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que em 1911 elabora um plano de melhoramentos para a cidade

acompanhado de uma Justificativa t~cnica baseada no que

havia de mais recente na literatura internacional sobre o

assunto. Isso foi facilitado pelo fato de Freire ser tamb~m

professor da Escola Polit~cnica e manter estreito contato

com os Congressos Internacionais dE Constru~io de Cidades

que se real izavam periodicamente na Europa - assim como com

as obras dos principais urbanistas dE entio: Camillo Sitte.

EUg~nE H~nard e Joseph StUbben.

{a part ir da obra de Freire que o urbanismo

enquanto ciincia vai se difundir como elemento de suporte

de obras da Prefeitura de Sio

Paulo vai desempenhar a partir de entio.

o per(odo postErior a 1911, at~ 1930 vai ser o

momento em qUE o urbanismo vai se consol idar entre nds. seja

atrav~s dos projetos propostos nos anos 20 PElo auxil iar

direto de Freire na prefEitura. Joio Florence de Ulh8a

Cintra, seja atrav~s das propostas do urbanista Francisco

Prestes Maia, consol idadas em seu Plano de Avenidas de 1930.

Além disso, os princ(pios contidos nessa

primeira fase do urbanismo paulistano vio estar presentes em

diversos disposit ivos reguladores do crescimento da cidade

(lei dE arruamentos, código de obras) qUE vio ser marcantes
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na defini~~o da estrutura~~o da cidade e na configura~~o que

ela viria assumir até os dias de hoje.

Al~m disso, muitos desses princ{pios v~o ser

incorporados pelo corpo de profissionais engenheiros

pertencentes ao setor de obras p~blicas paulistano e vio

caracterizar a intervent iva desse organismo no

planejamento que a cidade vai ter at~ o in{cio dos anos 60.

Em grande partE, ESSE fato dEVE-SE a Prestes Maia, qUE

conseguiu implantar na cidade durantE os anos 30 E 40 os

principais obJet ivos dE SEU Plano dE Avenidas, "criando

escola" entrE os urbanistas da ~poca, e impondo ~ cidade uma

configuraç~o vi~ria radial-concintrica qUE viria induzir o

tipo dE crescimento que ela passaria a ter a partir dE

Entio.
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1.2 - METODOLOGIA

A pesquisa sobre esse tema implicou no

levantamento de uma vasta documentaçio de fontes prim~rias

relacionada ~s obras p~blicas realizadas na cidade de sio

Paulo.

Essa documentaçio existente est~ subdividida em

dois grandes grupos: aquelas referentes ao governo estadual

e aquelas relat ivas a prefeitura municipal.

Como de inicio nio havia nenhuma documentaçio

secund~ria (ensaios, monografias) que procurasse

caracterizar especificamente o per rodo de formaçio de setor

de obras p~blicas paul ista, passou-se a um levantamento

sistem~t ico de todo o material prim~rio (documentos oficiais

e legislaçio) desde o inrcio do s~culo XIX.

Esse material consist iu basicamente em

legisla~âo provincial (per rodo 1835 a 1889), relatdrios dos

presidentes da Provrncia (1836-1889)

Cidade dE Sâo Paulo (1846-1889).

e atas da Cimara da

Como se sabE, no perfodo antErior a Rep~bl ica 05

municfpios nio p05suiam autonomia pol rt ica, dar as suas

at ividades execut ivas Estarem concentradas na Cimara

Municipal o legislativo estar vinculado no Governo
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empreendidas pelo munic{pio nessa área e o desenvolvimento

de uma forma de se pensar a questio urbana enquanto ciincia,

que se dá a partir de 1911.

Entre essa data e o ano de 1930 ocorre a

primeira fase do urbanismo paulistano onde sio definidos um

modelo de estrutura~io para a cidade e que vai ser o

condicionante de toda a expansio urbana que se registra a

part ir de entio. o que induz a uma melhor compreensio do que

a cidade i hOjE, E da origem dos problemas que enfrenta.

momcn t o d c\ invest iga~io.

documenta~io primária existente e bastante abundante. Al~m

cI t\ mun ic iP a 1 e s t adu a l ,

detalhadamente todo D discurso c i d ad e e~ t o d o s O,,'..,

interven~io urbana constantes nos Relat6rios da

Agr'icultur<.'\, Comé r c i D e Obras P~bl icas

( <:,:5 t a d 1..1"i 1 ) e principalmente nos relat6rios apresentados

anualmente pelos prefeitos da Capital e nos anais da Cimara

da Cidade de sio Paulo. Al~m disso recorreu-se a projetos,

relat6rios e conferências real izados por diversos urbanistas

ao a dm i n i ~:,tr a d or e s püb 1 i c o s

municipais - principalmente Victor Freire. Ulh8a Cintra €

Prestes Maia - E publ icaclas nas principais revistas de

engenharia da ~poca= a Revista Polytechnica e o Boletim do

Ln s t it u t o de Enr-Jenhciri"in



1.3 - O REFERENCIAL TE6RICO

A palavra !.u:.b.aniSDlQfo i pela primeira vez

empregada em 1916 por Victor da Silva Freire em seu texto

sobre a cidade de Belo Horizonte. Trata-se de um neologismo

vindo do termo francis u~b.anismE, criado em 1910 e que por

sua vez era originado do inglis tQ~n=Elanning, empregado

pela primeira vez em 1906 a partir de uma traduçio da

stadtElan (plano d a C i d a d e ) r ut i 1 i z ad a

conjuntamente com stadtbau <construçio da cidade), desde

meados do s~culo XIX.

o seu significado possui estreita relaçio com o

processo pelo qual surgiu, advindo da necessidade de se

dls~ielina~_as __t~ansfQ~ma~aE~ __E~t~EmamEntE __~QmelE~as __eUE

eassa~am __a sE__da~ nBs __~ictadEs__Em__fun~iQ __dQ __~áeidQ
~~Es~imEntQ __eQeulaclQnal QcaslQnactQ__eE1Q e~QCESSQ dE
lndu5t~lBllza~iQ.

A cidade, tornando-se o local onde se concentram

os meios de produ~io e a for~a de trabalho. deve portanto

~; c\ t i~;f a z €.~I~ c"\ n o vos r E~q Ij i~;it o s r iOI P o s t os p o r Ij m c\ n €.~c: E~~;S icI a de

crescente de circula~io e do estabelecimento de um sistema

de comunicaçio que torne vi~vel esse processo.

A part ir dar, nasce uma discipl ina preocupada em

intervir criat ivamente no espaço urbano, e que SE dist in9ue
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de reformulaç:ão exe cu t ad o na capital austríaca pelo

imperador Francisco Jos~ nos anos posteriores a 1857.

Es s e p r o.i et o r fundamentado na construç:ão de uma

grande avenida circular contornando o centro velho de Viena

(ringstrasse) foi marcado pela monumental idade

construç:~es e dos espa~os p~blicos e pela funcional idade da

circulaç:ão. Tornara-se o marco da modernidade da ~pocar

simbol izando os valores expressos pela classe

havia assumido () podEr pouco tempo antes.

I i b er a l qu e

Cam i 1 loS i t t E-~, d i r e t or:

imperial de artes industriais de Viena elabora então uma

cr(t ica a esse projeto, defendendo princ(pios de cunho

histcirico e est~tico em oposição ao tecnicismo adotado para

as interven~~es urbanas.

"0 modernoF para eleF significava os aspectos

técnicos e racionais da constru~ão urbanaF o primado daquilo

a que freqüentemente se referia com "tr'fegoF higiene etc."

o emocional.ente tocante (wirkungsvoll> e pinturesco

(malerisch> de um lado e o eficiente e pr'tico de outro eram

antagônicos e opostos por naturezaF e sua oposi~ão

aumentaria à medida que a vida moderna se tornasse cada vez

mais regida por considera~ões de ordem material".



u,

••• "Cont ra o traçado viário uni-formey Sitte
enaltecia as -formas livres da organização antiga e medieval
do espaço urbano: ruas e praças irregulares que não surgiam
na pranchetay mas , .

In natura' . Contra as e x igênc ias
poderosas do especulador e do engenheiroy passou a realizar
pelo planejamento artístico deliberado aquilo que antes era
realizado pelo lento crescimento espontâneo: uma organização
espacial pinturesca e psicologicamente grati-ficante".~

o~::. dF'Pr:'ncii d o s b I.J. ~;:, C a ....J ,"'. rn

tamb0m recuperar o sent ido de Vida comunitária ExistEntE nas

Escala humana, o anonimato E a sEnsaçâo

A Ringstrasse de Viena em 1890
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Em rela;io a aspectos de ordem sanit~ria, Sitte

v a Lor Lz a a importincia da vegeta;io. Nio somente aquela

decorativa, colocada junto ao alinhamento das ruas, mas

p r in c iP a 1men te aC".lE~1e\ com +un cio san itár ic\ • imp 1an t ad a sob é\

forma de pequenos maci;os de vegeta;io fechada, ou de

Pe\l'"ques, isolados e ao ab r igo d a poeira E~ da c: i r cu lac âo das

ruas.

Os princípios de Sitte foram condensados em 1889

obra principal St t~cIt eb au nach s e i n en

kUnstlerischen grunds~tzen" (A construçio de cidades segundo

Essa obra nio causou impacto no

processo de reestruturaç:io da cidade dE ViEna ocorrido em

1893. mas exerceu influência decisiva no pensamento do

urbanista inglês Raymond Unwin E na rEal izaç:io das cidades-

jardim inglesas ..

urbanista alemio,
{-'o i o idEal izador do plano dE expansio da cidadE dE Co16nia

e m 18B1 ..

Escreveu sua principal obra "DEr StldtEbau" (A

constru~io de cidades) no período de 1883 a 1890. e portanto

contEmporaneamentE a SittE.

1890 fc) i o momento Em qUE a

circula;io de veículos come;ou a assumir um papel relevante
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na disposi~io das ruas e pra~as. StUbben, ao contr~rio de

Sitte, demonstrou um maior interesse em estudar esses

problemas de tr~fego - "os sistemas de tr~fego e o sentido

de seu fluxo formam a base do plano de constru~io das

cidades" dizia. Mas as quest~es relativas ~ higiene,

edifica~io e estét ica também desempenharam um papel

importante nos princípios de StUbben. Na sua concep~io de um

plano de expansio urbana deveriam estar presentes esses

quatro aspectos.

No referente ~ questio de circula~io. a an~l iSE

teria infcio pelas art~rias radiais, aquelas responsáveis

pelo principal fluxo existente dentro das cidades: a do

movimento centro-periferia e vice-versa. Essas art~rias

radiais. partindo do centro da cidade, dividiriam a ~rea

urbana em setores de forma triangular que teriam a largura

aumentada ~ medida que se distanciassem do centro. Esse fato

faz surgir a necessidade de dividir esses setores por outras

artérias (radiais de 2-- ordem) de forma a facilitar a

comunicaçio dos diversos pontos desse setor com o centro da

cidade. Perpendicularmente a essas radiais seriam tra~adas

art~rias circulares (anéis ou rings) de forma a promover a

integra~io entre os diversos setores. o tra~ado urbano

obtido pela presen~a dessas artérias radiais e circulares

daria origem a grandes lotes de forma trapezoidal, quase que

retangulares que seriam subdivididos com 1 inhas paralelas

aos aniis e radiais, dando origem aos quarteirSes da
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cidade. A rua diagonal poderia ser ut il izada para ligar

~ocos de como entradas de pontes,

teatroscruzamentos, terminais de transportes, mercados,

etc. No tra~ado desse sistema, deveria se procurar

equilibrar os fluxos de evitando-se

congest ionamentos e ireas desertas.

No referente ao item edifica~Ses, StUbben sugere

que, nos planos gerais de sejam sempre

definidos previamente os locais para a futura constru~io de

edifícios p~blicos significat ivos (tais como fdrum,

assembl~ia etc.). Os cruzamentos de ruas formando ângulo

nio devem seragudo, devido ~ presen~a de transversais,

evitados, mas sim trabalhados de forma a se integrar

harmoniosamente com o entorno. Estabelece tambim tamanhos

ideais para os quarteirSes, em fun~io de seu uso e ocupaçio

(residencial, comercial. industrial). Por ~lt imo, sugere que

o parcelamento dos lotes seja executado de forma a ter a

1 inha de divisa sempre perpendicular ao aI inhamento da rua.

propoe a

No qUE se refere ao aspecto higiinico, StUbben.

obedifncia do plano a quatro requisitos b~sicos: a

defesa do solo contra as ~guas superficiais e subterrâneas.

abastecimento de o estabelecimento do

servi~o dE esgotos e a boa insola~io (orienta~io e largura

das ruas em fun~âo da altura dos edifícios).
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Por ~ltimo. no que se refere aos princ{pios

estéticos dos planos gerais. a concep~io de StUbben nio é

favor~vel ao uso exclusivo da linha reta nos arruamentos.

podendo-se em alguns casos se util izar de curvas suaves no

ajuste de contornos superficiais. sobretudo em situaçaes de

eleva~io acentuada do n{ve1 da rua. O aspecto pitoresco deve

ser evidenciado através de constantes no

alinhamento. nos passeios e mesmo nas pistas dos arruamentos

de grande extensio.

foi o ideal izador da cidade construida sobre

pilot is e o tedrico do urbanismo subterrineo. Mas foi com a

su~ Teoria Geral de Circulaçio publ icado na obra " ~tudes

sur les transformat ions de Paris", que ele adquiriu maior

notoriedade, influindo diretamente sobre o urbanismo

prat icado em Sio Paulo durante os anos de 1910 a 1930.

A concepçio de rayonemment"

(per{metro de irradiaçio) obtida atrav~s da an~lise do

sistema vi~rio estruturador das cidades de Ser1 im, Moscou e

Londres foi a mesma adotada por U1h6a Cintra e Prestes Maia

na fundamentaçio do "Plano de Avenidas" em 1930=

"Da compara~io desses três planos Berlimy

Londres e Moscou cada qual com sua ~isionomia bem

especialy é possível agora ~azer ressaltar UMa no~io nova.
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Apesar das consideráveis di~eren~as de ~or.a e de disposi~ão

interiorr nota-se este Lra~o que lhes é COMU.: todas as vias

de expansão e penetra~ão convergem bem para o núcleo

centralp mas não todas para o mesmo pontop nem para o mesmo

Monumento. Todas essas viasr ao contráriop

espécie de circuito ~echado ou coletorp que podemos chamar

de ~Perí.etro de Irradia~ão' e que é tra~ado a u.a certa

distância do centro matemático da cidade. Esse perímetro

representa um grande papel no plano das três capitais: ér

por assim dizerp o regulador da circula~ão convergentep que

atingiria o inextricável caos se todas as vias concorressem

à mesma pra~a. É ele que recebe as correntes a~luentes e que

as distribui em seguidap com auxílio de pequenas ruas

secundáriasp até o edi~ício ou a casa que é o escopo do

movimento individual de cada elemento de circula~ão. Para

que o perímetro de irradia~ão seja e~icaz não é necessário

que ele contenha em um núcleo muito grande todos os

edi~ícios principaisp todos os pontos de atra~ão da cidadep

mas sim que passe através do seMeado irregular desses

edi~íciosr deixando-os ora de um ladop ora de outro do seu

percurso ~echado".3
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2 - O SURGIMENTO DO URBANISMO A PARTIR DO SETOR DE OBRAS
P~BLICAS NA CIDADE DE Slo PAULO

2.1 - ANTECEDENTES AO ANO DE 1890 - PREDOMiNIO DO SETOR DE

OBRAS PROVINCIAL NA ELABORAÇ~O DE PROPOSTAS URBANAS

PARA A CIDADE DE S~O PAULO

As origens do setor de Obras PJbl icas em sio

Paulo remontam ~s at ividades de demarca~io dE terras qUE

come~aram a ocorrer de forma mais significativa a part ir de

meados do s~culo XVIII.

o arquiteto e historiador Benedito Lima de

an a 1 i SêU- a s-. at ividades do Real Corpo de

EngenhEiros na Capitania de Sio Paulo. situa o tratado

demarcatório dE Santo IldEfonso (1777) como sendo o fato

indutor da vinda dE EXPEdiç~ES topográficas da CortE para o

Brasil. na época da administra~io do Marquis do Pombal.

Essas EXPEdiç~es eram formadas por engenheiros

mil i t ê\r es e astr8nomos portugueses que.

estabelecidos. acabaram sendo ut ilizados pela Corte para

Executarem também outros trabalhos no setor de engenharia.

pois havia grande dEfici~ncia dE orientaçio técnica para

todas as obras que eram feitas e que se necessitavam fazer
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na Colônia. Em fun,io disso, terminaram por desempenhar na

Capitania de Sio Paulo um papel decisivo na constru~io de

fort ifica,5es. quartéis, hospitais, chafarizes pdbl icos e na

cal~amentos, o que veio a contribuir

decisivamente para a renova,io do planejamento, do tra,ado

das estradas, da arquitetura e das t~cnicas construt ivas em

Sci como ilustra~io. basta lembrar que até o

in{cio do século XIX, as obras de interesse p~blico, como

pontes e estradas. eram real izadas na cidade de sio Paulo.

pela prcipria populaçio residente nas imediaç5es ut ilizando

um conhecimento construt ivo bastante primitivo. Isso

imrl icava em obras de pouca durabilidade e exigia por parte

da Cimara constantes despesas com reconstru~5Es E manutençio

das mEsmas.

o conhecimento trazido por Esses engenheiros da

C8rte permit iu a subst ituiçio da taipa - comumente usada até

ent~o - pelo uso da PEdra E da cal, E a conseqUente

consol idaçio de um tipo de constru,io de maior durabilidade

e até mesmo mais imponente.

Na Capitania de S~o Paulo real izaram, na ~poca

do governador Bernardo José Maria de Lorena (1792). o

primeiro levantamento tOPo9r~fico da cidade de Sio Paulo que

segundo loledo, veio a se const ituir no 'primeiro plano
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diretor para a cidade', porque a carta topogr~fica levantada

apotava tamb~m os caminhos e dire,ies que a cidade deveria

seguir na sua expansio.

Essa associa,io entre a atividade topogr~fica e

a real iza~io de propostas de ordenamento dos arruamentos e

edifica,ies, 56 veio a ocorrer portanto - e mesmo assim de

forma bastante incipiente - a partir de fins do s~culQ

XVIII. No entanto. a historiadora Janice Theodoro da Silva.~

ao anal isar as atas da Cimara da Cidade de Sio Paulo.

percebera a existência de um profissional I igado a essas

at ividades topogr~ficas urbanas já no s~culo XVII. mas com

uma inser,io profissional um pouco diferente.

nA presen~a de' ••• pero roiz gereiro pera que

fisese nesta vila e seu termo o ofisio de arumador de todas

as teras visto ser homem do mar e entender do rumo de agulha

por ser hofisio necesario ao bem comu deste povo ••• ' (Atas

ca CâmaraF 19 de julho de 1936F p.306) é indicadora desta

tend~ncia de se demarcar melhor a propriedade do solo.H6

o caráter diferenciado dessa at ividade residia

Justamente no fato de que eSSE profissional - advindo da

navega~io mar{tima F entendedor do 'rumo da agulha'

real izava na cidade, uma at ividade que se restringia

unicamente à demarca~5o de terrenos e lotes j~ ocupados ou

em vias de ocupaçio, sem se preocupar com a definiçio de
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caminhos e eixos dE Expansio da vila, que é o que qualifica

o sentido planificador e urbanizador do top6grafo da Corte

citado por Toledo, e que no fundo é o aspecto que est~ sendo

de interesse registrar e analisar.

ESSE fato preliminar apontado por Toledo.

servir~ entio para ilustrar um pouco da tendincia que vai

haver durante o século XIX na continuaçio desse prOCESSO, ou

seja, a part ir dos trabalhos de levantamentos topogr~ficos

Executados por engenheiros de formaçio mil itar, passa-se a

uma diversificaçio de frentes de açio, indo do levantamento

de cartas E mapas da prov{ncia para Or~ levantamentos

topogr~ficos urbanos, e dar para a abertura de caminhos e

estradas de ferro, rEal izaçio de alinhamentos vi~rios.

construçio de calçamentos, pontes, fort ificaçio e edif{cios

p~bl icos em geral.

o aumento e a import~ncia que essas at ividades

passam a adquirir para o contexto urbano e provincial a

part ir do in{cio do século XIX, faz com que aos poucos

começE a haver uma Estruturaçio e qualificaçio dessas

atividades, primeiro através da definiçio de atribuiç~es do

governo provincial E das c5maras municipais, ocorrido a

part ir do Regimento Interno das C~maras Municipais (Lei

ImPErial dE 01.10.1828) e dEPois através da criaçio dE

instincias administrat ivas 1 igadas especificamente ao setor
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dE obras p~bl icas, como Comiss~Es, Divis~ES, E Ent idadEs dE

ensino t~cnico.

A Lei Imperial de 01.10.1828 vem regulamentar

alguns aspectos da Constitui,io dE 1824 E estabelecer,

atrav~s de posturas, as atribuiç~es concernentes aos

munic{pios. Vai

1891 e dai sua

ter vigincia at~ o in{cio da REP~blica, em

importância na definiçio de papiis que no

caso de sio Paulo, vai SEr o Estruturador das a~~Es

desenvolvidas no territdrio da cidade.

DentrE os artigos constantEs nessa lEi o

art i90 66 aparece como o mais relevante para a definiçio

dESSE campo de açio do setor de obras:

As Câmaras Municipaes terão a seu

cargo tudo quanto diz respeito à Polícia, à EconOMia das

Povoa~ões e seus termos, pelo que tomarão delibera~ões e

proverão por suas Posturas sobre os objetos seguintes:

Parágrafo Alinhamento, limpeza,

illumina~ão e desempachamento de ruas, cães e pra~as,

conserva~ão e limpeza de muralhas feitas para seguran~a dos

edifícios, prisões

aquedutos, chafarizes, po~os, tanques e quaesquer outras

construc~ões em benefício commum dos habitantes, ou para

decoro e ornamento das Povoa~ões.
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Parágra~o 2-- sobre o esgota.ento de
pântanos e qualquer estagna~ão de águas in~ectas•••

sobre edi~ícios ruinosos.
escava~ões e precipícios nas vizinhan~as das povoa~ões.
mandando-lhes por divisas para advertir os que transitão •••

sobre construcção. reparo e
conserva~ão das estradas. caminhos. plantações de árvores
para preservação de seus limites e comodidade dos viajantes.

Art. 71 - As Cã.aras deliberarão e. geral sobre
••• o aceio. segurança. elegancia e regularidade externa dos
Edi~ícios e ruas das Povoações. e sobre esses objetos
~ormarão as suas posturas."

SEis anos dEPois, Em 1834, VEm surgir uma Emenda

Const ituciona17 definindo por sua ve~ as atribui~3es

concernEntes à Prov{ncia de Sio Paulo, através das despesas

ela seriam atribu{das. Sio assim consideradas

provinciais as despesas referentes a~

i - Presidência, Secretaria E Assembléia

Justiça territorial E guardas policiais

3 - Escolas menorES dE instruçio p~bl ica E bibl iotecas

p~bl icas
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4 Jardins e hortos botinicos, passeio p~bl ico e iluminaçio

5 - Professores e empregados de sa~de, vacinaçio, catequese

e colonizaçio

ó -- Paróquia!:;

7 - Socorros e despesas ordin~rias a concursos,

misericórdia, expostos e semin~rios

casas de

B - Casas de prisio com trabalho, reparos e construçio de

cadeias e sustento de presos pobres

9 - Obras p~bl icas d e interesse e serviço da Província,

reparos das igrejas matrizes.

Temos a partir dar, uma primeira diferenciaçio

entre o que é de direito legislar e executar pelo Governo

Provincial de Sio Paulo e o que e de direito executar pela

câmara Municipal da Cidade de Sio Paulo. Fica mais claro

entio a dist inçio de como se d~ o evolver do setor das obras

p~bl icas nessas duas esferas (o que vai vigorar até 1889) E

como nesse período, o grande peso de todas as

real iza~3e5 nesse setor vai a cargo do Governo

Provincial. Sobretudo, porque é a ele que cabe a quase

total idadE da arrecada~io provincial. f::' o s i n s t r u m(~nt o ~::-

1 (-:-:9 iS 1at ivos jurídicos todos os a s sun t os,

concernentes à Capital da Província. Qualquer decisio que a

Câmara deveSSE tomar nesse período, como por exemplo o da

aprova~5o do Código de Posturas da Cidade de sio Paulo,

renlet ido a prévia aprovaçio da Assembléia

Provincial.
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A própria lei de 1828 é bem clara nesse sent ido.

quando em seu art. 24 diz que "As Cimaras s~o corporaç~es

meramente administrativas

,,\1suma" •

e n~o jurisdiç:~()

i por essa razio inclusive que as leis. atas e

decretos da Cimara Municipal de Sio Paulo s6 vio ter

existência a part ir da Constituiçio de 1891. No per íode)

1824/1889, toda a legislaç:io municipal vai estar contida na

legislaçio provincial.

P e 1c\ 1 e i de 1828 temos entio que aos municípios

c ab em no r e l a t i vo às obras p ub l Lcas , as atividades

relacionadas principalmente a abertura e manutençio de

a r r IJ. a me n tos r f isca l i:.::aç:io d e

edifícios. 1 impeza püblica e iluminçio. De fato, examinando

<.'\ s ed: e\~:; d a Câ ma r <:'1 d e S i o P a ul oflt d UI" ,,\1'\ t E' o P (~I~ ío d o i mp e r i .:\1

percebemos que os principais itens discut idos nas 5es5~es da

cimara, referem-se a:

aI inhamento, nivelamento e demarcaçio de terrenos

- concessio de datas de terra

- abertura de ruas e praças

- numeraçio de casas (devido ao fisco)

- mapeamento da cidade

- 1 impe:.::apl.Íblica



27

- cemit~rios e enterramentos

ilumina~io p~blica

salubridade p~bl ic a (1 impeza de ruas, esgotamento de

valas, manuten~io de chafarizes).

De forma an a l o s a , através; do elos

Relatdrios dos Presidentes da Província de Sio Paulo no

períoelo 1838/1889~, percebemos que o item obras p~blicas

abrange os aspectos de~

saneamento ele varzeas e limpeza elos rios

- constru~io de pontes, estradas e estradas de ferro

- abastecimento de água potável nas cielades

d c e d i f íc i os p iibl i c o s , t eat ros ,

escolas, hospitais

ilumina~io p~bl ica

- jardins e hortos botinicos

- abertura de ruas, conten~io de encostas

a dist in~io entre o n(vel provincial e

municipal reside principalmente na dimensio dos trabalhos

realizados e no montante de recursos investidos.

Enquanto na cidade de Sio Paulo, a Câmar a

Municipal se empenhava na execuçio de melhoramentos de

caráter nit idamente viário (abertura de ruas, al inhamentos.

c a l c amen t o s €,~ iluminaçio principalmente) j c\ () Gove r n o
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Provincial se dedicava ~s obras de interl igaçio regional na

Prov{ncia (estradas de ferro e navega~io fluvial e costeira)

e ~quelas de infra-estrutura urbana tais como construçio de

sistemas de abastecimento de ~9ua, saneamento de virzeas,

construçio de edif{cios p~blicos e abertura de avenidas de

comunica~io entre os diversos bairros da Capital (nesse

~ltimo item os recursos eram complementados ~s vezes com os

da Cimara Municipal).

Esse padrio de divisio das atribui~5es ~ o qUE

vai vigorar at~ o in{cio da Rep~bl ica quando entio a

autonomia municipal vai trazer essa instincia

administrat iva uma concentraçio muito maior de encargos

relat ivos ~s obras de infra-estrutura urbana.

Para esclarecer um pouco mais como se deu a

evolu~io dESSE padrio da divisio de atribui~5Es, vamos

remontar à epoca em que foram criadas na prov{ncia, os

primeiros drgios 1 igados ao setor dE obras p~blicas e

estudar como que eles contribuiram para o surgimento das

primeiras propostas dE interven~io na cidade, ditas 'dE

caráter mais amplo' e 'integradoras', e portanto precursoras

dE planos urban{st icos qUE vio surgir a part ir do in{cio do

sEcul0 XX.

AntEriormente a 1850, dois organismos estaduais

foram criados: o Gabinete Topogrifico em 1835 e a Diretoria
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de Obras P~blicas em 1844. Apesar da existincia efimera que

tiveram, acabaram por marcar consideravelmente a a~io do

campo provincial, pois foram recriados mais tarde F

subsistem at~ hoje, com algumas altera~3es advindas do fato

de j~ terem mais de um século de existincia.

o Gabinete TOPo9r~fico, criado pela lei nD- 10,

de 24.03.1835 se propunha a ser uma escola de formaçio de

topdgrafos medidores de terras e engenheiros de estradas,

at ividade essa de inteira consonincia com as necessidades da

~poca devido ao in{cio do processo de ocupa~io do interior

do territ6rio paulista pela cultura do caf~. Esse fato.

gerador da necessidade de se abrirem estradas de ferro por

toda a prov(ncia vem caracterizar essa primeira etapa do

setor de obras paul ista onde o engenheiro topdgrafo vem

assumir o papel preponderante nesse campo de at ividades.

o Gabinete funcionou até 1838 quando seus

trabalhos foram suspensos. Em 1840 voltou a funcionar e em

1846 foi anexado à Diretoria de Obras P~bl icas (D.O.P.),

tendo no ano seguinte encerrado as suas at ividades~e.

A sua existincia p importante de ser ressaltada.

pois o gabinete foi o precursor do ensino de engenharia em

Sio Paulo, fato esse que viria a ser restabelecido no final

com a criaçio da Escola Pol it~cnica~~ (1894). ido s~culo,

importante também pelo papel que virá assumir os trabalhos
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do profissional-engenheiro ao longo dE todo o século XIX,

passando das at ividades topogrificas ~ abertura de estradas

dE ferro e, a partir dE 1860, ~s obras de infra-estrutura

o outro organismo criado nesse per{odo foi a

Diretoria dE Ob r a s Püb 1 i c a s (D.O.P.) (LEi n':> •

15/03/1844) composta por cinco profissionais EngEnheiros

civis ou mil itares e com as atribui~ies de:

orçamEntos para todas as ob ra s.

p~bl icas que se real izarem na prov(ncia;

o plano gEral dE Estradas E sistEma dE canais mais

apropriado ~ topografia da prov{ncia, classificando-os em

três categorias: provinciais, municipais e vicinais;

e inspecionar todas as obras p~bl icas, sejam elas

feitas por arremataçio ou por administra~io;

da conSErvaçao das obras p~bl icas CCH1Clu{dc\:"
,
a do
em que SE defina a rESPEct iva pol {cia, E SE

marque os deveres dos confrontantEs das estradas, SEgundo
1 . f . ,.,!".u,,"( c: a s s I . I c a c a o ~
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determinar os· modelos dos carros e dos sistemas de

rodagem, segundo as estradas por onde eles tiverem de

transitar. Determinar também os modelos apropriados de

barcos para a navega,io nos canais;

coletar as informa,;es necess~rias para a estatística da

província,

determinando

aperfei,oando a sua carta corogr~fica e

astronomicamente todos os lugares mais

significativos;

designar os pontos e linhas que parE~am mais convenientes

para limites duvidosos entre as pardquias e

municípios, e entre província e os seus 1 imites;

realizar e o tombamento de seus prdprios, p

também dos municipais, assim como das terras dest inadas

aos colonos~

dar contas ao presidente da província dE relatório

detalhado - pelo menos quarenta dias antes da abertura da

se5sio ordin~ria da Assembléia Provincial do estado

geral das obras p~bl icas com os respectivos

demonstrativos finanCEiros.

l'odo esse elenco de atribui~ges da D.O.P. SErVE

para mostrar as grandes carincias que a província tinha

faziam urgentesnEssa Epoca E todos os trabalhos qUE SE
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real izar. Como por exemploy da necessidade de se fazer um

levantamento corogr~fico atual izado da Prov{nclay com a

determina;io de um plano geral de estradas e de manuten;io

das obras p~bl icas existentes. E também, pela necessidade de

um planejamento administrativo e financeiro para as obras

através da elabora~io de relatdrios detalhados dos trabalhos

executados, em execu,io e a serem iniciados, onde deveriam

constar também o orçamento, o relatdrio de acompanhamento

t~cnico e o contrato com o empreiteiro respons~vel pela

real iza~io da obra.

de detalhamento e de acompanhamento

or~ament~rio dos trabalhos, j~ ~ um primeiro sinal d (:\

presença do engenheiro, que come~a a impor. aos poucos, um

padrio de racional idade e de planifica,io no setor de obras

pl.Íbli c as , inovando nio sd pelas técnicas construtivas, mas

'camb~m pelas r ot i n a s administrativas i n t Ir O d 1.1~.: i d a ~:;

Corganizaçio da divisio do trabalho, instrumentos de ordem

jl.1r{dica e contratual na real iza,io de tarefas por terceiros

€·:tc:.).

No entanto, todas essas necessidades nio puderam

ser real izadas de forma organizada ~ época devido ~ ext inçio

da D.O.P em 1847,

viria a ser recriada 21 anos mais tarde, pela lei provincial

1"1°-51 de 15 de abril de 1868, com o nome de Inspetoria Geral

de Obras P~bl icas.



33

Durante esses 20 anos, não vai haver nenhuma

organiza~ão respons~vel unicamente pelas obras p~bl icas. As

necEssidades do setor serão supridas atrav~s de pequenas

comiss~es, conselhos E se~~Es criadas esporadicamente pelo

Governo Provincial e sem o necess~rio suporte administrativo

e gerencial que se pretendia implantar Junto ~s atividades

da D.O.P.

As carincias advindas dessa falta de organiza~io

e de t~cnicos especial izados no setor podem ser observadas

J~ nos anos posteriores a 1847, atrav~s das mensagens qUE os

presidentes da provfncia apresentavam anualmente ,
a

AssEmbl~ia Legislat iva Provincial.

Em 1850. o presidente Vicente Pires da Motta

dizia que:

"As municipalidades que requerem sem cessar a

abertura de novos caminhosp não se julgão obrigadas a fazer

nellas o menor benefício: para ellas tudo são estradas

geraesp não há estradas municipaes •••

Conviria pois estabelecer um systema para a

aberturar e conserva~ão das estradas seria de muita

vantagem dividir o vastíssimo territóro da Província em

diversas sec~õesr e encarregar da inspe~ão das estradasr e
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mais obras públicas de cada sec~ior u.a pessoa distincta na

sciencia. e habil na prática".~~

Essa necessidade de um profissional "dist into na

ciência e hábil na prát ica de constru,io de estradas p

execu~io de obras p~bl icas", va i fazer com que no ano

seguinte. seja criado o Conselho D/Engenheiros, pelo

regulamento de 04/10/1851.

Esse regulamento vem estabelecer a d i v i s âo d a

prov{ncia para efeito dE obras pJbl icas - em 4 se,3es de

Ob ra s P~bl i ca s que no ano ele 1850 passa para 6 se~3Es,

compreendendo a 5~· se~io "a capital e seus sub~rbios até a

distância de uma légoa". Nessa 5~·se~io vem trabalhar o [ng.

C,,\r"1os Abraio antigo funcionário do Governo

Provincial e que, em 184 j. r real izara uma elas primeiras

plantas cadastrais da cidade de sio Paulo.

deSSE Conselho D'Engenheiros, o

sucessor de Pires da Motta, presidente José Thomás Nabuco

D'AraJJo comenta~

"O regulamento provincial de 4 de outubro de

1851. primeiro acto de minha administra~ão. -fez cessar a

desorganiza~ão. em que se achava esse ramo importante do

serviç:o público: as obras e estradas se projectavão. se

executavão. se acabavão. se consideravão per-feitas sem
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estudos graphicos. sem trabalhos preparatórios. sem plano.

sem or~amento. e sem inspec~ão e fiscaliza~ão de UM agente

do governo. seM interven~ão e juízo dos homens da arte:

devia o administrador da província decidir-se

necessariamente pelo conceito e informa~ão dos mesmos

inspectores de obras. devia. sem ser da arte. saber da arte.

Não havia UM centro de conhecimentos especiais. e das

tradi~ões deste servi~o. ao qual se pudesse recorrer; não

havia um conselho de engenheiros ao qual se devesse

consultar. O estado das nossas estradas. e os embara~os. as

dúvidas. a incerteza. em que se via a ad.inistra~ão para a

resolu~ão das questões mais simples protestavão contra esse

systhema: qualquer que seja. Srs. a preven~ão que ahi haja

contra os engenheiros. ~ for~a não leval-a at~ o ponto de

inverter a natureza das cousas. até o ponto de fazer uma

injuria a civiliza~ão da .. .•.provlncla ••• os engenheiros

administrão Mal. não são mais próprios para administrar'

pois bem. separai a parte administrativa da parte

scientifica e fiscalizadora. e ficará o mal remediado: é

esta. Srs. a base essencial do regulamento provincial de 4

de outubro de 1851

Em tErmos das atribuiç~E5 o

Conselho d'EngenhEiros VEio assumir quasE que plenamentE o

vazio dEixado PEla D.O.P, acrescentando somente o recurso de

dividir a provfncia em 6 SEÇ~ES com o fim dE facilitar a

administraçio dos trabalhos real izados.
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No entanto, Esse conselho parEce nio tEr tido

vida longa - visto o fato de ter sido instituido por uma

rEsoluçio - pois Em 1855, o Entio presidentE da provincia

José Antonio Saraiva tecia as mesmas consideraçHes sobre a

precariedade do setor de Obras P~blicas, e as dificuldades

que estava encontrando para solucionar

melhoramentos das estradas da Prov{ncia.

o problema dos

Hi de crer que tenhaes verificado os males da

falta de UMa organiza~ão qualquer no servi~o de engenheiros

existentes, e ainda os inconvenientes da falta de uma alta

direc~ão scientífica, que inspeccione a boa execu~ão dos

exames e dos estudos recomendados aos Engenheiros nas

diversas commisões, e illustre a AdMinistra~ão na

delibera~ão e solu~ão de tão graves interesses. Não vos é

estranha a facilidade com que os Presidentes de Província se

substituem. Em semelhantes circunstâncias, considerae o

que poderão ter feito Administra~ões de curta dura~ão, sem

uma direc~ão de obras,

trabalhos p~blicosH.~4

e sem uma organiza~ão qualquer nos

Portanto, embora presumivelmente o Conselho

D'Engenheiros nio exist issc mais em 1855, exist iam no

entanto, como o discurso menciona, qUE Eram

formadas por dois ou tr0s membros. para resolver problemas
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espec(ficos e que eram dissolvidas assim que a sua fun~io

Era cumprida.

A eXEmplo disso teremos atuando na Cidade de sio

Paulo, no per{odo posterior a 1850, diversas Comiss;es tanto

por parte do Governo Provincial (comissio de abastecimento

de ~9ua, por exemplo) como por parte da Cimara (comissio de

obras, comissio de calçamentos, comissio de aI inhamentos

etc.). Como ilustraçio dessas diversas comiss;es que eram

propostas e criadas. temos em 1863. indica~io que o

vereador Joio Mendes de Almeida apresenta à Cimara~ey numa

primeira tentativa de preocupa,io com o planejamento da

cidade. A indicaçio preconizava a criaçio de uma comissio

que teria como objet ivo a organizaçio de um Plano Geral de

Melhoramentos e seria composta por nove membros, sendo tr~s

vereadores e três engenheiros.

lsse plano de melhoramentos compreendia. entre

outros pontos:

edificaçio nas margens da v~rzea do Carmo de longas

praças e boulevards arborizados até o Cambuci;

canal izaçio ret il (nea do rio Tamanduate{ de modo a

promover o dessecamento de suas v~rzeas; abertura de

boulEvards ao longo do canal E construçio de pontes;
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a abertura de novas ruas e pra~as e o melhoramento de

diversas vias p~blicas da cidade;

- a proposi~io de condiçges e a indica~io dos meios que
possc\m por parte da municipalidade ser concedidas a

qualquer empresa que se proponha •.~ real í sar t a i ~:;

melhoramentos;

é\ dE~finiç:ão7 por interm~dio de seus membros engenheiros7

que deverão servir

para se regular as edificaç:ges.

Porém 7

nenhuma referência

n a s c\tas dos anos seguintes não hi

const itui~ão dessa comissão ou

supostos t r ab a 1h o s que pudesse ter r e a l i z a d o , A

própria canaliza~ão do Tamanduate{7 objet ivo primeiro da

Comissão, serve para demonstrar nao deve ter sido

i n st I t u í da , poiE (J Irio

m a i s tarde.

~:;ó foi ret ificado diversas d~cadas

Em Hl6~j, S(·:c r e t ar: i c\ GE:re\ 1 do Governo

Provincial de são Paulo, então const ituída por tr~s se~~es.

por uma reformulac:ão criando-se uma quarta seção

Ob r a s Pl.Íbl i c a s por tudo o que fosse

da Província. Essa

4~· seç:ão seri o embrião dE todo o setor administrat ivo dE

dando 01" ig(~m, no período
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republicano. ~ Se~io de Obras da Secretaria de Agricultura.

Com~rcio e Obras P~bl icas.

Esses organismos vim aparecer num momento em que

por grandes

exigindo por parte do Governo uma s~rie de invest imentos nos

setores de obras p~blicas

Capital.

de infra-estrutura

principalmente na centro de todo esse

desenvolvimento e local que vai passar por um vertiginoso

crescimento até a virada do século.

Essa expansio deveu-se ao grande increment.o

ocorrido na economia cafeeira exportadora que na primeira

metade do séc. XIX. penetrou no Vale do Para{ba - vinda do

Rio de Janeiro e que a part ir de 1860 inicia sua marcha

para o oeste paul ista. trazendo consigo as estradas de ferro

- que se dirigiam dessas 1 inhas de expansio ao porto dE

Santos, cruzandO-SE todas na Capital.

Dessa forma. a cidade de Sio Paulo passa a ser a

part ir de 1870. o ponto de convergincia de todo o sistema

ferrovi~rio da Prov{ncia o que vem propiciar a sua

definitva inclusio no processo de moderniza~io de suas

sdcio-econBmicas A Capital

transforma-se entio em centro de negdcios e de moradia da

aristocracia cafeeira que. a part ir desse momento. passa

também a inverter parte de seus capitais em at ividades
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urbanas, tais como a especula~io com a terra (abertura de

loteamentos) e a lnd~stria.

Esse processo de expansio da economia aliado a

política de importa~io de mio-de-obra europ~ia (coloniza~io

e imigraçio) faz com que a cidade de Sio Paulo tenha um

excepcional crescimento de populaçio.

SE em 1870 a populaçio pouco se diferia daquela

existente em 1810, ou seja em torno de 23 mil habitantes, na

virada do s~culo> ela passará para 240 mil habitantes. Só

essa cifra já demonstra o vertiginoso crescimento urbano e a

conseqUente prol iferaçio de loteamentos que passam a

ocorrer, com grande incremento no n~mero de construçaes

novas que se faziam, sobretudo aquelas destinadas ~s

moradias colet ivas - os cort iços.

No entanto, logo no início desse processo um

presidente da Província, Joio Theodoro Xavier de Matos, que

mais tardE se notabil izaria pelos trabalhos real izados na

Província, já antevia toda ~ Passa entio noessa expansao.

período de 1872 a 1875 a executar importantes obras visando

preparar a cidade para essa nova din§mica.
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Por Essa raz~o ele foi. no dizer d e Paulo

Cursino de Moura. Uo primeiro que se interessou pelos

problEmas do urbanismou e no do historiador Eur{pedes SimaEs

de Paula, Uo segundo fundador da Cidade de sio Paulou.&7

Professor de Direito. exercendo grande dedicaç~o

ao serviço p~bl ico. Joio Theodoro tinha o costume de

convocar em SEU gabinete um "jur(" dE cidadios humildES.

c:u.i o p e I" e c €-:I~ sobre uma determinada questio ela oferecia aos

comD II . .,.,
OP I n I ao p I.Í b 1 i C <:\ I1 •• Durante su,:\

emb f,' 1 e z amen tos na

Capital o equivalente à metade do orçamento da Prov{ncia

(ndice bem evidente de mental idade urbana que prevalecia e

um i n c e n t i VD para os fazendeiros ricos s e

transferirem para a Capital.&a

cI i !;;pf:ndi o

Pod~::I~LE9 i s 1at i VD" A ESSf:: respeito

seu Felat6rio encaminhado ,
C\

Assembl~ia Provincial em 1875=

"Tudo isso r ec eb e sua justif'icaç:ão Em

consideaç:ões Econômicasp que tão af'astadas parecem dE suas

naturEzas.

A Cap ital p engrandecidap circundada dE

attractivos e gozosp chamará a si os grandes proprietários e
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capitalistas da Provínciar que nella seus

do.icílios. ou te.porárias e periódicas residências. O

co••ércio lucrarár aMPliando seu consumo. As empresas se

~undarão co. os recursos vastos e accmulados de seus novos

habitantes. As ~or~as productivas da popula~ãor e.~i.F serão

mais ~ecunda.ente empregadas.

gra~as às

popula~ão

durante o

Os ~actos já vão con~irmando estas aprecia~ões.

~acilidades proporcionadas pelas linhas ~érreas. A

tem crescido extraordinariamente na Capital

anno precedente. Os alugueis dos predios de todas

as classes subirão. como signaes da raridade ou de

insu~~iciências: as novas construc~ões se multiplicarãor os

homens ricos e abastados procurão comprar casas de elevado

pre~o na Capital para e~~ectuare. suas mudan~as ou gozarem

por algum tempo das commodidades que o~~erece.

Mais que tudo. o grande e edi~icante exemplo da

~amília Barros (vinda de Itu) em ~undar uma i portantíssima

fabrica de tecidos (a vapor) prenuncia o dese volvimento da

indústria fabril nesta cidade; nica em que poderá primar e

com a qual attingirá alto gráo de prosperidade."~9

As obras rEal izadas por Joio ThEodoro durantE o

PEr{odo Em qUE gOVErnou a Prov{ncia (dEZ.i872/nov.i875)

dos Curros (PraG:C\ da

(Gl i c é r Lo ) ,abErtura da rua do CondE D/Eu
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ligando o Tabatinguera ao

Hosp{cio at~ a ponte da

Lavapés; prolongamento da rua do

Moóca; abertura das ruas Joio

Theodoro e Sio Caetano (1 igando a Luz ao Br~s); real izaçio

de melhoramentos nas ruas do Pari e do GasBmetro; obras de

Segurança no Paredio do Carmo; construçio da Ilha dos Amores

(no Tamanduate{) e reforma do Jardim da Luz. Foi na sua

administra;io que o problema de pavimentaçio de ruas entrou

em fase nova atrav~s da

paralelepipedos.~e
introduçio do calçamento com

Além disso, reformou o Hospital dos AI ienados e

construiu dois lazaretos, canalisou ~gua pot~vel até as

freguesias de Santa Ifiginia e Consolaçio, construiu o

edif(cio da Escola Normal, criou o Liceu de Artes e oficios

e deu inicio ao sistema de transporte de bondes puxados por

burros.

Nesse período ocorreu também a subst ituiçio dos

lampi5es dE querosenE das ruas PEla iluminaçio a g~s, bEm

superior, E de que era concessioniria uma comr nhia inglesa

a Sio Paulo Gas Company Ltd estabelecida na Capital desde

1870.

**********

Um PEqueno parintEses neSSE ponto ~ interessantE

para fazer mostrar como que ocorria a organizaçio dos
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trabalhos no setor de obras, tanto por parte do Governo

Provincial quanto do Municipal.

Desde o in{cio do século XIX, a execuçio das

obras p~blicas sempre foi em sua grande maioria, realizada

por empreiteiros part iculares.~~ Ao Estado cabia unicamente

o papel de inspetor e fiscal izador dessas obras através dE

suas diretorias de obras, comis5~es etc., o que passou a

ocorrer de forma mais obJet iva a partir da inserçio do

profissional engenheiro no setor p~bl ic~ ~e obras. visando a

maior durabil idade e sol idez das obras executadas, o qUE

preconizava 'um conhecimento técnico

edificaç5es.

espec{fico no setor de

A idéia do poder p~bl ico era a de se estabelecer

alguns critérios de racional idade tanto na execuçio das

obras p~blicas como no planejamento de expansio la cidade.

Dar. por surgido "bases de

detalhando todos os direitos e obrigaç5es do empreiteiro no

momento em que arrematava a execuçio de uma obra do governo.

E dar, também terem surgido os novos critérios para a

concessio de datas de terra. evitando-se a especulaçio dos

terrenos e preservando-se ~rea5 para ut il izaçio p~bl ica e

arruamentos assim como com o uso mais constante. por parte

do poder p~blico, do instrumento de desapropria~io.~~
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No entanto, o que vem ocorrer ~ que, a partir de

1870 sobretudo,

torna-se muito

o montante dessas obras a serem empreitadas

maior, passando então a existir uma

categoriza~ão dos diversos tipos de serviços arrematados. A

iluminação, os arruamentos, o abastecimento de ~9ua, o

cal~amento, cada uma dessas categorias de obra passar~ a ser

executada por um empreiteiro especializado. Esse fato vai

induzir alguns anos depois ~ transforma~ão desse empreiteiro

em uma empresa ou companhia. muitas vezes associado ao

capital estrangeiro e que virão a part ir de então a

desempenhar um papel preponderante na organização do espaço

urbano, impingindo neste a sua ldgica e o seu interesse

part icular de ocupação, contrapondo-se muitas vezes ~ ldgica

do Estado, defensora do interesse coletivo.

Esse fato pode ser registrado pelas companhias

que, a part ir de meados do s~culo XIX, passam a ~e instalar

na Prov(ncia, inicialmente no setor ferroviário com a São

(1856), a Companhia Viação Paul ista (1868). aPaulo Railway

Companhia Ituana. a Companhia Sorocabana e a Companhia

Mogiana (1870 a 1872) e depois passando a atuar em diversos

outros setores e principalmente na Capital, como a São Paulo

(1878). Pucci & Michel i.

Companhia Cantare ira de Esgotos

ThE São Paulo Tramway Light and

Gas Company Ltd. (1869).

Power Company LTd., Companhia City Improvements (no per(odo

posterior a 1889) e outras.

**********
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Voltand() a,c-
.:> ocorridas no per íodo

anterior ~ Rep~b1ica vamos ter que durante as d~cadas de 70

e 80, 1090 ap6s o Governo de Joio Theodoro, vio sur9ir na

Cidade de Sio Paulo os primeiros C6digos de Posturas

instrumentos de controle e polícia que a Câmara exercer~

sobre todas as atividades existentes na Cidade.

Teremos entio uma s~rie de artigos de Posturas

referentes a aI inhamentos. abertura de ruas. calçamentos,

edifica~~es de casas. escavaç:~es etc. Nos dois C6digos que

foram promulgados nesse período. tanto no de 1875. como no

de i 886N!.:!9 r as rEstriç:~Es de car~ter urbaníst ico existentes

sio ainda muito incipientes e nio se const ituem de forma

ê\ 1 9 Um ê\ €.~m instrumentos suficientes para se orientar o

crescimento da cidade e nem para impor padr~es específicos

de uso de ocupaçio do espaço urbano.

No~:;el.l artigo 1'<"· d o vt Lt u lo i. por exemplo. o

Cddigo Posturas de 1875 diz que:

"Todas as ruas ou travessas que se abrirem nessa

cidade e em outras povoa~ões do município, terão a largura

de 13 metros e 22 cm, salvo quando por algum obstáculo

invencível não ~or possível dar-lhes esta largura.

As pra~as e largos serão quadrados, tanto quanto

o terreno a permitir."
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Esse artigo ~ o mais abrangente do C6digo em

relaçio ~ deI imitaçio dos espa;os em expansio na cidade.

Os outros artigos referem-se mais aos aspectos

de est~t ica e salubridade das edifica;ies: aI inhamento,

altura d e pav ime n t o s , dimensies das aberturas, muros,

calçadas, telhados, esgotamento doméstico etc •••

o Cddigo de 1886 copia em grande parte as

prescriçies do anterior, detalhando alguns pontos, como por

Exemplo em relaçio ~ abertura de ruas, ao precisar que elas

n~o poderiam ser tortas.

forma, os critérios de restriçio

urban{st ica ainda sio muito vagos E incipientes para que o

cddi90 de p os t ur a s p O<;;Sc\ ser classificado c:omo um

instrumento regulador do espa;o ocupado E da ~rea urbana em

expansio da Capital. A ausência de uma planta topogr~fica

atual izada contribui para esse fato e a clan! estinidade se

torna uma pr~t ica comum entre os loteadores de terrenos em

areas suburbanas da cidade.

Ainda no per{odo anterior ~\ Repl.Íblicc\,

mencionar os trabalhos propostos na gestio do Presidente

Joio Alfredo Correa de 01 iveira, em 1886.
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rios que

Sua preocupa~io maior era com as v~rzeas dos

inundavam na ~poca das chuvas e causavam in~meros

problemas de ordem sanit~ria ~ populaçio (o que nio foge da

preocupaçio b~sica de seus antecessores, pois com o

crescimento populacional ocorrido a part ir de 1860, as

quest~es sanit~ria e h{drica passaram a se constituir num

dos maiores obst~culos a serem superados pelo setor de obras

provincial). Atrav~s do saneamento da v~rzea do Tamanduate(,

pretendia entio estabelecer um Jardim experimental

escola pr~t ica de Agricultura.

e uma

Um outro local a ser tratado pelos planos de

Joio Alfredo seria o rio Anhangabau que teria o seu leito

canal izado no trecho próximo ao centro.

llEsta obra redundará em grande proveito para o

valle que o rio percorre entre as ruas de Santo A aro e a do

e permittirá abrir excellente via de
comunica~ão no segundo trecho do percurso do rio da ru<, do

Riachuelo à rua 25 de Mar~or que se prolongaria até
encontrar o meSMO rio".~4

Essa proposta de Joio AlfrEdo na verdade, sd

sera real izada 20 anos mais tarde, quando o prefeito Antonio

Prado conclui a canal izaçio do rio Anhan9aba~ no trecho sob

o Vale do Ch~ (1906) e o vereador Augusto Carlos da Silva

Telles elabora a proposta de ajardinamento do Vale com a
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constru~io de uma rua em seu fundo, idéia que ser~ realizada

com algumas altera,ies, no per(odo 1911/1916.

Uma outra poposta que Joio Alfredo apresenta é

em rela,io ~ circula~io vi~ria, visando facilitar a I iga,io

entre os bairros mais distantes sem necessariamente precisar

passar pelas ex(guas ruas do triingulo central:

"Para isto servem as vias de communica~io ou os
boulevards circularesp que ao mesmo tempo aformoseam as

cidadesp proporcionando ~ popula~io passeios attrahentes".~5

o plano consist ia em se executar a liga~io em

forma circular entre o lpiranga e a Ponte Grande. Do
Ipiranga ao 8r~s seria aberta uma nova avenida, do Br~s à

Luz seria aproveitada a rua Joio Theodoro e dar seguir-sE-ia

pelo boulevard da Luz até a PontE Grande.

Essa proposta de Joio Alfredo também POdE ser

considerada inovadora para a época, pois introduz o conceito

circularN com uma tripla intençio:

sanit~ria, ao provocar o dEssecamEnto da V~rzea do

Tamanduate( pela 1 igaçio vi~ria lpiranga-Br~s; a estét ica,

ao propor um boulevard arborizado por toda a exten~io do

percurso e a vi~ria, ao estabelecer uma comunicaçio entre

importantes bairros periféricos da Cidade e entre o caminho

de Santos a diVErsas estradas qUE cruzam a Capital.
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introduzirido tamb~m a no,io de 'avenida circular contornando

parcialmente o centro da cidade' id~ia essa que seria

reaproveitada na avenida circular proposta por Pedro Cardim

(1897) que viria de encontro aos conceitos de

"ringstrasse" e "perim~tre de rayonnement"26 e incorporadas

no urbanismo paulistano a partir de 1910. pelos engenheiros-

urbanistas Victor da Silva Freire. Joio Florence de UhBa

Cintra e Francisco Prestes Maia.

Apcis o Governo de Joio Alfredo (1886), nio

teremos mais nenhum fato significat Ivo em termos de proposta

urbana at~ o fim dessa primeira etapa do estudo, que se

encerra em fins de 1889.

A part ir do in{cio do per{odo republ icano, a

rela~io entre os setores de obras provincial e municipal

passar~ por diversas altera~~es advindas sobretudo da

emancipa~io po1 {tica dos munic(pios. Na Capital. esse fato

vai propiciar a estruturaçio de um organismo com atribuiç~es

espec{ficas nessa cirea de obras p via~io, assim como da

criaçio, dentro dos quadros da Prefeitura de um corpo

Especifico de profissionais com formaçio qualificada para o

setor dE Obras P0bl icas E que seria, pouco tempo depois, os

respons~veis pela introdu~io dos conceitos da ciincia urbana

na administraçio p0bl ica paul istana.



2.2 - O PER{ODO 1890 - 1930 - PREDOM{NIO DO SETOR DE OBRAS

MUNICIPAL NA ELABORAClo DE PROPOSTAS URBANAS PARA A CIDADE

DE slo PAULO

2.2.1 - O PEr{odo 1890-1906

no advendo do regi.e republicano sacudiu o

espírito incentivador dos paulistanos: novo surto

expansionista dominou a cidade; os proprietários das antigas

chácaras em torno do núcleo centralr ou mesmo nos

arrabaldesp retalharam seus terrenosr numa ~ebre desen~reada

A popula~io, sofrEndo grande incremento devido ~

pol {tica de imigra~io subsidiada (sobretudo de trabalhadores

europeus que sio importados para substituir o trabalho

escravo no Estado de S~o Paulo) e com o primeiro surto

industrial ocorrido na ddcada dE 1880, passa de 69.934

habitantes no ano de 1890 para 239.820 habitantes em 1900,

com uma elevad{ssima taxa de crescimento de 12,59% ao ano.~a

o incremento do n~mero de constru~3es novas

tambdm aumenta de forma explosiva sem no entanto

corresponder proporcionalmente ao incremento populacional,

dando origem a um agudo problema de carincia de habita~3es

que vai se acentuar cada vez mais nas d~cadas seguintes.
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Segundo Bonduki ,~e em 1886 existiam em Sio Paulo

7.012 pridios, ou seja, um pridio para cada 6,80 habitantes.

Em 1900, o n~mero de pridios eleva-se para 21.656,

significando que o n~mero midio de pessoas por pridio eleva-

se para 11,07.

Todo esse incremento vem significar

espacialmente a incorpora~io ~ malha urbana de diversas

ch~caras situadas nos arrabaldes da cidade e que passam a

ser loteadas num processo febril de especula~io imobil i~ria

e ao mesmo tempo de criaçio de um mercado de lotes de baixo

pre~o"

Sio loteadas nesse processo a Ch~cara das

Palmeiras, dando origem ao bairro de Santa Cec(lia e dos

Campos El (seos; as terras de Rafael Tobias de Aguiar, dando

origem a diversos arruamentos do bairro da Luz; a Ch~cara do

Carvalho, dando origem aos bairros da Barra Funda e Bom

Ret iro~ a ch~cara do Tabatinguera, de propriedade de Vig~rio

Albernaz, transformando-se no bairro da Liberdade; as terras

da quinta do Machado. dando origem ao bairro da Gldria; a

Ch~cara do Sertdrio, transformando-se em parte do bairro do

Para(so, E muitos outros loteamentos surgidos também ao

longo das 1 inhas ferrovi~rias E que nas primeiras dicadas

desse século se transformariam nos bairros oper~rios do

Ipiranga, Cambuci, Pari. Luz. Lapa, ~gua Branca, Bom Ret iro,

e outros"~~
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A apresentaçio desses fatos que registram o

dinamismo do processo de expansio urbana da cidade de sio

Paulo serve para situar a dimensio da problem~t ica que os

setores de obras p~bl icas tinham para administrar.

Se esse crescimento implicava em provid~ncias

imEdiatas dE provimento dE infra-estrutura para Esses novos

arruamentos que ocorriam, por outro lado a admnistraçio do

setor p~bl ico passava por altera~iEs dE ordem pol {t ica E

institucional que impediam que a tomada de decisies p o

infra-estrutura básica para a cidadeprovimento dessa

pudesse ocorrer

obSErvada.

num ritmo compatível ~ expansio urban~

Com a inst itucional iza~io do regimE republ icano,

a Const itui~io Estadual de 14.07.1891 veio definir novas

atribui~ies para os governos Estadual E Municipal Em Sio

Paulo. A emancipa~io pol {t ica dos municípios foi seguida de

uma concEntraçio dE atribuiçies para eSSE nívEl dE governo,

que imrl icou num momento de transiçio de funçaes da esfera

Estadual a municipal E ao mEsmo tEmpo dE uma

cOnSeqUEnte consolidaçio de um SEtor de obras municipal na

cidade dE Sio Paulo.

o art. 53 dEssa constituiçio estabelECE que a

organizaçio dos municípios será determinada por lei



55

governa.ental ~ independência econô.ica ~ o direito de
~stabel~c~re. o proc~sso para as elei~ões de carát~r
lRunicipall/.

o Decrete) nU-86 de 29.07.92. que organiza os

munic(pios do Estado, diz que compete aos munic(pios no

referente a obras. os servi;os relat ivos a:

- aI inhamentor 1 impeza. calçamento. demoliçio ~ numeraçâo de

constru~io e reparo de Jardins p~bl icos.

muro s , calçadas. pontes. chafarizes, viadutos e obras de

b en e F'{ci o comum.

- servidaes. estradas e caminhos.

- veículos e servi~os de transporte.

.... h i n i e n e , abastecimento de aguar (~ il um i n ac âo ,

desde que nia haja interferincia com a esfera estadual.

Para o nívEl ficaram as at ividades

rEI ':it: i va s a"" j ar d i n s pciSS€': i o s , fluvic\l

hidra~l icos, obras p~bl icas e Edifícios

p l.1b 1 i c:o s em
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No território da Capital, teremos entio duas

esferas de governo atuando com atribui~ies razoavelmente

específicas e distintas:

o poder municipal: naquelas relat ivas a questies de

arruamentos,

constru~ies;

de circula~io vi~ria, de alinhamentos e

o poder estadual: na constru~io de edifícios p~blicos, nas

obras p~bl icas (saneamento de v~rzeas, constru~io de

encostas etc.), navega~io fluvial. estradas e carris de

ferro.

L também

coincidentes~

alguns setores com atribui~ies

- Jardins e passeios p~bl icos, ilumina~io, ~gua e esgoto.

Sendo que do montante de invest imentos de obras

real izadas na Capital. a grande parte ficava a cargo do

governo estadual, pois o município ainda nio estava provido

de instrumentos fiscais estruturados de forma a permitir-lhe

uma receita significat iva. sobretudo pelo fato de o imposto

predial ainda pertencer ao Governo Estadual.

Mesmo assim, até a virada do século, muitas

dessas atribui~ies serio transferidas do governo estadual
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para o municipal como a administraçio dos Jardins p~blicos a
j, 45, 5/1/93) e a fiscalizaçio da

iluminaçio p~blica E dos transportes urbanos sobre trilhos

(a partir da instalaçio da Light and Power em 1899).

No per{odo posterior a 1890, as atribuic:ões

concernentes ao setor de obras p~bl icas estadual serio

exercidas pela Secretaria da Agricultura, Comércio e Obras

Püblicas ~: pela Superintendência de Ob ras Püb l i c a s ,

vinculada a essa Secretaria.

Essa Superintendência, criada em 1889 a partir

da Repartic:io dE Obras Pübl icas - e que por sua VEZ Era

originada da Inspetoria Geral de Obras Pl.Íblicas, criada em

iB6B possu ia c omo a t r' i b u i c: õ e s ,

~iscal izaçio das obras pl.Íblicas do Estado, c\ ~ i se: c\ 1 i ZcH;: io

das estradas de fErro e das EmprEsas concession~rias desse

t: i po de t ran s.e or t e , E t amb ém as at r i bu i có es r€:.'fer~:nte~:.à

dEmarcac:io de terras. inspeçio dE col6nias e levantamento da

carta geogr~fica e geológica do Estado.~~

ql.1(·:': c\

Secretaria dE Agricultura vai real Izar na Capital uma série

de melhoramentos marcados sobretudo pelo aspecto sanit~rio.
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Essa necessidade de melhoramentos urgentes

ocorre, na ~poca, em funç~o do vertiginioso crescimento

demogrifico e espacial da cidade. que na d~cada de 90.

atinge o seu (ndicE miximo.

Os invest imentos real izados pelo Governo

Estadual. concentraram-se entio nos seguintes tipos de obras

dE infra-estrutura:

na construçio dE um sistema dE abastEcimento dE igua

domiciliar e na definiçio de ~reas de preservaç~o para a

const ituiçio de mananciais para eSSE sistema.

- na implantaçio de urna rede de esgotos e no estabelecimento

de normas e padr~es sanitirios para as edificaç~es.

- no saneamento de ,varzeas. sobretudo a do Carmo.

Essa Etapa EssencialmEnte sanitirio

do setor de obras estadual. pode ser verificada tamb~m pelos

órgios E comiss~es qUE sio criados no PEr(odo logo posterior

a 1892~ nComissâo de Engenheiros para o Saneamento do

higi&nicas das habita~~es; nRepartiçio de ~guas e Esgotos da

no ano dE 1905,

"Comissio de Obras Novas de Saneamento e Abastecimento de
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No referente à legislaçio sobre esse mesmo

assunto, h~ a promulgaçio em 1894, do Ccidigo Sanit~rio

(decrEto ng·233 de 2/3/1894) estabelecendo padries para a

abertura de ruas e praças E tamb~m para a construçio dE

habita~ies, hotéis e casas de pensio, tendo em vista

principalmente os aspectos de ventilaçio, insolaçio e boa

drenagem de ~guas servidas e ~guas pluviais. Por esse

ccidigo, 05 cort iços ficam terminantemente proibidos dE

Exist ir, dada a precariedade das condi~~es s~nit~rias dEsse

tipo dE construçio p o favorecimento à propagaçio de

EPidemias, constatadas sobretudo após os trabalhos de

inspeçio de higiene realizado por uma Comissio nos cort iços

de Santa Ifigênia no ano dE 1893.33

No entanto, sabemos que a real idade social e as

habitaçio das classes menos favorecidas

impunham um padrio higiênico bem diferente daqueles impostos

pelo Código Sanit~rio. Sendo assim as habitaçies colet ivas E

os cort i~os cont inuaram exist indo por muito mais tempo,

mesmo que clandest inamente. pois se const itu(am no ~nico

meio de acesso poss(vel ~ habita~io para as classes

oper~rias paul istanas (e qUE até hOjE subsiste em padries

tio insalubres quanto h~ CEm anos atr~s).

Ainda no relat ivo às intervenç~es real izadas na cidade

de sio Paulo pelo Governo do Estado. temos numa segunda
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categoria de atividades: aquelas destinadas a prover a

cidade de edifícios p~blicos com o fim de abrigar os

diversos setores de presta~io de servi~o da administra~io

estadual (Esses servi~os tinham sido reorganizados pela

reforma de 1891).

Esse fato esti presente numa mensagem proferida

em 1892 pelo entio Secret~rio da Agricultura, Dr. Alfredo

t1a i a:

"Na Cap ital não há edifícios para a conveniente
instala~ão dos diversos servi~os públicosr fazendo-se sentir

notavelmente a falta de edifícios para o Congressor Forumr

Secretarias de Estador Escolas Públicasr Esta~ões Policiaisr

Quartel e Esta~ões de Bombeirosr Hospitaisr Asilos e outros
edifrcios para a assist~ncia pública".~4

r e aI i z a d a s no pe,"t' o do

1892, em quaSE sua total idade pelo escritdrio

técnico Ramos de Azevedo, Severo & Villares, coordenado pelo

entio engenheiro civil e professor da Escola Pol itécnica -

Francisco de Paula Ramos de Azevedo"~~ Entre outras obras,

ESSE escritório vai ser pela constru~io dos

prédios da Secretaria dE Agricultura, Secretaria da Fazenda,

Secn::tc\,"i,":\.d c pCllíc:ia, ESCCllc\ Politécnica, Ho sp i t a l Milita,",

Hospício de A1 ienados do Juqueri,
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Instituto Vacinogênico, Cemitirio da Consola~io, Escola

Normal e Escola Modelo do Brás.

No que se refere ~s atribui~~es municipais, o

poder p~blico na Cidade de sio Paulo foi exercido

inicialmente atravcis de Conselhos, de Intendência Municipal

e nomeados pelo Governador. Essa situaçio perdurou até o ano

de 1899, quando SE consol idou definitivamEntE a constituiç~o

dos Estados Unidos do Brasil e foram criados os cargos de

Prefeito para o exerc{cio do Poder Municipal.

Pelo Regimento Interno da C~mara Municipal (lei

n~·9 de 3/12/92) é criado na Capital uma Intendência de

Obras Municipais, à qual compete todas as obras E sErviços

municipais deI iberados pela Cimara, tais como:

a) lEvantamento da planta cadastral do munic{pio~

b) levantamento do mapa da cidadE

aI inhamentos E Edificaç~es~

para unformidadE dos

c) abertura dE ruas e cal~amentos:

d) execu,~o dE todo E qualquer serviço a ser dirigido por

engenheiro.
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Essa Intendincia tem sua estrutura alterada em

1894 (ato na. 9 de 30 de abril) e em 1896, quando ent~o a

suas atribuiç~es passam a se relacionar com:

c\) a d i r edio e inspe~~o do servi,o concernente a obras por

conta da Câmara~

b) a discrimina,~o dos terrenos do patrim6nio municipal;

c) a fiscal iza,io do

c: i d a d e j

levantamento da planta cadastral

eI )

observa~io dos aI inhamentos~

e) a fiscal iza,io de todas as empresas ou companhias

su.ie itas por

m tin i c: i p c\ 1 •

lEi ou contratos ~ inSPE,io do govErno

PartE dessas atribui,~es ser~o real izadas a

part ir de

elE': Ob r a s ,

1896, p or' uma Comissio pertEncente ~ Intendincia

a uComissio T~cnica de Melhoramentos da Cidadeu

Essa Comissio p um marco importante no setor dE

Obras Municipais na cidade ele Sio Paulo, porque ela ser~ a
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primeira instincia administrativa criada com finalidade

urban(stica, ou seja, visando a elabora~io e organiza,io do

Os objet ivos desse plano geral para a cidade e

das at ividades dessa Comissio estio melhor esclarecidos no

próprio corpo da lei nQ- 264; que no seu art. iQ-diz que:

HFica criadap na Intend~ncia de Obrasp UMa

Comissão Técnica à qual incumbe a organiza,ão do plano ou

projeto geral da cidade, ~azendo para esse ~im os servi~os

necessários e con~eccionando os planos técnicos gerais.

parciais e detalhes para o conjunto das obras ou edi~ica~ões

a executar, para reti~ica~ões. melhoramentos. embelezamentos

e tudo o que seja necessário para que a cidade seja colocada

em condi~ões estéticas e con~ortáveis.u

o engenheiro designado para dirigir essa

em um relatdrio apresentado em 1897~

Hsão m~ltiplos os problemas municipaes: todos

elles tem inteira ligação e depend~ncia do estudo do plano
ge~al, a que se surbodinem: via,ão. edi~icação. canaliza~ão.

I impeza, parques, matas etc ••• tudo deve achar-se adstrito

ao que se denomina planQ_ge~al, devidamente estudado por

corpora~ão técnica competente e que disponha para tal. dos
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variados recursos que o assu.pto evidentemente reclama. NeM

co. outro intuito f'oi decretada e promulgada a utilíssima

previdencia, contida na lei nO-264".

"Segundo o método mais racional para a

organiza~~ão desse compreendida a planta

cadastral da cidade, f'oi ideada a divisão de toda a área que

a cidade possa ocupar eM 3S retângulos de 2 kilôMetros sobre

i,Sp cada um desses retângulos constituindo UMa carta

especial ou parcela, que pode ser consultada f'acilmente e

pode ser combinada com as quatro cartas circunjacentes,

sempre que isso se torne necessário.

Já se conseguiu até o presente, preparar três

dessas cartas parcelares (- ..) o trabalho, assim

prosseguindo, conduzirá ~ conf'ec~~o da ~a~ta ou RlanQ_ge~al,
conf'orme é para desejar que a municipalidade possa ter

nisso, t a Ivez, uma verba de renda, pois que tornam-se essas

cartas utilíssimas à consulta para variados f'ins em rela~~o

a esta capital, que se estende e progride de modo

Ap6s a descri~io dos trabalhos tOPo9r~ficos e dE

nivelamentos executados nos diversos per (metros de expansâo

Ferraz encerra dizEndo~ lido modo por que acabo

de descreve-los, v~o os trabalhos se completando, para dar

lugar à conf'ec~~o das plantas que a elas se ref'erem,
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resultando de todas as plantas parcelaresr o conjunto de
c.ª~tª_Ge~ª1_dª_Cldªde.".3~

Nesse discurso de Joio Pereira Ferraz fica claro

o entendimento que ~ época se dava sobre os conceitos de urna

ci&ncia urbana que começava a se delinear.

Se em 1863, Joio Mendes de Almeida propunha um

ElaQQ_GE~~1_dE_MElhQ~~WEQtQ5 para a cidade de Sio Paulo, com

o significado de com isso executar arruamentos,

canal iza~~es, arborizaç~es, embelezamentos gerais e até

mEsmo o levantamento de plantas, nivelamentos e padr~es que

servissem de base para as edificaç~es a serem constru(das.

35 anos mais tarde, Joio Pereira Ferraz ut il izaria

praticamente o mesmo entendimento sobre a execuçio de um

plano para a cidade, mas a( denominando-o de el~QQ_gE~al ou

e~Qj~tQ_g~~al da cidade.

A diferença, no caso do entendimento de Ferraz,

se dá justamente no processo de execuçio desse plano e na

abrang&ncia que ele possa vir a ter para controlar as novas

áreas de expansio urbana na cidade. Pois enquanto o

levantamento de plantas de Mendes de Almeida obJet ivava

unicamente a re9ularizaçio dos alinhamentos e dos padr~es

das edificaç~es. a planta Cadastral preconizada por Ferraz

se prop~e a ser onde sio

previamente definidos nio s6 os aI inhamentos para 05 novos
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arruamentos projetados (contando nesse caso com os

disposit ivos do Código de Posturas de 1886) mas sobretudo as

propostas de obras a serem executadas futuramente em toda a

zona urbana da cidade, obras Essas abrangendo tamb~m os

setores de edificaçio, canalizaçio e embelezamentos gerais.

Nesse sentido, no entendimEnto dE Ferraz

(diretor da Comissio T~cnica de Melhoramentos da Cidade no

ano de 1897) a execuçio da Carta Geral da Cidade cont~m

intrinsecamente o esboço no papel (projeto) de um

planejamento das obras p0bl icas a serem executadas em médio

E curto prazo, o que o aproxima um pouco mais dos primeiros

urbanistas que surgiria em Sio Paulo a part ir de 1910,

ut ilizando sempre o projeto como elemento pr~vio para a

Just ificativa de suas proposiç~es F para o conseqUente

planejamento dos melhoramentos urbanos a serem real izados.

A planta Geral da Cidade de sio Paulo editada em

1897 pelo Intendente dE Obras Pedro Augusto GomEs Cardim.

embora nia se const itua numa planta cadastral, j~ cont~m em

si alguns elEmentos dEsse planEjamento pois, como ser~ visto

adiante, proP~E a execuçio de uma grande avenida circular na

cidadE.

Dentro ainda das atribuiç~es concernentes ao

poder municipal. vamos ver entio o surgimento gradativo dE

algumas propostas dE intervençio urbana de car~ter mais
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amplo, fundamentando-se sempre em aspectos de circula,io

viária e de melhoria est~tica da cidade. Essa fase,

precursora do nascimento do urbanismo paul istano, vai criar

condi~3es para que, no per{odo de 1906 a 1911, nos debates

em torno de um projeto para a área central da cidade, fa~a

surgir por parte do Setor de Obras Municipal a primeira

proposta de plano urbano - consolidado por uma argumenta,io

t~cnica fundamentada na ciincia urbana (ou urbanismo) que

come~ava a surgir na Europa e nos Estados Unidos enquanto

~rea espec{fico de conhecimento.

est~t ico-viária cont ido nessas

primeiras propostas, vamos ter entio Já em 1892, a abertura

da AVEnida Paul ista, por Joaquim Euginio de Lima,37 com o

prop6sito de integrar as zonas oeste ~ leste da cidade a

part ir da liga~io entre a Rua da Consola~io e a Rua de Santo

Amaro (hoje Brigadeiro Luis Antonio) constru{da no alto do

Espig~o divisor dE águas dos rios TiitE E Pinheiros.

A avenida,

ser uma art6ria igual

com 30 metros de largura, pretendia

aos grandes boulevards europeus. Com

2.800 metros de comprimento, reta e plana, foi a primeira

via p~bl ica asfaltada e arborizada da cidadE, com SErviços

de bondes e com canal iza~~o de água E esgoto. Para a sua

execu~~o exigiU-SE que fOSSE fEito um grandE aterro no Vale

da Regiio de Caguass~ (onde hoje existe o t~nel 9 de Julho)

de forma a torná-la plana.
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Se o projeto de avenida ent~o n~o Justificou a

sua caracteriza~~o como obra ou plano geral para a cidade,

no entanto, na obra de Joaqum Euginio de Lima percebemos

alguns fatos que apontavam nessa dire~io, como os indicados

por Rocha Azevedo Filho.

"Outros cometimentos de importincia. ligados ao

progresso do urbanismo em São Paulo. contaram igualmente com

a contribui~ão atilada de Joaquim Eugênio de Lima. Inclui-se

no seu número. por exemplo. o do Viaduto do Chá. pois ~oi um

dos incorporadores da sociedade anônima que promoveu a

constru~ão dessa obra. de in~luência decisiva na expansão da

cidade.

Projetou. igualmente. uma passagem idêntica.

destinada a eliminar o hiato entre o largo do Palácio e a

Rua Boa Vista. Seria. no seu plano. o Viaduto da Esperan~a.

O projeto. como se sabe concretizou muitos anos depois.

Re~erimo-nos ao Viaduto Boa Vista. Entrava igualmente nas

suas cogita~ões uma ponte que pusesse em contato a Rua

Vergueiro ao Paraíso. lan~ada sobre o grande vau da Rua

Santanna do Paraísoll
•
3B

Al~m disso, foi ele quem loteou os terrenos da

Liberdade e praticamente todos 05 da subida ao Caguass~y

abrindo também as alamedas da Vila Am~rica.
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A grande avenida executada por Euginio de Lima

veio permit ir que. em 1897. o intendente de Obras Pedro

Augusto Gomes Cardim elaborassE um plano propondo uma

avenida circular permitindo a integra,io dos bairros mais

distantes com as Esta,~es ferrovi~rias.

Essa aVEnida circular possibilitaria a I iga,io

da Av. Paul ista com a Av. Angélica através da Ch~cara dE O.

Veridiana Prado. comunicando do outro lado com a Rua do

Para{so E a Estrada do VErgueiro (ent5o Caminho do Mar).

criando assim qUE Oc
J habitantes da regi50

al~m da Av. Paul ista. Campos El{seos E Para{so. pudessem SE

dirigir ~s Esta,~es ferroviárias SEm terem qUE passar pelo

Triingulo Central.

"Estabeleceriam-se dessa excelentes

liga~ões com a Rua da Liberdade e a Esta~ão do Norte pela

Av. Rangel Pestana. Por outro lado. o prolongamento da Av.

Angélica ligando-a COM a AI. Antonio Prado. pela rua das

Palmeiras. seria Tácil atingir o bairro dos Campos Elíseos.

criando v~rias comunica~ões com a Esta~ão da Luz".39

ESSE projeto Está exposto na "Planta Geral da

CidadE de Paulo" de 1897 organizado por Pedro Augusto

Gomes Cardim. No entanto o contE~do dEssa planta n50 é 56
advindo dos levantamentos topográficos p cadastrais qUE
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vinham sendo realizados desde 1896 pela Comissio de

Melhoramentos da Cidade, mas sim de uma colagem de plantas

anteriores, realizada em apenas tris meses e com a intençio

de apresent~-la ~ eia. Light que estava interessada em

instalar um serviço de bondes el~tricos na Capital

necessitava para isso de uma planta atual izada. Pedro Cardim

teria incorporado entio algumas id~ias de planificaçio na

planta. com o intuito de propiciar uma boa apresentaçio

urban{stica para a cidade e assim atrair os investimentos

dEssa companhia canadensE.40

De fato. dois anos depois. em 1899. instalava-se

na Capital paul ista a The Sio Paulo Tramway Light and Power

Company Ltd •• com o objet Ivo de prover a cidade dE

ilumina~io el~trica e de um sistema de transporte coletivo

sobre trilhos - os bondes el~tricosr em subst ituiçio aos até

entio existentes bondes de traçio animada.

A existência da energia elétrica virá a se

const ituir no fato indutor de todo um processo NdE Expansao

do parque fabril paul istano que. associado ~s facil idades dE

dEslocamento qUE o bondE vai trazer ,
a

trabalhadora. propiciará ~nao 50 o incremento do fluxo

imigrat6rio na capital (pela fixaçâo dessa mio-de-obra) como

também a Expansio horizontal da cidade. através de novos

loteamentos E bairros que passam a SE const ituir nos pontos

mais pariféricos da cidade. Esse novos loteamentos vio
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propiciar algum tempo depois. o acesso dessa classe

trabalhadora (vivendo basicamente em cort i~os nos bairros

centrais) ~ aquisi~io de um lote de padrio econBmico. o que

~ica comprovado pela diminui,io qUE vai ocorrer na densidadE

populacional da ~rea urbana da cidade.~~

A instala~io da Light na Capital paul ista vai se

dar no mEsmo ano em que é Empossado o primeiro prEfEito da

Cidade de Sâo Paulo. Antonio da Silva Prado. qUE vai exercer

ESSE cargo por 11 anos, de 1899 a 1910.

Ant on io Prado, qU(':~n a époc(~. POSSI.1íc\ c\ mc\ i o r

fazenda dE café do Estado de Sâo Paulo, Era também banqUEiro

e industrial.~~ Como repreSEntantE da aristocracia agr~ria

como os dEmais elEmEntos dessa claSSE. UM

estreito contato com a cultura Européia c: on SEq íí e n t: E'

admiraçâo pelo padrâo de vida urbano que l~ existia.

Por ESSE mot:ivo, a sua administ:ra,âo foi marcada

c ara c t cr í~;;t:i c a v i ~:;I.la1mEn t (-:.:.

aqUElES elemEntos urbanos dE aspecto r~st ico E colonial Em

e I (~m(o:~n t ClS ma i ~::. eosmopol itas. mais de acordo com os padr~es

estét icos EuropEUS E que faziam EngrandEcEr

dirigente qUE aqui vivia, ao mesmo tempo que possibil itava a
ele invest imentos por parte c: 1a~:·SE em

at ividades urbanas. sobretudo aquelas 1 igadas ~ indust:ria p

~ ESPEcula,âo ele tErra.
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É por essa razio quer em termos de realiza~ies

urbanas, a administra~io de Antonio Prado vai ser marcada

basicamente por açies de cunho est~tico: arborizaçio de

ruas, remodelamento de parques, calçamentos e melhoramentos

gerais na área central da cidade.

Para Antonio Prado, assim corno para os prefeitos

que o sucederam até 1930 (e que eram representantes dessa

oligarquia cafeeira) os problemas urbanos resumiam-se aos

problemas da área central, aquela que abrigava as habitaç~es

dessa claSSE social. Em outras palavras. a classe dirigente

resolvia 05 SEUS problemas urbanos (embelezamentos.

urbanizaç~o e modernizaç~o) de 5ua cidade e de 5EU5 bairros.

O problema das classes operárias. dos bairros nio nobres e

daqueles perif~ricosr estes n~o exist iam para 05 prefeitos

desse per(odo. ou pelo menos nao eram colocados como aspecto

prioritário em suas agendas de governo. A atenç~o paI (t ica e

social para com essa classe menos favorecida

conseqUentemente para com a grande maioria da área edificada

da cidade, s6 vai aparecer muito depois, no popu1 ismo do

final dos anos 40. apds a administraçâo de Prestes Maia.

Por outro lado. foi essa mesma caracter(st ica da

administra~~o de Prado que veio criar para o

surgimento do primeiro projeto urban{st ico para a cidade. em

1911.
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Isso porque fazia parte de seus propósitos.

construir na cidade um grande teatro com o objet ivo nio 56

c u lt ur a I para a elite paulista mas sobretudo dE

aproxim~-la mais dos grandes eventos que ocorriam no teatro

europeu ..

A decis~o dE construir o Teatro Municipal dEU-SE

e durante sua constru~io. surgiram tantas propostas

~;obrf.'~como obra ao restante da cidade E ao

no ~lt imo dia de seus governo. emVale do Anhangaba~ que.

05.01.1911. Antonio Prado f:.'II't.;·"P9c\ ~\ Câmara um projeto de

melhoramEntos visando central

c i d a d e ,

E'sse p r o.i et o urbano. elaborado por seu auxiliar

d a SilvêI, o primeiro

1:::1 eme n t o i n t ro du t DI" dos conceitos de an~lise urbana na

cidade de sio Paulo (essa questio será examinada em detalhes

n o pró >~im o item eIf:.' !:; ~;E: cap ítu lo) •

Além aSPEctos relacionados as obras

Antonio Prado promoveu forma 01.:\ i~:;.

Eficiente diversas melhorias no que se refere ~ gestio do

setor p~bl ico municipal. Além da recupera~io de todas as

finan~as ela prefeitura que ele conseguiu regularizar logo

nos primEiros anos do mandato realizou também a lsuma a
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Eram medidas curativas não preventivas, visando

melhoramentos gerais sem no entanto estarem vinculadas a

nenhuma visão de planejamento ou de plano geral da cidade.

Foi caracter{st ico dessa primeira fase da estruturação do

s et ()r mun i c i pa 1

surgimento de medidas planificadoras J~ na d~cada seguinte,

a e ar t i r de i9i L

etapa emb or c\

desprovida de uma estrutura organizacional que permitisse o

surgimento de uma visão mais global izante da cidade - Ja

possuia o~ primeiros profissionais com formação espec{fica

p c\ré\ o setor - os engenheiros - que tinham na Prefeitura o

cargo de engenheiros-fiscais. Esses profissionais, advindos

pr inc:ipc\·lmE,'nte do d f~ engenheiros-arquitetos

engenheiros-civis da Escola Pol itécnica (criada em 1894) vão

ser os respons~veis Juntamente com Victor

concret ização dessa transição ocorrida no setor de Obras a

AI~m ele Viclor' Fr e i re, que era professor nessa

escola, teremos atuando na Diretoria de Obras Municipais no

per{odo 1900-1910 os engenheiros Eugênio Guilhem, .Jo a qu i m

BianchiOct,:\vio L~cio Mart ins Rodrigues, Lu i ~:;

UE·~r'tolcli y f.wthut" Saboya. José de S~ Rocha, Adolpho Graziani

em sua maioria advindos das primeiras turmas da

Escola Pol it~cnica E onde vieram lecionar posteriormente.
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Caber contudo a Victo~ da Silva F~ei~e o papel

p~incipal desse p~ocesso, pois alim de mento~ intelectual

desse 9~UPO e de te~ int~oduzido as bases do u~banismo em

São PalJlo em 1911, pe~maneceu como di~eto~ de ob~as

municipais ati o ano de 1926, influenciando di~etamente o

seu sucesso~, João Florence de UlhBa Cintra, que em 1929

viria elaborar o NPlano de Avenidas para a cidade de São

Paulou
, Juntamente com Francisco Prestes Maia, obra essa que

SE constituiria no marco de consolida~ão do urbanismo

paul i s t an o ,
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2.2.2 - O Período 1906-1911 - os projetos de melhoramentos

para o centro da cidade e o papel de Victor da Silva Freire,

diretor

Paulo

de obras municipal e introdutor do urbanismo em Sio

o período compreendido entre os anos de 1906 e

1911 ~ marcado por uma s~rie de discuss~es e propostas sobre

como se urbanizar e embelezar o vale do rio Anhangaba~ em

constru,io do Teatro Municipal

edifício qUE seria o mais imponente na cidade e que estava

sendo erigido num dos pontos mais valorizados do centro. em

posiçâo dominante sobre o Vale do Anhangaba~ e fazendo face

para a rua Libero Badard.

Na realidade. os projetos surgidos nessa ~poca.

que visavam inicialmente dar um tratamento paisagíst ico para

o Vale - dE forma a integr~-lo em um dos lados com a

esplanada do Teatro. e do outro com o terraço proposto para

a R. Libero Badard - passavam aos poucos, de proposiç~es de

cunho estét ico-sanit~rior buscando

solucionar tamb~m o problema vi~rio. de circulaçio na

direç50 norte-sul. o que ocorreria através do prolongamento

da Avenida Anhangaba~. Al~m disso, as propostas vâo ampl iar

o seu conte~do e passar a estudar tamb~m o sistema de

circulaçio vi~ria na regiio do tri~ngulo central e nas

regi5es prdximas ao centro. definindo tamb~m um tratamento
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sanit~rio para a v~rzea do outro lado da col ina, a V~rzea do

Carmo, transformando-a em um grande parque.

~ dentro desse quadro de discuss50 que o Diretor

da Diretoria dE Obras Municipais, o engenheiro Victor da

Silva Freire43 elabora um projeto com uma just ificat iva

técnica que vai lnt roduz lr os primeiros conceitos de c i ên c i a

urbana dentro do quadro de proposiç~ES qUE se faziam sobrE

os melhoramEntos da cidade_

P ar a qljE SE p o s s a t €:~r uma n o c âo de como era c\

~:;it ua c 50 do Iv'ale do An h an 9 ab ari no começ:o desse século bast ,:\

Lcmb r a r qUE:·r c\ Iém do tr iân9ulo central _ .. ou centrei velho

constitu(do PElo triângulo formado PElas atuais ruas s50

Bento, Direita E 15 dE novembro - a ~rea cEntral da cidadE

direç:5o OEstE para além do Vale do

Anhan9aba~. local ESSE qUE SE const ituira no novo bairro dE

moradia das classes mais abastadas.

DesdE 1808 quando José ArouchE dE loledo REndon

loteou sua ch~cara (onde hojE fica a rE91ao do Largo do

(~I'· o u e h €.~ E REP~bl iea) - até 1876 quando o Bario dE

li:: ap~::ti n i n~.:JC\

qUc\dr il á t er o

do Chcí. (compreendida no

Baelé\rÓ,

Ipiranga E 7 dE Abril), a neCEssidadE dE expans50 da cidadE

tornOU-SE imPEriosa. No Entanto, a ~niea via elE

c o mu n i c (,\c ~~o c o m o qUE Era chamado dE uCidadE Novau SE dava
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unicamente pela Ladeira e Ponte do Acu (atual Av. sio Joio).

O Vale do Anhangaba~ apresentava-se como um obst~cul0 a ser

necessariamente vencido.

da col ina central poder

sobretudo pelo fato de a expansio

ser feita mais facilmente por este

lado. pois do lado do leste dominava a Várzea do Carmo. que

com suas enchentes periddicas se tornava um obst~culo quase

qUf~ intransponível.

Em :I.El92. surge o primeiro fato do

centro velho a Cidade Nova~ do V;;\IE' do

A n h a n s a b i:\ 1.1 da con s t ruc âo do Viaduto do Ch~,

empreendimento real izado por Jules Mart in. 1 itdgrafo francis

radicado em Sio Paulo.

a situaçio do Vale no come~o do

l:;é c:u 1o é a d (.;.: um obst~c:ulo transposto. mas a i n d a

integrado ~ cidade.

E:. S;Sc\ n io integra~io do Vale d ':'.

I"(,z'plre~:;(~ntad a por diversos fatores: 0:m PI"ime iIrO

€·:m me i o ~ ~:;lugar pelo fato de "lacuna semi-rural

habita~ge5u44 onde ainda se encontravam nas encostas trechos
com plc\nt:(,:\Ç.g(~:Ede agriio e de ch~. Em segundo lugar, pelo

f c\ t C) de o Vale ainda servir d e fundo ~s casas que faziam

frente para as ruas Formosa e Líbero Baelard. que margeavam

c a da um cI() ~:. 1 a d o s cio Vc\lr;,·:.. E em terceiro pelo fato de por

aI i um afll,l(~nt(,' infecto.
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Anhangaba~ - que recebia 05 despejos de um matadouro situado

nas i me d i aç:ões do Rio Lt or or é e que só seria

definit ivamente canali~ado em 1906.

A c on st ruc âo do Teatro Municipal, i n i c i ada e m

i903 (.~c on c lu ida em 19U. pelo escritório dE Ramos de

Azevedo, veio trazer por parte da Cimara Municipal uma série

de propostas relat ivas à urbaniza~io do Vale.

Ls so porquE o TEatro. por SEr a construçao mais

pcwt~~ntosa d e Sio Paulo p tE'r um grande

simbcil ico dentro do esp{rito da el ite govErnante da ~poca -

o dE' moldar o centro da cidadE' à luz das grandes

capitais Européias teatro que ocupava uma p o s i ç: ao

o Vale p E'stava E'strategicamente locado ao

1a do do Vic\duto do Ch c\ €.: fazendo frentE a Rua El ,:\r ~'D d e

Itapet ininga - pontos elE passagem obrigatdrio a todos os que

~::.e d i Ir i 9 i a m ,:\ c\lr i ~:.t C) C r <:\ t i c: <\ , C i d ,:\(I f..;. NOVé\ f

TE,·:\t:I'·O .... ~:;i mb o l o d o progresso ccon8mico E da modernidade

cultural que a cidadE visava at in9ir fazia faCE na sua

lateral principal com eSSE Vale dp aspecto c;·

totalmentE desintegrado do centro urbanizado da cidade.

Essa raz50 qUE em 1906, ainda em faSE de

construçao do Teatro Municipal, o vereador Augusto Carlos da

s i 1 V.,\ T (·::·11 (.::~:; dE obras da cidadE do Rio de
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Janeiro) prop~e na sEssio da Câmara de 15 de setembro, a

indiciaçio no 147, dizendo:

"Entre os grandes servi~os que a municipalidade

tem emprehendido nesta cidade, figura o Theatro, que dentro

em breve estará concluído.

o Theatro de São Paulo acha-se em local

magnificamente favorecido pela disposi~ão do sdlo, que as

cidades em geral procuram aproveitar com todo o carinho. A

depressão do terreno presta-se para aquella constru~ão,

podendo tornal-a como que um verdadeiro encanto para a

cidade. Mas o que veMOS é o contrário.

Quem da cidade se dirige para o local vê, como

primeiro plano do panorama, fundos de casas. Quem vem dos

Campos Elyseos para a cidade avista os fundos das casas da

face correspondente às ruas Líbero Badard e Or. Falcão.

Ora,

convenientemente.

isto tudo deVE ser modificado

Acredito que o prolongamento da rua Anhangabaú

poderá resolver uma parte do problema pois essa rua,

cortando o Valle do Viaducto, e indo ter ao largo do

Riachuelo, ligará naturalmente dois centros da cidade, hoje

difficilmente communicáveis.



o Teatro Municipal visto do Vale do Anhangabaú
mostrando também o casario ainda existente na
rua Formosa em 1909.

Por conveni~ncia, pode-se -fazer rua

artisticamente traçada. que melhorará consideravelmente

aquelle sítio.

Procedendo-se com méthodo, poder-se-á obter

também a demolição das casas -face impar d a rua L (ber o

Badaró. que dão para o Valle do Viaducto zona que sera

convenientemente aproveitada. trazendo. com o alargamento da

rua Libero Badarci. uma nova artéria de movimento para a

cidade. ao mesmo tempo, uma rua que seja traçada em

prolongamento da rua Anhangaba~ ao largo do Riachuelo. dará

um percurso mais convenient2 aos bondes. que atualmente tem
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que subir a rua São João e a Rua Libero Badarór para ganhar

a ladeira Dr. Falcão e o Largo do Riachuelo.

Orar o melhoramento deste ponto da cidade
parece-me capital.

Desde que gastamos muito dinheiro com a

constru~ão do grande Theatror não é possível que este ~ique

situado com vistas somente para ~undos de casas.

Diz-se que São Paulor com os seus melhoramentosr

influira para as grandes obras do Rio de Janeiro; é preciso

poisr que não nos deixemos ~icar atrásr deante dos

melhoramentos daquella Capital."4~

Os melhoramentos preconizados por ~;ilv(;'t Te l Le s

para o Vale do Anhangaba~ foram sintet izados em quatro

pontos e apresentados para an~l ise das três Comiss~es da

Just iça e Finan~as) no dia 15 de setembro d~

1906. Os pontos eram os se9uintes~

i) p re v en i r", c\ pal'"ti I" a obrigaçio de dar

construç~Es a serEm feitas no ValE, um",. fc\chC\tic\ df.·:

frente para o mesmo Vale.
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2) prolongar a rua Anhan9aba~, levando-a at~ ao largo do

Riachuelo, estudando-se para isso as desapropriaç5es

que se fizerem necessárias.

3) estudar as desapropria,5es das casas, face fmpar, da rua

Lfbero Badaró (ex-rua Nova de Sio Jos~), entre as ruas

Sio Joio e Direita, assim como da Ladeira Dr. Falcio,

entre a rua Lfbero Badard p o Largo da Memdria, faCE

p <::\r •

4) Estude\r, semelhantemente, o mesmo aSPE'ctCl no que se

refere à Rua Formosa.46

Esses quatro pontCls procuravam,

Silva Tellesr resolver nio somente um problema dE circulaçio

no Centro Velho - que SE' apresentava estrangulado pela

estreiteza da Rua Lfbero Badardr p r: inc i pal rne n t e

~::.o 1 1•.\ e: i o n ,:1. ,- e f,; t cf: t: i c: <:1. e harmoniosamente a integraçâo do Vale

na paisagem urbana da CidadE.

N,:\ ép o c ,:\ em ciu e €:'SSé\ indic:aç:io l47 foi

apresentadar diversos vereadorES concordaram

P on t o s, ma::. a disc:ussâo acabou nio indo ma i s ad i an t (.; e o

projeto foi esquecido.

Um ano E meio mais tarelE, em 15 de feverE'iro ele

t ?0D). s i 1 v a Telles retoma a discussio e apresenta na Câmara
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um projeto de lei para a ~rea (projeto n°· 3, de 15/2/08)

procurando detalhar

15/09/06.

alguns aspectos de indicação de

Dentre esses aspectos, consta a desapropriaçio

total dE toda a ~rea existentE dentro do quadril~tero

~ormado pelas ruas L{bero Badard, sio João, Formosa e Dr.

Falcão (vide estampa a seguir). ~ssa ~rea seria então

util izada para o alargamento da rua L{bero Badar6, sem

reconstru~ão de prédios na faCE ímpar e convenientemente

aproveitada para um logradouro p~bl ico ajardinado.

Essa lei entraria em eXEcu~ão gradat ivamente e à

medida que se fossem oferecendo à municipalidade condiçges

favor~veis à real ização dos melhoramentos.

No referente as desapropriaç5es a prefeitura j~

poderia ir entrando em acordo com os respect ivos

propriet~riosr com o referendum da Cimara.

Esse projeto de lEi E a indicação de 1906 foram

Então estudados pela Diretoria de Obras Municipais.

Em 8 dE março de 1910. o prefeito Antonio Prado

encaminha à Cimara um of(cio4? com o estudo da proposta

Silva Tellesr rEal izado por Victor da Silva Freire e Eugênio

Guilhem.
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Nesse estudo sio detalhados o tratamento vi~rio

€ paisag{stico para a zona do Vale do Anhangaba~ (vide

planta a seguir) propondo-se inclusive uma rua de fundo de

vale, 'reta. unindo a R. sio Joio ao Largo do Riachuelo o que

poderia melhorar bastante o dif{cil percurso que os bondes

tinham que fazer pela L{bero Badarci at~ at ingir esse Largo.

NEsse mesmo of{cio, o Prefeito Antonio Prado

just ifica-se, dizendo ser a obra de grande necessidade para

o complemento do Teatro Municipal, mas que nio poder~ ser

real izada senio em longo prazo, dado o alto custo das

desapropriaç~es (3 mil contos na época). muito superior aos

recursos orçament~rios dispon{veis pela Câmara. Entretanto

Hsendo ella de incontestável conveniência quer para o
saneamento desta parte central da cidade, como para maior
~acilidade do trânsito público, convém que ella seja desde

Esse estudo ~ entâo remet ido para a apreciaçâo

das três ComissHes existentes na Câmara.

dE Obras. Just iça e Finanças eram

compostas cada uma por três vereadores. sendo qUE Silva

"el1es pertencia ~ Comissâo dE Obras, Justamente com Goulart

Penteado e José Oswaldo Dessas três comiss~es. somente a de

Obras E que viria endossar o projeto de Silva Telles. mesmo

assim com algumas ressalvas por parte de José Oswaldo As
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Com i!:;sões de Just iç:a Finanças viriam apresentar"

subst itutivos visando sobretudo amenizar os custos de

desapropriaç:ões e defender os interesses dos propriet~rios

situados no lado {mpar da Rua L{bero Badard,

basicamente dois~ o Conde de Prates (com 18 propriedades) e

a firma Weiszflog Irmios.

No subst itut ivo. apresentado pelo ver cad or

Joaquim Marra, da Comissio de Justiç:a, é preconizado o recuo

de 5.0 m da L{bero Badar6 dos prédios do lado {mpar. com a

sua reconstruç:io E obrigaç:io por partE dos propriet~rios de

os fazer com duas frent~~_ Além disso, concede o aI inhamento

requerido por Weiszfl09 Irmios para reconstruç:io de seu

prédio e tambtm impõe a 1 imitaçio do tratamento do Vale

unicamente no trEcho compreendido entre as ruas sio Joio e

Dir"cit:,:\..

A Comissio dE Just iça. nao concordando com a

i n d i c a c â o dr:" ("'" "J;:l I i v ,":\ r e i .l (",:<:; t o t ,:\"1 men t e com o

lança em votaçio um projeto

ele lei propondo o se9uinte=

Art. 1 - Fica aprovado o plano de melhoramentos

da zona dominada pelo Viaduto do Chá nos termos de proposta

da Prefeitura e do projeto de Silva TellesF ficandoF

entretantoF a sua execuç:ão dependente de um novo orç:amento e



A rua de são Bento em 1910, antes do alargame~
to, e em 1930.
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de modificac;:ôes que a conveniência pública de.onstrar
necessárias.

Art. 2 o Prefeito mandará dar aos Srs
Weiszflog Irmãos o alinhamento requerido para a reconstruc;:ão

na Rua Libero Badaróp com o recuo nunca menor de oito
metrosp entrando em acordo com os meSMOS quanto à construc;:ão

de duas fachadas mediante favores como dispensa de

emolumentos e isenc;:ão de impostos por prazo determinado.4~

ESSE projeto ~ discut ido e aprovado em sEssio dE

28 dE maio. Posteriormente vai SEr transformado na lei na.

1.:3:31,. d c 6/6/191.0, ql.l(,:~v ai s e r ~\ PlrimEira I e i ,:\ d ar início
. '"que v I Ir ,,\ o oc or r e r no Viaduto do Chá a

A aP Ir O V c:\ ç: ~\ O cI ,:\ 1 €.~ in">· i. 3 ~~1. n O E n t a n t o t 0: Ir m in O u

por dEscaracterizar t o t ,.:\1 m <-:-: n t (.;:.c"l in t: e n ç: ~\ o E ~:;t é'c ic: <o'. cI (.,:' ~:;i1 v <:\

TElles, pois este proCUrava i nC:OI··pOI'-C:ll··· h ,,',Ir mon i o s a mcn te o

superiores, transformando-as em dois

grandES belvecleres.

o qUE acabou servindo dE argumento mais forte
,,\ op i n i â o da Comiss5o dE Jl.lsti~a foi o fato

dE o munic:(pio n50 po~::.:;ui Ir financ:eiroE para

real Izar de imediato as dcsapropriaç~cs. E como a quest50 do

congEst ionamento do tráfego na L(bero Badarci exigia soluçio
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urgente e como os proprietários do lado ímpar não

c:on cor d a SSE'm SE'IJ S dE'sapropriados

optou-se E'ntão por uma simpl ifica~ão da

proposta dE' Silva TE'lles, ou sE'Ja, a questão viária sE'ria o

aspecto primordial enfrentado e sE'ria resolvido de

imediato pE'lo alargamE'nto da LíbE'ro Badard. DE'pois, conformE'

a municipal idade fosse adquirindo os meios nE'cessários ~s

executado E'ntão o aJardinamE'nto do

Va 1 f2 ••

Pouco tempo dEPois, E

inicia entendimentos com o Governo do

Estado no sEnt ido dE' consE'guir um reforço no orçamE'nto ou um

aux{l io direto para que f o sse p~::r'mi t i do a real iza~ão dos

melhoramentos no CEntro da cidadE. ConsegUE-SE Então qUE na

1 f:: i d (.:.: OrçamEnto do Estado para 1911, seja concedido um

,:\ IJ >: (I i C) l0.00Qi CCHlt:O~;r con s i SJnado ~:;E9IJi n t c

d i ~:;po s i ç ~~;()::

"Fica o Governo do Estado autorizado a:

Mandar procedE'r a estudosp projetos E'

or~amentos para melhoramentos da parte central da Capital.

20- A E'ntrar em acordo com a Câmara Municipal da

Capital para realizar esses melhoramentosp podendo despender
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até a quantia de 10.000 contos e abrindo os necessários
créditos".ee

o que contribuiu d e c i !:; i vame n t e

par c\ a I.!>: í 1 i o, foi

melhoraOlentos para a area central que a Diretoria de Obras
Municipais tinha elaborado por ocasião da petiç:ão do

empr~stiOlo ao Governo Estadual, eOl 5/12/10 F que viria a

tornar p~bl ico na ocasião que o Prefeito

deixaria o cargo, em 5/i/1i.

Antonio Pr ad o

lsse projeto de Olelhoramentos, e I ab or a d o p or

d t:\ Di r e t or' i <":\ Ob r a s

Municipais. aprEsentava na sua Exposição mot ivos,

dificuldades financeiras d (.:~c o r ,.-(.:~n t (.:.~~:;d o r~pido crescimento

da capital e concluia a SE9uinte forma:

"DeanteF das condi~ões econômicas do
a sua administra~ão alimentar aMunicípioF não pode sequer

esperan~a de reTormar o centro da cidadeT desaTogando-o e

procurando dilatar as ruas comprehendidas entre os largos do

PaysandúT são FranciscoT Municipal e do PalácioF melhorando
a área comercialF quanto mais tra~ar e executar avenidas que

os progressos do Estado estão a exigir. Vários são os

projectos estudadose~ e que a serem executados viriam sem
dúvida alguma resolver o problema de via~ão da cidadeT

embellezando e dando maior expansão ~ sua área comercial.~2
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Ess~ proJ~to propunha os seguintes melhoramentos

(vide plantas a seguir):

a) alargar e nivelar a rua L{bero Badaró, deixando-a com uma

extensio de 18 a 20 m, com reconstru~io no lado par e

ajardinamento no lado impar;

b) alargar a rua Sio Joio atci a Conselheiro CrispinianoT

nivelando o seu centro por meio de um viaduto ligando

o largo do Paissand~ com a Pra~a Antonio Prado~

c) prolongar a 11 de Junho até encontrar Santa Ifiginia,

ConcEi~io E o Viaduto de Santa Ifigênia (que na ocasiio

Estava Em fase de construçio);

d) prolongar a L{b~ro Badaró na dir~~io de Santo Amaro e

Brigadeiro Luis AntonioT cortando em curva as encostas

por onde descem as ladeiras do OuvidorT sio Francisco e

Riachuelo.

a inte9raçio entrE esses melhoramentosT atrav{s

dE ajardinamEnto da zona do Vale do Anhangaba~.

1 imitada pelas ruas L(bero Badaró. Sio JoioT Formosa.

largos da Memciria E Riachuelo e LadEira Or. Falcio.
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f) alargar a travessa do Grande Hotel (hoje rua Miguel

Couto) que ficaria em n{vel com a Rua de sio Bento.

e) Reservar na Rua Direita, defronte a Igreja de Santo

Antonio, o espa;o para a forma;io de um largo (o que

seria hoje a Pra;a do Patriarca).

g) Abertura de uma rua em prolongamento da Rua Boa Vista,

I igando-se atrav~s de um viaduto. at~ o Lago do Palácio

(hoje Páteo do Col~gio).

o projeto entio apresentado pelo engenheiro

endossado pe lo seu d i r et or ,V i ct or

procurava seguir as orientaç3es de proposta de Silva Tel1es,

sobretudo no que SE referia ~s desapropria~~es do lado {mpar

da L(bero Badard e de todo o resto do quadrilátero formado

tamb~m pelas ruas sio Joio, Formosa e Riachuelo.

Preconizava o ajardinamento de todo o Vale e

ampl iava os melhoramentos centrais para outros pontos do

triingulo, de forma a facilitar a comunica~io com a esta,io

ferroviária e a zona oeste da cidade (aproveitando o Viaduto

Santa Ifigênia em construçio), com Santo Amaro e com a

Várzea do Carmo (atrav~s do Viaduto Boa Vista), evitando os

grandes embaraços adv i n d o s d a topografia Io c a l , p () i "'

"desapparecendo as ladeirasy as di~~eren~as de nível e as

soluç:ões de continuidadey desapparecerão também as
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di~iculdades de expansão. be. como a congestão e attrito e

os incommoodos que se notam no movimento da zona mais activa
da cap ital" •\'.'J:lI

Essa prop o st a inovava também pela expansio que

propunha para o triingulo central (formado até entio pelas

ruas Sio Bento, Direita E 15 dE NOVEmbro). Com o alargamento

da rua Libero 8adard E a construçio do Viaduto Boa Vista.

ficava dEfinido um novo triingulo Expandido c seme lhant e ê\

uma avenida circular) formado pelas ruas Libero Badard.

Benjamim Constant Vistê\ f:·: OCO•• >

largos das igrejas dE sio BEnto, Sio Francisco E sé.

No e nt an t o , e s t e p r o J e t o apresentado PEla

Diretoria dE Obras Municipais acabou indo de Encontro aos

intEresses dos SEnhorES CondE de Prates - propriet~l"io da

ma i or Ia dos imdveis da Rua Libero Badard. lado j' mp a I" 00.. f,:'

tamb~m do prdrrio Governo do Estado. que entendia que o

crfdito de 10.000 contos concedido aos mElhoramentos da ~rEa

imp 1 ical"ia projetos E orçamentos

real izados por 51 no c a so , pela SEcrEtaria dE

Agricultura, Comércio E Obras P~bl icas.

[: foi Essa orientaçio qUE causou um

Junto ~). Munic:ipê\lidade, no instantE em qUE esta tomou

conhecimento da Existênc:ia dE um outro projeto para 0

Anhangaba0. real izado em poucos dias pelas Secretaria da
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Agricultura e publicado em artigo do Correio Paulistano de

23/01/1911.

Esse projeto, elaborado pelo arq. Samuel Augusto

das Neves, concedia ao Conde de Prates e aos outros

propriet~ri0s da Rua Libero Badard lado impar, o direito de

reconstruirem os seus prédios, fazendo-os com duas frentes

(como J~ havia sido proposto anteriormente pela Comissio da

Justi~a da Cimara Municipal). Por outro lado, o Sr. Conde de

Prates oferecia ao Governo do Estado dois de seus prédios,

um na Rua Libero Badar6 E outro na Rua Formosa, E o terreno

nECEss~rio para se fazer o prolongamento da travessa do

Grande Hotel (atual Rua Miguel Couto) até a rua Formosa.

A proposta dE Samue] das Neves, ~nao se

1 imitava s6 a Essa qUEstâo polêmica da Rua Libero 8adard.

Cont inha também outros pontos:

- alargamento da Rua Libero 8adard para 8 m Em toda a sua

extensâo;

- constru~âo de uma pontE 1 igando o largo do Ouvidor ~ rua

Xavier dE lo1edo, passando por sobrE o Largo da Memdria;

abErtura de uma avenida rEta com Jardins laterais no ValE

do Anhangaba(, podEndo-sE prolongar ao norte até a PontE

GrandE E ao Sul até a Avenida Paulista~
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abertura de uma pra,a defronte a igreja de Santo Antonio

(hoje Pra,a do Patriarca);

- alargamento e prolongamento da rua do Grande Hotel (hoje

Miguel Couto) at~ encontrar-se com a rua Formosa;

- constru~io do Viaduto Boa Vista;

- prolongamento da Rua da Guitanda até o Viaduto da Boa

Vista;

abertura dE uma rua 1 igando o Largo dE Sio Francisco até o

cruzamento das ruas Quitanda E Com~rcio. atravessando as

ruas DirEita e José Bonif~cio.

Na vErdade, o projEto de SamuEl das Neves trazia

poucas dentro do quadro de propostas já

apresEntadas para a CidadE.

A con5tru~io do Viaduto Boa Vista j~ fazia partE

das discuss3ES da Câmara desdE fins da década de 90 E tinha

sido sugerido tamb~m no plano dE mElhoramEntos apresEntado

por Luis Bueno de Miranda94 em 1906 E no projEto da

Prefeitura. A abertura da Praça do Patriarca E do

alargamento da rua do GrandE HotEl fazia parte tamb~m do

projEto dE Prefeitura e o prolongamento da rua da Guitanda

já tinha sido proposto por Adolfo Augusto Pinto em 1896.
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Em relaçio ~ rua L(bero 8adard. Samuel das Neves

r e cup er a a id~ia defendida pela Comissio de Justiça e

F i n an c a s da Câmari:\r qUE' concede a reconstruçio de todas a s•. >

f.,~clificaçõesdo lado ímpar d a rua. fazendo-as com duas

frentes. A diferença? que ele trabalha um pouco mais essa

id~ia e a detalha em projeto, const ituindo como a ilustraçio

d emon s t r a em um conjunto de edifica<;:ões cont(nuas p

boulevard

construido no fundo do V,":"! 1 E do ES!5e\ 91"anclE'

avenida sEria margEada do lado oposto (rua Formosa) por um

outro conjunto dE edifícios ident icamente dispostos de forma

no ValE um grande corredor norte sul, bloqueando

totalmente qualqUEr integra<;:âo paisagíst ica

Municipal. o Vale, a Líbero Badard e a Praça do Patriarca.

Um;;\ c on c cp c âo

haussmaniano, viria destruir toda a argumentac;:io construída

anteriormente por e Victor Freire. baseada em

uma intEgraçâo visual do Vale ~ cidade, segundo uma est~t ica

p a i~:;,':\9 í~::'t ic (':\m (':\i~:;(':t o E' !5til o in 9 '1fi: s ..

c()n t 1,,\ d C) y c: o m o D tcmpCl virá depois demonstrar,

princípios de SamuEl vingariCl algumas

d(cadas mais tarde. quando PrestES Maia projeta E eXEcuta no
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o Parque Anhangabaú projetado por Samuel das
Neves.



local uma aVEnida de caracter(sticas semelhantes (e qUE faz

o ar t e da sua concep;io de 1 iga;io norte-sul por um sistema

Y. const itu{do pelas avenidas 9 de Julho. 23 de maio E
Anhangabalj) .l'5t'!J

Da mesma forma, o viaduto Sio Francisco proposto

por· NEVES, será tamb~m retomado por Maia Em seu "Plano de

Avenidas", mas Jamais será executado.

A publ ica~io desse projeto de SamuEl das NevEs.

quinze dias apds a apresentaçio do plano de Victor Freire à

sEm nenhuma comunicaçio à c om

caracter(st icas tio antag8nicas deste - vem causar um certo

mal-estar entre os ticnicos da Diretoria dE Obras Municipais

(muito mais qualificados e estruturados para resolver o

problema dos melhoramentos cEntrais) e o Governo do Estado

(representado por Samuel das Neves) sobretudo porque cabia a

E ~:>t <-:.:. l.i"1 t i mo 1.11)1,.,.. OP i n i io P(·:~~:;Ct p ol ít i co

ql..l€·~::.tiClpelo fato da dotaçio Clrçamentária sendo

concedida do Estado à Prefeitura.

Em 1.!'.:.i.0?1.9j.1.. é\

P 1.1bl i c:,":\ç: ;;\ o d D p r o j c t o do ~Jo v (-:~I'· no, \) i c t OI'" F Ir e i r e , q 1.1 E"

t ,:\mbétnprofes~>ol""· d a Escol,:\ Pol it é cn ica , é c:on V i eIa d o pelo

Grimio dessa esc:ola a profErir uma conferinc:ia sobrE o tEma:

"Os Melhoramentos ele Sio Pa1.1lo",1'56Freire aproveita entio a

op or t 1.1nida de <-;:. v base o projeto aprEsentado por



Eugênio Guilhem, desenvolve-o e fundamenta-o teoricamente

dentro dos princ(pios da ciência de 'construçio de cidades'
.- que começava a se d el i n e ar como campo espec(fico de

c onh e c i me n t o c i e n t (fico.

Dessa forma, Freire, concil iando a sua at ividade

executiva na diretoria de obras com o seu conhecimento

t e é r I c o n a c on d i c ão d e Len t e da Es co la Pc)litécnica, introduz

n e s s e d e b a t e sobre os mE'lhoramentos do CEntro da cidade, um

discurso totalmente

fundamentos teóricos

inovador. Util izando-se d o s P ,~ i me i r o s

que estavam surgindo sobre a an~l ise

urbana, vai buscar na 1 iteratura internacional e nos modelos

das cidades européias, os

<:\n~I i se do crescimento que Estava o c or r en d o n a

c:idade dE' Sio Paulo. dE' seus problemas

F prOPõE assim o primEiro "plc\no dE-:

(:(cidade, i n t ro duz i n do com sua ar9I.lm~:.-nt<:\ç:in,.

d o IJ1'- b ,:\n i s mo entre os profissionais I i9c\dos

o obJet: ivo com

basicamente um so~ o d e E>: P 1 i C c(,r 0<::·

princ:(pios fundamEntais qUE-:deVEriam estar presentes Em toda

e qualquer an~l iSE e proposta de intervEnç:io urbana. Através

dE'SSES princ{pios, Freire vem sustEntar a defesa da proposta

da Prefeitura e crit icar sistemat icamente o plano ciD Governo

do E!:,.tc\do. apesar dE o seu projeto
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ser melhor qu e o de Samu e I das Neves, no entanto ambos

carecem ainda de um respaldo t~cnico de conhecimento

específico em interven~~es urbanas que os qual ifiquem como

projeto ideal. Sugere entio - tomando por base a semelhan~a

do caso de sio Paulo com a reformulaçio do centro de Buenos

Aires, executada pelo arquiteto francês Bouvard, entre 1907

e i910~7 - que se contrate um especial ista em urbanismo para

dar um parecer final sobre a questio.

j. 9 U. v Vic:t<:w

Freire lan~a mio dos tr0s princ(pios b~sicos que devem

conter toda a proposta sobre o arranjo de cidades:

1 - o técnico~ no sent ido de se garant ir a circulaçio f~c:il

E r~pida dE homens e coisas;

") ....
I:•. o h i ~.~i ên i c o ~ ao aSSEgurar uma natal idadc clcvada c uma

mor t(:\1 ieI (:\cI E I~cdu z ieIc\;

3 - o Est~t ico: no sent ido ele SE fazer art ist ic:amente tuelo o

qUE" diz r espe i t o à h í o i en e e ~\ t é cn i c a , i nc lu i n do-r se ai

as constru~~es ele ut il ieladE p0bl icay 05 monumentos E as

obras decorat ivas em gcral.

Esses princ:(piosy tomados ele um 1 ivro publicaelo

cm 1905 pelo arquiteto bclga ViErcndcelr~a ? qUE viria

scrvir dE cixos para a an~l isc que vai dcscnvolver.



Esses tris eixos fazem parte de uma vis~o mais

ampla que se deveria ter da anil ise das cidades, o que daria

origem à elabora~io de o que Freire chamaria de 'planos de

conjunto'. Cabe notar tambim, que at~ 1911, ocasiio em que

Neves propuseram s eu s p r o.i e t o s , o voc ábu l o

\"u::.b.anl~Ill')' e:-: i st i a ainda na n omen c I a t ur a ticnica em
português.

o que exist iam eram os termos 'constru~io de

cidades', advindos do vocábulo alem~o 'St~dtebau' (e cont ido

também na primeira obra escrita sobre esse assunto: "1) i (.:.'

StUbbenr em 1889) e o termo 'town planning'

o português na ~poca foi ministrado o primeiro

curso de Town Planning em Londres, e também foi rubI icado o

"1 i vr o "Town P'l an n i n sr in Pr a c t i ce " d e r-<c\~JmonelUnw i n ) ,

1911 apareceria o nome 'urbanisme' nos

primeiros cursos ministrados por Marcel

histdria da Cidade de Paris. A part ir dar e que haveria a

traduçio e ut il izaçio desse termo aqui. sobretudo com a

publ ica~io em 1916 ele um texto de Victor Fr e i r e s ob r e ,;\

cidade de Belo Horizonte.~·
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o ter-mo

conota,io bem difer-ente E s6 vai sur-gir- algumas d~cadas mais

No que se refere, entio. a o s

an~l ise utilizados por Freire em sua confer-incia observa-se

o s e s u i n t e s

t éc:n i co+v i ár i os. Freire ut il iza-se cI ,,\ S

cr{t icas elaboradas por B1.11~::.c!>~ ,,\05 mo d €.~los d ~~ i mp 1 an t a c f:\O

grandEs cidadEs~ a implantac:ao

geométrica de Nova York. a r-etangular de Buenos Aires. a

t r i an s ul ar dE Buenos AirEs e Antuérpia. e a radial dE Nova

Orleans e Carlsruhe.

Sugere entao qUE para S~o Paulo.

desses modelos e que se baseie em

critérios que valorizem a implantaçao irr-egulare pitoresca

das ruas existentes na área central.

o Esquema que representa idealmente a planta da

c: i d,':\c!r:' de C"",:>,":\0 P:::\uID é um mo de lo c on s t i tu ído P()I" um nl.Ícleo

central e "em volta desse centro estendendo-se ondulantes,

quaes os tentáculos de um polvoy irradiando do corpoy as

1 inhas de grande communica~ão os leitos das antigas

estradas - amoldando-se ~s caprichosas voltas do terreno e



constituindo actualmente as artérias de acesso ao centro.
Enchendo os claros entre essasr viera. .ais tarde a

rarasr novas artérias de acessor
approximando-se mais da linha rectar er formando a grande
massar as ruas transversaesr constituindo-se por essa formar

Através da conclusâo dE qUE ESSE era o modelo

que m e 1 h o r representava o crescimento d c\ c i d ad e d e f:)ão

P':'.U"lOT \)ictol'" prOP~E entâo como s o lu c âo pal'·'·:\(.:\

questão dos melhoramentos ele São Paulo a

aVEnida circular EnvolVEndo o CEntro da Capital.

a solu~ão mais vantajosa para aquellas

cidadesr cujo núcleoF construído sem orienta~ão geométricaF

como é o de São PauloF come~a a apresentar-se congestionadoF

,
••• • N

::.~:.5 c\ ~:.o 1 u ç: (:\o SEria a obtida PElo circuito L(bero

Badarri. Boa Vista E Benjamin Constant. com leito de 20 m. de

percorrida Em toda a sua extensão circularT PElos

bondes vindos dos bairros periféricos através das avenidas

dESSE circuito, dE CErca ele (350 x 600) 01.,

OS percursos seriam feitos a pé (vidE mapa a seguir).
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O'circuito exterior' proposto
hachurado), na conferência de

por Victor
15 de fevereiro

Freire
de

(em
1911.
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Esse 'circuito exterior' proposto por Freire ~

semelhante ~ 'ringstrasse' constru(da em Viena no s~culo

XIX, e objeto do estudo de Camillo Sitte. urbanista vienense

St~~dtebau nach SE~i n en k iin s t 1 e r i s c h e n

Grrunds~tzenn,64 (A constrruç~o de cidades segundo princ(pios

<:-\I~t í~;;t i c os ) d e :I.889 ..

i nfl uen c i ad o por esse urbanista

vienense, Victor Fr e i r e v a i se u t i 1 i z ar de muitos trrechos

dessa obra de :1.889 em seu discurso ..Resulta daí, a defesa

insistente de FrEirE às avenidas E aI inhamentos curvos "

provenientes do processo histórrico do crescimento de Sio
PCll.llDu E sobrE eSSE aspecto vai

crit icar mais incisivamente o prrojEto dE Samuel das NEves no

r'€'fer'(~ntE'~ ~

f..~5 t E 1.11 t: i m o •

'haussmaniana' avenida Anhangaba~ proposta por

b - nQ_B~eE~tQ_E5tétl~Q - "Tem as cidades interesse em serem

bellas, porque não só a belleza e higiênica, não só educa e

moralisa, mas enriquece: atrae o estrangeiro, diverte-op

-fal-o -ficar. voltar de novo; circula~ão de homens e coisas.

ac~ão e reac~ão cuja resultante é um accrescimo de negócios
e lucros"-

"Tra~ar uma rua ou um bairro de cidade ~ criar

uma obra d'arte •••" 6~
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Essas citaç~es de Vierendeel, ut il iadas no texto

de Freire, ilustram bem a importincia que o Hfazer

art ist icamente as obras p~bl icasH tem na concepçio de

urbanismo de FreirE. Na verdade reside a( novamente os

mesmos princ(pios defendidos por Sitte e que via servir mais

uma vez de argumentos de oposi~io ao projeto de Samuel das

Neves.

A defesa das 1 inhas curvas, a cr(t ica ao modelo

de interven~io realizado por Haussmann. a dos

al inhamentos facetados real izados por H~nard em

Paris. sensaçao dE prazer estét ico e de imprevisto

observada em diversas ruas dE Londres e dE Nuremberg,

todos eSSES aspectos vio ser ut il izados por Freire para

construir a cr(t ica as propostas sugeridas por Samuel das

Neves para o ParqUE Anhangaba~ E para o sistema vi~rio do

triingulo central, assim como tamb~m para um outro projeto,

o da Avenida Central, rEal izado por PerEira Passos no Rio dE

JanEiro Em 1902.66

c - Com rEspeito ,
a questio da

salubridade. Victor FreirE cita a importincia hi9i~nica.

est0t ica e moral qUE as ~reas verdes ou um sistema dp

parques trazem ~s cidades. Ut iI Iza para tanto o exemplo das

duas cidades com caractEr(st icas opostas: Londres, com uma

grande quant idadE de pequenos parqUES (squares) dispostos

uniformemEnte pela cidadE. E com um padrio de edificaçaes de



b a ixa den s idade (residincias) e por outro lado Paris. com

pouca área verde e uma maior densidade da populaçio

(pr~dios). Como conseqUincia. Uestagnou Paris. continuou
Londres o seu caminho ••• Qual Toi o resultado? A popula~ão

de Paris deTinha a olhos vistos: a tuberculose. a

mortalidade inTantil apresentam elevado coeTiciente ••• E

Londres? Londres ~ a cidade mais povoada do universo.H67

Com Fr (.,~i I~~?

inst itucional izaçio de um sistema de parques p~bI icos para o

centro e para a PEriferia dE Sio Paulo. Na comparaçio com

outras grandes capitais, Sio Paulo e a que possui menor taxa

de area verde por habitantE.

imediata nos projetos de me lhor amcn t os d e ~:;iCJPau10r t en do

~:·:·m v i st c\ o grandE incremento populacional qUE a Capital vem

I'· ~,:.<;) i ~:;'c Ir "". n d o •

Por f::SS€·:· mo t i VD r elaborado pela

Prefeitura at inge melhor esses princ{pios, pois PlrOPOE' um

grande parque nos vales no do

r~nq 1.1,:1nt o q IJ C no PI"oj (.?t: o d (.:,. N(.:.~v (.? <:i , o P"\I'·que d o f~ n h a n <;) clb .,\Ij

resume-se a um rEnque de árvores dispostas ret iI ineamEnte ao

10n9o d a Avenida Anhan<;)aba~r que no entender de Fr (.? i Ir (.:.:.

cumprem apenas uma funçio d €.:. c: o Ir t:\. t i ~I c\ (::. n~\o san i t <AI" i a , N,:,.

v e r d a d E decorat iva (.:.
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sanit~ria est~ presente no ~lt imo capitulo do livro de

Sitte.

Resumindo-se o conte~do da conferincia real izada

por Victor Freire em 15.02.1911, pode-se salientar os

seguintes aspectos:

i - a crit ica aos pontos de vista 1501actoa existentes nas

propostas urbanas surgidas até entio e a defesa do

ponto de vista ctE_~QnluntQ, dando origem aos uplanos de

conJuntoN para os melhoramentos da cidade.

nessa visio mais globalizante deveriam sempre estar

cont idas a preocupaçio referente aos aspectos vi~rio,

est~t ico e higiinico;

3 - a adoçio do modelo urbano ing1is (1 inhas curvas, garden-

cit ies)69 c crit ica ao modelo francis originado das

interven~~es geom~tricas que Haussmann real izou em

Paris na ~poca de Napo]eio 111;

4 - Incorpora~ao da ringstrasse vienense como modelo para

SSo Paulo e a influincia direta dos principios

elaborados por Camill0 Sitte no referente ao tratamento

de espaços p0bl icos e ~ est~t ica urbana em geral;



5 a preocupaçio com as ~reas de expansio da cidade e com o

planejamento de novos bairros perif~ricos ao estilo

garden-cities~

6 - a inst itui,io de instrumentos de desapropriaçio qUE

p r iv i1eg iem o interesse colet ivo e a imp l an t ac âo .d a

c ont r I bu i c ão de mel hor ic\ (t a i s como o \ local

assessement' ou o \contributo/)6~ dE forma a amenizar

os custos com desapropria~io que o setor p~bl ico tem

para mElhorias vi~rias E const ituiçio dE

assim c omo para di m i nu iI'· os ganhos

eSPEculat ivos qUE os propriEt~rios obtém com os

melhoramentos p~bl icos rEal izados prdximos

i m é ve i s ,

ESSES princ(pios VEm fundamentar

Victor Freire ~ proposta de melhoramentos centrais elaborada

pelo Governo do Estado. Resume-SE Ela nos sEguintES pontos~

- ausEncia de vis50 de conjunto dos problemas da cidade~

a do cio dE critério estét ico inadEquado ~ paisagem urbana.

com soluç~es que nio aproveitam as condiç~es naturais dE

':; í t i o;
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c r It Lc a ao car~ter ret il íneo da Av. Anhangaba~. da fun~io

da rua unindo o largo Sio Francisco ~ rua Boa Vista, e do

Viaduto Sio Francisco;

crít ica ~ ausincia de parques e ~reas verdes cont idas na

proposta de Neves.

Com a publ ica~io dessas cr{t icas de Victor

Freire ao projEto de GovErno do Estado E com a Entrada de

diversos setores da imprensa paul istana nessa discussio, é

f~:~i t o um con v i t c ao urbanista francês .Jo s e ph Antc)ine

Bouvard,70 de passagem pelo Brasil naquele momento, para que

desse seu pareCEr sobre a questio.

Dessa forma. em 23 de mar~o desse ano é expedida

P E~"1 (':\ C â m a I~c\ autorizando o prefeito a

Bouvard para a organiza~io de

um projeto de melhoramentos na Capital.

Apó~::.qu<:\S(':~dois mESES de observa~ges e estudos

~::.ob r f..:. c\ capital pau l i st a , ESSE urbanista francês entrega ~

municipal idade em 15 dE maio, o SEU relatório acompanhado de

um".•. !:;él~ i c d c p l a n t a s E~:·:pl i c a t i v a s ,

o exame dos argumentos apresentados por Bouvard
r

c· elE f <:\ c i 1 i t ,:\r o
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entendimentD de sua proPDsta e das repercuss~es que ela

v i r i a causar.

"Na elabora~~o do estudo que tenho a honra de

submetter a V. EX.r n~o me deixei guiar pelas impressões do

primeiro momentor pela suggest~o de um exame Tugidio dos

locais; estudei o terrenor examinei o movimento commercial e

a intensidade de circula~~o dos diTTerentes bairros; tomei

nota dos aspectos mais interessantesr dos monumentosr etc. e

Toi partindo do estado de causas presentes que cheguei a

dedu~~o do processo de crescimento normal da cidader do

Tuturo".

( ...) "Sucede que. como consequência da

conTigura~~o do solar a cidade alastra-se exaggeradamenter

com grande preju{zo das Tinan~as municipaes. pelos espigões

das collinas Taceis de alcan~arr sem que as construc~ões se

extendam pelos Valles, mais diTTicilmente acess{veis".

(...) " ,E preciSar para esse Timr abandonar o

systhema arcaico do xadrez absoluto, o principio por demais

unif'orme da linha recta, vias secundárias que nascem sempre

perpendicularmente da art~ria principal. i necessário, numa

palavra e no estado actual das cousasr enveredar pelas

linhas convergentes, radiais ou envolventes, conf'orme os

casos" .7:1.
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Atrav~s desses princípios. Bouvard projeta uma

s~rie de melhoramentos para a cidade de ~orma a valorizar as

suas peculiaridades topográficas os seus marcos

histdricos. Sem d~vida. nio se trata de uma concepçio

haussmaniana. de 'urbanismo cir~rgico' aquele que imprime

uma soluçio radical. de rasgar os centros histdricos com

grandes avenidas. com o ~nico fim de melhorar a circulaçio e

a salubridade sem se preocupar com a paisagem construída

historicamente no processo de crescimento da cidade. Pode-se

dizer mesmo que a concepçio urbana dE Bouvard est~ mais

prdxima dos princ(pios defendidos por Camillo Sitter-

urbanista vienense cr(tico das soluç5es arquitet8nicas que

imp~em a monumental idade e defensor da manutençio da escala

humana e dos marcos histdricos nos projetos que interferem

em grandes espaços p~bl icos.

Al~m disso, a soluçio através de um sistema

radial com 1 inhas convergentes, apresentado por Bouvard.

segue a mesma orientaçio do princ(pio do 'circuito exterior I

sugerido por Victor Freire e que viria a ser desenvolvido

mais tarde na prefeitura de Sio Paulo por Ulh8a Cintra,

dando origem ao chamado per (metro de irradiaçio (ou

PErim~trE de rayonnement, segundo o criador desse conceito -

Eug~ne Hénardr

trabalhos que

que além de influincias diretas sobre os

Ulh8a Cintra e Prestes Maia viriam a

desenvolver na década de 20. deve provavelmente ter tamb~m

influenciado 80uvard e Victor Freire em 1911).



De qualquer forma. a afinidade entre as id~ias

€-~>:pressa s por Freire e Bouvard era grande e o projeto

ap re sen t ad o por este ~ltimo se aproximava bastante, em sua

versio inicial. daquele elaborado pela Prefeitura.

Na planta a seguir percebemos que o tratamento

paisag(st ico proposto por Bouvard para o Vale do Anhangaba~

~ bastante prciximo daquele preconizado pela Prefeitura. Em
rela~io ~ circula~io viária para o centro, a proximidade das

solu~Bes também existe pois Bouvard opta pela real izaçio de

algumas poucas medidas parciais E por meio de processos de

derivaçio de correntes para as vias envolventes de fácil

c omun i c a c âo (Fv e i r e chamaria essas vias envolventes de

'cil"cuito en vol ven t e " ou 'anel')"

me s ma f igura, pode-·se not c\F o

tratamento dado por Bouvard ~s áreas perif~ricasy adotando-

se um esquema de circ:ulaçio distribuido em 'anfiteatro'. de

do relevo em acl ive existente na

dire~âo do espigio da Paul ista e ao longo do Vale onde hoje

existe a Av" 9 de julho"

Bouvard, atravcis de suas ob5erva~Bes realizadas

c i d a d e , entâo nio

soluçBes para áreas mais distantes do centro, como tamb~m

Vale do Rio Tamanduate(, do out ro Lad o da c o l i na
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central. onde seria construido o Parque do Carmo. prevendo-

se a{ a constru~io de diversos edif{cios p~blicos

estampa).
(vide

Mas Bouvardr estando ciente de que havia sido

chamado para ser o árbitro de uma pol&mica situa~io de

impasse criada entre a Prefeitura e o Governo Estadual

apresentar conjuntamente ao projeto original, um projeto

alternat ivo ou 'variante', como elE mesmo chamou. com a

intençio dE concil iar as disposiç3ES propostas nos projetos

de FreirE e de Neves.
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No relatdrio apresentador Bouvard comenta:

"Nio quero entrar mais detalhamente no exame dos
diversos projectos para que chamo a attenç:io da
municipalidade e do governo; julgor porémr essencial dizer
uma palavra da disposiç:io proposta para o parque

compreendido entre a rua Líbero Badaró e o novo Theatror bem
como da artéria que proponho em prolongamento da rua D. José

de Barros.

Se essas duas operaç:ões que podem ser

empreendidas e levadas desde logo a cabor uma criando um

logradouro delicioso que ligará de forma feliz dois pontos

importantes da cidade (parque proposto por FrEirE). a outra

dando logar a um um desafogo eficaz e a uma melhor entrada

para o centro"72 (aVEnida proposta por FrEire E por NEves).

pOlrémy (':\ <o;p e c: t C) p r: i nc:i p<:\l qU('~ proj(·:.-to

variante contém E que foi () 1'F:~'::.pon~;c\ve1PE·lê\ SIJ ,:\

pal,·tc~:;do c:onfl i t o , foi

(':\1 t e r n ,,\t i V,,\ f.·~nc on t Ir a d ,:\ p ar: <':\ o lado impar ela L(bEro 8ae!ard.

N F:: m t 1.1 d o tudo cdificaç~cs. mas a c:onstruçâo e!e

cl o i s:· b 1 D c: os:. EstrategicamEnte situados em faCE e!o TEatro E

~:;i P OI" fC)lrm,:\nclD um

cIe ·rOlr ma a P Ir O p i c: i c\ I'

harmoniosa intEgraçâD visual E paisag(st ic:a dE todo D

conjunto"
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Esse projeto variante de Bouvard ~ o que vai ser

implantado para resolver a questio dos melhoramentos do

centro de Sio Paulo.

integralmente durante a gestio do sucessor de Antonio Prado,

Raymundo Duprat, entrE 05 anos de 1911 e 1914.

A lei 1473 de 10/11/1911 d~ inicio da

Execu~io do projeto atrav~s da remodelaçio da rua L{bero

8adard que passar~ a ficar com 18 metros de largura e a se

comunicar com o Parque o Anhangaba0 através de dois

caminhos~ um, part indo da casa dos Weiszflog e o outro, ao

lado do viaduto.

~ dest inado um espaço rEtangular de (54 x 67)m

para qUE SEja projetada uma pra~a EntrE as ruas L{bero

8adard. DirEita E sio Bento. Os dois blocos do lado ímpar da

L{bEro Badard ter~o quatro andarES com o piso t~rrEo

dEst inado a lojas E restaurantes e o restante ~ escritórios.

O projeto ficou a cargo do escritório t~cnico de Samuel das

NeVES.
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2.2.3 - O Pe~{odo 1911-1930 - a consol ida~io do u~banismo

paul istano

A ICH1!;Ji:\ todo C) processo dE

tramita~io dos p~ojetos de melho~amentos do cent~o de Sâo
Pi:\ulo _.. r e a l i z a d a no i tem an t e r i O~ _..t e ve como objet ivo

mostrar de uma forma mais detalhada, como se deu a forma~âo

cI os p r' i m ó r d i o s do p en s.ament o urbano paul i s t an o ,

principalmente PEla dist in~âo existentE entrE aquElEs qUE

PEnsavam em intervir sEgundo uma citica isolada e aquElEs qUE

ObjEt ivaram uma visâo dE conjunto.

projEto dE Silva TEIIES

visava dar uma soluçâo local izada e dE cunho Estcit ico-viário

para o ValE do Anhangaba~ - passando PElos ar s umen t o s dE';

v i ab i 1 i da de p ol ít i C ,;1 do ve rcador .Joaq u i m Ma~I~(':\y c\té c:h(~<J<':\I" ~:\

propostas viárias dE' 1910 E 1911 cI i:\ D i r E t o I~ i i:\

Municipais E do GOVErno do Estado,. os confrontos entrE as

d i v (.:.I~ ~; ,:\ s:· p o s,· i c 'i..{ f..:. !::. Eram marcados sobrEtudo por cI i f€·;ren ç: i:\ ~,.

idEOlógicas rElacionadas i n s crc ao qUE'

P D ~; "' 1..\ i c\m n c\ E·:S t I~ IJ t IJ 1'-é\ P o 1 í t i c: ,;1 1o c i:\ 1. N~'\o h i:\ V i ,;1. n f:: s !:; f..:. d e b c\ t e

n en hum c onFr on t o ~::>(Pl i c: itu num nível mais teórico Entre

(I i f e I" E n t e~,.c: o n c: (.:p c; é; cs; sobre um pensamento urbano. ainda qUE

i n c ip icn \: e , H c\ V i,';1..... o !,; im ,. n u m n ívc '1 imp 1 íc ito, num n í v f? 1 c 1'1'1

q 111::':' !:; (I a anál isc mais aprofundada do discurso ou do projeto

p C) d c P (-:.;I" m i ti,,· P (.:: I" c e b (.:.;". •



E a{ reside Justamente o grande m~rito de Victor

Freire. Por ser o agente principal dessa polimica - e ao

mesmo tempo por ser o ~nico a ter acesso, via academia, ao

que se passava em semelhantes debates em outras cidades do

mundo e ~s proposiç5es e Justificat ivas te~ricas que eram

p or' c on c e i t u ad o s ur b an i s t a s

apresentadas em semin~rios internacionais Vict<Jr

C CHl S€·~gUE ESSE confronto te6rico

existente na argumentação desses diferentes agE:·nt(·:;,~:;do

conf1 i t o ,

proferida no Grêmio PoI itécnico em fevereiro de

I'" f.·~vo1uc i o n í:\I" i í:\ u Plr i mE':'i 1'-0 T o or c cn s e s u i I"

teoricamente a proposta da Diretoria de Ob r a s M uni c:ip ,Õ!i~:;

cI f..: n t Ir O eI e: uma 1 inha dE projetos urbanos de vanguarda para a

é p o c 'Õ!:: ,Õ! qUE ~:;E f u n d ,:1 m c n t ,"I. v ,':\ (.:~1'fI '. P I" in c:(p io ~::.,:'lI" t ,,<:; t ic o s I P ar ::"<.

o PI'-OjEto ele ruas. praças E parqUES E na valorizaçio de SEU

traçado histdric:o c 1 <:\ I" <:\ i n fI u ên c i a do u r b an i s t ,oI

Cam i I D f.; i t t E' ( q 1.\E' t i n h í:\ P 1..1b 1 i c ,:\do!:; IJ •..\ €·~m HlB9)

ut il izando-se também dos conceitos dE visâo de conjunto de

I,,·, 11' I::. 1.,\ E' f..:. n (::.~ .. E n ,:\ Ir C 7 cI ê':\ C O n c: f..~P G:i:\ O d F c: i ci ,:\(I E f.·~<::.t,:\t: i Cí:\ y dE':'

cidade que ~:;e t r ,,\n ~::.f o I" m,':\ det cr m i n a d o Pc\dlrão

sempre presente de estruturaçio vi~riau

cio projeto de Diretoria de Obras

teoria desses dois urbanistas de reconhecida



competência internacional. vai permitir que Freire elabore a

C:I~ ít i c a ar r a s ad or a sobre oco_. princ{pios an a c r ôn i c o s

utilizados pelo projeto do governo do Estado (de autoria de

das N~~ves) princípios estes baseados no r{gido

geometrismo da escola parisiense de Haussmann Cb a s t an t e

c:ontestada pelos urbanistas nessa ~poca)r cuja transposi~io

para outras cidades e em outras circunstincias pol íticasy

nunca poderia se dar de forma adequada e sat isfatdria.

conferência. FreirE

introduçâo dos primeiros conCEitos dE an~l iSE 1.11'" b a n c\ r m a ~:.

sendo o primeiro a tratar do urbanismo

E'nQU,:\nto c ii~'nci,,\ (E nio unicamente como t~cnica de viaçio

como t i n h a o c or r i do ,·:\t é· vai

cont inuidade desse prOCESSO, qual seja. o

toda a discuss50 tedrica

internacionalmente nesse campo de conhEcimEnto.

dos anos 20. ElE
,p (·:·~rman E'C<-;:'ra como

~:; i::'~n cIo o Jnico a introduzir ESSES conCEitos Em sio Paulo E a

ut il izá-los em diversos outros projetos que real iza para a

c idadE neSSE PEríoclc) (como as posturas para Edificaç~Es dE

1916, a lEi dos arruamentos de 1923 EtC.).7a

auxil iar mais pr6ximo na é\ d m in i~:.t I~ é\ ç: f:{ o p 1.Í b 1 ic ,:\ p a 1..1 1 is t ,:1.

F 1 Ol~e n c (,2 Cintl~a QI.1E em :í. (1~~4 c on c eb e C)
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'perímetr(j de irradia~io' para a cidade e em 1930, como

diretor da Comissio de Melhoramentos do Tieti. publ ica junto

com Francisco Prestes Maia,

CidadE dE Sio Paulo.

o Plano de Avenidas para a

Pode-se dizEr que, entre os anos 1910 e 1930, os

três principais urbanistas paul istanos foram Justamente

VictcH" Fr e i re , UIhBa Cintra e Prestes Maia. Num segundo

escalio, estariam situados Arthur Saboya - colaborador de

Freire desde o começo dos trabalhos da Diretoria de Obras

Municipais e qUE o órgâo

Saturnino de Brito, que entre o período de j,9U, E,' 19j,6

manteve certa proximidade com idéias de Fr e i r e, ma s

sempre valorizando mais o ponto ele S<':\I'l i t c\ri o como

condicionante para o traçado de ruas e pra~as.74

o IJ r 1:><:'11'1 i s t c! Lu i ~:; d o {)n h <":\ i "I, Me 110 j ~~

a 30. Marcado sobretudo pela

1 inha do urbanismo americano,

de em art igos pubI icados no Bo let I m c/o

Ln s t it ut o dc En ç enh ar i a,

Um {",:.•.t OI" intrínseco a toc/os Esses urbanistas e

,F o i c: 01'1 c/ i c: i OI'"! <''\1'1 t (':': como

uma c i f'n c: i ,:,, urbana em est~9io de consol idaçio,

foi C) fato c/c todos eles serem provenientes de uma mesma

Escola de formaçio - a dos engenheiros, civis ou arquitetos.



Esse fato e o principal diferenciador deles em relaçio a

seus antecessores nessa ~rea - administradores do setor de

obras p~bl icas cuja formaçio básica vinha das e sco las d e

direito (Joio Theodoro, Joio Alfredo e Antonio Prado, entre

l~esiclE~é\í também, a importincia do papel d c\

Escola Pol itécnica como centro difusor desse conhecimento em

ciªncia urbana. Desses engenheiros urbanistas citados, todos

passaram pela Lscola Pol itécnica.

quer como alunos.

q u e r como professores.

o dE c on s o l i d(;\c;:~\O do ur b an i s mo

Pelul i s t an o , pCrlrtanto. ocorrerá entre o primeiro texto sobre

urbanismo. caracterizado pela confErfncia dE FrEire em 1911

e o Plano de Avenidas de Maia e Cint:ra em 1930.

A atuaç50 e o pensamento deSSES trªs urbanistas

paul istanos será marcada pela influfncia - em maior ou menor

urbanistas europeus: Cami110 :;;itte

( ~"'\1.1t ,r (':1 C o) ,. Hénarel ~)O!:;E·~Ph

(alem50) que s50 considerados ~~ criadores da cifncia urbana

segundo escalâo de influfncias. pode-se situar

1~<:\I.:JrnondUnw in

deste com a filosofia ela Cia City, que começou a construir

diversos bairros residenciais na C a p i t ,:\1 P <:\ 1.1I i <:; t ,'\ ,.:\P B.I'· t t r:
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Se no texto de 1911, Freire denota claramente a

influincia de Camillo Sitte e Eug~ne H~nard em suas id~ias -

atrav~s de diversas cita~~es que faz a esses autores ao

Lon s o de SEU pronunciamento o mesmo nio vai se passar com

rEla~io a StUbben.

.Jo s e o h ~)t ííb b en , o ur b an i s t a alemio I"espons~vel

pelo plano da cidade de Col8nia, s6 vai aparecer citado no

texto que Freire vai redigir em 1914 sobre a cidade salubre

e no de dezembro de 1915 para o Almanaque d'o Estado de Sio

Pe'UI(). intitulado 'A Ca p i t a l Pe\I.lli!:,te\,o r esen t e e +u t u ro ",

No entanto. como será demonstrado 10go a seguir.

as id~ias de StUbben Ja estavam presentes c on c ep ç: a o

urbana de Freire em

ele ~;tiib b e n ,

St%dtebauH e rubI icada em 1890. um ano apos o trabalho de

Sitte. e bem anterior ~ de Henárd).

No texto de Freire de <:\

cI i ~:;C 1.11:: i 1" o ':; recente lei aprovada pelo munic(pio

Paulo dividindo-o Em quatro zonas (central. urbana.

suburbana e rural) - Freire vem atentar para o processo que

cidades que possuem um crescimento muito rápido - como é o

caso dc S~\() Paulo. Nessas ~reas ~ onde se dá de forma mais
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intensa a abertura de nbvos arruamentos. ~ nesse ponto qUE

concentradas as atenç~es do urbanista, no sent ido

d es t e elaborar

essas novas glebas arruadas possam ser incorporadas

de forma coerente com o restante da malha urbana existente.

Cita como exemplos bem sucedidos, os elaborados

cidades de Antu~rpia e Co18nia com especial ênfase

caso da Co18nia, que passou um processo de

crescimento demográfico muito similar ao registrado em sio

Pe!ulo ..

Essa semelhança de S~o Paulo com Co18nia fez

e 11t ~\() ~:;UI'" 9 i I" d (.::. ..JO!;;(~Ph ~:;tiib b (·:~n)' i d (~(:\1 i z a d OI" do

plano dessa cidade a1emi.

Na concepçio de um plano de expansao. segundo

~:;t i.i b b (.:~n,. cI E'~V E m SEr privilEgiados as qUEst~ES relat ivas a

c: i I'" C 1..1.1c\çf:{C)y edificaçio e higiene. Permeando esses três

Fi on t: D~:; cIE'VE'

!::. cn t: i cI o cI f? a devida proporçio de ruas e

PI'"(:\Ç<:'!~:; c om D v011.11))[.:· I· f' NcI ,':'! ':; (~C I . I c: ,:!<;: () es c i I" C U 11j a c <-:~n t ('2 !:; (v i d (:.

d[.~tõ\ 1.h e'::· cios, plr i nc (p i os d a ~)t ijb b ~~n no

cIe!"s(·:: ti" ab <:\ 1 h o) ..

Com essa noÇ.~o básica de StUbben. a respeito cios

princ:(pios reguladores d,:·:·; um pl,,'!no de P od (-;:._!:;(.:.;
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influincia relat iva que esse autor j~ exercia no

plano de Freire de 1.91 L Trata-se, na verdade, de uma

influincia parcial, de alguns dos princ{pios de StUbben

somente. Principalmente aqueles relacionados ~ concep~io de

um sistema vi~rio radial-concintrico. A proposta de Freir~

de se estabelecer, para o problema de extensio da cidade, um

sistema de art~rias radiais (que ele chamou de '1 inhas d~

grande comunica~io' 'art~rias de acesso ao centro') e

de artérias transversais (que ele chamou de 'rede de via~~o

secund~ria' semelhante as cambotas ou elementos do aro de

uma I" o d ,:i ) ,. essa proposta, está coerente com o modelo viário

clr::·:· StijbbE·~n..

A avenida circular envolvendo o n0cleo central

da c i d a d e o: qur::·: FI"(.::. i r e c h amou d e

corr~sponde, na verdade, ao anel (ou ring) de 1-- ordem de

StUbben E também ao 'per(metro dE irradiaçio' elE H~nard.

aSPEctos da tEoria de StUbben parecem

ni:\D t(':~I'" inflUEnciado FrEire nessa sua proposta dE 1911 ..A
~,

c: em c: 0: p c;: ~-io c on t i cI <:\ E:::. t ,:\ ma i :; d o ~:.

\ Plr i n c (p i o s (':'trt: fst i C:D~::. dEfEsa dos arruamentos curvos
d c·: ::) i t: t f..:. cio ql..\e '.pn::clomi n ân c i ~i pelos:.

arruamentos rEt il (nEos' preconizados por StUbben.

dI!:: Sti.ibbE-:"nv a i m,:\ i':;.

marcante em Freire a part ir do momento
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di scu t i", o ccn t r ol e s ob r e c\ ul'"banizaçio das al'"eas de

expansio da cidade, que daI'"ia ol'"igem a uma s~rie de

I'"€com€ndaç~€s sobl'"€ os condicionantes a S€l'"em obsel'"vados na

abertura de novos al'"l'"uamentos. Essa preocupa~io vai estar

p re sen t e a part ir do t ext o d e i<;>1.~) (' {~ Cap ital Paul i st a ") ~:~

vai se estender at~ a elabora,io que Freil'"e vai real izar

SObl'"E os principais disposit ivos I'"eguladol'"€sconstantes na

lei dos al'"l'"uamentosde 1923.

PI cont r ibu iç:~\() d e s s a 1e i

discutirI,í 1 t: i mo

ci€ncia urbana e ao planejamento geral

cidade. A part ir de 1923, a sua contribuiçio ~ resolu,io de

problemas urbanos clf.,~ 'f'c)rm,:1 ma i s

assuntos relacionados a calçamento (1922). trânsito (1.924) e

transportes (1927).76

Em relaçâo à estrutura administrat iva municipal,

obras na época em qUE Freire ainda dirigia essa área. Trata-

s(,:~ ti (,,:' drgios criados com atribuiç~es espec(ficas na área de

dE' I.1IYi

c: DI)) ~;E~IJ c o r o o ele

especial izados para o enfrentamEnto dos problemas do SEtor.

C I'" i c\ ç: f:\ C) eI c\ Com i S;S;f,\D Té cn i ca elo Pl,:\no d a

cidadE E Em 1925 a criaçâo ela S~çâo de Cadastro E Urbanismo.



dentro da Diretoria de Obras e Via~io, com o fim espec{fico

de estudar um plano geral de viac:io, remodelac:io,

embelezamento, melhoramento, extensio e sistematiza~ioy

objet ivando a regulariza~io do desenvolvimento e da vida da

cidade (lei n°· 2898 de 10/8/1925).

Em i 9~~4r promulgac:io da lei

arruamentos. o engenheiro urbanista e t~cnico de diretoria

de Obras Municipais Joio FlorencE de Ulh5a Cintra. publ ica

um ar t i gC) i n t j t ul a d o "PI--OjE:'Cto d e um a AVE~n i d a c i r c u l ar

c on s t i t u i n d o de o n d (,'" d (':'~f e n d E' ,':'1,

SE construir na capital paul ista uma avenida

circular envolvendo todo o centro expandido (além da col ina

como do

congest ionamento que se verifica nEssa área.

SUe\ PlrOPO:;t(:\r
, ,

J ,,'I

as cidades de Paris. Londres,

1'-loscou, E 8Er1 im E nos prEceitos teóricos de StUbbEn. Dessa

f o r m,':\" ;::\ cidade dE Sio Paulo teria Em sua estrutura viária

I..l m t E' IrC E i r o anel viário, chamado dE per {metro dE irradia~io

(o ~:;f~9 1..1.n cIo a n E '1" ,.1 ,':l,
,•••••, • ,_ I•• ", I ••••v: ,', I ::> \, (,;, n 1. <-:. " h <:\v i (:'1, !:; i do P DI"

1911 com Ci nomE dE circuito exterior e o primEiro

,':'lnel fDrmado pelo tri5n91.l10 tradicional

DirEita. Sio BEnto E 15 dE novembro).
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o projeto de Cintra é detalhado no ano seguintE,

contando com a colaboraçio de Francisco Prestes

Maia. Mas esse detalhamento SE d~ dE forma parcial. 96 Em

j.930 v i r i é\ complementado definitivamente por Prestes

Maia E publ icado sob o título dE Hlntrodu~io no estudo de um

plano de avenidas para a cidade de sio PauloN.

o perímetro de irradia~io projEtado por Cintra

c on s i s t c numa transposiçio e adaptaçio dos

l"a~.~Dnnemf!:nt:I qUE Hénal"d d e f()l~m<:\

espontgnea na estrutura vi~ria de diversas cidades européias

e que apresentou em sua obra Nitudes sur les transformat ions

"Da compara~io dos planos de Berlim7 Londres e

Moscou7 cada qual com sua fisionomia bem especial7

possível agora fazer ressaltar uma nova no~io. Apesar das

diferen~as de dispo~io interior7 nota-se um tra~o comum a

todas elas: todas as vias de expansão e penetra~ão convergem

bem para o ndcleo central mas nio todas para o mesmo ponto7

nem para o mesmo monumento. Todas essas vias ao contr~rio7

se ligam a uma esp~cie de circuito fechado ou coletor que
propusemos chamar de perímetro de irradia~ão e que ~ tra~ado

a uma certa distância do centro matemático da cidade. Este
perímetro representa um grande papel no plano das trÊs

capitais; e7 por assim dizer7 o regulador da circula~ão



convergente que atingiria o inextricável caos se todas as
vias concorresse. ~ .es.a pra~a."77 (vide figuras a seguir)

Para o caso de São Paulo, o per (metro de

irradiação proposto seria formado por uma avenida circular

part indo da Praça da Re p iib 1 i ca , ao lado da Escola Normal.

atravessando o grande quarteirão entre a são Lu(s e a 7 de

abril até atingir a Xavier de Toledo. Dessa rua seguiria em

viaduto até at ingir a Praça da s~ pelo largo são Francisco e

Rua Benjamim Constant alargada. Da esplanada da S~ seguiria

at~ o parque Pedro 11 do Ca r mo e,

I n d üs t Ir i a!:;c on t or nan d o o lado do Palácio das

os terenos reservados ao Mercado Municipal e

P E"~1 (":t

Queiroz alargada. iria at~ o encontro com a Av. Conceição

Libero). a poucos metros da estação da Luz. Da

praça resultante desse entroncamento. seguiria em 1 inha reta

o percurso na Praça d a Pepüb 1 i ca r c:on t Ot- n an d O no

cruzamento com a São João. o projEtado Paço Municipal.

Se na concepção desse per (metro de i r r <:\cI i aç: ãn

da cidadE. Cintra E Maia SE ut ilizaram

cios modelos de Hénard; 11,:\ C:DnC:E":~pçc\Oviária mais ampla,

Envolvendo o rEstante da cidadE E as áreas perif~ricas de

se ut il izaram dos princ(pios enunc:iados por



Esquema elaborado por Ulhôa Cintra para são Paulo em 1924,
baseado nos estudos de Eugene Hénard.

0chemà Iheorlcode S Paulo
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Observa-se esse fator no referente ~s avenidas

radiais propostas por Cintra e Maia (vide figura a seguir).

Elas seriam em n~mero de seis principais (ou de 1~' classe)

const itu{das pelas Avenidas Saracura, sio Joio, Tiradentes.

Celso Garcia, D. Pedro I e liberdade. Essas avenidas

dividiriam a cidade em setores que seriam novamente

subdivididas pelas radiais secund~rias (ou de ordem)

const itu{das pelas ruas Conselheiro Furtado, Brigadeiro Luis

Antonio, Consola~io, Rio Branco, Carlos de Campos e Moóca.

Al~m dessas radiais. seriam ut il izados diversos

trechos de transvesais existentes para se construir uma

segunda avenida circular passando pelas avenidas Paul ista.

Pacaemb~, Várzeas do Bom Retiro, Tietê e Pari e bairros da

Moóca e Acl ima~io ate at ingir novamente a Paul ista.

ESSE modelo radial" concêntrico proposto por

Cintra e Maia seria a base de todo o Plano de Avenidas

apresentado por Maia em 1930.

o proprlo nome Plano dE Avenidas Já ( uma alusio

expl icita à uma certa forma de pensar o urbanismo.

Como ( dito pelo próprio Maia na apresentaçao de

seu trabalho, trata-se mais de um plano de avenidas do que

de um plano de conjunto, embora "na realidade, um systema de

avenidas é inseparável de todo o plano de via~ão, liga-se
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intimamente a todo o conjunto da cidader é ~egulado pelas

zonas e pontos not~veis er po~ sua vez, in~lui~' nelles".7B

Na trata-sE dE uma visão mais

~uncional ista da cidade, procurando adapt~-la as modernas

imposi~aes que a dinimica acelerada dos meios produt ivos

impunha sobre as condicionantes de circula,ão que a cidade

dEveria oferecer. ~ por esse mot ivo que tanto em Cintra

quanto em Maia a preocupação com a ~uncionalidade vi~ria da

cidadE vai SEr uma constante.

a aos princípios e

modelos vlarlos constantes nos trabalhos de Joseph StUbben E

Eugtne Hénard.

Camillo Sitte - de inspiraçâo mais histcirica e

estét ica e crft ico das soluç~es que sacrificassem a tradição

Em favor das eigfncias da vida moderna - torna-se anacr6nico

para alinha dE pensamento urbano dE Maia e Cintra.

.E por esse mot ivo que elE não aparece como

influente do pensamento dos ideal izadores do Plano dE

Avenidas. O mesmo se d~ com rela~ão a Raymond Unwin e Barry

Parker de mesma 1 inha de S itte y embora menos 1 igados a

questão da manutenção dos valores h ist or icos tal como a

existente em SittE.
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:=,ó corno c i t <:\Ir um c omc n t: <:\Ir i o

Ma i ~i PlrOP ó~:.i t C) Palrk E~'" y o

constru.tor dos bairros - Jardirn Ern S~o Pau.lo~

" o nosso traçado approxima-se do indicado

por Barry Parkerr o célebre town-planner que esteve entre

nós. Mas este, se não nos enganamos, desejava uma ampla

f'aix~ de verdura (f'a i xa de área verde circundando o

perímetro da c idade ), ao passo que nos 1 iIn itamos CI. uma

largura menor e preocupamo-nos mais com a circulação.-79

J(II'dilll t\ rur-ric.i. n [u-iuniro boirro-jclfllilll de Süo Ilendo
(O l'l'rlll !-'il!llilil':1 11\11'.1: f' núro :11'1':\ l,tlirit':llb)

Esse bairro segue a concepçao das cidades-jardim
inglesas e foi projetado em são Paulo por
Barry Parker.



o desconsidera,io de Maia para

com os urbanistas cultural istas tais como Sitte e Unwin, nio

significa a sua inser,io na modernidade do pensamento urbano
ela época.

Prestes Maia é

basicamente vi~ria permeada por preceitos estét icos

baseados numa classicismo de forte influência haussmaniama.

concepç~es de Haussmann. j~ desde o começo

do século se apresentavam de dif{cil adapta,io para outras

situaç~es qUE nio fossem Paris. ESSE fato j~ era de longa
d ,:,t: el. re c onh ec i do Fr e i r e t i nh a-.o apontado

insistentemente no seu art iQo n a c on+e r ên c i ,':\

rEal izada em 1914 a propcisito da cidade salubre.

FrEirE citava um fato ocorrido no

congrESSO de cidadEs Em Gc\rt d na Bélgica no ano de 1913,

d o s P,?\I~t i c i p<:\ntf~~:;r

urbanos que tinham real izados em diversas cidades do mundo,

SE orgulhavam por te-los feito à maneira haussmaniana, todas

c: orn !..I. me'" P I~e\C: c\ on d e o fluxo de todas ac:-,

avenidas radiais, semelhança da PlacE dp

I 'E-· . 1 I... ~\:Ol E' c€-:' Ao qUE:' , ao finc\l dessas exposi,~es

levantou-se um grandE mestre do urbanismo c r f t I c o

dessa situaçâo de imita~io desmesurada do modelo frances -
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já totalmente desatual izado - e disse "le probl~.ep est que
chacun veut avoir sa petite ~toile".

Guase vinte anos apds esse comentário, Prestes

Maia insiste em repetir

EstrelaH proposta no seu plano de 1930 (vide figura a

seguir).

Por esses mot ivos percebe-se que o Plano de

Avenidas possuia muito de inovador em termos da

concepçio urbana existente internacionalmente nos anos 20.

No entanto aqui em sio Paulo acabou assumindo um

papel de grande significado dentro do quadro de discuss~es

que SE real izaram sobre o urbanismo durante toda a década de

20.

A critica a essa concepçio de Maia ,
50 vai surgir

nos anos 30 e 40 sobretudo através de Luis de Anhaia Mello.

No final. o plano de Maia e que vence, pois os

seus principios estavam mais prdximos daqueles defendidos

por todo o corpo de engenheiros urbanistas da prefeitura. E

essa influ&ncia vai se manifestar de forma bastante intensa

até o final dos anos 50.~0
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cI i ~::.<::. o ). mo d (·:·1 D I'· <:1 cI i ,:1 1 ....c C) n c f2 n t: I'· i c C) d(·:·:·

f..:. p (·:·1'" (m€·:t: I'" D cI ,:\ €~fEt: i vamon tI'::·

P I'" 6 pIÍ C) P Ir (.,~'::.tE':; momEnto Em qUE ElE
P r E· ·F (.:.:.i t: I..! r ,.\ c!(.:.: '.,:.n t l·- (.:.:. D s:·

r. 1', n. Coniunclo S~· Pelecro- Estr elle

A Praça da Estrela, projetada por Prestes Maia em 1930 e localizada
no inicio da Rua Vinte e Cinco de Março.
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3 - CONCLUSõES

o SE~tnr pübl icas originado das

atividades topogr~ficas de caminhos dE

penetra~io para o d a Pr ov f n c i a , Pi:\SSOU a

desempenhar também a part ir dE meados do século XIX - com a

expansio do numero e da dimensio das vilas um papel

iminentemente urbano. Sobretudo naqueles a sp E-:C t ()!::. q u e !5e

referiam ~ abertura manuten~io dos arruamentos F ao

p r· ov i men to 1J.11l ,:\

(abastecimento de agua. cI e s sc c <:\mE~nt o d c etc:••• ).

E a part ir das at ividades dEsempenhadas neSSE

!::. E 9 u n cIo mo m f..: 11 t o q u e , n o f in ,:\1 cIo sé c:1..1."1o >: IX, c:o m o in í c io cI ~.\

industrial izaçio e V E'I~ i f i c ,:\d ,.:\ ri ,·,1.

capital paul ista, come~a a haver por parte ciD setor ele obras

Fi I.Í bl i C ,:\ ~:; m uni c i p <:1 1

con.i un t o P<":\lr<":\ o~:·p r obl Em,:\'::·d a c i da d e ..

Na s c e m cl,·:\í os primeiros projetos dE intErvEnçio

ow. i s SI 1o b c\ 1 r procurando solucionar

'·:I.SP(·::·C'(: O!:; v i ;:;,1'· i o p sanit~rio (jó dEsemPEnhados pelo SEtor dE
C) b Ir ,:\ '::.) ma ~:. incorporando também uma dimE"nsio estét ica - qUE"

do i d0~(·:\lr i o gOVErnante da época - com

i n t enç:~\o dc ciclaelE"dE" fE"i~~ES coloniais em

1.1 ri"! c E·nt I~ C) c O!50)Op o 1 i t ,:•. 9 I~a n d €.~!5 C i d a d ~~~:;

c·:·u r· o P Co: I c\ !::. •.
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Esses principios vio ser OS eixos diretores do

contEudo das propostas elaboradas durante o período dE 1910

a 1930 por Victor Freire, UlhBa Cintra e Prestes Maia.

concEpçio Est~t ica dos

intervençio urbana foi c on s t a t ad o divergência

e n t r e a s i d é i a s d e FrEire e as dE

PI~ in c ipcllflH::nte pelo

influenciaclo pelos princípios de Camillo SittE e cio SEU

'traçado art (st ico de ruas -.. (,Z' O!;; ou t r o s do i '"

valorizarem mais c\ e s t ét i c a

haussmaniana dos eixos ret il (neos e a da monumental idade, no

entanto. no que se

entre as idéias desses três urbanistas paul istanos parece se

dar de forma mais integracla.

cIe ~;)tiib b f.·~n e de H~nard. como foi

demonstrada. estio p Ir (,:~!:; (.::nt e <;:. 1"1 o sistema radial-concêntrico

p r o p o s t: o p o I" F Ir ~:'~ir e nos €,~1..1. '. c iIr C U it O E >: t €:,' Ir iO r ' ~~ p o r C in tr a

e Maia no seu 'perímetro de irradiaçâo'.

No que se refEre à qUEstâo sanit~ria, a oposiçio

!:;c man if (,2 !:;t ,',\1" •• Flr(.:: i r e , a d o t an d o integralmente os

princ(pios de Sitte no referentE ~s disposiç5es de ~reas

condensada,com a presença de passeios

pübl i co s E-' 1 ab o r: C\CI 0-;:'· p i ~;t o 1~~t' (como no parqUE cio



i5~3

Anhangaba~ projetado por ele), vem se mostrar inteiramente

a n t a9 ôn ico as idéias dos parques de concep,Ses neocl~ssicas

onde c\ linha reta e os efeitos de perspectiva por

produzidos sio o~ dominantes - como por exemplo no projeto

do Parque do Ibirapuera ideal izado por Prestes Maia.

Dentro desse quadro geral, o qUE.' vem marcar

definitivamente a conformaçio qUE a cidade viria a assumir

posteriores a 1930 e que expl ica em grande parte o

que sio Paulo é hoje é concepçao urbana

baseada no Plano de Avenidas de Prestes Maia. Como se viu, o

caráter mais marcante dessa influÊ·nc i a -

sua perpetuaçio até o final elos anos, 50 v a i

fundamentado na confluência ele dois fatos complementares: em

um corpo ele

engenheiros civis dentro dos quadros a d m i n i 5 t I~aç ao
pI.J.b1 i ca cio setor ele obras paul istano em S:.E9unelo P€·~le\

proximidade existente entre o entendimento de urbanismo que

P D~; s.u i ~\m (cw i 9 i n a d o cI \::.:. I..l me\ ·f o r m~\ç: z,\ o

,:\ c: '·il cI í,:~m ic: c\ d ~:~ in f 1 1.1 U·n c: i ,.:\ mu ito m <:1 is técn i c: ':'. d o q 1.1 c·~ a !~t í~;t ic a )

C· o s princípios urbanísticos ele Prestes Maia.marcado pelo

p r· (·:·~ciOI)) í n i o d c\ ~::. intervenç3es viárias COl))O forl))a d e s ol uc ã o

cios problemas urbanos.
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do Governo, 1850. p.13.

13. RELATdRIO apresentado pelo Presidente da Prov{ncia Jos~

Thomas Nabl.lco

Provincial em 01/05/1852. Sio Paulo, Typ. Governo,
:í. D~,:;;':,~.FI" 4 1. .... 4~l "

14. RELATdRIO apresentado pelo Presidente da Prov{ncia Jos~

Antonio Saraiva à Assembl~ia Le9islat iva Provincial em

15/02/1855. sio Paulo. Typ. 2 de dezembro, 1855. p.25-
r) ,
L'_ (.l ••

15. vide S~O PAULO (cidadE). Prefeitura do Munic{pio. Atas
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16. vide PASSAGLIA, Luis Alberto do Prado. Q_ltallaolzant~ -
a arquitetura no período de 1880 a 1914 na Cidade de

Sio Paulo. sio Paulo, FAU-USP, 1984. p.47.

Paulo, Melhoramentos. 1932. p.236; e PAULA, Eur(pedes

Sim~es de. A segunda funda~io dE Sio Paulo. R~~15ta_dE
Hi5td~1~n Sio Paulo (17):167-179, 1954.

Sio Paulo. Comissio do IV CEntEnário. 1954, p.192.

19. RELATóRIO apresentado pelo Presidente da Província Joio

Theodoro XaviEr ~ Assembl~ia Legislat iva Provincial em

14/02/1875. Sio Paulo. Typ. do Diário. p.25-a.

20. BRUNO,

21. as obras rEal izadas por administra~io Eram 56 as

referentes aos pequenos reparos. Acima de um

detErminado valor or~ado. o trabalho deveria SEr
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executado via concorrincia. havendo a{ a part icipaç~o

dos empreiteiros.

22. a esse respeito, consultar SILVA. Janice Theodoro da.

SiQ_PaylQ_1155~=188~1 ... p.154-169.

23. vide r~soluçio provincial de 31/05/1875 e código de

posturas da cidad~ dE Sio Paulo dE 06/10/1886.

24. RELATóRIO apresentado Assembl~ia Legislat iva

Provincial PElo PrEsidEntE da Prov{ncia Joio Alfredo

Correa d€ 01 iveira, em 15/02/1886 •• sio Paulo, Typ.

Jorge Beckler. p.10S.

25. idEm.

26. sobrE Esses t€rmos, vidE it€m 1.3 dEstE trabalho.

27. FINA. Wilson Maia - A primeira PErimetral E o IntendentE

de Obras Pedro Augusto Gomes Cardim.
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28. entre 1886 e 1890 ocorreu a mais volumosa e
proporcionalmente a mais significat iva entrada de

imigrantes no Estado de Sio Paulo. Destes, cerca de 2/3

eram empregados nas plantaç~es e o restante ocupado no

trabalho urbano em geral. principalmente na Capital.

Soma-se a isso o fato dE em 1888 tEr sido instalada no

Brás a Hospedaria dos Imigrantes, o qUE tornaria a

cidade de S~o Paulo o centro de toda a movimenta~~o e

di5tribui~io dessa mio-de-obra imigrada. A esse

respeito vide BONDUKI, Nabil G. Origens do problema da

Habita~5o Popular em Sio Paulo~ primeiros Estudos.

~n
~. ) a sobre esse assunto, consultar MATOS, Odilon Nogueira de.

A Cidade de Sio Paulo no s~cul0 XIX.
Ui5td~1~. Sio Paulo, (21/22)~119, 1955.

30. vide decreto estadual n°· 28. de 1/3/1892. que organiza

a Secretaria de Agricultura, Com~rcio e Obras P~blicas.

31. vide decreto estadual n°· ~
\.,1 r de 27/12/1889.



32. a Repa~tiçio de ~guas e Esgotos da Capital foi c~iada

p e 1o de c ~et o estadu a I n c:, " j. 524 , d E~ 3 j,/ 1/ 1893 • em

SUb!5t i t u i câo à Companhia Cantar€i~a de Esgotos.

encampada pelo Governo do Estado em 1892 devido à

defici~ncia do serviço qUE Estava prestando. A esse

respeito ver WHITAKER, PI {nio Penteado. Abastecimento

dE água na cidadE dE Sio Paulo. En9Enb~~1~. Sio Paulo.

p.67, ou t , 1946 ..

33. vide RELATóRIO da Comissio de Exame e Inspeçio das

Habitaç~es Operárias e Cort iças no Distrito de Santa

I f i 9 fn i a ,

Município ..

In: ~~AO PAULO

RElató~lc __dE_1823 ..
(cidade) .. P r f:.'ff:~ i t ur (:\ cIo

Sio Paulo. Espíndola.

1B94,. 13~~p..

34. vide SÃO PAULO (estado) . Secretaria de Agricultura

P':\l.llo). p.:\.4 ..

::) '::.;.. r:' 1'-~\ n c: i ~:.c: () cIc·:' P c\u 1 ê\ R a mo s d E A z f:~V €.~d o (j. 8 ~ij. / j. 9? 8 ) r i n i c: i O u

seus estudos na Escola Mil itar do Rio de Janeiro em

1869 e concluiu na Universidade de Gand, na Bélgica, Em

1878. Em 1884 funda o Escrit6rio Técnico Ramos de
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Azevedo. Severo & Villares. No per{odo 1894/1928. além

de construir in~meros edif{cios p~bl icos e residincias,

foi também professor da Escola Pol itécnica ocupando as

c~tedras de Arquitetura Civil e de Higiene das

Habita~3es. Foi vice-diretor da Escola no per{odo de

1900 a 1917, e diretor entre 1917 e 1928.

Sâo Paulo, 1898, p.399 (relatório apresentado pelo

Intendente de Obras. Dr. Pedro Augusto Gomes Cardim).

37. Joaquim Eugênio de Lima. uruguaio, associou-se em 1890

com Josi Borges de Figueiredo e J050 Augusto Garcia.

com o fim de construir na Cidade de 850 Paulo uma

grande artiria igual as existentes nas metrópoles

europ0ias. Adquiriu ent50 diversas terras na regi50 do

Alto do CaaQuassu - divisor de ~guas entre os rios

Pinheiros e Tietê - com o fim de aI i real Izar o seu

projeto.

Paulo, Revista dos Tribunais,

1954. r.202.



40. depoimento dado por Carlos Alberto Gomes Cardim Filho

(sobrinho de Pedro Cardim) a Josi Geraldo Sim~es

J0nior, em 10/06/1983.

c!,;1 d i m i nu i c âo da d en s i d ad e

populacional bruta da cidade de Sio Paulo, hOUVE um

decr~scimo ele 110hab/ha para 47 hab/ha entre os anos ele

BONDUI< I y Nab i 1 G • Ol~ i 9 en s do

problema ••• p.82.

42. Antonio ela Silva Prado foi o primeiro prefeito da cidade

de Sio Paulo (Entre os anos de 1899 p 1910). ~ra

propriet~rio da Fazenda Santa Vericliana é\ ma i cw

produtora de cafi do Estado - E da Vidraria Santa

43. Victor da Silva Freire (1869-1951) estuclou engenharia na

Escola Pol iticnica de Lisboa e na fcole des Ponts et

C· h ' f r' .; ausees ce Jarls.
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Em 1895 radicou-se em Sio Paulo e foi trabalhar na

Superintendência de Obras P~blicas. Foi, em seguida,

chefe do 3°· distrito no servi~o de abastecimento de

~guas e esgotos. Em 1899 foi convidado pelo entio

prefeito Antonio Prado para dirigir o servi~o de obras

municipal. cargo que acabou exercendo até sua

aposentadoria, em 1926.

Foi professor da cadeira de Tecnologia de Constru~~es

Civis e Mecinicas na Escola Pol itécnica. Lecionou nesse

estabelecimento no per(odo de 1898 a 1932 e foi seu

diretor entre 1932 e 1933. Foi diretor da Companhia dp

Pavimenta~io e Obras P~bl icas (1928-1932) e membro do

conselho consult ivo da Cia City. Foi o principal

art iculador. no ano de 1911. da vinda do urbanista

Joseph Bouvard para Sio Paulo e, conseqUentemente. da

implanta~io da Cia. City na Capital. no ano de 1912.

44. JEZLER.

FAU-USP, 1981, p.8.

45. vide S~O PAULO (cidade). AQals_cta_Cãma~a_ctE_SiQ_~aulQ_=
1206. p.127.

46. ibidem, p.128.



47. of{eio n°· 101. de 8/03/1910.

48. of{cio enviado pelo Prefeito Antonio Prado a Câmara

Municipal de Sio Paulo em 04/03/1910. Citado em SAO

PAULO Pn::-feitur a do Mun i c {p i (J.

49. projEto dE lEi constantE no parecer n°· 58, proposto

Just i~a da Câmara Em 06/05/1910.

5i. al~m dos projetos dE Silva TEllES E da DirEtoria dE

Obras Municipais, foi tamb~m apresentado ao Congresso

do Estado Em 14/11/1910, um projEto i n t I t ul a d o "f"-l!:;

Grandes Avenidas da Capital", elaborado peloenQenheiro

(,,:' d ~\ P o 1 i t: éc n i c c\ r

c:on t an cI Cl c:om o (;'IPoicl d e

capitalistas da época. EntrE ElES o Eng. Ramos dp

(~:'~EVf.,~do.
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Esse grupo peticion~rio pretendia obtEr uma concEss~o

para construir tris largas avenidas 1 igando o centro

novo ~ rEgi~o OEstE E a Esta~io fErrovi~ria. Essas tris

avenidas se entrecortariam numa grande pra~a qUE SE

situaria nas imedia~~Es da Av. Jo~o com rua

Ipiranga.

o projeto em si caractEr{st ica haussmaniana. A
just ificat iva do projeto. apresentado por AlbuquerquE E

bem clara nESSE sEnt ido.

"A existência de grandes capitaes estrangeiros. promptos

a serem empregados em obras de utilidade real. suggeriu

a varios capitalistas de S. Paulo. a idéa de empregarem

taes capitaes de modo a collaborarem no engrandeciMento

material e moral da capital paulista. Organisou-se.

um projecto que. sem alterar as idéas já

expendidas. viesse auxiliar a ac~io do poder municipal.

ser. por assim dizer. um complemento dellas. Por um

lado pensava a Pre~eitura no alargamento da rua Libero

Badaró. na construc~io do viaducto da Boa Vista. e em

outras pequenas obras. todas com o intuito de ~avorecer

o trânsito pelo actual triangulo central. Por outro

lado. os signatarios da peti~ão ao Congresso do Estado.

evitando se lan~arem na vasta amplidão de um plano

geral de melhoramentos. procuraram melhorar a região

comprehendida entre as esta~ões da Luz e Sorocabana e o

centro da cidade. Pensando no engrandecimento ~uturo da

capital paulista com a conclusão da rêde ~erroviária ao
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sul da República; pensando que o augmento das cidades

para as regiões proximas ás esta~ões terminusy é um

~acto conhecidoy e que já se observa um notavel

commercio nas ruas proximas a esta~ão da Luz; pensando

que será sempre defeituoso o transito ~eito pelos

estrangeiros que chegam a capitaly obrigados a

percorrerem as ruas Florencio de Abreu e Concei~ão (via

novo viaducto);

considera~õesT

ey finalmente. t irandoy de todas essas

conclusões uteis,. resolveram cortar

aquella regiio por seis grandes avenidas que pudessem

hombrear com as mais notaveis das grandes cidades

européias e americanas. Abrindo por entre o casario

velho,. amplas avenidas,. julgavam os peticionarios

executar uma obra grandiosa e magnifica,. deixando de

lado soluç:ões intermediarias e caseiras que exigiriam.

no ~im do curto prazo. novas reformas e o despendio de

novos capitaes. Julgavamy além disso,. collaborar

altamente para elevar o nivel moral do povo paulistay

pois o gosto esthetico ficaria naturalmente mais

apurado depois da construcç:ão de novas vias bordadas

por innumeravel serie de edificios monumentaes.

QuizeramF em summa. apresentar aos pobres constituidos

do seu Estado,. um projecto onde as necessidades

materiais eram resolvidas sem o abandono dos requisitos

de ordem puramente esthetica." (ALBUQUERQUE. Alexandre.

()~::. 1Yir::·:·l h OI'" (:\lYif;~n 'c D~:;
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52. SÃO PAULO (cidad€). Pr€f'€itura do Município.

Paulo, Typ. Brazil de Rothschild & Cia. 1911y p.5

53. ibidem, p.:1.4 ..

C.id.adE. C"'";:>ao P au I o T Soc:i€dade Amigos da Cidad€-~T 194~j,

55. essa c:onc:epçio est~ c:ontida no Plano de Avenidas.

elaborado por Francisco Prestes Maia ..

56. essa c:onferinc:ia foi publ ic:ada na Revista Polytéc:hnica

dE mar~o dE :1.9:1.1 (vide nota a seguir) ..

57. a esse respeito vidE FREIRE, Victor da Silva. Os

melhoramentos dE Hev.í t.a,.....P.01 ytét: h.í.nc Si\ ••

(33)~138-145. fev./mar. 1911.



58. VIERENDEEL EscreVEU: uTra~ado dE ruas e pra~as p~bl icasu

e m j, 905.

Victo~ da Silva. A planta de BeII0 Horisonte.

60. o termo planejamento u~bano foi originado em meados da

d~cada de 30, a part i~ de uma ampl ia~io do conceito dE

qUE' d c uma s j mp 1ef:" d i s c i pl I n a de

organiza~io de cidades SE estendeu ao planejamento dE

rE9i~Es e ao planejamento de uma naç5o. Em 1937, no

Congresso de Pa~is. Raymond Unwin lan~ou essa no~5o ao

abrir a sessao inaugural dizendo: NO planejamento do
espaço deve contribuir para criar valores novosr

mediante uma cooperaç:ão escalonada entre as diversas
unidadesy desde o individuo at~ o mundo todoN

•

6:\.. Chc\!·-'.\f.·:~::, Bu ls. publ i cou em j.094 o 1 i vr o "Die Sc:hõnh€·:it: d cr

~3t~:~.dtE''' «(., E'f::.tét i c,:\ d a s c i d a cle s i ,



6,.)c;.. FREIRE, Victor da Silva. Os Melhoramentos de Sio Paulo.

(33):100, fev./mar.

j. 911.

6:3. ibidem, p.~L04 ..

64. a esse respeito vide itEm 1.3 dEsse trabalho.

65. FREIRE, Victor da Silva. Os melhoramentos ••• p.106.

66. a esse respeito consultar RIOS. Adolpho Morales de los.

EDgEnh~~l~. sio Paulo. 21(128)~93-99. DUt: • /no'v'. /d~~z.

67. FREIRE. Victor da Silva. Os melhoramentos ••• p.122.

6EJ.. o mo d el o de !~(:l.l'·df:~n····ci t i E'~:; (c: idade~:;-j<:\rdi m ) foi

implantado p e la PI" i me i r a v e z 0~m L.E~tc hwor t h.

Inglaterra. projetado pelos urbanistas Raymond Unwin p

Barry Parker. Unwin. influenciado pelas
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id~ias de CamilIo Sitte, condensou ESSES princ{pios no

1 ivro uTown Planning in Pract ice", pubI icado em 1909.

69. vide FREIRE, Victor

p.j.4~l.

d ,:\ S i 1va .. me l h or amen t o s

70. O arquiteto francis Joseph AntoinE Bouvard nascido em

1B40, foi aluno de Constant CCHI',

Adolpho Alphand, rEspons~vel pelos projetos dos grandes

l-l au s s man n " d a Exp o s i t i on UniverSEI1E dE

Paris no anos 1878. 1889 e 1900 e na época em que aqui

o DirEtcw d C)~:. Sf:~rv i c os de

Arquitetura, Passeios. '')i(;'Iç:~~oe Pl,:\no c i d a d e de

Paris. Sua vinda ao Brasil dEVEu-se ,:,\ 1..1 m,:\

fatores. Primeiro. real izado o plano das

avenidas e parquEs da Cidade de BUEnos AirES. entre os

1907 E SEU. nom« t i n h c\ ~:;idD c i t a d o

n ,:\ c on+e rên c i c\ V i c t or

FreirE em feVEreiro de 1911.

Em se9undo, porque rEcebeu uma proposta de um amigo SEU

francês. radicado no Brasil. o Sr ..Edouard Fontaine de

qUE o auxil iassE em diversas operaç:aEs

finanCEiras a serem real izadas no Brasil.
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E em terceiro por j~ ter existido entendimentos entre

alguns vereadores de Sio Paulo. principalmente por

parte de Alcintara Machado E Cincinato Braga para qUE

Bouvard ao passar pelo Brasil com destino a Buenos

AirES, real izasse um estudo sobre OS melhoramentos

necess~rios ao centro da cidade de Sio Paulo.

No final. Bouvard, no retorno de Buenos Aires, em março

de 1911. acabou ficando dois meses em Paulo,

fazendo observaç~es sobre a cidade e elaborando o seu

relat6rio sobre os melhoramentos centrais, que foi

apresentado à Prefeitura em 15 de maio do mesmo ano.

Logo a se9uir, e procurando aproveitar a valorizaç5o que

(:ertos terrenos de 850 Paulo obteriam com a execuç50 do

plano Bouvard. o Sr. Fontaine de Lavelaye pediu

Victor Freire que o apresentasse a diversos

propriet~rios de terrenos em s50 Paulo, para que

pudesse constituir uma grande empresa imobil i~ria e de

incorporaç5o.

Pouco tempo depois, Fontaine de Lavelaye estava

associado a Cincinato Braga. a Hor~cio 8elfort Sabino e

a banqueiros londrinos e dava inicio à const ituiç50 da

San Paulo lmprovements and Freehold Land Co.

1090 a se9uir adquiria 12 milh~es de metros

quadrados de terras na cidade de 850 Paulo (cerca de

1/3 da ~rea urbana), que daria origem futuramente aos

bairros criados pela Cia. City. (sobre essa 01t ima

quest50 ver SOUZA. Maria Cl~udia Pereira de. Q_caRital
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loooblllá~lQ_~__a_e~odu~iQ __dQ_~se~~o __u~banQ!_Q_~aso_da
ClaA_CltYA sio Paulo. FGV. 1988. 183p.).

71. S~O PAULO (cidade). Prefeitura do Munic{pio. Relatdrio

do prefE~ito Raymundo Duprat apresentado a Câmara

Municipal - ano 1911. p.13.

v i d r::~ a t o n"'·(.ií00. 19/05/1916 ~ lei n '" .. ;,:,~6 í 1 )' cI (-:'~

74. vide BRITO. Francisco Rodrigues Saturnino de. A_elauta
ctE_SantQ5. S50 Paulo. 1917.

75. O urbanista qUE projetou 05 bairros da eia. City em Sâo

P,!\ul0 foi

tinv.) i n n el, primeiras cidades-jardim
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76. A esse respeito, consultar os seguintes trabalhos de

Victor Freire:

- ~~ElloolQa~ES__ Ra~a_uoo__elaQQ_ooEtbddl~Q_dE_~al~aOOEQtQ
ea~a __a_~ldadE __dE_5iQ __~aulQ. Sio Paulo, Vanorden,

1922.

- Q_~~E~~looEQtc_da5_~ldadES_E_Q_e~QblEOOa_da_~1~~ula~iQ.
Relatdrio apresentado no V Congresso Internacional

de Estradas, em Milio. in RELATóRIO do Prefeito
Firmino de Moraes Pinto apresentado a C~mara

Municipal - ano de 1924, Sâo Paulo. Vanorden, 1925.

- A reforma do Contracto de Via~io no Município de sio

Paulo. UQIEtlm_dc __ rDstltutQ_dE_En9Enha~la, B(34):3-

29, out.i92/.

Padua. Marsil ia Editore. 1972. r.150.

PlaQQ_ctc __ ú~cQlctas_Ra~a __ a_clctad~ __ dc __ SiQ __ taulQ. Sâo

Paulo. Melhoramentos. 1930. r.4.

19. ibidem. r.130.
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80. SobrE Essa constata~io da influincia das id6ias dE Maia

nos urbanistas dos anos 40 E 50, vide: SIMôES JR., Jos(

Geraldo - Q_DEea~taruEntQ __ dE_U~bani5ruQ __ da__P~EfEltu~~
MUDi~leal_dE_SiQ_PaulQ_119~Z=125Z1. FAU-USP, 1983.
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