \a.nancear-os, a desconti~uidade tecnológica numAlém da falta de recursos

,,pals que acompanha com significativo atraso o processo que evolui rapida
mente na Europa e nos Estados Unidos é praticamente imposs1vel de ser anu
lada ou mesmo diminuida em prazO histórico curto. Mesmo que isto fosse po~

r ,..",.." . - ,slvel, a naÇaO nao conta com a infra-estrutura necessaria a sua assimila
ção e suporte como: energia elétrica, transportes, 'comunic~ção, etc.
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Completando o quadro de limitações aO deslanche, embora os excedentes ger~
dos pelá economia cafeeira sejam normalmente canalizados para. atividades -
industriais, essa re Laçao não é sempre uni voca, pois se a expansão da pri
meiraprovOca o 'desenvolvimento da segunda, também lhe impõe limitação por
sua própria dominação - os repasses são feitos somente nos p~riodo~ em que
aquela passa por periodos controlados de estabilização.

,;
'i t

~,

É menos arriscado e doloroso para o capital nacional percorrer um caminho
mais natural rumo a industrialização. Uma postura, no entanto, que somen
te se viabiliza através de garantias confi~veis por parte do Estado, da im
plantação pau+atina e concomitante de: infra-estrutura adequada; uma PQli
tica contr~ria as importações concorrentes; impedimento do aumento do po
der de barganha das classes assalariadas ••• , o que se alcança via um gover
no, de cunho nacionalista, como o que é implantado durante o Estado NOVO, -

afim de suportar as pressões,tanto internas como externas.

Paralelamente, o pais/necessita de um periodo de adaptação, visando a t;'~;- ;aí çao proposta, o qUE? se torna vi~vel com a deflagr,ação do segundo grande
conflito mundial em 1939.

A produçao em escala que ameaÇa invadir os terceiro mundo, sufo
, I ,cando o movimento ja durante seus primeiros passOs, e temporariamente des

viada para a manutenção do conflito, criando um "e!spaçojtempo" em que não
h~ maiores pressões no mercado potencial nacional,! permitindo inclusive al
gumas barganhas no sentido de se dotar mais rapidamente a nação de in
fra-estrutura necess~ria, como o caso da Usina Siderúrgica Nacional, finan

basesciada pelos Estados Unidos em troca ~a permissão para instalação de
em Natal, Belém e Recife,e as doações do após guerra.

\
A pausa, contudo, não é longa. Com o' tér-rriinodá guerra, os capitais das
grandes potências, que haviam se expandido tanto tecnológica como
vamente, ficam limitados pelo seu próprio desenvOlvimento.

produti
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Lançam m~~, pois, de todo o mercado potencial mundial, n~o medindo esforços
em suas ,ingerências. econômicas e politicas, o que caracterTza o inicio da
colonização econômica.

A partir de 1950, o novo governo Vargas, embora inclinado ainda a proteger
o capital nacional, declara-se receptivo aO capital multinacional, no senti
do de evitar a pressão e a oposição desses interesses aO mOdelo
mente nacionalista.

exclusiva

A nova politica implantada é marcada por um·severO controle inflacionário e
por uma busca intensa de ajuda externa junto aos Estados Unidos.

o fracasso do governo em obter essa ajuda, bem como em controlar a inflação,
. - Ileva a uma crescente polarizaçao pOl1.tica em torno de temas nacionalistas e

trabalhistas, fase que marca o desmoronamento do Governo de Vargas,
nando com um novo golpe de Estado em 1954.

culmi

Ô novo governo que emerge dessa crise marCa um redirecionamento da politica
J economica brasileira·que abre as portas aO capital estrangeiro.

A justificativa é que se pretende atrair capitais estrangeiros para o Bra-
sil. No entanto, as razões verdadeiras e veladas de tal iniciativa, residem
nas pressões de grupos multinacionais interessados em ativar o mercado re
serva, competindo em situação de absoluta superioridade com o capital nacio
na 1.

Em 1956 sobe a pre aí.dencí.aJuscelino Kubi tschek,que implementa uma poli tica
I

de desenvolvimento que resulta em uma mudança drástica no modelo de acumula
ção, reforçando um padrão de desenvolvimento associado com a realização do
seu chamado Plano de Metas - 1956/1961.

o Plano de Metas criado por Juscelino Kubitschek consiste em trinta metas
setoriais,que visam cinco setores básicos: alimentação, transportes, educa
ção, energia é indústria de base, 'dando ênfase aOs projetos de viação e
obras públicas.
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I
Além das trinta metas, havia a meta-sintese que correspondia a construç~o de
Brasilia e a transfer~ncia da Capital para aquela cidade.

o Plano de Metas é uma soluç~o'de compromisso, combinando "as .•.
tendencias

nacionalistas incorporadas na aç~o econômica do Estado com a conservaç~o de
uma área muito ampla de liberalismo com relaç~o a capitais estrangeiros"
(22) •

A implementaç~o desse grandioso projeto forja um modelo de desenvolvimento -
industrial associado, permitindo amplo ingresso de.capitais estrangeiros.

A realizaç~o desse plano, caracterizado pelo slogam "cinquenta anos em cin
co", exige uma transformaç~o completa do aparelho administrativo do Estado,
com o o?jetivo de torná-lo ágil, eficiente e centralizado.

Assim, se o per{odo anterior (Vargas) foi nacionalista, a tônica agora é in
ternacionalista (Kubitschek).

~J Na medida em que o capital nacional nao tem oapac í.dade para enfrentar os de
Safios da indústria pesada, o desenvolvimentismo passa a ter respaldo teóri
co na internalizaç~o do capital multinacional. Mesmo a burguesia e o capi
tal industrial nacionais s~o convencidos de que a ocupaç~o desse espaÇo va

, ,...."zio resultaria no crescimento e modernizaçao tambem da industria nacional, -
que lhe segue a reboque, principalmente nos sub-setores metalúrgico e mecâni
co.

Apenas mais tarde se descobre que o capital estrangeiro , .OCupa aVlda.e rapl~
damente todos os sub-setores industriais estratégicos, subordinando a Lndus
tria nacional.

(22) CARDOSO, F. H.; - A Experi~ncia Brasileira em Planejamento, mimeo,
(ECBRAS - L - 48) .
EAESP/FGV, pág. 5, sem data.

BfBLfOTfC~ KARt .~-. BOEDECKE
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i
A fase seguinte a tomada do mercado é a localização dos sitiOs onde as ba
ses necessárias, em termos de infra-estrutura, estejam mais.evolu{das,
não somente para atender ~ pressa do capita1 estrangeiro,mas também para
que·o impacto de assimilação pelo pa{s não seja muito oneroso.

Por sua posiçao geográfica estratégica entre o melhor porto do pa{s e o
maior.mercado consumidor, além de contar com suporte de energia elétrica,
manancial de água potável e meios de comunicação mais adequados
comparados com outros·s{tiOs, são Bernardo do Campo é quase que

quandO
natural

mente eleito para sediar a indústria mec;nicae montadora, grande consumi
do~a desses recursos e de mãO-de-obra, supostamente dispon{velna própria
região para o primeiro per{odo.

Definido o s{tio, o capital estrangeiro passa a agir imediatamente, reser
vando g~andes extensões de terra aO longo da Via Anchieta, preferencial
mente próximas aos acessos transversais, e inicia a implantação de suas
subsidiárias.

J

I.
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são Bernardo do Campo e a industrialiação local

Até o final da década de 40, embora o conturbado processo de desenvolvimento
por que passa a regiao, fica muito clara a vocação para o setor secundário,
dada a inadequação f1sico-geográfica para outras atividades em escala repr~
sentativa.

° clima e o solo são impróprios para a expansão do setor primário, liínita-do
também pela pOuca extensão territorial do Munic1pio (434 km2), cujascultu

, ,ras tendem, como ja demonstrado, a diminuir com o passar das decadas, exce
ção à hortifrutigranjeira e a criação de aves para corte, estimuladas pela
imigraçao japonesa, que forma um núcleo de tecnologia avançada nesse setor.

Com relação ao setor iteróiá:i-io, são· Paulo assume esse papel com influ~ncias
i ,

permanentes desde o tempo do Imperio quando, ao transformar-se em entronca
mentodas vias de comunicação, , ~passa a centraliza~ Os negocios da regiao su
des te , formando um centro de ofertas que atrai tOd,t;!a demanda regional.

;1

Desta forma, ,o processo industrial que desponta ~m meados da de cada de trin,
ta assume 'agora caracter1sticas bem definidas, com plantas especificamente

I
organizadas .para essa finalidade, a formação de uma classe trabalhadora assa
lariada e a geração de pequenos excedentes acumulados no estágio pré-indu.§.
trial, cujos investimentos obedecem

\

'"tres fatores primordiais para a selea
ção das atividades desenvolvidas:

\
\regionaisa) as caracter1sticas

b) as tradições e conhecimentos artesanais dos imigrantes;
em termos de recursos naturais;

c) as necessidades do mercado consumí.dor local e de Sao Paulo.

,
I,

"
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A _

Desenv~lvem-se assim, com grande enfase, embora nao exclusivamente, as
atividades

.àno 195Q

Sub-setor nº deempresas % do péssoal % da populaç~o
instaladas ocupado no setor economicamente ativa

" '

'~:,t,::, , 36 19,5moveis 46
textil 15 31,5 17

- _.
minerais nao
metálicos 31 10 5,5

Indicadores com base nos quadros XXVII e XXXI

No global, a indústria de transforç~o emprega 33% da populaç~o economica
mente ativa, com um valor de produç~o que corresponde a 67% do total do
Mmic1pio.

'" r" ~I.,.
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i
A instalação da indústria multinacional

A instalação do capital estrangeiro, em meados da década de 50, promove ru~
tura no padrão tradicional de evolução, na medida em que grande parte dos
pilares de sustentação são apoiados em fatores estranhos a cidade pois, são
de origem externa: o capital e a tecnologia aplicados; as matérias primas;
a mão-de-obra, todos vindos de outros sitios do pais ou mesmo do exterior.
Também o mercado consumidor visado é muito amplo.

Afinal, a cidade é eleita não SÓ por sua infra-estrutura mais adequada, mas
por permitir tal integração, da qual, por interesses claramente localizados,
participam as demais esferas de interferência: a União, o Estado e a Admi
nistração local.

A União, com uma visao eminentemente economicista, interessada num processo,a base do capital externo que ajudaria a recolocar o pa~s na trilha desen
volvimentista, rebOcando o capital nacional e diminuindo a dist~ncia tecno

J
, ,-logica que separa opa~s das naçoes mais desenvolvidas.

o Estado, seguindo a mesma politica da Uniao e visando também uma maior re
ceita, através do Imposto de Circulação de Mercadorias - ICM, que aumenta

•..
ria a sua autonomia economico-financeira, o que fatalmente promo~eria refle
xos no aspecto politico.

A Administração Local, empolgada com os "dividendos" financeiros e politi
I
Icos que certamente: adviriam, aceitando, mais do que com passividade, com in

teresse , a interferência, não reivindicando qualquer participação no pr~
cesso, criand0 espaÇO para o inicio de um sistema de rel~ções truncado, em
que o capital multinacional, não respeitando a estruturapolitico-admini~ -
trativa nacional, passa a reportar-se dir~tamente ~ União e, eventualmente
aO Estado, mesmo quando suas reivindicações são de competência municipal, a
quem desconhece senao como o "locus", o endereço de sua planta subsidi~ria.

o sistema resultante, construido a partir da participação de cada um desses
fatores de forma individualizada, caracteriza invasão de elementos estra
nhos à natureza geral da cidade e as consequências no urbano são violentas,
constituindo desafio à autonomia lOcal.

I
I,
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A -coincid~ncia do "momento ideal" para o capital estrangeiro e para a
indústria local

Se o capital externo encontra o seu tempo/espaço ideal para investimentos
- no pa{s, este cOincide com aquele de origem eminentemente local, pois a v~

N , , ,_

caça0 que se articula ja ha anos, como resultante da propria adaptaçao e
,.,

sobrevivencia do imigrante, passa finalmente do , . , .estag~o artesanal pre-~E.
< dustrial para o industrial, em bases sólidas e, como se verifica, irreveE, 's~vel, permanente, embora sua sempre menor representatividade no contexto

global já que, apesar de desmultiplicação em termos de nÚmero de estabele
cimentos, a j,ndÚstria local mantém o mesmo padrão de pequenas plantas ba
seadas na estrutura familiar do imigrante.

j
"11 ~,

Indicadores do setor secundário: atividades de origem local

atividade nQ , média nQ média nº :' média nQ média
"indust empreg indust empreg indust empreg indust emprego, I'

moveis 46 48 83 30 118: 26 142 30
textil 1i

16815 128 19 155 25 185 25
extração prod. !

;miner.nãomet. 31 20 50 20 5,? 51 73 49
partiCipação na ,

"

aEsorção'da 78 % 22.5 % 14 % 10 %mao-de-obra lo-cal

i1950
i

1960 1970 1980

Fonte: quadro XXVII \
\\ ~

progressiva, portanto, é muito mais relativa aoA menor representatividade
, ,'-descomunal crescimento das industrias que compoem o ciclo da atividade au

,.. .,'tomotiva - material de transporte; mecanica e metalurgica do que a uma
eventual desaceleração da indústria local que, a partir de 1960, reestr!!.
tura o seu processo produtivo através de wna nova mentalidade empresarial
e da importação de equipamentos, modernizando as linhas e Os produtos que
se implantam para fazer frente ao novo ciclo industrial que se inicia.
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í
{

indicadores do setor secundário- atividades de origem externa

1950 1960 1970 1980
atividade indust emprego indust emprego indust empreg indust empreg

metalÚrgica - - 16 999 68 7.058 145 17.675
A 6 604 46 6.005 152mecanica - - 22.219

mat.transporte - - 16 16.221 45 41.422 79 37.783

-. .- . ..

particiPa2~0 -
na absor çao da . 0% 62% 72,5% 62%m~o-de-obra lo-cal

Fonte: quadro XXVII

·Mas, se a instalaç~o do capital multinacional como que esconde o capital nacio
J nal instalado na cidade, face a sua grandeza, cria um impasse consequente a e~

.se remonte e que frustra as empresas externas em suaintenç~o de aproveitar a
m~o-de-obra local que, além de sua descendência européia, naturalmente adapta
da a uma tecnologia mais desenvolvida, est~ mais preparada, em termos objet~
vos, pelo próprio processo de desenvolvimento industrial local, para absorç~o
em suas linhas montadoras.

~ I IO deslocamento nao: ocorre, sequer nos nlveis minimos esperados.
Não agora quando finalmente se consegue atingir um intento perseguido com 'tan
.to esforço e por tanto tempo. Mesmo os trabalhadores menos profissionalizados
nessas atividades n~o as abandonam, tanto porque a elas se ligam por laços de
origem e tradiç~o,· além daqueles espec í.f.í.camerrte profissionais, quanto por ha
verem habituado-se a um padr~o que não comporta o estilo mais rlgido que as no
vas empresas adotam.

Além desses, outros fatores contribuem para a relut~ricia, como a raÇa,
to de extrema valorização por parte do imigrante europeu, aguçado nesse
do pós-guerra,face as rivalidades geradas.

elemen
Iperl~
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-Nao que a mao-de-obra local seja suficiente para, aO longo do tempo, suprir
a crescente demanda e evitar a deflagração do movimento migratório interno
em maSSa que se segue. O que se busca nessa fase inicial, em que as mOntado
ras instalam pequenas. plantas, é uma produção limitada porém de elevada qua
lidade, visando mais a viabilização prática do mercado nacional - um Marke
ting de produto - do que propriamente lucro, dai a necessidade de uma mao-
-de-obra pronta e qualificada.

~. , ~Se o remonte naO tem capacidade para evitar o fluxo migratorio a regiao do
A.B~C., portanto, torna~o eminente, promovendo um grandioso deslocamento de
massas populacionais, pois das pequenas plantas inicialmente instaladas as
empresas pas~am rapidamente a grandes complexos em que se agregam, como mo
tivadores, as próprias exigências governamentais levadas a efeito através
do Grupo Executivo da Indústria Automotiva - GElA, de um progressivo indice
de nacionalização.

Nao havendo o aproveitamento direto des.ses recursos humanos mais eapec í.aIj.
zado s , o capital externo adota uma forma indireta " incentivando as pequenas

ioficinas regionais ~ produzir auto-peças, equipamentos e ferramentas, o que
facilita o acompanhamento dos indices exigidos, aiém de permitir os niveis
de produção programados, estimulando
transformem em organizações de porte

", : I. •a que uma serle demlcro-empresas se
:!

, I ,medio,exigindo tambem mao-de-obra para
as suas linhas de produção - quadros XXVII; XXIX ~ XXXI.

O valor da produçao industrial cresce 54% aO ano,; em média, na década de 50
e 67% aO ano na década de 60 - quadro XXIX. Paralelamente , o pessoal ocupa
do na indústria cresce 22% aO ano, cuja significativa inferioridade, quando

" "'-I' ,comparado com as taxas referente s a'pro duçao , e consequente. ao Lnd í.ce tecn.2.
\

lógico das empresas multinacionais que permite crescente produtividade
per-c apita - quadro XXIX.

A .participação do pessoal ocupado em são Bernardo do Campo, relativa as ati
vidades industriais na Grande são Paulo,q~e em 1950 é de 1,4%, passa a 8.3%
em 1970, enquanto que essa relação aumenta apenas 0,5% e~ Santo André e
1.3% em são Caetano do Sul.
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-A migraçao interna

A an~lise da migraç~o interna brasileira é complexa e, mesmo que fugindo aO
escopo fundamental deste trabalho, podemos apontar, genericamente, como g~

Arador, o sistema economico que, ,polarizando suas atividades .nas metropoles ,
cria um campo de atraç~o sobre as correntes migratórias~

Dentro desta colocaç~o, o processo de industrializaç~o é altamente conse
quente. Dada a simultaneidade com que é instaladO tanto no urbano co
mo no rural, promove efeitos co~tr~rios, embora originados de mesma causa
pois, se a industrialização no campo significa liberação de mao-de-obra, na
cidade ela significa emprego.

Um ciclo é ent~o gerado pela simultaneidade desses eventos, onde a primeira
-passa a expulsar grandes contingentes quesao imediatamente absorvidos p~

la segunda. I
i

. _ ...•.

;1

Na década de 60, a populaç~o total do Estado de sã6 Paulo aumenta em
4.800.000 habitantes e, no mesmo per{odo, a sua população urbana cresce em

II6.000.000 de habitantes. A explicação óbvia dessa ,enorme diferença nas Va
riações é que dentro do próprio Estado a migraç~o :atinge n{veis alt{ssimos,
25% do total das migrações intra-regionais do pa{~i, como consequencia da
desruralizaç~o.

o modelo de desenvolvimento industrial implantado exerce, portanto, fortes
efeitos sobre a distribuiç~o espaCial da populaç~o, fazendo com que a urba
nizaçao se processe de maneira acelerada e caótic~, criando cidades com
grandes populações espraiadas em segmentos de baixa densidade demogr~fica,

.caracterizando traçadOS completamente d~sordenados. Essas características -
espaciais trazem, em contra partida, um encarecimento acentuado. dos equipa
mentos públicos que devem ser implantados em resposta a grande demanda gera
da.

\

\
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Ao iniciar o grande fluxo migratório interno em direçao a cidade, mais pr~
cisamente aOs empregos oferecidos na cidade, a estrutura urbana está
apoiada em um processo de desenvolvimento. tradicional local, dimensionado

, Asegundo seus recursos e necessidades. Um sistema socio-economico equilibr~
do, sem maiores necessidades ou disponibilidades - sem folgas.

o urbano exprime em todas as suas facetas, as suas origens:

- construções simples no estilo rural pobre europeu, instaladas em
grandes lotes mesmo na zona mais urbanizada, aproveitados pará a
pequena agricultura;

- pequenas casas comerciais espalhadas pela zona central;

- equipamentos e infra-estrutura urbanos compativeis com o adensame~
to existente;

- estrutura de empregos apoiada em atividades eminentemente locais,
, ., .principalmente no setor secundario, com lndice de desemprego prati

camente nulo.

Uma comunidade relativamente pequena onde, num sentido menos pessoal, mas
de distinç~o de etnia, todos se conhecem, sendo raras as invasões de ou
tras origens,já que a populaç~o tem seu crescimento apoiado, além da des
multiplicaç~o vegetativa, na IDigraç~o em escala pequena e preponderante de
"or-i.undã!', como s~o conhecidos os italianos' e seus descendentes.

o afluxo de imigrantes atraidos pelos novos empregos é súbito, continuo e
em massa, i.e., em blocos numerosos.
Além de promover elevadas taxas de crescimento:

- 10.8 na decada de 50;
9.3 "
7.7 "

" " 60;

" 70;"

o incremento migratório representa: 73%; 74% e 57%, respectivamente, do
I.

~crescimento total nas tr~s décadas, elevando a média diária de novos habi
tantes advindos de outros sitias do pais e do exterior, de 9 habitantes na
década de 50, para 29 na década de 70 - equivalentes a mais de 7 familias
de 4 componentes por dia (quadro XVI).
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.Depois, enquanto o crescimento vegetativo oferece condiçoes de expectati
~ ,va e programaçao de recursos, ja que os incrementos representam basica

mente os saldos de nascidos vivos, cujas necessidades v~o se desenvolven
do ao longo dos anos, de acordo com o crescimento a partir do nascimento,
o desenvolvimento migratório apresenta características diversas, pois os
migrantes compõem diversas faixas etárias, inclusive crianças e adultos
já na faixa escolar e de trabalho, além de carentes, em sua maioria, de:
alimentaç~o, saúde, habitaç~o, educaç~o etc, n~o dispondo sequer dos re
cursos mínimos para 'os primeiros dias de vida na cidade, até que sejam
encontrados uma moradia e um trabalho.

Embora tendo 'como ,origem direta - local de nascimento - as diversas re-gioes brasileiras:

(1) nasc~ento (2) residência anterior

j ( o) . (%)"
Nordeste

I 14,84 9,94
I} " Sul 4,41 4,17~, i

;/

Exterior 5,85
"

1,73
,Centro-oeste 0,44 " 0,47

:1
Norte 0,24 'I 0,03I'

:'
,

Sudeste 74,22 ;83,66

Total 100,00 ;100,00
Estad9 Sao
Paulo 61 51 72 20
Grande Sao
Paulo 23 98 , 53 27

\
Fonte: (1) Pesquisa domiciliar - SBC - 1974

(2) Censo demográfico de são· Paulo - l~nO

a maioria dos trabalhadores passa antes pela Regiao Su~este,pois agora a
direç~o do fluxo é, em maior proporç~o, inversa àquela determinada por cca
siao da migraçao externa quando, após a chegada aO porto e, seguindo via
gem para são Paulo, podem fazer opç~o por S~o Bernardo do Campo.
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Este fato leva que 83,66% dos imigrantes tenham origem indireta - última
residência - na Região sudeste.

. '

" ~.}~"

r-;'

Os reflexos da imigraçao interna, portanto, atingem todo o A.B.C., mas
são Bernardo do Campo, por sediar a indústria de grande porte, apresenta
aceleração maior, tanto no crescimento populacional, quanto nas complexi-
dades resultantes, o que faz com que, já em 1974, 78,4% da população lo
cal seja natural de outras regiões do pais e do exterior.

O processo migratório faz com que todos os par~metros urbanos sejam, que
brados em questão de 'alguns meses. A desmultiplicação, além dos ( .nJ.veJ.s
,

maximos permitidos, do uso dos recursos de infra-estrutura, equipamentos
sociais, habitação, transportes etc, provocam súbidaqueda na qualidade

~ ,de vida urbana, gerando um clima tenso e de expu Lsao entre as varias cama
das soc.í.aí.s.

A Administração Pública Municipal passa então a tentar suprir as necessi
dades emergentes sem um programa melhor elaborado, até porque impossive~ ,
face ~ imprevisibilidade ~os acontecimentos, com base na transferência -
dos recursos que a empresa multinacional promove através do Imposto de
Circulação de Mercadorias - I.C.M., cuja partiCipação na receita global
é preponderantemente maior.

Indicadores sobre o crescimento médio anual da rede de infra-estrutura.

% anual % anual % anual
,

50 década de 60 década de 70decada de
, 36 15 6agua
esgoto 3Q 27 5
pavimentaçaO - 37 7
ilum. pública 23 '16 6

base no quadro XXI
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í
Os indicadores do crescimento médio anual da rede de infra-estrutura mos
tram as-elevadas taxas nas décadas de 50 e 60, revelando o esforço e~
preendido no sentido de atender a dema~da gerada pela
peito do fato de que grande parte desses trabalhadores,

-imigraçao, a des
por falta de ha

bitação e pelo crescente valor dos imóveis na cidade, busquem resid~ncia
em Municípios vizinhos onde essas oportunidades -saO maiores,apesar de
trabalharem em empresas sediadas em são Bernardo do Campo, formando con
tingentes de diversas origens regionais que diariamente se deslocam para
o trabalho em são Bernardo do Campo, retornando as suas origens ~ tarde.

Mesmo assim, a população flutuante, que se marrtem na proporção média
anual de aproximadamente 65% dos trabalhadores empregados nas indústrias
locais nas décadas subsequentes, constitui também um dos elementos de
significativo consumo da ,infra-estrutura de são Bernardo do Campo pois ,
o períOdO em que permanecem na cidade constitui a fase diária em que Os
trabalhadores expressam as suas potencialidades objetivas e as suas ne
cessidades biológicas e sociais.

. ' ,Um dos setores que sofre malor estrangulamento e o de transporte, obri-
gandO a que as indústrias contratem linhas especiais para mOvimentação
desses agrupamentos ,quando são reveladas as falhas cometidas por ocasião
da implantação de projetos no setor, pois apesar de contar com ferrovia
e modernas estradas que cruzam o seu território de norte a sul, a comuni
cação inter-cidades, no A.B.C., é das mais precárias.

A pulverização desse contingente pelos
I

A.B.C.'e bairros ptóximos de são Paulo
diversos Municípios do Grande-naO impede, no entretanto, ,que

são Bernardo do Campo receba a maior parte, fazendo com que sua popula
ção que em 1950 representa 13% do Grande A.B.C., e 1% da Grande são
Paulo, passe a 26% e 3,4% respectivamente em 1980, enquanto que as pr~
porções relativas a Santo André e são Caetano decrescem no mesmO períOdO
- quadro XV.
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Indicadores sobre a evolução da população no Municipio de são Bernardo do
Campo. '

1950 1960 1970 1980
população 29.295 82.411 201.662 425.602
crescimento médio

'i \ \ anual 10.8 9.3 7.7
.;,,',
~"

base: quadro x:v
_.

O deslocamento populacional consequente aO processo de, industrialização faz
com que a população urbana, de 74% em 1950, passe a 99% em 1980.

Finalmente, como o Estado demorasse para responder pelos beneficios de sua
compet~ticia, o Munic:(piO arca com tais responsabilidades, instal~
do equipamentos como ; escolas de primeiro grau; .posto de .saúde; delegacia -
de polici~; corpo de bombeiros etc, bem como assume a posterior manutenção
desses serviços quando, com exceção do pessoal técnico, todos os gastos
são suportados pelos cof'nes murrí.cf.paí.sv
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·Nova desnucleizaç~o urbana

A ~xemplo do q~e ocorre por ocasiao da instalaç~o da estrada de ferro
e do processo migratório externo, quando compoe com as demais unida
des do Grande A.B.C., uma IIcidade .de cidades 11 , s~o Bernardo está fada
d,o a uma nova desnucleizaç~o urbana motivada por eventos (causas) e,
portanto, consequencias semelhantes.

Os reflexOs da auto-estrada, a repuls~o social e a ausencia de recur
sos com que os imigrantes normalmente aportam na cidade,cOnstituem n2.,·
vos motivadores, incentivando a que esse contingente procure adquirir
imóveis em pontos afastados da zona mais urbanizada, formando centrói

, A Ades socio-economicos homogeneos.

..""" ..•..
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- ,As casas eao feitas geralmente de madeira, cujo ma ter-í.a L mui tas vezes e
cedido pelas próprias empresas interessadas na instalação de m~o-de-
-obra ~s suas proximidades, grande parte do qual tem origem nas embala

... I - Igens dos grandes equipamentos importados'nesse perlodo de expansao flSi
ca industrial.

\~:::
\

Embora a precariedade, não há nesses núcleos maiores semalhanças com as
atuais favelas, senão pela falta de recursos, transitória, e pelasmor~
dias dê madeira, pois Os lotes são de propriedade particular, sendo ra-ras as invasoes~

Os moradores, quase todos trabalhadores assalariados regulares, pagam'
impostos e, tão logo terminam as prestações do seu lote, imediatamente
iniciam a construção de nova moradia permanente em alvenaria. Assim
ocorre com a formação de diversos núcleos que hoje apresentam face urba
na completamente nova, dotada dos atributos urbanos minimos para uma
qualidad~ de vida razoável. .

Assim se refere a esses núcleos o historiador Newton Barbosa.

"As falsas favelas - Existe um hábito arraigado na população de chamar
de favela ao barraco de madeira, e de favelado ao residente em casas de
madeira, sem se aprofundar e .verificar se de fato é favela e favelado.
Na década de 40 a Vila Baeta Neves pOssuia mais de 80% de suas casas
edificadas à base de madeira, sendo que em alguns casos eram encontra
das familias que habitavam Os grandes caixões de pinho em que tinham si
do importados Os carros de Brasmotor e da Varam Motores (nodge e Nash
respectivamente), que transportados para Os lotes recebiam portas e j~
nelas servindo de moradias provisórias, até que o seu proprietáriO ti
vesse meios de edificar melhor. Notar que "o proprietário" e não o fave
lado, porque essa era a situação do mora~or em tal caixote, ele era o
legitimO proprietário do lote, adquirido e pago com o suor de trabalho.
Esse exemplo poderia ser estendido naqueles anos e nos subsequentes as

.Yilas Vivaldi, Marchi, Ferrazópolis, Paulicéia, Taboãb, Planalto e Alvi
nópolis com pequenas variações que não alteram a afirmativa: gra!!,
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de· nÚmero de casas de tábuas em todo o território do MunicípiO. Essas mo
radias eram de fato sub-instalações dentro do contexto geral da cidade ,-mas nao eram favelas nem seus moradores favelados" (23) •

Esses centróides passam rapidamente à condição de verdadeiros bairros-ci
dades, demandando melhoramentos sociais. compatíveis com sua nova realida
de, colocando em cheque a capacidade de atendimento da administração-
local.

Além disso, o afastamento com relação ao centro tradicional exige que'a
expansão da rede de infra-estrutura instalada seja feita através de tro~
cos de alta carga, ociosos em grande parte do seu percurso até atingirem
o segmento a que se destinam, bem como a descentralização dos equipamen-

,tos sociais como escolas, postos de puericultura etc, em multiplas unida
des, to~nando-se uma ação onerosa e pouco produtiva ainda, face às pequ~
nas dimensões e baixas densidades desses núcleos.

- " I -Surge entao, a nlvel municipal, uma primeira tentativa de ordenaçao do
uso do solo urbano através de uma lei de Parcelamento do Solo - 1953
que objetiva a regulamentação dos inÚmeros loteamentos que se espraiam
pela cidade.

Mas, os interesses eminentemente financeiros das empresas , .z'eaponaavea.e
por tais loteamentos e que tentam aproveitar ao máximo a demanda de no
vas habitações gerada pelo processo migratório, conflitam com aqueles de
um melhor ordenamento urbano por parte da Administração MuniCipal, carac
terizando uma opção aberta pela clandestinidade pois, além de.não dese
jar seguir normas que limitam, de certa forma, as divisões de áreas e,
consequentemente, Os lucros visados, essas empresas transacionam com uma
população de baixa renda e desavisada quanto aos seus direitos e aos
procedimentos burocráticos que se seguem para a obtenção de uma- Licença
para Contrução. Decorre daí que a clandestinidade, também no setor da ha
bitação, é crescente.

(23.) BARBOSA, N.A.M. - Subsidios Estatísticos I ~
Prefeitura do Munic. de Sao Bernardo do Campo
1972 - pág. 22
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Alguns anos após, em 1961, a Administração Municipal forma um Grupo de'
Trabalho que, sob a orientação do arquiteto Flávio Villaça, fica incum
bido de elaborar um Plano Diretor Municipal - P.D.M. do qual faz parte
uma Legislação de Uso e Ocupação do Solo Urbano, instituída em 1962.

, , -O sucessO e relativo, ja que o P.D.M. instalado se constitui de uma açao
estanque e isolada " além de limitada à aspectos físicos e arqui tetônicos,
ligados exclusivamente aos projetos dos equipamentos que se instalam e
dos novos arruamentos abertos •.Pouco mais tarde esse grupo de trabalho, . .

e transformado em um Grupo Permanente de Planejamento - G.P.P. com
ideais bem mais abrangentes, visando:

"Um din~ico e continuo planej~ento, que permita o equacionamento racio
nal de todo o equipamento urbano, estabelecendo Planos de Ação a curto e
médio prazos, que definam e programem obras a fim de atingir metas orien-
tadas a atender às reais necessidades da cidade no campo da saúde, educ~

~
çao e recreaçao, juntamente com as de infra-estrutura, tudo em harmonia
com Os planos a longo! prazo regulamentados por leis especificas que ga~,
rantam o desenvolVime'nto ordenado do MunicipiO em termos' de utilização
do solo, circulação e expansão do .mesmo".

I
I'
:1

Mas, embora os ideais abrangentes, e a tentativa j~ de
. "processo de planejamento continuo e que se desvinc,ule

,
lizados, O·G.P.P., subordinado à Secretaria de Obras,

I

jetos aos aspectos fisico e arqui tetô~ico acabando; por

se implantar um
de interesses loca
também vincula .pro

desencadear o ,ha
.bito de se construir equipamentos sociais complexos e sofisticados, in

fluenciados pela retórica desenvolvimentista e pelO carisma de "cidade
rica" que Os reflexos financeiros da. industrialização geram, e que con
trastam violentamente com a precariedade dos núcleos onde são instaladOS.

Além disso, como o processo institucional do planejamento ainda não havia
sido desencadeado à nivel Federal e Est~dual, esse órgão não consegue a~
tecipar-se às ações de orige~ externa, cuj-a ação não vai além de acompa
nhar as complexidades geradas, o que acaba por constituir argumento para a
sua desativação, quando é transformado em simples setor de projetos
rios.

. ,Vla
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CAPiTULO í v - A CENTRALIZAÇÃO DO pODER E A INSTITUCIONALIZAÇÃO
DA AÇÃO PLANEJADA E INTEGRADA DE GOVERNO

A crise do modelo desenvolvimentista e a centralização do poder - os
I .efeitos a Illvel dos centros industrializados

A polÍtica desenvolvimentista nacional incrementada durante a década de 50
desemboca em uma crise de superacumulação, acompanhada de fortes ~pressoes
inflacionárias, veementemente contestada pelos setores nacionalistas.

Tentando proteger-se de uma nova retórica nacionalista o capital multina
cional associado intervém no processo politico, ajudando.a elevar ao poder
a facção de seu interesse, representada por Jinio Quadros.

Imediatamente após a eleição, o novo governo enfrenta intensa pressão exer
cida pelos nacionalistas e refOrmistas, os quais tentam bloquear o avanço
do capital multinacional e associado •

.Procurando resolveras contradições do regime, o novo governante renuncia,
esperando a sua recondução ao poder por aclamação popular, o que permiti
ria a necessária ampliação de poder, possibilitanto o enfraquecimento das
contradições geradas.

A manobra não é bem sucedida e as condições com que o Vice-presidente Joao~..., ,Goulart assume o g~verno nao sao favoraveis no sentido de que ele desenvol
I

va um programa nacionalista e distributivista , como era sua proposta.

A assimetria entre o poder econômico exercido pelo capitâl multinacional e
associado, e o poder poli tico desse grupo, desarticula o aparelho
mental, cuja tecno-burocracia segue ainda-principios herdados do
Kubistschek.

governa
Governo

I.
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Assim, se durante a década passada a industrialização configura um ciclo
de acumulação cuja expansão é fruto da solidariedade entre Estado, Empr~
sa mu1tinacional e Empresa nacional, a depressão representa o esgotamen-
to d~sse modelo pOlitico-econômico, quandQ rompem-se as regras do pacto
de. dOminação que o sustentam.

Verifica-se, a partir dai, uma acentuada queda nas taxas de crescimento,
caracterizando um momento de paralisia, levando.a uma nova cOnfiguração
do sistema polltico nacional.

O.golpe de Estado que emerge dessas contradições em, 1964, é apoiado pela
classe média, que se posiciona favorável ao modelo desenvOlvimentista, -
pois os investimentos do capital transnacional e associado visam a produ
ção de bens de consumo ajustados ao mercado consumidor, cujo retraimento
significaria um rebaixamento no padrão de consumo dos segmentos médios-em ascens.ao,

-" AAgravando'a situaçao polltica, o pals entra em grave crise economica,
ocasionada pela elevada divida externa que alcança a casa dos tr~s bi
lhões de dólares e pela inflação ~ue atinge a taxa anual de 80 %.
Deposto João Goulart, o espaço politico passa a estar totalmente aberto
à penetração do capital multinacional.

De 1964 a 1980, a estrutura do poder politico no Brasil não apresenta
alterações significativas. As oscilações no uiveI da repressão não carac
i;erizam mudança no bloco do poder mas apenas avanços e retrocessos do, .processo pOlltico.

o governo que emerge do movimento pOlitico-militar trata de enfrentar as
adversidades econômicas através de um programa configurado como· Plano de
Ação Econômica do Governo - PAEG, que indica como problema central a ace
1eração da taxa de inflação cuja tend~ncia, se mantida, atingiria à pr~
visão de 114 % no final do ano de 1964.
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j
I

A terapia·a curto prazo recomendada durante o Governo Cas~:lo ·Branco, im
plica na mobilização dos instrumentos clássicos de estabilização, como
eliminação dos subsidias para ó setor público, diminuição do déficit or. . .

çamentário, contenção da escalada dos salários etc.

A esse conjunto de providencias voltadas para o combate à inflação, o
PAEG soma proposiçoes que pretendem solucionar as questões a longo prazo,
onde a linha maior de preocupação·é o estimulo à poupança privada, cujo

,volume, insuficiente, e identificado como o problema crucial do cresci
mento econômico.

A formação e mobilização dessas poupanças exige uma reordenação do siste
ma financeiro e medidas que tornem mais atraente o investimento externo.

No bojo da reforma do Mercado de Capitais sao criadas instituições esp~
cializadas como o Banco Nacional da Habitação - BNH em 1964. Essa insti
tuição é amparada por recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
criado em 1967, destinados a estimular o setor da construção civil •

.Simultaneamente é também reformada a Lei de Remessas de Lucros, conceden
do aó capital estrangeiro generosas condições de expatriação de rendimen
tos.

A série q.e Emendas Constitucionais promulgadas a seguir, instala um sis
·tema de elevada centralização politica, econômica e financeira nas mãos
da União, com efeitos contundentes para os Estados e Munic1pios que, sem

I

autoridade politic~ e recursos financeiros, ve~m contestada a sua autono
mia de forma jamais antes encetada.
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A Administração local e os efeitos da nova conjuntura

Se o modelo desenvolvimentista da década' anterior promove um considerável
aumento dlilscomplexidades urbanas da c:i,.daclede são Bernardo do Campo, _
através da industrialização e do consequente fluxo migratório, também pe.E,
mite uma elevação da carga de recursos financeiros que ajudam na solução
dos problemas emergentes, contribuindo inclusive para a geração
imagem de abastança.

de uma

Com as novas medidas consequentes ao novo modelo que se implanta a partir
de 1964 porém, a situação econômica, financeira e social sofre revés', _
pois, a par de se intensificarem os prob Lemas, as finanças pública~ en
tram em acentuado dec11niO, embora camufladas pelo processo inflacionário
crescente.

Indicadores. sobre a evolução da receita pública em S.B.C.
(o-s 1.000)

,
% % %

~
1950 anual 1960 ama.L 1970 anual 1980

ba - -=-- -==--

nominal 5 57.1.8 479 71 102.471 ~6 4.413.430
real
lva10res de 19801 2..4,.290131~7 1381.11,2 20 2.355.808 6.5 4.413._4~
base: quadro XXXIX

Observa-se que as diferenças entre as taxas médias anuais de crescimento da
receita local a valores nominais, e 'aquelas referentes aos valores reais a
preços de 1980, são consequentes do processo inflacionário, que camufla a -
verdadeira expresão dos recursos gerados, sempre decrescentes à medida em
que se avança no tempo.

,,- .,
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Por outro lado, o agravamento dos problemas que se enfrenta desde' a in~
talação do capital estrangeiro e a absolutaaus~ncia de uma antevisão
das interfer~ncias externas e das complexidades resultantes, não modifi
cam o princIpio de enfrentamento dos problemas com base apenas no "ele-
vado" vol].llIlede recursos financeiros g~radospela industrialização.

Além da clara inconsci~ncia no que diz respeito ao crescimento real ne
gativo da capacidade de recursos, contribui para essa postur? o fato de
que a reserva para novos investimentos no per{odo imediatamente apos o
advento da industrialização, é significativamente maior que aquela ne

" -cessaria a manutençao dos poucos equipamentos sociais e da infra-estru-
tura existentes, não revelando ainda as crises que adviriam com as co.!!,

inflacionárioI , Nt~uas altas taxas migratorias, a aceleraçao do processo
e a centralização dos recursos por parte do Estado e da União.

j
I
lf

A instalação desordenada de benefIcios públicos inverteria rapidamente
essa relação, fazendo com que a proporção entre as duas variáveis que
em 1960 é de 30 % custeio (apenas 12% para pessoal) e 70% investimento,
passe a 80 % custeio i(aproximadamente 80% peasoa l.)e 20% investimentos .'>

I
em 1980.

;!

"
O princIpio paternalista adotado para implantação ;~e melhoramentos plí-

blicos e concessão de benefIcios a uma população é~tremamente carente e
dependente da ação do governo, também começa agor~ a mostrar o elevado
"-onus financeiro pois, como salientado, a par de atender a demanda da
sua compet~ncia,
tado e da União.
p~ já dispende

o Munic{piO deve arcar com aquela da compet~ncia do Es
,Na segunda metade da decada de 70, Sao Bernardo do Cam

aproximadamente 6% da sua receita com serviços de res
ponsabilidade de outras esferas.

\
\

'Paralelamente, aprende-se também que Os melhoramentos em um centro in
dustrializado à base de empresas de.gra?de porte não podem ter as mes
mas dimensões que aqueles para uma comunidade não excessivamente indus
trializada com mesmos par~metros urbanos,' pois há a necessidade de um
super dimensionamento tanto da infra-estrutura qUanto dos equipamentos-
sociais, coerente com a demanda dessas empresas e inclusive' da população
flutuante que elas promovem.
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•...
A criaçao do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - F.G.T.S. e do Banco
Nacional da Habitação - B.N.H., representam novo estimulo ao crescimento
da população da cidade.

Com 6 F.G.T.S. ·as empresas modificam a polltica de recursos humanos que
não permitia a permanência de empregados em seus quadros por per{odosupe
rior a alguns poucos anos já que, além de a legislação anterior prever
participação nos lucros após 10 anos .consecutavo s de trabalho, as indeni

...., ....
zaçoes obrigatorias quandO da demissao, prejudicavam o planejamento fina~
ceiro, diminuindo os lucros. Depois, como os dissídios são controlados p~
lo governo, a rotatividade pode ser mantida a niveis relativamente baixos
agora.

A· diminuiçao da rotatividade programada, e a maior facilidade para aquisi
.... , ,

çao da casa propria nesse per~odo em que a escassez de moradias promove a
- ,. I ,elevaçao dos alugueis a ~veis insuportaveis, faz com que grande parte da

populaç~~ flutuante procure. fixar residência definitiva nas proximidades
das empresas, aumentando o fluxo migratório em direção à cidade e as com
plexidades urbanas resultantes.

Indicadores do movimento de construções residenciais licenciadas.

1967 1970 1975 1980
,..

residencias 2.725 3.339 5.073 9.970licenciadas
m2 266.021 435.457 530.714 966.386
m2/unidade 97.60 130.40 104.60 97.00
licenças/dia 7.5 9 14 27

•....Fonte: Seçao de PesqUisa e Banco de Dados - PMSBC

.Os nÚmeros, embora expressivos, não revelàm o crescimento real do setor da
habitação pois o índice de clandestinidade resultante da fase inicial pr~
cária dos imigrantes, leva a que estes adquiram lotes em áreas menos valo-

~Í'izadas, embora não aprovadas, que não permitem a regularização dos
. , ....veis, atingindO, segundo a Prefeitura do Munic~pio de Sao· Bernardo do

po, 20 % das construções existentes e cadastradas nesse período.

. ,1.nlO

Cam
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Apesar da legislaç~o existente que regula as partições de terras e da cria- ,çao, e~meados da decada de 70, de uma Comissao para tratar das irregulari
dades' urbanas no que concerne aOs arruamentos e loteamentos abertos, no
inicio da década de 80 existiriam ainda mais de 150 núcleos irregulares na
cidade.

As 18.200 unidades habitacionais existentes em 1960, passam a 39.858 em
1970 e 97.800 em 1980, o que significa um crescimento de 8% a.a e 9% a.a.
respectivamente nas duas décadas (quadro XIII).

péralelamente 305 novas indústrias passam à operar no MunicipiO na década
de 60 e 510 na decada de 70, elevando o nÚmero de estabelecimentos indus
triais para 1.099 em 1980, e a populaç~o flutuante de 18.000 trabalhadores
em 1960, para 80.000 em 1980 - 7.7% aO ano •

.'O estrangulamento da capacidade de acompanhamento das complexidades resul
tantes de um crescimento desmesurado, somado às repercussões do . (.prlnclplo
paternalista e da falta de vis~o prospectiva, fazem com que j~ no final da
década de 60 evidencie-se a necessidade de uma aç~o organizada, planejada,
que priorize os investimentos.

Os recursOs s~o limitados tanto pela po11tica centralizadora quanto
processo inflacion~rio que, se de um ladO amplia os custos, de outro

pelo-nao
permite que estes sejam repassados a uma populaç~o extremamente carente, o
que leva a uma diluiÇ~O ainda maior da capacidade geradora, nao mais permi

I· . ,-tindo a postura eminentemente emplrlca adotada ate entao.
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A instalàção do planejamento municipal:

Embora as tentativas anteriores, de instalação do planejamento a nivel mu

~h~,'
'.\ .. ~' ..'

-nicipal em Sao Bernardo do Campo, como a Lei de Parcelamento do Solo em
1953; o Grupo Permanente de Planejamento em 1962, e a Lei de Uso e Ocupa
ção do Solo também em 1962 (são Paulo a implanta somente em 1972), estas

( -,se revelam infrutlferas pelas razoes ja expostas.

Depois, a nível mais abrangente, novas tentativas seriam feitas no senti
do não somente de institucionalizar o processo do planejamento nas v~rias
esferas mas também de que esse processo fosse conduzido segundo um vetor
comum que integrasse a ação global de governo.

Em 1940 a Lei Federal 4.320 estabelece a obrigatoriedade da elaboração de
planos trienais, cuja regulamentação é promulgada somente em 1969 através
do ato complementar nQ 43, quando ,

e instalado o Orçamento Plurianual de
Investimentos - O.P.I., visando a priorização e comunalidade de ação das
três esferas.

A aus~ncia de fiscalizaç;o do cumprimento desse estatuto segundo os
ideais pré-estabelecidos, a possibilidade de alterações anuais dos
O.P.I.s., e outros fatores ainda, como a incapacidade de previsao da in
flação que inviabiliza as propostas e as constantes mudanças das politi
cas e dos programas de governo, levam a que essa exig~ncia se transforme
em mero entrave burocr~tico, cujas determinaçõ es -saO cumpridas apenas
pró-forma, sem maiores preocupaÇoes com a vinculação das propOstas a pro
·jetos efetivos e com sua integração àquelas das demais esferas de governo.

Em 1967 a lei Orgânica dos Municipios vincula a concessão de auxilio fi
.nanceiro ou empréstimos aOs Municipios, .~ exist~ncia de um Plano Diretor,de Desenvolvimento Integrado - P.D.D.I. que, conforme. demonstrado no cap1:.
tulo I, subordina o processo do planejamento a outros interesses, eviden

.' .. -b í.ando+ae a tend~ncia de se "planej ar" por recursos e não peLos verdadei
ros ideáis desse processo, o que conduz a prójetos especificos e localiza
dos que não permitem sequer à solução dos problemas delimitados, promove~
do novos desequilibrios.
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Apesar do insucesso d~sses institutos em desencadear o processo integra
do do. planejamento de forma abrangente e permanente, é inegável que. .

eles proniovem a sua necessidade também a nivel municipal, o que se faz
sentir Jogo após a sua estruturação a uiveI federal e estadual.

Em 1973 a Prefeitura do Munic1piO de são Bernardo do Campo decide pela
criaçaode uma Secretaria d~ Planejamento e Economia - SPE, visando
priorizar, viabilizar e compatibilizar o programa de governo a capacida
de de alocação de recursos, sensivelmente diminuída agora em função dos
fatores expostos.

Também fazem parte do ideal da sua criaçãc,a integração efetiva da ação
do governo local àquela das demais esferas,e a adequação dos procedime~
tos visando a obtenção de recursos para Os grandes projetos propostos.

Paralelamente, espelhando-se na conduta do Governo do Estado e da Uniao,
promove a instalaÇ!ão de diversas empresas de capital misto, como forma
de agilizar e desburocratizar a ação de governo, quando são criadas:

J
-, PROSBC - Progresso de Sao Bernardo S.A. - Empresa Holding

Objetivo: Fixar diretrizes e executar projetos estabelecidos pela
SPE, de acordo com o programa de governo, bem como outros, sO
licitados pelo setor privado.
(Lei Municipal 2052 de 06/07/73)

I,
PROTUR - Turismo de são Bernardo S.A.

,.;,
Objetivo: A promoçao do turismo industrial na cidade

(Lei MuniCipal 2052 de 06/07/73) ,

PROSERV - Promoção de Serviços de são Bernardo S.A.
Objetivo: Formar, treinar e espeCializar recursos humanos para emprego

na Administraçao PÚblica e nas empresas privadas da região.
(Decreto 3792 de 05/03/74)
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PRODASB
í _

t- Processamento de Dados de Sao .Bernardo S.A.

Objetivo: ·Processamento eletrônico de dados para a Administração
PÚblica e para as empresas privadas da região.
(Decreto 3789 de 05/04/74.

-PROCAP - Casas Populares de Sao Bernardo S.A.

Objetivo: A construção de casas populares para financiamento a
população de baixa renda.
(Lei 2138 de 05/09/74).

Como fica claro através dos objetivos estabelecidos, além.de desburocrati
zar e agilizar a ação do Governo local, essas empresas são criadas visa~
do uma rentabilidade tal que eliminasse,ou pelo menos diminuísse sensivil
mente, os gastos da Administração PÚblica com obras, pessoal etc.

Após a instalação da Secretaria de Planejamento e das empresas de capital
misto, a Administração PÚblica Municipal encomenda .•.

a nova estrutura um
Plano de Desenvolvimento Integrado de MunicípiO -:-P.D.I.M. (Lei Municipal·

.2271 de 18 de janeiro de 1977).J
O P.D.I.M. deveria constituir-se de um documento que consolidasse um dia~

I InOstico e propostas abrangentes para todas as areas de atuaçao, e que se
coadunasse com o Programa de Governo, compreendendo um Plano Plurianual-

• I •de Investimentos assentado em bases reais e vlavels, como um instrumento
integrado de grande alcançe e longo prazo.

Vários seriam Os fatores que fariam com que a tentativa de instalação do
-processo permanente de planejamento integrado municipal nao lograsse exi

to.

- A sua posterioridade à instalação das empresas de capital misto permiti
ria que estas ·passassem a atuar desvinculadas dos ideais quando da sua
criação, agindo como elementos isolados e independentes.
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i

-- Os proj etos aao encomendados a empresas privadas, apresentando pr~
postas'muito aquém da realidade final:lceirae SOcial' do Munidpio que,

. , -sem maiores recursos e Ja em processo crescente de endividamento, nao
comporta investimentos de tal envergadura;

- Os'financiamentos oferecidos através de órg~os vinculados aO GOverno
estadual e federal, n~o admitem sen~o projetos setoriais de pequeno po~
te, constituidos de obra ou conjunto de obras especificas, que n~o se
coadunam com um programa de abrang~ncia global;

- Como o programa e os planos levassem muito tempo para serem elaborados,
,o P.D.I.M. é entregue somente no final da Administraç~o que o encomen

-da, comprometendo a sua execuÇao;

,- Ao constituir-se de um plano de longo prazo, porem detalhista, acaba
por transformar-se em um impositor de aÇões previamente definidas, in
viabilizando a sua adequaç~o aOs programas das Administrações
quentes, impondo-lhes as suas determinações;

subse

J.

, . ,Visa muito o meio flsico-espacial, atraves do qual tenta resolver as
complexidades sociais emergentes, n~o apresentando alternativas que co
locassem o cidadão em evidência, quer através da sua participaç~o na de
finiç~o das prioridades, quer como objetivo central da sua aç~o;

- Ao não integrar-,se aos planos das demais esferas fica merce de sua
- 1aÇaO, transformando-se em um instrumento isolado e sem grandes proba-

bilidades de sucesso.,

Os fatos subsequentes a deflagraç;o de todo esse Sistema evidenciam
com propriedade as criticas/pOis as. suas consequências comprometem as
finanças e a ação de governo por tempo que excede a década de 70.
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I, ~Em 1973 e -institucionalizada a Regiao Metropolitana da Grande são Paulo,
composta por 37 Municipios e, em 1975 é instalado o Sistema de Planej~
mento e Administração Metropolitano visando a coorden~ç~o e ~operaÇao
do planejamento· integrado do desenvolvimento econômico e social regional.

Porém, o principio administrativo limita a participaç~o dos Municipios
que não conseguem fazer valer Os seus ideais, condicionando-os a meros
espectadores das decisões tomadas de cima para baixo, levando a que es
tes se sintam desestimulados a uma maior participaç~o.

A n~o participaç~o conduz a uma ampliaç~o da dominaç~o por parte do Esta
do que, aproveitando-se da situaç~o precária dos membros componentes e
da indefiniç~o no que concerne aO "peculiar interesse", passa a absorver
todos os serviços de compet;ncia local como água, esgoto, transportes
etc, através de grandes empresas estatais.

À desse procedimento, ~ implementadas diversas leis que condicionampar saO
o uso do solo também_ sem a participaç~o dos Municipios atingidos, ger an

J do novas complexidades:

-- Lei 898 de 18/12/75 - Proteç~o dos Mananciais
- Lei 1817 de 27/10/78 - Zoneamento Industrial

Lei 6766 de 20/12/79 Parcelamento do Solo Urbano

A centra1izaç~0 ad~nistrativa desintegrada faz com que sobre muito pouco
!

espaço para que a Administraç~o Pública Municipal intervenha no processo'
.de desenvolvimento.'local já que, além da diminuição dos recursos financei
ros, restringe-se a capacidade de prestaç~o de serviços e de fiscalizaç~o.

Também é aumentada e complicada a burocra~ia,pois a falta de interaç~o en
tre a Administraç~o Municipal e a da Regi~o Metropolitana n~o permite se
quer que a populaç~o e os investidores, mesmo pequenos, sejam informados
dos procedimentos globais para implementaç~o de projetos na cidade, o que
geralmente provoca problemas insolúveis.
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I

Por outro ~do, a quebra da tradição de implementação de serviços e fis
calização por parte da administração MUnicipal não I

e imediatamente ab
sorvida pela população" que responsabiliza o Governo local por todas as
faltas, levando-o a assumir o ônus da inefici~ncia e, consequentemente,
à descredibilidade.

A atuação do Governo local no final da década de 70 seria desastrosa
pois, a par dos desencontros promovidos pela criação das empresas de c~
pital misto antes que o P.D.I.M. fosse implementado, outros ainda ocor
reriam face à centralização politica e administrativa a nivel estadual.

A atuação isolada e concorrencial dessas empresas, com orçamentos fora
da compet~ncia de fiscalização por parte do legislativo, permite a co~
'rupção e a improdutividade , fazendo com que os défici ts sejam compens~

J , ' Idos por recursos publicos e por constantes emprestimos junto a organi~
mos nacionais e internacionais~

Também, os poucos projetos implantados nesse periodo não logram ~xito,
I •transformando-se em verdadeiros sangradouros das finanças publlcas.

Em 1974 (Decreto 3985 de 28 de agosto), a Administração Municipal, atr~,
vés da PROSEe, cria o Parque Industrial dos Imigrantes, visando a acomo

N, ,daçao do excessivo ,numero de empresas de porte medio localizadas na ' zO
na urbana da cidade, bem como outras que viessem a instalar-sé no Muni

I • I f'ClplO, em area afastada, projetada e adaptada para essa inalidade, pr~
xima ao traçado da Rodovia dos Imigrantes.

Mas, a Lei de Proteção dos Mananciais, elaborada quase que simultanea
mente,' inviabiliza esse proj eto em grande parte, depois de muitas em

. ,presas Ja terem adquirido áreas e mesmo instalado suas plantas, g~
rando polêmica não resolvida até os dias atuais.
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Ainda em 1974, a lei Municipal 2143 de 13 de setembro autoriza a contra
tação de empréstimo junto aO Fundo de Desenvolvimento Urbano - F.D.U.,
para pavimentação de diversas avenidas ,no Municipio, tendo como unidade

,financeira e intermediária o Banco do Brasil S.A., no valor nominal de
Cr$ 59.630.000, correspondente a 15% da receita global anual.

Em 1975, novo empréstimo é contratado junto ao F.D.U., no valor de
Cr$ 139.500.000, cor:respondente a 25% da receita global desse periodo.

Em 1976 é contratado financiamento junto aO CURA - Comunidade Urbana pa
ra Recuperação Acelerada, para a instalação·"qe infra-estrutura em
cleo isolado, no valor de Cr$ 123.153.238, correspondente a 17% da

, ,ceita global do perlodo.

,nu
re

A par disso, como as instituiçoes financeiras internacionais ofereces
sem melhores condições para financiamentos em dólares, diversas ope
rações sao realizadas através da PROSBC, ultrapassando a casa dos 40
milhões de dólares, correspondentes a 70% da receita global.

f de'Essas operaÇoes comprometem as inanças municipais por mais de duas
cadas à frente.

o fracassa do P.D.I.M. em ordenar e integrar a Administração Municipal,
bem como dirigir prioridades através das empresas de capital misto, le
vam a que o Governo que assume em 1976 desconheça o plano elaborado e
desative todas as empresas, exceção a HOlding, cuja desativação depen-
de da solução para os financiamentos contratados.

Para tanto, são promovidas renegociaçoes das dividas com aval da Prefei
,tura Municipal, a taxas ainda mais aviltantes, o que leva a novos finan
ciamentos e a diversas antecipações de receita através do Banco do Esta
do de são Paulo S.A.
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Ao final da década de 70, encontramos o MunicipiO afogado nas complexi
dades resultantes de um "desenvolvimento" por demais acelerado e na

,incapacidade de sequer acompanhar esse processo, agora, atraves de SO
luções compativeis.

Mesmo que tendo investido maciçamente em infra-estrutura e equipame~
tos sociais, há car~ncia não somente de novos beneficios como de manu
tenção daqueles existentes,e a precariedade urbana aumenta assustadora
mente.

A sub-urbanização revela-se em todos Os segmentos urbano~. Os núcleos
favelados, ~existentes até o final da década de 50, e que no final da
década de 70 comportam já 5.552 habitantes (2,7 % da população),pa~
sam a 46.036 habitantes em 1980 (10 % da população) e 73.044 habitan -
tes em 1983 (14 % da população) - quadro XXXIV).

Ressalta-se ainda, o fato de que esses .indicadoresnao abrangem ,
areas

também precárias, po~ém sem as cara~teristicas furidamentais da favela.

ISegundo levantamento da Prefeitura local, o contingente favelado, som~
I'

do àquele em vias de passagem a esse nivel, ultrapassa dois quintos da
. I'população total que, em sua maioria abso Iuta, conat.í tui classe de ren

da média baixa.

\

\
\

\
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\
\

\
\

, -:
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, .

são Bernardo do Campo - final da década de 70, inicio dos anos 80

Como todo o pais,a cidade revela agora os efeitos da falta de ~xito da po
1itica econômica implantada a partir do inicio da década de 60, e do novo
pacto Estado-Capital visando a sustentação desse modelo, que atinge o
seu ponto critico com o primeiro choque da crise do petróleo deflagrada
entre 1973 e 1974.

Nesse periodo a economia sofre revés, retrain~o-se a produção industrial,
o que provoca o desemprego e a diminuição dos recursos provenientes.

° valor adicionado no Municipio, de 730 bilhões de cruzeiros em 1976, pa~
se a 888 .,bilhões em 1979, a de spe i to de uma inflação de 168% nesse perio

, , , -do, crescendo negativamente a partlr dal, ate atingir 732 bilhoes em 1982.

° pessoal ocupado na indústria que em 1975 corresponde a 35% da população
- % ' ,d.e Sao Bernardo do Campo, cai para 29 o em 1980 , enquanto que o numero me

rdio de empregados por unidade see1eva de 98 para 113 no mesmo perlodo
(quadros XXVII e XXIX), indicando que, ao mesmo tempo em que ocorre, desem
prego, diminui o crescimento do nÚmero d~ empresas e aumentam as fusões e
transfer~ncias de várias unidades para outros sitios.

A evolução da produção da indústria automotiva, que apresenta crescimento
superior a 20% no periodo 72/74, cai para 2,7% no periodo 74/75. Nesse
mesmo periodo, a.evo1ução do pessoal ocupado cai de taxas equivalentes a
8% a. a., para 0,5% a s a ,, respectivamente.

Passado o primeiro impacto porém, a indústria local aprende a anular e
mesmo a tirar proveito da crise. A liberação dos preços no mercado nacio

'. na1 permite que esta alcance os mesmos rendimentos com menores custos de
produção, consequentes à redução dos investimentos com instalação, equipa
mentos, pessoal etc.



135.

í
o valor da produção industrial em Sao Bernardo do Campo que apresenta
crescimento médio anual de 50% no per{od070/75, passa a 59% no per{o
do 75/80 {quadro XLIII).

A nova pol{tica adotada pelas empresas permite uma elevada rotativi-
,

dadeçatrravea da qual conseguem praticamente anular os efeitos dos dis
s{dios coletivos_

o decréscimO do valor real dos salários leva à movimentação das clas-
ses assalariadas, cuja reação por parte da "indústria,além daquelas
consequentes ao pacto com o Governo Central, é a descentralização f{
sica, principalmente das atividades de ponta, para outras cidades do
interior de são Paulo, onde nao existe a exper-í.encf.asdridf.ca.L,anu Lan
do parcialmente a ação da classe em são Bernardo do Campo e demais Mu
nic{pios do A.B.C.

Finalmente, ... exportação motivador parao incentivo a consti tui novo o
crescimento da produção. Mas, mesmo que o seu valor cresça 21% a.a.

.\. , I 75/80 (de US$ 2.926.727 em 1975 para US$em media no per~odo
·7.697.393 em 1980), a isençao do I.C.M. pela União "não permite que
sejam repassados recursos aos Estados e Munic{pios.

Esses fatores, aliados a continuas modificações na redistribuição do
I.C.M. que penaliza sempre os Munic{pios produtores, diminuem ainda -
mais a disponibilidade real de recursos, não sobrando outra alternati

- I jva senao o contmu? endividamento que o mercado financeiro internacio,
nal estimula, através de taxas de juros e correção mais baixas que
aquelas do mer'cadolnac í ona L para, logo após a expansão da colonização

.•.
economica, fazer com que retornem a uma aceleraçao que praticamente -

~ ,inviabiliza o seu pagamento, senao atraves de novos contratos.

A receita pública em dólares, que na década de 60 apresenta um cresci
mento de 24% a.a., tem seu crescimento diminuido para 12% a.a., na dé
caâa de 70 (q11adro XLI).
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Paralelamente, a divida de US$ 41.219.968 que em 1976 corresponde a 69%
da receita municipal passa a US$ 52.709.908 em 1981, o que correspond~
a,73% da receita global. Em 1982 o seu valor já ultrapassa a receita
anual em 17%.

Finalmente, a participação do Municipio na receita global produzida em
seu território, de i2% (28% Estado e 60% União) em 1975, passa a 10%
(26% Estado e 64% União) em 1980, e aproximadamente s% em 1983.

No final da d~cada de 70, iniciO da d~cada de 80, mais um projeto de
,grande envergadura e implantado pelo governo estadual, sem quaisquer en

tendimentos, mesmo a nivel de impacto, com a administraçao local, e que
tem o território da cidade como espaço ocupado para a sua instalação.

A Rodovia dos Imigrantes, como é denominado, corta o território em mais
duas fatias no sentido NQrtejSul, afastando-se do centro mais urbaniza-
do da cidade, cujas consequ~ncias passam a se fazer presentes logo após

. - -,a conclusao do projeto como: especulaçao imobiliaria, formaçao de 'novos
, ,nucleos descentralizados, aumento da clandestinidade, novas empresas em

busca de sitio ideal, enfim, novas contradições e novas complexidades.
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CONCLUSÕES
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CONCWSÕES:

1. As diversas fases histórica~ por que passa Sao Bernardo do Campo, jamais
espelharam alteração no fato de que ela evolui a partir de condicionan -
tes externas de origem nacional e internacional.

Não se trata de uma cidade que nasce com base em recursos locais, como a
qualidade do solo para a agricultura em escala significativa,
vas, ou mesmo a presença de quaisquer outros elementos naturais

expressi
de ex

,.., ,.. ,.., ,
pressao economica maior, mas a sua posiçao geografica.

Identifica-se, portanto, como fator principal de polarização de investi
,v , s- .•.

mentos de grande envergadura, a sua localizaçao estrategica entre um dos
,maiores centros produtores para o comercio exportador e para o mercado -

consumidor nacional - são Paulo -, e o mais importante porto de escoamen,to do pa~s - Santos.

2. Os interesses externos que se instalam na cidade, não traduzem uma pre~- . . ,cupaçao maior com esse espaço urbano, o que fica claro atraves dos proj~
tos implantados. A análise do direcionamento desses projetos, evidencia
que os planos que os ~tecedem não objetivam transferir beneficiOS
dade, mas apenas alcançar os ideais que Os motivam, que se resumem

•.
a ci

na
tentativa de alcançar o porto da forma mais rápida e econômica,possivel,
proporcionando maior rentabilidade ao setor dependente - a produçao mer
cantil exportadora.

o espaço é encarado primordialmente como atrito operacional limitador da
~ ,açao, e que deve ser cruzado nos locais que oferecem menos obstaculos e

~ ~ ,menor custo para a instalaçao e operaçao, dependendo das ,caracter~sticas
básicas do sistema implantado.

3. A condução das politicas de transport~ para escoamento da prOdução mer
cantil, direcionadas por interesses conflitantes no que se refere ao sis
tema mais adequadO aos seus propósitos e às cara~teristicas geográficas
locais - rodovia ou ferrovia -, promove cont{nuoredirecionamento dos in'. , . -vestimentos nesse setor, atraves da supe~posiçao desarticulada de proj~
tos, que rebocam, fisicamente, Os elementos componentes da estrutura eco

,.. ,

nomica local a eles subordinada.
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,...
A constante movimentaçao espacial desses elementos buscando acompanhar os

. -, .. ,..meios de suporte, provoca desagregaçoes flsicas, economicas e sociais,
que conduzem à formação de div~rsos núcleos dependentes de mesma produti-
va e mesmo mercado para a comercialização dos seus produtos.

Por essa razão, esses núcleos assumem"um processo concorrencial inconsci-
ente, face à falta de informação, alcançando rapidamente um elevado grau
de autonomia, com baixo nivel de interação e interdepend~ncia, e grande
abertura aos interesses emanados a partir da cidade de são Paulo.

A desnucleização urbana leva, no inicio da década de 4o,'à divisão da an
tiga cidade de Sao Bernardo em diversos Municipios, que vão se emancipan-
do com base nos Distritos daquela cidade.,

,
4. O capital multinacional instalado na cidade e o processo migratorio conse

quente transfiguram o urbano, gerando complexidades cujas soluções ficam
aquém da capacidade da Admillistração local, na medida em que comprometem
Os equipamentos sociais e à infra-estrutura existente, exigindo medidas -
emergenciais de suplementação, as quais, por não obedecerem a programas e
planos melhor elaboradOS, consomem Os recursos gerados na mesma intensida
de com que são repassados à cidade.

Como o Estado não arca com as suas compet~ncias, a Administração local as
sume essas responsabilidades, o que contribui para a rápida inversão de
posições entre a capacidade de alocação de recursos, e as demandas de uma
população extremamente carente. O paternalismo consequentejamais
ria de ser uma constante nas ações do Governo local.

deix!! "

5.' ,A centralização do poder poli tico e economí.co a partir da década de 60,
,promove a criação de diversos Institutos, que visam aumentar a cápacidade

de decisão e a captação de recursos financeiros a nive1 da esfera federal,
pena Lí.zaridoa população e 1imi tando a atuaçao das esferas estadual e muni
cipa 1.

Os MUDÍcipios, por sua posição hierárquica na estrutura po1itico-admini~
~",trativa, são os mais duramente atingidos, principalmente aqueles cujas re

cei tas apoiam-se na' transfer~ncia do LC.M.,. que apresentam continuo de
créscimo, a valores reais, motivados: pela inflação, pela queda da produ
tividade, por modificaçoes no sistema de cálculo do repasse da parte

.•. -proporcional, e pelas isençoes as exportaçoes.
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Além disso, o desemprego e a queda da renda da população não permitem
que o Ônus do setor público seja repassado, mesmo que com. base em COE

~ , ,
reçoes 'anuais reais dos impostos, evidenciando-se tambem, menor capta
ção através dos tributos diretos. A opção é o endividamento em dóla
res que as instituições financeiras internacionais proporcionam, a ta
xas menores que aquelas do mercàdo nacional.

6. As ..tentativas de insti tucí.onaLí.zaçao do processo de planejamento e de
integração da ação planejada de governo, não conseguem atingir o obj~
tivo primeiro da instalação desses instrumentos, que se resumem em re
solver as complexidades resultantes do crescimento desordenado dos
grandes centros urbanos •

.0 Orçamento Programa (1964) e o Orçamento Plurianual de Investimentos
(1969) considerados como a primeira manifestação da ação planejada e
integrada de governo acabam, por seu caráter eminentemente regulador,
transformando-se em procedi.mento burocrático a ser anualmente redefi

, ~nido - a lei assim o permite -, cujos meritos maiores sao aqueles de
iniciar a formação de uma mentalidade planejadora a n{vel estadual e
municipal, e promover um padrão comum de classficação econômica e pr~

J , ~gramatica das funçoes de governo.

As novas tentativas através de Institutos como o SERFHAU e o CEPAM, -
~ ,bem como a Lei Organica Estadual, promovem o vies de se condicionar o

planejamento ~ obtenção de aux{lios e financiamentos, o que leva Os
Munic{pios a sasonalizar "planos" visando esses recursos.

Depois, a sua aç~o privilegia o aspecto f{sico, o que leva a projetos,
Itecnicamente bem construldos, mas que contrastam com a precariedade e

isolam-se da partiCipação popular, tendo pouca, e ~s vezes nenhuma, -
aceitação.

7. A Institucionalização da Região Metropolitana da Grande são Paulo cons
titui, entre outros, nova tentativa de instalação do processo de plan-
nejamento integrado, visando eliminar as grandes disparidades sociais
e econômicas regionais, a partir de uma maior partiCipação pol{tica -
- popular - nas decisoes de governo.
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-Mas, o principio administrativo imposto não permite a efetiva ~articipa
ção dos Munic{pios, cujos Prefeitos afastam-se por absoluta incapacida-
de de reivindicar soluções compat{veis com as suas cidades visando a in
tegração pretendida, e com o processo de conurbação que as afeta. -Nao
mais se processam agora, sequer os acordos nos moldes informais antes -
articulados ,por meio de convênios.

Ao falhar a tentativa poli tica, o Governo do Estado assume efetivamente
O'poder de decisão, implementando toda uma legislação de uso do solo, -
bem como centralizando da açao via a criação de estatais, que absorvem
a execução, operação e manutenção de praticamente todos os serviços
blicos locais, desafiando a autonomia municipal.

,
P2:!;

j
.1

1 ~,

8. Com relação especificamente à qualidade de vida urbana, que refere-se -
ao acesso por parte da população aos bens públicos de consumo coletivo
e à natureza, não se constata evolução do seu n{vel. Os indicadores com
parados não revelam essa suposta elevação quando analisados local e bis
toricamente, indefendentemente do' fato de que po ssa ter havido melhori-a
para alguns contingentes - principalmente Os migratórios -, com relação

;1•.a sua origem.
"

Ao contrário, verifica-se ao final da déc~da
I'

d~1 70, que a cidade está -
.'

mergulhada em prOblemas insolúveis, se mantidas as mesmas condicionan -
tes, com grande parte de sua população v í.vendo.iem núcleos extremamente
precáriOS, e o restante compondo uma classe de; trabalhadores de renda -
média'baixa, altamente dependente do poder pÚblico.

A Administração local, por sua vez, não consegue acompanhar as complexi
dades de um crescimento desordenado, face às ~tações de ordem finan

~ - ,ceira e de poder de decisao, para.o encaminhamento de soluçoes compat1-
veis.

9. Finalmente, a análise global da evolução da cidade evidencia um "de.sen :
volvimento" artificial, em que a sua verdadeira expressão social e eco
n~mica fica camuflada pela imagem formada a partir dos eventos ai ar ti

, ~culados,e pelos recursos financeiros publicos geradOS, que sao propa~
dos através de indicadores marginais, não relacionados com as complexi
dades que o processo de industrializaçao promove.
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Não se pode, portanto, falar.em desenvolvimento confundindo-o .com cres
cimento. O desenvolvimento urbano implica, última análise, em·uma di
nimica tal dos fatores que compõem essa estrutura, que garante uma con,~ ~t1nua elevaçao da qualidade de vida da populaçao, em todos os aspectos

., N ,_. Ainerentes a ,sua expressa0: f~sico, economico e social, enquanto que o
~,crescimento indica apenas que o urbano assumiu proporçoes maiores· e

mais complexas, o que não significa, necessáriamente, desenvolvimento.

~ conclusivo que a cidade não se . ,desenvolve de dentro para fora, 1.e.,
os eventos não se'relacionam com o espaço visando evoluir esse meio, -
mas utilizar-se dele para viabiÍizar os interesses externos que o con

.: .... -
dicionam, caracterizando-se um elevado grau de artificialidade em que
a estrutura urbana assume papel de centro .criado para a sua sustenta -..•
çao •

.., " ·1,
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Quadro I

CIDADE DE SÃO PAULO E SEUS ARREDORES
POPULAÇÃO E NÚMEROS DE FOGOS SEGUNDO OS BAIRROS

1765 - 1836

j
lif

1765 1836
ZONAS HABITANTES HABITANTES TOTAL

-1-'-. FOGOS LIVRES 1~ FOGOS LIVRES ESCRAVOS.
Núcleo Central 392 1.516 1.176 3.593 1.975 5.568
Bairros limitrofes
Santa I figênia 200 889 479 2.238 826 3.064
Brás 14 73 122 538 131 669
Penha 100 450 209 946 260 1.206
Nossa Senhora do Ó 88 408 260 1.235 544 1:779
são Bernardo 105 502 231 1.001 406 1.407
SUB-TOTAL 507 2.322 1.301 5.958 2.167 8.125
Bairros periféricos
Juqueri 281 959 445 1.908 273 2.181
Guarulhos 349 1".374 406 1.704 561 2.265
Cotia 349 1.735 .740 3.185 609 3.794
Santo Amaro 377 1.770 vila .- - ~-~..•.

I.Atibaia :439 2.425 vila - - -
Nazaré ,-303 1.393 vila ;~

I'
- - -

Jaguari 280 1.266 vila - - -
I'

SUB-TOTAL 2.378 10.922 1.591 6iJ797 1.443 8.240
"TOTAL 3.277 14.760 4.068 16.348 5.585 21.933

Fonte dos dados básicos: Marcilio, Maria Luiza - A E~trutura da População, in
"A Cidade de são Paulo" povdamento e População 1850-
1850. Ed. Pioneira. 1974 - ~ág. 102/103·

Fonte Indireta: Reconstituição da Memória Estatistica da Grande são Paulo.S.N.M. Editora Pioneira - pago 122
* Fogos: residência de uma familia, la~, casa

\\ '
\,

\

\
\



Quadro II 145.
CIDADE DE SÃO PAULO E SEUS ARREDORES

RJPULAÇÃD TOTAL, ESCRAVA E ESTF~ANGEIRA, SEGUNDO OS MUNICÍPIOS
1836 - 1854 - 1874 - 1886

í

MUNICíPIOS TOTAL ESCRAVOS ,. ESTRANGEIROS
1836 1854 1874 1886 1836" ,1854 1874 1886 1886

Capi tal 21.933 31'.569 31.385 47.697 4.868 6.872 3.828 493 12.290
Guaru1hos - - - 7.009 - - - 71 29
Cotia - - 5.024 7.517 - - 505 144 88
Itapecerica - - - 6.413 - - - 113 82
.Juquer-í, - - - - - - - - -
Santo André - - - - - - - - -
Santo Amaro 5.431 4.101 - - 507 463 492 57 85
são Bernardo - - 10.366 6.259 - - - - -
SUB-TOTAL 27.364 35.670 46.775 74.895 5.375 ,7.335 4.825 878 12.574
Mogi c8sCruzes 10.472 12.551 16.579 19.454 1.872 1.650 1.496 557 67
Sa1esópolis , - 1.935 4.103 6.195 - 152 161 36 69
Guararema - - - - - - - - -
Santa Isabel 2.860 6.448 8.821 6.441 454 1.296 1.106 189 38
Pamaiba 4.196 2.603 3.338 4.931 1.296 556 461 170 470
SUB-TOTAL 17.528 23.537 32.841 37.021 3.622 3.654 3.224 952 644
TOTAL 44.892 59.207 79.616 111.916 8.997 10.989 8.049 1.830 13.218
Fonte dos Dados Básicos: Crescimento da População no Estado de são Paulo e seus aspectos

l econômicos (Ensaio sobre a demografia e a economia) - USP - F~
J cu1dade de Filosofia, Ciências e Letras - 'Boletim nQ 153 - nQ 1,

José Francisco de Camargo - volume 11 - 1952
Fonte In'direta: Reconstituição da Memória Estatistica da Grande são Paulo - S.N.M. Edito

ra Pioneira - pago 130

Quadro III

p~oOUçÃo AGRÍCOLA - SÉCULO XIX - SÃO BERNARDO

PRODUTOS 1886 1887 1888

videiras-pés 107.170 146.143 366.622
vinho-pipas 69 961 188.215
milho-li tros 3.246 3.67B 4.988
feijão-1itros 711 846 1.616
batata-litros 528 583 7.753
mandioca-pés 56.150 61.001 204.575
cana de açúcar-pés 10.060 - 25.654
, (' 300 307 5.563arvores frutlferas-pes
repolho-pés - - 5.000
amendoim-pés - - 35
forragem-feixes - 1.000 -
aguardente-pipas - 2 -

IFonte: BARBOSA, Newton A.M. - "Imigração Ita1iana em são Bernardo do Campo"
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Quadro IV RJPULAÇÃO

Municípi~O 1874 1886 1900 1920 I,

são B,ernardo 2.782 "3.667 10.124 25.215
Guaru1hos 2.604 3.646 3.454 5;961
Santo Amaro 5.470 6.259 7.134" 14.101

Fonte:CALOEIRA , João Neto - A1bum de são Bernardo - 1937

Quadro V

AGRICULTURA: ÁREA TOTAL CULTIVADA SEGUNDO OS MUNICíPIOS
1905 - 1920

Munidpios Cultivada (Alqueire)
1905 1920

Capital 1.777,67 76,4
Guaru1hos 611,00 339,7
Cotia 667,00 1.095,0
Itapecerica 883,75 398,8
Juqueri '1.152,00 "828,5

I ,Santo Andre - -
Santõ Amaro 938,50 :;24,0
são Bernardo 446 50 "18 2

!'

SUB-TOTAL 6.476",42 2;1780,6
M,?gi das Cruzes ... 1:.'425,2
Salesópo1is I1.891,00 1.649,2
Guararema 1,.443,00 1!.969, 8
Santa Isabel ... :794,2
Parnaíba 758,0c:(1)

I" "

245,9
SUB-TOTAL ! 4.097,00 6.084,3
TOTAL 10.568,42 8.764,9

Fonte dos Dados Básicos: Crescimento da População no'Estado de são Paulo e seus
aspectos ecpnômicos- USP - Faculdade de Filosofia, /
Ciências e Letras.- José Francisco de Camargo - Bole
tim nº 153 - Volume 111- 1952

(1) O valor da área total em Parnaíba no anG 1905 é estimado
Fonte Indireta: Reconstituição da Memória E statística da Grande são Paulo - SJ\JM.

Editora Pioneira - pago 162

Quadro V-A \
\

1905 1920 1934 1940
propried.agrícolas 99 66 1.033 .1.1.'l

pe5'~gria nº 3.447 2.349 5.485 1.477ca e as

Fonte: Reconstituição da Memória Estatistica da G.S.P. 11
S.N.M. - pág~. 160/166
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- Quadro VI

Recenseamento 1920 nacional

i
Oistrito População ~ia do Total

são Bernardo (Sede) 5.772 24 '.-

Santo André 7.036- 29
SãÇlCaetano 4.-487 19
Ribeirão Pires 3.433 14
Paranapiacaba 3.286 14

Total dos municipios 24.014 100

Fonte: GAIARSA, O.A. - A Cidade que dormiu três sécu
los - f'L, 14

Quadro VII

Indicadores urbanisticos dos distritos de são Bernardo em 1935

sã!:! Santo são Ribeirão Parana
Bernardo André Caetano Pires Mauá piacaba

Prédios
(m2)

863 4.360 3.614 500 252 200
- -

Calçamento 17.617 16.600 12.500 4.000 - -

Iluminaçao Publ. (lamp. ) 200 974 - 145- --63--- -

Estabelec. Comerciais 368 576 402 136 69 47
,

Indu strias 74 103 86 48 16 o
E scnlas Publ. e Privo 14 22 10 9 5 1
Rui(.sAbertas 42 285 170 20 8 -

(-) = " de dadosausencia
Fohte: CALOEIRA, João Neto - Album de são Bernardo - 1937

QUADRO VIII

Indú stria 1935

~ %
rjo ~ %

,
~ % ~ianº nº nº nº nº

Extrativas
(olarias) 25 34 12 12 11 13 37 77 - -

Móveis 23 31 10 10 2 7 - - - -

Tecidos 7 9 13 13 1 1
Mecânicas 2 3 9 9 5 6 1 2 - -

S errarias e
Carpintarias 8 11 4 4 6 7,5 3 6 - -
Outras 9 12 55 52 6 71,5 7 15 16 100

Total Ind. no
Núcleo 74 100 103 100 86 100 48 100 16 100

são Bernardo Santo André são Caetano Ribeirão Pires Mauá
~

!,Fonte: CALDEIRA, João Neto - Album de são Bernardo - 1937



Quadro IX 148.

CDM~RCID 1935

j
11 ~.

S8 % SA SC RP MA PRP TDTAL o~

Secos e molhados. 42 12 10.2 68 25 6 lO. 253 19
Verduras, legumes e raizes 78 23 28 14 14 20. - 154 11,5
Açougues 3 21 14 4 1 2 45
Padarias e confeitarias 4 19 11 3 1 1 39
Quitandas 9 20. 17· 6 - 4 56
Bares e Botequins '35 lO. 49 34 20. lO. 5 153 11,5
Restaurantes 3 4 - - - - 7
Pensões 2 lO. 9 1 - 3 25
Vinhb' 2 1 - 1 - - - 4
Barbearias 16 46 33 9 3 2 10.9
Lenha e Car-vao 10.4 3D 8 8 21 5 2 148 11

Móveis 1 lO. 8 - - - 19
Sapatarias 4 23 15 7 3 4 56

Calçados 2 7 3 1 - - 13
Roupas feitas 1 lO. 10 - - - 21

Alfaiatarias 4 15 lO. 2 - 1 32
Fazendas e armarinhos 6 14 22 5 - - 47
Construtores 3 20. lO. 1 - - 34

Madeira bruta 5 - - -- - - 5
Médicos - 8 4 1 - - 13
Farmácias 2 8 6 2 1 1 20.

I - ,.. ...••.

Parteiras i 1 2 1 - I- 1 5
Postos e bombas de gasolinia 6 7 4 2 :? - 21
Empresas de ônibus 3 1 - - ,- - 4

Pedreiras - - - 7 lJ. - 18
Guarda-livros e contadores 7 25 12 1 'i - 45- ii-
Dutros 343

"

1.346,

,
Fonte: CALDEIRA,João Neto - Album de são Bernardo - 1937

I,

Quadro X \

\
Arrecadação municipal 1938 (C~ 3.118.883)

.\
Oistri to

Paranapiacaba

48Santo André
são Caetano 33
são Bernardo 12
Ribeirão Pires 4
Maua 2

1
IDO

'--
Fonte: GAIARSA,Dctaviano A - Seus Primórdios e sua EvoltJção Histórica, pág.12D-

Tipografia Bandeirantes - 1968 - Santo André da Borda do Campo



Quadro XI - .
'."', "... ~

CIDADE DE SÃO PAULO E SEUS ARREDORES

POPULAÇÃOESTRANGEIRA SEGUNOOA ORIGEM NOS MUNICÍPIOS

1920-1940

,

Munidpios
ITALIANOS JAPONESES POR1lJGUESES ESPANHÓIS ALEMÃES OUTROS TOTAL

1920 1940 1920 1940 1920 1940 1920 1940 ;1.920 1940 1920 1940 1920 1940

Capital 91.544 73.949 64.687 78.949 966 8.923 24.902 35.136 4.555 20.702 18.591 67.810 205.245 285.469
Guaru Lhos 320 411 223 618 3 433 ..,. 100 149 40 268 66 178 752 2.057- ..•..•.
Cotia 188 107 188 133 138 817 57 43 7 47 34 138 612 1.275
I tapecerica 46 46 42 91 20 589 7 22 10 21 20 98 145 867
Juqueri 559 696 410 437 176 550 346 436 20 193 83 381 1.594 2.693
Santo Amaro 362 - 347 - 76 - 48 - 157 - 198 - 1.188 -
Sao Bernardo/ 3.602 5.121 1.693 3.338 2 1.133 826 2.516 159 1.282 551 3.610 6.833 17.000Santo André

..

SUB-TOTAL 96.621 80.330 67.590 83.566 1.381 12.445 20:286 38.302 4.948 22.503 19.543 72.215 216.360 :!l09.361-
I

Mogi das Cruzes 743 824 683 1.046 9 2.549 813 800 58 312 204 . 641 2.510 6.172
Sa.l e scptil.Le 17 27 13 16 - 3 14 36 1 9 27 21 72 11~.~
Guararema 72 26 88 29 - 45 574 117 1 5 40 23 775 245
Santa Izabel 20 15 21 29 - 134 2 18 1 19 2 18 ·46 233
Parnaíba 410 '116 -278 126' ,-,-,,---'---=--=.:..:272--- 101 68 20 30 89 137 808 749-

SUB-TOTAL 1.262 1.008 1,083 1.246 9 3.003 1.504 1.039 81 375 362 840 4.211 7.511
TOTAL 97.883 81.338 68.673 84.812 1.390 15.448 27.790 39.341 5.029 .22.878 19.905 73.055 220.580 316.872

Fonte dos dados básicos: Crescimento da população no Est. de S. R:LJl0 e S9.JS eeoectns econômicos (Ensaio sobr-e as Relações entre a Oemogra-
'fia e Economia) - USP - Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras -José Francisco de Camargo - Boletim nº
153 - volume 11 - 1952

"

I
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Quadro XII Fisico

Áreas: 2Km

1950 1960 1970

I
1980

434 411 411 411

Fonte: Sumários de Dados da Grande são Paulo 77/78/80/83
.Secretaria dos Negócios Metropolitanos - Empresa Metr~
politana de Planejamento da Grande são Paulo

~;I' •

~.\

Quadro XIII Habitação

.Unidades Habitacionais:

1950 1960

6.200 *- 18.200 * 39.858-* 97.800 *

1970 1980

Fonte: seçã-o de Banco de Dados e Estadstica - Prefeitura Municipal
de são Bernardo do Campo
* estimativas

Quadro XIV Demografia

/ 2Densidades hab km

1950

1035

1960 1970 1980

67,5 197,6 490,0

Fonte: Dados base: Sumário de Dados da G.S.P. 77/78/80/83
Secretaria dos Negócios Metropolitanos - SNM
Empresa Metropolitana de Planejamento - Emplasa
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Quadro XV Demografia

Indicadores comparados

População Santo são são Ribeirãe Mauá Grande Grande
André Caetano Bernardo Pires Diadema A.B.C. S.Paul0

1940 38.206 27.568 11.561 5.468 4.522 - 87.325 868.318
ia A.B.C: 44 32 13 '6 ,5 - IDO -
ia G.S.P. 4.4' 3.0 0.7 0.3 0.3 - - 100

1950 106.605 59.832 29.295 10.591 9.472 - 216.155 2.665.125
ia A.B.C. 49 28 13.5 5 4.5 - 100 -
ojo G.S.P. 4 2.2 f 0.4 0.4 - - 100

1960 245.147 114.421 82.411* 17.250 28.924 12.308 500.461 4.791.245
0/0 A.B.C. 49 23 16.5 3.5 6 2 100 -
ia G.S.P. 5 2.4 1.7 - 0.6 - - 100

...~

1970 418.826 150.130 201.662 29.048 ..01.700 78.914 980.280 8.139.730
ia A.B.C. 43 15 21 3 10 8 100 -
ia G.S.P. 5 2 2.5 - 1 - - 100

1980 555.072 163.082 425.602 56.532 ~05.740 228.660 1.634.688 12.588.725-
0/0 A.B.C. 34 10 26 3.5 12.5 14 100 -
ia G.S.P. 4.5 1 ' 3.4 - 1.6 2 - 100

Fonte: Dados base: Sumário de Dados da G.S. P. 77/78/80/83
Secretaria dos Negócios Metropolitanos - SNM
Empresa Metropolitana de Planejamento - Emplasa
* 1959 - Emancipação,de Diadema - antes distrito de são Bernardo

Quadro XVI Demografia

População: incrementos

1950 1960 1970 1980

Populas:ão 29.295 81.225 201.437 425.322
-f..-

Incremento da década 51.930 120.437 223.660
Crescimento ia 377 348 311
Taxa Anual Cres. Geom. ia 10.8 9.3 7.7
Incremento Vegetativo 27 26 43
Incremento Migratório 73 74 57

..M épia M igran tes/dia 8.6 20.3 29.0

Fonte: Dados base: Sumários de Dados da Grande são Paulo 77/78/80/83
Secretaria dos Negócios Metropolitanos - SNM
Empresa Metropolitana de Planejamento da G.S.P. - Emplasa

- Indicadores calculados pelo autor
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Quadro XVII Demografia

Taxas Geométricas de Crescimento Anual

1940 .1950 1960 1970 1980

Santo And'ré I 10,8 8,7 5,5 2,8

são Bernardo 1 . 9,7 - =-- 10,9 9,4 7,8
•

são Caetano j 8,0 6,7 2,7 1,0
i

Ribeirão Pires , 7,2 I 4,,5 5,3 6,9
I

Mauá I 7,6 I 11,8 13,4 I 7,3I i I

I 1

,
Diadema - - 20,4 i 11,2

Fonte: Dados base: Sumários de Dados da Grande são Paulo 77/78/80/83
Secretaria dos Negócios Metropolitanos - SNM
Empresa 'Metropoli tana de Planejamento - Emplasa

Quadro XVIII Demografia

População
Taxas Geométricas de Crescimento Anual

..- .....••.

"20 a 40 40 a 50
Santo André 18 ;11

d

são Caetano 20 :'8
I

são Bernardo 7 ~8,5
J

Ribeirão Pires 5 ·7
.i

Mauá - 7,5
,,

Quadro XIX Demografia

\

\
\
\
\ '

't

"

Fonte: FIBGE

População 'Urbana e Rural

1950 ia 1960 . ~ ia 1970 ~ ia 1980 ~ia
Urbana 21.633 7.4 61.249 75.5 189.309 94 422.047 99

Rural 7.662 26 19.879 24.5 12.353 6 3.275 1

Total 29.295 100 81.128 100 201.662 100 425.322 100
.!

Fonte: Prefeitura Municipal de são Bernardo do Campo
Plano de Desenvolvimento Integrado do Munidpio - POIM - 1977
Vol. 14 - Tomo 3 - fl. 10
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Quadro XX Demografia

Migração: origens

Composição da população nao natural de são 'Bernardo do Campo por local de
residência anterior e de nascimento "

1970 -1974

Regiões Local de residência Local de nascimento
anterior (io) (1) (0/0 ) (2)

Norte 0,03 0,24 -

Nordeste 9,94 - , - .,. '. 14,84
Centro Oeste 0,47 0,44
Sudeste 83,66 74,22
Exterior 1,73 5,85

..

Total 100 100

Estado de S~o Paulo 72,20 61,51

% dos não naturais sobre
o total da população - 71;7 78,4

Fontes: (1) Censo Demográfico de são Paulo
(2) Pesquisa Domiciliar 1974 - P.M.S.B.C.

Quadro XXI Infra-estrutura

até io 0/0 0/0 % atendimentocresc. cresc. cresc.
Rede (Km) 1953 - 1960 --'+ 1970 - 1980 1980

Ilum. públ. 15 340 66 354 300 90 556 88,4
Esgoto 6 533 38 990 .415 61 667 83,6
Água 13 770 113 308 462 84 851 89,2
Pavim.
'(1000m2) 116 1.400 2.793 98 5.543 86,5

Font~: Sumários de dados da G.S.P. - 77/78/80/83
Secretaria dos Negócios Metropolitanos - S.N.M.
Empresa Metropolitana de Planejamento - Emplasa
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Quadro XXII Equipamentos Sociais

010
cresc.

010
cresc.

%

cresc.
até 1953 ~ 1960 ~ 1970 - 1980*

Escolas lQ Grau 11 172 30 263 109 - 26 81
Escolas 2Q Grau oi 100 02 1.350 29 - 42 17
Superior oi O oi 300 04 175 11
Profissionais - - oi 3.500 ·45 - 36 29
Outras

.Fonte: Sumários de dados da G.S.P. - 77/78/80/83
Secretaria dos Negócios Metropolitanos - SNM
Empresa' Metropolitana de Planejamento - Emplasa

* - Modificações no sistema de ensino
- Substituição de escolas particuiares por públicas, com prédios de

maior capacidade

Quadro XXIII Set.br Primário ~ Agricu1 tura

NQ de Estabelecimentos
Município 1950 0/0 * 1960 I ojc 1970 0/0 *o *

são Bernardo do Campo 58 0,8 183 8,2 151 0,5
Santo André 340 49 89 1,1 48 1,6.'
são Caetano do Sul 11 0,2 1 O O -

Mauá - - 59 0,7 37 0,4
;

Diadema - - 60 0,7 36· 0,4
Ribeirão Pires - - 119 1,4 58 0,6
* 'Percentuais relativos ao total da Grande são Paulo

Fonte: Sumário de Dados da Grande são Paulo - 1978
Secretaria de Negócios Metropolitanos - Emplasa - Empresa· MetroPE
litana de Planejamento·da Grande são' Paulo S/A

\
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Quadro XXIV Setor Primário - Agropecuária

pessoal ocupado e percentual na Grande S.Paulo
1940 % 1959 % 1960 % 1970 %

são Bernardo do Campo - - 256 0.6 774 2.0 733 1.8
- --

Santo André - - 7.715 19.5 325 0.9 251 0.6
são Caetano do Sul - - 21 0.1 2 0.0 - -

---- --Mal,lá - - - - 275 0.7 169 0.4
Oiadema - - - - 300 0.8 158 0.4
Ribeirão Pires _. - - - 489 1.3 194 0.5

Dados básicos: FIBGE - Censos Agropecuários 1950/1960 e 70
Fonte secundária - Sumário de dados da Grande são Paulo 1976

S.N.M. - Emplasa - Empresa Metropolitana de Planejamento
da Grande S .Paulo S/A -

Quadro XXV Setor Primário - Agropecuaria
!
/,.

..--,

nº estabelecimentos '58 183
I'

li
/-

1950 1~60

Comparativo do aproveitamento de terras:
r

1950 (%) ~. Ü~60 (%) ...••...

terras cultivadas 27 5.4
pastos naturais 13,5 7.8
florestas 22 \ 41.7

I
, .-------inaproveitaveis 15,5 17.16

com benfeitorias - 2.17
,

improdutivas 22 19.64

\
\

\

Quadro XXVI - excluido \



Quadro XXVII Setor Secundário
Atividades nas décactassegundo o número de estabelecimentos e o pessoal ocupado

1950 1960 1970 1980
ATIVIDADES , Estab. Estab. Pessoal Estab. Pessoal Estab.r- Pessoal Pessoal

Extração Mineral - - . 10 33 1 (x) 3 89
Prod. Minerais nao metálicos 31 621 50 1.012 56 2.828 73 3.547
M etalúrgica

,
- - 16 999 68 7.058 145 17.675

Mecânica - - 6 604 46 6.005 152 22.219
Material elétrico e comunicação - - 3 1.109 16 807 36 3.091
Material de transporte - - 16 16.221 45 41.422 79 37.783
Madeira - - 9 86 20 640 26 1.236
Mobiliário 46 2.209 83 2.519 118 3.055 142 4.285
Papel e Papelão - - - - 4 472 12 602
Borracha - - 3 I 82 4 659 11 1.465
Couros, peles e prods.similares - - 4 39 .3 441 5 366
Q'uimica 5 69 11 514 38 2.127 60 5.373
Prods. Farmac. e Veterinários - - 3 913 4 1.026 5 1.510
Perfumaria, sabões e velas - - 4 327 5 409 5 1.031
Prods. mato plástico - - 2 87 10 585 51 3.743
Textil 15 1.923 19 2.938 25 4.635 25 4.198
Vestuário, calçados, art. tec. - - 4 26 11 27 17 198
Produtos alimentares - - 22 443 81 1.569 129 2.119
Bebidas - - 5 283 2 (x)" 3 119
Editoriai e Gráfica - - 4 61 19 371 43 1.092
Diversos 10 1.292 10 415 13 756 77 12.886
Total 107 6.114 284 28.711 589 75;118 1.099 124.627

Fonte: FIBGE - Censos Industriais 5IJ/60/70e 80
Agência são Bernardo do Campo

(x) - resultado omitido por não identificar informante

J-I
\J1
0'1
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Quadro XXVIII Setor Secund~rio

Grande são Paulo

ia do número de estabelecimentos indústrias e pessoal ocupado, relativos à
I
f

1950 1960 1970,

Munidpio Estab. Pessoal Yc Estab. pessoal ia Estab. Pessoal Ycia 00 ia ia 00Ocupado' Ocupado Ocupado

são Bernardo do Campo 1,5 1,4 1,7 4,9 2,3 8,3
Santo André 5,1 7,8 2,7 6,9 -3,0 5,6
são Caetano do Sul 1,9 3,9 1,5 3,4 1,8 3,2

Quadro XXIX Setor Secundário

Indústria - são Bernardo do Campo

j
" "~,

ia ia ia ia ia
,Indicadores 1940 G.S.P. 1950 G;S.P 1960 G.S.P.· 1970 G.S.P. 1980 G.S~P

Estabelecimentos - i - 107 -1,5 284 11,7 589 2,3 -.- ..... -I

Pessoal Ocupado - i - 4.822 1,4 28.714 -4 9 75.118 8,3 121.220 -;
;1 '

;
,

Média/ empresa - - 45 - 101 - 127,5 - - -
I'

Valor prod. (1000) 459 1,3 34.738 'I 5.893.7Cll.12,7- - 117,5 - -
I'

Prod. per/ cap í ta - - 100 - 1.210 ~! 78.600 - - -
I
IValor transf.-in- I

dustrial (1000) - - 257,5 1,4 17.208 I 7,8 2.33J.8'IJ10, - -
:

Font e': Sumários de dados da G.S.P. 77/78/80/83
Secretaria dos Negócios Metropoli tanos - S.N.M.
Empresa Metropolitana de Planejamento - Emplasa

- \
. \

Quadro XXX Setor Secundário: popuração fiutuante

ano 73 75 77 - 79 -81

ia 59 64 67 56 67
\
\

Fonte: Seção de Pesquisa e Banco de Dados PMSBC
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Quadro XXXI

População economicamente ativa

1950 1960· 1970 1980
Pop. econ/ativa ll.363 28.412 70.980 177.650
ia pop~ total 39 35 35 42

'I

, <<1,'
~:."

Fonte: Sumários de dados da G.S.P. 77/78/80/83
Secretaria dos Negócios Metropolitanos - S.N.M.
Empresa Metropolitana de Planejamento - Emplasa

Quadro XXXII Setor terciário

Comércio
.. ia ia ia 0/0

1950 GSP 1960 GSP 1970 GSP 1980 GSP
Estabelecimentos 134 0.6 341 1.0 1.195 1.9 - -

--_., --_.- -
Pessoal Ocupado 280 0.3 813 0.5 5.971 2.2 - -
Média estab. 2 - 2.4 - - - - -
Receita 51.000 0.1 S04.260 0.3 1.951 856.000 - ---- -
R eceita/Estab. 380.6 - 2.740 - - - - -
Receita per capita 182 - 1.149 - - - - -

Fonte: Sumário de dados da G.S.P. 77/78/80/83
Secretaria dos Negócios Metropolitanos - S.N.M.
Empresa Metropolitana de Planejamento - Emplasa

Quadro XXXIII

.-,Serviços --
.. ,- .•L, 1950 GSP 1960 GSP 1970 GSP 1980 GSP

Estabelecimentos 103 0.8 236 0.9 1.066 2.2 - -

Pessoal Ocupado 213 0.5 698 0.9 2.298 1.4 - -
M édia/E stab. 2 3 - -
Valor Receita 9.250, 0.5 27lS00 1.0 48 .681.000 '7' - -L
8ecei talestab. 90 1.158 98,5

- - - -
Recei ta per capita 43,5 398,5 - - - -

Fonte: Sumários de dados ga G.S.P. 77/78/80/83
Secretaria dos Negocios Metropolitanos - S.N.M.
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Quadro XXXIV

Áreas precárias: favelas

'\"/~..; .:
.~~·t,~.

\

o

cresc. ia
Indicadores 1970 anual 1980 cresc. 1983

Unidades 1.010 25 9.414 12 13.266
População 5.552 23 46.036 16 73.044

Hab/Urrí.d , 5.5 4.9 5.5
ajo da pop. - total ia 2.7 11 14

Fonte: seção de Pesquisa eBanco de Dados - Av1SBC.

Quadro XXXV

Finanças Púolicas

Valor nominal. (1000)

1950 ~ 0/0 1960 ~ia 1970 0/0 1980 ojo

Municipal 5,2 12 479 7 101.976 7,5 4.413.430 11
Estadual 15,5 37 3.467 48 469.000 35 10.28B.029 25,5
Federal 21,3 51 3.260 45 775.000 57,5 25.390.450 63,5

Total 42 100 7.206 100 1.345.976 100 40.091.939 100

Crescim.
médio anual
(taxa geom.) 67 69 40..5

Fonte: Prefeitura Municipal de são Bernardo do Campo
- t' •Seçao de Banco de Dados e Es tet í atí.ca

Quadro XXXVI - Inflação

-Ano.»base 1977 100

Índice 0,04637 0,0882 .0,5373 18,5953 427,5
Ano 1944 1950 1960 1970 1980
Infla ão ia -=--Média anual I

ç 10.7 19.8 168

Fonte: I.G.P. - Disponibilidade Interna - coluna 2
F.G.V.
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Quadro XXXVII

í

Finanças Públi cas: Captação (os 1.000)

1970 ~
°10 1980 ~ %

r.C.M. 79.436 77,5 3.001.208 68
1.P.U. 3.126 3 156.600 3,5
1.LU. 3.686 3,5 180.238 4
I.S.S. 2.838 - .. - ~_. •• _M ..261.628 ..

3 6
Transf. União 831 1 65.267 1,5
Outros 12.554 12 748.489 17

Total 102.471 100,0 I 4.413.430 100,0'
I

I

lF~nte: F.I.B.G.E.



Quadro XXXVIII-A
.,. -

Evolução da População Economicamente ~tiva, segundo os Municipios e Sub-Regiões: 1940-1950-1960-1970-1980

M S b-R Número de Pessoas Taxa Geométrica de Crescimento Anual (ia)unlclploS e u egloes
1950 1960 1970 1980 1950/40 1960/50 1970/60 1980/701940

- .--- -

Sudeste 34.131· 86.790 179.365 350.010 681.562 9,7 7,5 6,9 6,9

Santo André 34.131 5o.92D 88.650 150.290 228.780· 4,1 5,7 5,4 4,3

são Bernardo do .Carnpo - 11.363 28.412 70.980 177.650 - 9,6 9,6 9,6
.-

são Caetario do Sul - 24.507 42.503 58.667 74.790 - 5,7 3,3 2,5
"----

Mauá - - 9.575 32.098 77.818 - - 12,9 9,3

Diadema - - 3.549 25.725 ·94.892 - - 21,9 13,9

Ribeirão Pires - - 6.676 9.674 20.543 - -: 3,8 .7',8
_.

Rio Grande da Serra - - - 2.576 7.089 - - - 10,7
_____ o

Grande são Paulo 588.745 1.120120 1.8]3.921 3.081. 957 5.4]8.168 6,6 4,9 5,5 5,8

.;

Fonte dos Dados Básicos: FI8GE; Censo Demográfico do Estado de são Paulo, 1940, 1950, 1960, 1970 e TabuJ,ações Especia:;is do' Censo
oem,?gráficO de 1980

;,

/



Quadro XXXVIII -8,

População Economicamente Ativa, por Sexo, $egundo 'MuniC:[pios e SLJb-Regiõ'~s: 1940 1950 - 1960,- 1970'- 1980
j

\
\

1940 Ii950 1960(2) 1970' 1980
Munidpios e Süb-Regiões

Homens Mulheres "Total Homens Mulheres Total (1) Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total

Sudeste 27.730 6.40i- -'34':131-,67.,l.59 19.524 86.790 179.365 254.598 ,75.104 329.702,-483.396 198.166 681 ..562
, .•.",...•.•. - ./

Santo André ,27.730 6.401 34.131 38.918 11.952 50.920 88.650 107.229 '33.993 141.222 159.896 68.884 '228.'780

são Bernardo do Campo - ...., - 9.259 2.103 11.363 28.412 53.329 14.776 68.105 127.031 50.619 177.650
.-[---

são Caetano do Sul ,- - - 18.982 5.469 24.507 42.503 42.450 13.035 55.485 50.738 24.052 74.790
-----,-

Mauá - - - - - - 9.575 23.040 5.803 28.843 57.114 20.704 77.818

I- f--,

Diadema - ' - - - - 3.549 19.410 5.230 24.640 : 68.058 26.834 94.892,

Ribeirão Pires ~.676 7.171 1.907 9.078 I 5.267 20.543- - - - - - i 15.276
:\ -

,. ,- ;

Rio Grande da Serra - - - - - - 1.969 360 2.329 5.283 1.806 7.089
-

Grande são Paulo I 473.668 115.077 588.745 833.916 2,83..909tl.120.,120~ .8~J3.921 2.103.983 828.104 2.932.087 3;631.317 1.776.851 5.408.168

Fonte,dos'dados básicos: F,IBGE; Censo Oemográfico doEsrtado de são Paulo, 1940, 1950,1960, 1970 e Tabulações Especiais do Censo Oemográfico de
1980 , \

(1) Inclusive pessoas ocupadas em outras atividades maldefinidas ou não declaradas
(2) A FIBGE não publicou dados da PEA por sexo nesse ano:
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Quadro XXXIX

Arrecadações
(('$ 1.0.0.0.,0.0.)

ANO. FEDERAL ia
ESTADUAL

ia MUNICIPAL
ia

TOTAL----t ---'» ~
"""

.N 21 16 5 12 421950. 51 37
C 10.2.017 77.727 24.290 20.4.0.34

N 3.260. 3.467 479 7 7.2061960. 45 48C 2.593.786 2.758.484 381.112 5.733.382

1970. N 775.0.35 57;5 468.981 35 10.2.471 7,5 1.346.487
C 17.818.0.55 0..781.873 2.355.80.8 30..955.736

1975 N 2.926.173 60. 1. 361.584 28 564.748 12 4.852.50.5
C 25.194."350. h1.723.238 4.862.480. 41.780..068

:
..- - ..•..

l

N 4.0.22.444 I 1.573.70.4 735.0.~0. 6.331.2381976 63 25 12C 24.536.90.8 ; 9.599.594 4.484.0/19 38.620..551
"

1977 N 4.945.521 60. 2.218.341 1.115.~19 13 8.279.0.8127 I,
C 21.166.830. 9.494.50.0. 4.773. :l,37 35.434.467

,

1978 N 8;668.615 60. 4.194.951 29 1.632.0.47 11 14.495.613
C 26.699.334 [12.920..449 5.0.26.70.5 44.646.488

1979 N 14.817.10.6 64 6.135.0.0.7 26 2.332.80.5 lO. 23.284.918
C 29.634.212 12.270..014 4.665.610. 46.569.836

1980. N 25.390..480. 63,5 10..288.0.29 22,5 4.413.430. 11 40..0.91.939
I

I

1981 \ 9.156.415
\

\
,

1982 I 5.50.1.229

o.BS: N - Valor Nominal
C - Preços Constantes 1980."- Deflator I~G.P. (cal. ~) - Dis~onibilidade

Interna - F .G.V.

Fonte: Seção de Pesquisa e Banco de Dados - PMSBC
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Quadro XL ",' ..', '.

Finanças Públicas - 'Receita Local

A 8 C .ln 81 Cl
ANO Valor Nominal Valor Real ~~ Valor US$ Rec. Nom. Rec.Real Rec. US$

'ci$ 1.000 CJ$ 1.000 US$ 1000 per capo per capo per capo

1950 5- ' , 24.290 267 0,17 829 9.1
<

1960 479' .381.112 2.526 5,8 4.625 31.
1970 102.471 2.355.808 22.330 508 11.682 111 ..
1980 4.413.430 4.41'3.430 69.080 10.370 10.370 162

, -

Fonte: Av1SBC -. ,

* preç6s constantes de 1980 - deflator IGP (col. 2)
Disponibilidade Interna F.G.V.

J," .

'.

Quadro' XhT-:--

,Finanças Públicas: Evolução
- Taxas Geométricas de Crescimento Médio Anual

VALOR 50/60 60/70 - 70/80
,

A -'NominçÜ 57 71 46

8 - ,,Aeal',-: ' , 31,7 20 6,5
,- -C - US~ , 25 24 12

,-

AI - Nominal 42 - 56 35per capo
81 - Real, per cap. 19 10 '- 1,2

C1 - US$ per capo 13 14 4

!
l

I
I

I
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Quadro· XLII

Setor Secundário - Indústria Automotiva

-'\~+,,:
\

,

~ia KwhAno Produção ~ ia Pessoal Veíc. Cons. Energ ia Consumo Consumo
p/cap . Elet.l000 ~ ~p/ capo veículo

1972 ,- 622.171 80.430 7,7 678.303 8,4 1,19
1973 750.376 20,6· 96.099 19,5 7,8 858.410 26,5, 8,9 1,14
1974 905.920 20,7 104.072 8,3 8,7 1.045.562 22,0 10,0 1,15
1975 930.235 2,7 104.556 0,-5 8,9 1.087.989 4,0 10,4 1,17
1976 986.611, g,o 112.032 ",O '8,8 1.177.277 8,2 10,5 1,19

.:

1977 921.193 -7,0 112.738 0,6
l8

,2, 1.244.139 5,7 11,0 1,35
1978 L064.014 15,5 119.730 -6'2~ 1.288.400 3,6 10,8 1,21
1979 1.127.966 6,0 128.244 7,0 _8 8 ' 1.382.410 7,3 10,8 1,23,

3,0 5,3 1,01980 1.165.207 135.000 8,6 , 1.395.700 10,3 1,20

Fonte: Associação Nacional dos Fabricántes de Veículos Au trmot.or-es - ANFAVEA
Not!cias da Anfavea

Quadro XLIII

Setor Secundário - Valor da Produção Industrial - SBC

VALOR PROO. CRESCIMENTOANO (Cr$1.000) M~OIO ANUAL ia

1950 '459 54
1960 34.738 67
1970 5.896.701 50
1995 45.343.234 59
1980' 461.433.071

• 4, •• .,.:1...

Fonte: Censos Econômicos - FIBGE,
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Quadro XLIV

Comércio Exterior: Valor das Exportações no Estado de são Paulo

(US$ 1.000,- F.O.B.)

ANO VALOR
CRESCIMENTOMÉDIO

ANUPL

1975 2.926.727 .
.~

21,3
1980 -7.697'.393

Quadro XLV,)
'i ". ~,

População Segundo faixa ~e renda mensal
i

.:

. - ...••.

il

i:
/'

~

O a 1 1 3 31a 5 + 5. a.

!. ~ ~ A~m. --.L ia Acurn. ia Acum. L ia Acum.

I 71,4 28,6 100,01970 9,1 9,1 37,4 46,5 24,~
S.B.Campo

1980 8,4 8,4 24,8 33,2 12 lO 45,2 54,8 100,0,.

Gde. S. Paulo
1970 9,4 9,4 40,1 49,5 21,8 71,3 28,7 100,0
1980 6,8 8,6 28,9 37,5 11,4 48,9 51,1 100,0

\
\

Fonte: Sumários de Dados da Grande são 'P~ulo - 1977/1983
Empresa Metropolitana de. Planejamento·da Grande S. Paulo S/A

EMPLASA - SNM.
. \

\

\
\ .

\
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