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··CAPÍTULO 1 INTRODUÇÃO_ 

1.~. OBJETIVOS PO TRABALHO 

~ ~oncepçao deste trabalho teve inicio dentro de 

.-um quadro mai~ amplo de preocupaçc~s relacionadas com a 

. :interv·enc,~~, do Estado no urbano f~ com o ·lugar que o platJ~ 

ja~ento ·.:>cupa nesse contexto~ Mr.s especificamente, a criE-.é 

. ~' . . " . , 
do plruLejaménto urbano e as cr~~icas a sua •ficacia for~m 

-:t-emas qUa permeara:~: as diversas disciplinas do curso -:i~ 

..Administre.çS.o em Plano3js··:~n.to {;'.bano (APUJ '· despe-rtando 

:desse modo, o· interesse. em in·,restigar a evolução do pla:l~ 

jamento em Sã~ Paulo e esclarecer parte_.de sua problem~t~ 

ca atual,.principalmente os motivos que obstruíram a ado-

çã.o de u·m processo de planejamento mais eficaz. 

A·descrença ·na ca:pacidad·e do·--pi:e:n~e·j·amento tran~ 

·formar ·significativamente a realidade urbana tem levado. 

cmuitos ~lanejador~s e estudiosos a colocar·a sua efic~cia 

.no plano pol{tico e ideol~~ico, reduzindo,. desse ~odo, o 

·--seu papel como organizador· da estrúturá urbana e dartdo-lhe 

-o.car~ter de "manobra. P?litica". De ·fato, o .planejamento 

-~rbano ~ão tem conseguido obter os resultados que dele se 

~sperou; _algu~as ve~es os motivos residiram em sua pr~pria 

•metodologia e estrutura,. em outros 6aso~ resid1ram nas con 

diçÕes de sua aplicaçã~, na descontinuidade administrativa 

··e nos conflitos pollticos e ideolÓgicos. Apesar disto, mui 

. . ,( . -
~as das cr1ticas feitas ao planejamento sao exageradas e 

· .. 
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mostram um desconhecimento das nossas prÓprias experiên-

cias e conquistas nesse cam?o, pois mesmo em São Paulo 

(exemplo usual de c~os e omissão do poder p~blico), ele 

obteve alguns resultados práticos que são analisados nes 

te trabalho e podem ser facilmente observados. 

Ó trabalho procura levan't;.~.-:·- uma memÓria do plj! 

nejamento urbano em São Paulo, daiinindo como objeto de 

pesquisa o estudo dos planos ur1>!m:l.sticos feitos para .~ 

cidade dEsde o inicio do s~culo. A an~lise JoE planos 

realizado~~ fornece um quadro abran~;:-:nte da atu~~ç~~·: rlo P~ 

der P~bli~o no processo d~ urbanizaçio e atrav~s deL . .-~s 

~ poss!vel verificar os padr~es de ra~ionalidade que o 

munic!pio utilizou para ordenar a cidade. 

Considerando o planejamento-como um processo 

racional de t-omada de . decj:são -tant-o . na concepç·ã·o -de um 

empreendimento, quanto nos meios para atingi-lo, verifi-

camas que o planejamento possui çiois aspectos compleme_!!. 

tares. Por um lado consiste em definir as obras a serem 

executadas, ou os meios que permitam atingir os objeti 

vos propdstos; e por outr6, precisa idealizar a cidade 

pretendida'ou desejável. Todo o plano traz, mesmo que 

implicitamente, uma concepção de cidade ideal,_ em torno 

da qual giram os conceitos de p_roolerrias urbanos e .as . s~ 

luç~es propostas. Essa concepção mais geral da estrutura 

urbana constituirá o aspecto de maior import~ncia na aná 

lise das propostas. 

•. 
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Procurou-se, portanto, analisar os objetivos, d~ 

sejos e intenções mais gerais frutos do ideário ,que orie,!l 

tou a açio do municipio como ·um todo, deixandci_em segundo 

p1ano os aspectos que revelam apenas particularidades e 

concepçoes individu~is dos técnicos autores das propostas. 

·O trabalho pr0cura, desse modo, r.-::-..ratar o "clima" ger!\1 

que nort~o~ a açio municipal o q~e obrigou muitas vezes a 

ignorar certos detalhes coutido:J nos planos. 

A açio do municipio nc urbano nao se limitou a 

executar as proposta~ ~ idéia~ Pr~viamen~3 ·planejadas e 

parcela significativa dos investim~ntos e da l~gislaç~0 ur 

banistica foi realizada de-modo casuistico. Porém, 
, 
e r a·· 

zoável supor que e5sa atuaçio imediatista reforçou o pr~ 

cesso 11 espont~neo 11 de desenvolvimento urbano, ou seja, a 

realidade. urbana definida por oUtros agentes, e não teve~ 

ior ·interesse para este trabalho que visa, justament~, in-

vesti.gar a potencialidade do Planejamento como instrumento 

capaz de moldar o espaço urbano. 

Ao contrário de algumas idéias correntes, o pl~ 

nejamento urbano é prática antiga-em ~ossa cidade, pois a 
. . . ,. . f 

Pre:feitura teve desde o começo do seculo um certo n1.vel de 

-~nterfer~ncia intencional na estruturação da cidade, pri.!!, 

. , . 
cipalmente nos aspectos relacionados .com o sistema v1.ar1.o. 

~ trabalho procura verificar, em diversos periodos histó 

ricos, qual o ideário que orientou a elaboração dos pla•· 

nos, como o conceito de cidade ideal evoluiu de plano par,\ 

·-
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plario e quais os principais obst~~ul~s que imped~ram cer-

tas idéia~ de se concretizarem. h implantação dos planos 
, . 

e um ponto fundamental e procurou-se, sempre que pos-

si.vel, analisar o proce·sso como um todo: o pláno e sua e 

xecução. Assim, a pesquisa realizada não limitou-se aos 

plano~ em si, m~s teve que abarcar out~os documentos de 

modo a poder situar_o plano em u:m cl.->cerminado contexto. 

Mu,i tas ve.zes foi necessário re·co.r rer !los jornai-s, periÓd,!;. 

cos espec.ializados e inclusive ,a depoimentos de alguns 
. , . . , (1) . . 

dos tecn:..cos que atuaram na epoc;;\. Atravc,s desses doe!:_ 

mentes fo~ possfvel colher opini~eo contrárias e ~r{tica~ 

às propostas realizadas, tentando r~cuperar a ·discus~ão 

que cercou a adoção dos planos. A análise dessas polêmi-

cas e a comparação dos planos entre s.i permitiu conhecer" 

. a evolução do ideário urbani.stico e os conflitos existen 

tes ao nivel das idéias e concepçoes sobre a estrutura ur 

bana desejável. 

O trabalho ~e divide em três partes que cara.s_ 

terizam três periodos distintos.de intervenção do Poder 

Municipal na urbanização de São Paulo. O primeiro, de 

1899 a 1926, caracteriza o inicio da prática d6 urbanis-

mo, tanto ao .ni vel exe·cuti vo quanto normativo, com as in 

tervenç~e~ voltadas Eara o saneamento e o embelezamento 

(1) For.am contactados os seguintes técnicos: Mario 
jeira de Mendonça, Benjamim Ribeiro, Plinio de 
ruda Sampaio,.João B~V. Artigas e Eduardo Kneese 
Mello. · 

•. 
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da cidade. No segundo peri.odo, de· 1926 a 1945~ :foram rea 
. -

lizadas grandes transformações com a implantação do sis-

tema vi~rio b~sico 4a cidade e, :finalmente,no p~riodo de 

1945 a 1961, surge a metodologia do pl.anejamento urba

(2) 
·no cujo quadro conceitual, com pequenas al.terações,se 

mant~m at~ h0je. Em cada um destes pe~{odos a açao se o. 

rientou For diferentes l~gicas, obJetivos e resultados. 

C~da per!odo constitui uma prob.lem~tita especifica, e · 

foi analj.sado levando esse .aspec~o err: consideração. As 

·dif'iculrh.dés que o planejamento c-.::Srentou du..:,"tl' '- ~ o F·!-

riodo 194~-60 ganharam um destaque especial por 

rem certa ~=&logia com nossa problem~tica atual. 

Considerando que muitos planos realizados sao 

desconhecidos e de di:ficil localização, o trabalho pro-

curou descrevê-los de modo a oferecer ao leitor um qu~ 

dro sint~tico do seu conteÚdo. Apesar disto não :foi po·s-

si.vel uma descrição completa pois o car~.ter prolixo e 
. 

minucioso da maior parte dos documentos tornaria exces-

sivamente demorada e maçante a ieitura, o que lêvou a 

desprezar alguns aspectos -de menor :importância. 

(2) Na proposta de pesquisa entregue em 10/8/lb . hàvia um. 
quarto periodo de 1961 a 1978, que foi eliminado no 

-decorrer do trabalho para simplificar ·sua _elaboração 
.(ver ~elatbrio d~ 15/0J/82}. 
A' di vi. são em peri.odos adotada ·neste trabalho ~- se

--melhante àquela adotada pela pesquisa ·COGEP- FUNDAP, 
1981'. 

··-~ --···-······-···~·-··--·- .. - -·-~ ____ ___,..,.,.... __ 

.. _ :':;. . 
' ·~~ 

~·_;: 

l 
l 
r 



.. 

O trabalho se limitou .1'1 analisar a intervenção 

do ~unic!pio. Para São Paulo, a açã~ do Estado e da U-

nião não foram significativos a nao ser mais . recentemen 

te; a partir de meados ~a d~cada de 60, quando se inicia 

o planejamento metropolitano,. inicialmente com o GEGRAN 

e depois com a ~acretaria dos Negbcio~ Metropolitanos e 

a Emplasa. 

Finalmente, cabe de~tacar que embora a ·atua··· 

ção do pcder pÚblico na urbaniza,::ão d~ São 'Paulo nao te 

nha sidP ::~istematicamente estudada: exi~tem a~~L'."~ traL·._ 

lhos i.::-olE.dos de grande importilncia., entre os quais cc..l:>e 

destacar: a pesquisa COGEP-FUNDAP (1981), a tese de dou 

toramento do Prof. D~c~o Ottoni (1973) e a tese de mes-

· trado do Prof~ Edgar G. Dente (1981) ,. entre outros. 

1.2. URBANISMO E PLANEJAMENTO URBANO NO .BRASIL 

Este trabalho dever~ abranger um periodo no 

qual, devido a mudanças metodolbgicas, a intérvenção do 

Poder PÚblico no urbano se autodenominou, ora urbanismo 

ora planejamento urbano. Iniciamos esclarecendo o signi 

ficado que daremos a e~tes termos que serão o centro de 

nossas atenções. 

Jos~ Cláudio Gomes, entre outros urbanistas~ CQ 

loca a atividade do urbanismo como sendo um projeto con 

ereto do e3paço urbano e o planej~mento urbano como sen-

•. 
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do uma <J:?çao técnica entre variáveis abstratàs, que pos-

suem um reflexo na configuração fisica da cidade sem, con 

tudo, significar uma concepção do :e.spaço urbano. Dentro 

deste conceito o urbanismo se coloca no campo da arte e 

o planejamento na área técnica: "Nesse s.entido urbanismo 

é sempre int <>::venção criadora no espaço e planejamento 

s·émpre 'm;,r:r.:l.mização d~ eficiência funcional"(J). 

, 
(J 

Pfanejamento urbano n urbanismo aparecem, as·· 
, 

sim, COM'.J a ti vidad('!s complementares, o pr·imeiro de car2-_ 

~er mais ~mplo estabel~~c ~iret~izes e pol!ticas que deve 

riam orientar os projetos de nrbanismo, de carát€r estr:'.. 

tamente fisico. Em São Paulo, porém, essa divisão não se 

r , • 
deu nestes termos, ficando a separaçao ao n:~.vel cronolog.!_ 

co: na primeira metade do século foram elaborados apenas 

projetos urbanisticos sem a necessária vinculação dos mes 

mos com o processo de desenvolvimento urbano e regional. 

ApÓs 1950, surgem os planos diretores com uma abordagem 

~ais abrangente porém sem conseguir realização ou conti-

nuidade com projetos urban!sticos mais especificas e con 

eretos. Desse modo, para compreendermos o significado real 

que os conceitos de urbanismo e de planejamento urbano ad 

quiriram entre nÓs ~ necessário recorrermos a histÓria, 

pois foram as transformaç~~s que 6 processo de desenvolvi 

(J) GOMES, José Cláudio -·Reflex~es sobre o urbanismo e 
o ensino do urbanismo. São Paulo, FAU USP, 1971. (a
postila) p. 1. 
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• mento provocou nos assentamentos humanos, que levaram as Hl•· 

mudanças de método nas técnicas de. controle da urbaniza-

çao e em conseqUência, • as mudanças.na terminologia~ 

O urbanismo no Brasil 

O urbanismo é prática antiga. se o desconhece-

mos foi d~vido ~ sua ausência em n~~~o passado çolonial, 

mas ao nosf'l0 lado, na América EEpanhola, os colonizadorel'! 

~undaram cidades utilizando uma legislaçio ur~anis~ica ~~ 

nuciosa. É j1~.stamente essa legisl&~.ão que ex:p1 ica o dese 

nho "abst:~ato" das cidades espanhoJ. ·'!9 organizã~h~-' rigo.r_,~ 

t ' t d . ·'. t . (4) samen e L\~n ro e eJ.xos VJ.arJ.os or o~onaJ.s. 

O desenho regulador dos espanhÓis nio foi uma 

exceçao inovadora, mas seguia a tradi.ç-ã-o- renascentista 

que, inspirando-se nos ideais da Antiguidade, procurava .• 

d id d . - t . . • t, t . or enar a :c a· e. em prJ.nCJ..pJ.os <rac.J.onaJ.s ·e es -e- 1-cos uti 

lizando a linha reta e a simetria. O traçado regular das .. 

vias, o controle sobre as fachad.as,- as praças e monumen- ·-

tos estrategicamente colocados, etc., eram instrumentos 

habituais dos urbanistas europeus~ 

Nos~~s cidades, ao invés de seguirem um plano---

pré-estabelecido, se desenvolveram ao sabor de cada cons -· 

trução isolada: 

(4) Sobre as diferenças entre a urbanização portuguesa e 
a espanhola consultar Sérgio Buarque de Holanda - Ra:i ,._, 
zes ~o Brasil - Cap. IV. O semeador e o ladrilhador. 

--~· ~---. .... -- ........... -........ ~ ..... -.......,......._---. ,....,_. ..... ~_·---. -

• 
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' "A rotina e não a razao abstrata foi o princi-

pio que norteou ós portugueses, nesta como em tantas ou 

tras expressoes de sua atividade colonizadora. Preferiam 

agir por experiências sucessivas nem sempre coordenadas 

' t umas as outras, a traçar de antemão um p.lano para segu~-

-lo até o fim ••• 

A cidade que os portui;ueses construíram na Amé 

rica na' é produto mental, não .:hega a contradizer o qu!t 

-dro da na·tureza e ),-:ua silhueta s~ enlaça 'na linha da paj.~ 

sagem. Nenhum rigor, üe:.:-~.~;.um mét.·.rio, nenhuma providên":'.ia, 

· sempre ess~:; significativo aba\ldono que. exprime a palavra 

"desleixo". (S) 

Com raras exceçoes eram ocupados primeiro os 

terrenos altos (São Paulo, por exemplo,- nasceu .em uma co 

ferecidas pela topografia acidentada geravam um traçado 

vi~rio riaturalmente torto e irregular. Essa ren~ncia a 

desfigurar a realidade por meio de planos rigidos e car 

' tesianos aliada a uma arquitetura peculiar, deram as c,i 

dades coloniais portuguesas uma unidade· caracteristica, 

compondo um ambiente urbano agrad~vel e pitoresco • 

••• ltAssim, o u,rbanismo português foi ·mais neg~ 

tivo do que positivo em relação à tarefl!l- de planificação 

propriamente di ta, -embora ·muitas vezes tenha consegu~do 

(5)·HOLANDA, Sér~io Buarque- Raizes do Brasil. Rio de 
Janeiro, Jose Olympio, 1976. p. 76. 

•. 
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aproveitar empiricamente as condições locai-s. Em compensl' .•. ) 

ção, ele foi altamente positivo no ·setor arquitet~nico,o~ 

de revelou ser admirável a unidade dos edificios construi 

dos; ora, essa unidade de estilo, que pode ser encontra-

da, apesar das diferenças de ·t~cnica, de uma ponta a ou 

tra das terra·s submetidas à dominação d.:: Portugal em to-

dos os c~ntinentes, ••• , foi desejada pelas autoridades, 

que s~ 1tedicaram a con:(erir às r-egiÕes conquistadas u.n 

carÉ&ier .que lembrasse a mãe pátr::.a. t ela que deu, aos .<-•• ll 

tigos centros urbanos que se conservaram, o encanto del~ 

,., 
c~~~ e uw pouco anacro~ico que deleB emana hoje, muito 

mais ao que a falta de rigidez geométrica na repartição 

das artérias e dos edificios que algumas vezes é conside 

~ada como sendo a causa principal desse encanto. 11 (
6 ) 

Apesar desta carência urbanistica, foram feitos 

durante o periodo colonial algumas tentativas de planej~-

mento, mais exceções do que regra, como a Carta Régia da 

criaçio da C~pitaniá de·s. José do Rio Negro (Amazonas) 

de J/J/1755, que determinou normas. para o arruamento nos 

seguintes termos: ••• "determinareis o·lugar mais prÓprioi" 

para servir de praça fazendo levantar no meio dela o Pe~ 

lourinho; assinando. área para se edificar uma igreja ca-~ .. -
, 

paz de receber um competente numero de fregueses quando---

a povoaçao se.aumentar; como também as outras áreas comp~ 

(6) BRUAND, Yves. Arquitetura Contempor~nea no 
São Paulo, Perspectiva, 1981. ~· 325 .. 

•. 
( . 
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tentes para as casas das Vereações e Audiências, Cadeias -"t 

e mais Oficinas PÚblicas; fazendo delinear as casas dos 

moradores por linha reta, de sorte que :fiquem largas e 

dire-itas as ruas."(7) 

Alg~ns, de forma superficial , procuram a ca.!!, 

sa de nousos problemas urbanos atuais nesse passado sol 

to e car~nte de projeto; como se a linha e o ângulo retc-

fossem'tanac~ia para os mesmos. Ao contr~rio, com o de· 

-sé:nvolvimento da sociedade industrial. -os procedimentos cb 

. . ' . (8) -
-\~ban1s~~ class1co vao ~e revelur totalmente insufi-

cient~s. No Brasil a adoçio de normas rÍgidas para os 

arruamentos foi feita sem haver um planejamento conseqUe.!!, 

te e coincidiu com o desenvolvimento urbano caÓtico. 

O quadro do urbanismo coloni~l, ou melhor da 

falta de urbán.i·smo, · co·meçou ·a"mudar · e·m meados do ---s~cul·o 

XIX, com a adoção dos arruamentos etii. ·xadrez e a influêl!. 

cia neo-cl~ssica trazida-pela missão francesa. A substi 

tuiçã~ das ruas tortas pelo traçado ortogonal não signi 

ficou um avanço do urbanismo, e os novos crit~rios fo~am 

"adotados mais-pela sua simplicidade e facilidade de im-

plantação do que visando o bem estar.pÚblico.ou a quali 

(7) SILVA, Jos~ Afonso. Direito UrbanÍstico Brasileiro ... 
São Paulo, Revista dos Tribunais, 1981. p.56. 

(8) No sentido de abranger as prátice.s urbanas anterio
Tes e não como referência direta aos modelos greco
--_romanos • 

... · ...... 

.• 
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dade da vida urbana. O tabuleiro em xadrez proliferou r2.,'·" 

pidamente pelo Estado de Sio Paulo, tanto pelos no.vos 

bairros da capital quanto pelas novas cidades que surgi-

ram no interior, acompanhando a expansio·do café e da feL 

rovia. Cidades como Marilia e Maringá foram frutos mais 

do impro,1·iso do que do pensamento u::,.t>ard.stico gerando um 

desenho t:rbano monótono e sem at:r·ativos; o mesmo se de·.1 

com c:-,s l>airros paulistanos. 

"As tradições da época _colonial tenderam a pe_;.~ 

a•n·-se ao"~ poucos durante' o século XIX, sob a dupla in 

fluência ·de fatores práticos internos e cultura-is exter 

nos • .Os planos em xadrêz, fáceis de estabelecer onde o 

terreno nio apresentav~ problemas de relevo ace~tuado, co 

mo nas cidades em acrÓpole <;lo_s primeiros tempos, começa-

ram a surgir em todo o lado.; infelizmente, em geral fal~á 

va a coordenaçio indispensável perante o pequeno interes. 

se dos prefeitos e governos, inclinados a dar livre cur 

so à·iniciativa privada nesse setor. Essa maior regulari 

dade estava de ~6ordo com a nova e~tética neoclássica que 

tinha sido trazida pela missão francesa de 1816 (estética 

que penetrou aos poucos e acabou por se impor sem r e ser 

vas depois de 1850f, mas a aplicação qu~ foi feita de-

monstrou uma total incompreensão dos principias fundamen 

tais dessa estética em matéria de urbanismo. Longe de es 

tabelecer uma ordem mais estrita, as novas tendências le 

.. 
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varam a uma perda de homogeneidade sem qualquer provei

to real. " ( 9 ) 

Paralelamente aos fracassos práticos o urbani!!_ 

mo teve, no inicio do século, um grande desenvolvimento 

teÓrico. Françoise Choay relaciona o aparecimento do ur 

banismo ~aderno com o desenvolvim~nto da cidade indus-

trial: "Este neolog.ismo (o' ttrban:..amo) corresponde ao su.!. 

gimentc de uma realidade nova: pelos fins do século XIX, 

a expansao da sociedade industrié.l d.; arigem a uma disci 

~lina q~e s~ difeLencia d~s artes urbanas anteriores por 

seu c.~\rát er reflexivo e cri ti co, n por sua 

. ttf. 11 (10) 

pretensãc 

CJ.en J. J.ca. 

o aparecimento espontineo da cidade indus-

trial, ao alterar profundamente a estrutura das cidades 

levou. a .um: movimento de reflexão ... t-eÓri·c-a ,.so-b-re ·a · 'Urb-ani 

zação •. Dessa reflexão, visando intervir e alterar- esse 

processo, surgiu o urban;ismo moderno apresentando duas 

correntes antag~nicas: a corrente progressista e a cu.!_ 
. . (11) . . .. !':. 

turalJ.sta. O modelo culturalJ.sta responde a cidade 

industrial negando-a, percebe os riscos que estão liga-

dos ao seu desenvolvimento e propoe como solução a limi 

(9 ) BRUAND, Yves. Arquitetura Contempor;;_nea no Brasil. 
p. 32-6. 

(lo) CHOAY, Fr'ançoise. O Urbanismo 
Sio Paulo, Perspectiva, 1979. p.2. 

(11) Ver a respeito CHOAY, Françoise. O Urbanismo. 
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taçãó do crescimento e a descentru;J. .. ização das· indÚstrias. "'1 

O modelo progressista, ao contrário, acreditava que o pr~ 

blema não estava no tamanho das cidades mas ria ocupaçao 

incorreta do solo e propunha essa ocupação em bases intei 

ramente novas. 

O modelo progressista ·te·-'~ grande influência ntJ 

BJ;asil, principalmente no Rio ow'Je conseguiu adeptos im.'· 

portantes como LÚcio Costa. Em !ião Paulo, o modelo cul"~ u 

ralista teve maior importincia, :'.n:!'luenciar~r:lo os urbani_~. 

tas desde o inicio do século como, ,;,:)or exemplv 1:.' ~~roje~ .. .., 

dos bairros-jardins e, p~incipalmente, na polêmica 

da na década de 50, em torno do plano diretor da cidade. 

Do ponto de vista politico-administrativo o ur 

banismo moderno ericontróu condiç~es b~stant~ advetsas. Ao. 

Estado absolutista ·sucedeu a organização lib·eral e o "de-

·.; "! 

· senvolvimen.to urbano aconteceu· "livre" ou segundo as :fc.E,; ·· ,. ... ~ 

ças "cegas" do mercado. O poder.pÚblico pouco fez para r~ 

solver os problemas urbanos que se avolumavam e as poucas 

medidas ou foram toamadas tardiamente ou não tiveram o-

. , . 
v~gor necessar~o. 

Apesar da ideologia liberal, surgem ainda no 
, 

se 

culo.XIX.as primeira~ leis urban~sti~as. Benevolo coloc~ 

as epi~emias e o controle sanitário como a base das pri-

meiras limitaç~es ~ liberdade individual de construir: ·-

"As primeiras leis san.:'.tárias são o modesto co 

meço sol:··l·e o qual será construido,. pouco a pouco, o CO,!!!. 

1 
l 



pl.icado · 'edificio da legislação urbanistica contem 

.. (12) 
poranea." 

As leis sanitárias promulgadas·êtn São Paulo no 

inicio do século seguiram um caminho iniciado na Europa 

quase um séc-;:.1o antes:· Na Inglaterra o governo central 

cria, entr,., 1830 e 1850, as prirr.~ir-as leis sobre as con 

diç~es sanit~rias da moradia, fixando critérios 

e m~xiros para as construç~~d, enquanto que as adminis-

trações l()cais se encarregavam das obras·pÚblicas, agiE_ 

do dentro ~e uma dis~ir~~iin. de v1mpetêncic:1 entre os ni-· 

veis dE'1 governo. Seguindo as medidas em uso na Inglate.E. 

ra , a França adota; em 1850, uma lei urbanistica que 

p.ermi te às comunas desapropriar imÓveis particulares p~ 

ra a execução de obras pÚblicas. A desapropriação permi 

tida não se limitava apenas às faixas necessárias para 

as obras propriamente ditas mas incluía também "a totali 

dade da propriedade compreendida no perimetro das obraé 

.a serem efetuadas"(l 3 ), ou seja, abrangia as ~reas que 

deveriam retornar às mãos dos particulares apÓ~ efetua-

das as reformas. A desapropriaçã? inicialmente vista co 
. . 

mo uma medida excepcional e restrita passa, assim, a ter 

um maior alcance tanto. urbanistic.o quanto econÔmico. 

(12) BENEVOLO, Leonardo. ·HistÓria ·da Ar.guitetura Moder 
~· p. 91 •. 

(13) BENEVOLO, Leonardo, HistÓria da Arguitetura Moder
na. São Paulo, Perspectiva, 1976. p.82. 

f •. 
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~ Essa moderna legislaç~o ~ai permitir a remodel~ ~~· 

ç~o de Paris efetuada sob a direç~6 de Haussmann, admini~ · 

trador do Sena entre 1853 e 1869~ Essa intervenção con-

sistiu em uma atuação· ampla e geral que alterou a éstrut_!! 

ra da cidade de modo a adapt~-la ~s nov•s exig~ncias da 

sociedade mo~~rna e que servici d~ modelo para os nossos 

primeiro8 ~lanos urb~n!sticos. 

O ··plano de Haussmann, ·apesar de seguir os pri:! 

cipios n·~~banos cor::.~agrados teve que suportar criticas d:> 

corpo poli.t.ico e culi;m·,'J.·(lld !~~to novo p.:lra o urbanista, 

desabituado ~ tratar de politida: 

"Se bem que de tend~ncias autor i t~rias, Haussmann, 

-nao pode se comportar como os urbanistas barrocos que ex~ 

cutam um plano disposto com absoluta regularidade, apr.2_ 

veitando o poder absoluto de quem o encomenda, age sob 

o controle do Parlamento e do Conselho Municipal, manip~ 

la dinheiro pÚblico do qual deve prestar contas aos cor-

pos administrativos centrais e deve submeter as contrové~ 

sias com os particulares a uma magistratura independente; 

deve, em suma, levar em conta a separaçã~ de poderes 

pria de um Estado Moderno, embora com-prevalência do 

cutivo. 11 (l5) 

, 
pr.2_ ~- ~ - --

exe- .:.. --· 

, 
Entre nos os problemas que o urbanismo teve que 

enfrentar em um sociedade liberal só apareceram mais tar-

( 14) Os intelectuais e artistas censuraram a destruição !!·, __ c·'
dos bairros tipicos. 

(1.5) BENEVOLO, Leonardo. HistÓria-'da Arqui-t:etura Moderna~ 
p. 110. 

~·. . 
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de, mai~. exataments no inicio deste s~culo. O audacioso é ~-

plano de aYenidas de Alexandre Albuquerque (1909) se 

tornou impratic~vel devido ~~ nor~as da ~poca que prot~ 

giam a propriedade privada. A remodelação do Rio de Ja- ·.,-, 

neiro s~ foi possivel graças ~o apoio que o Prefeit~ re 

cebeu do gov~~no central: Rodrigu&s Alves teve que ou 

torgar am~~os podere9 a Pereira Passos e Oswaldo Cruz 

para pr·,.,moverem o saneamento da ~capital, sem o que as 

reformas esbarrariam nos meandr,s da politica local. Em 

São Pau::~, Pr~st~s :'\fa;l_a, o prime:Lro urbani~ta a conce 

ber ~m pl&no de conjunto o~ra a o~denação da cidade, sb 

conseguiu implantar parcialme·ute esse plano e~ mesmo as-

sim, graças aos sete anos que permaneceu como prefeito 

(1938 - 1945) e ~ estrutura administrativa autorit~ria 

da- ditadura de Get~lio Vargas. 

Embora reconhecida a necessidade do controle 

p~blico sobre as construç~es, a e~s~ncia das atividades 

do Estado e da iniciat~va privada se pautaram, em seu 

conjunto, pelas normas liberais, que limitaram a inter 

fer~ncia do Poder PÚblico no processo de- produção e re ·"' -· 

produção do espaço urbano. 

_ Em São Paulo o poder economico vinculado ' a 

propriedade imobili~ria desde cedo demonstrou sua for 

ça polltica e os planos urbanisticos implantados -na o 

se opuseram aos seus interesses. O projeto do Parque 

Anhagaba~ (1911) foi alterado para permitir a constru-

•. 



çao dos palacetes Prates onde,. itlicialmente, 
, 

so estavam 

previstos jardins, e o Plano de Avenidas (l9JO) apesar 

das mudanças radicais no sistema vi~rio nio contrariou 

as tendências espont;neas do crescimento urbano,acentua.!!_ 

do o processo que brotava naturalmente da açio .da inici.!!_ 

tiva privad~. 

Como seria previslvel 1 os prec~rios recurso& 

municipaj.s não foram suficientef. para ordenar a urbanJ. 

zação çie São Paulo e, em conseqlÚn:·.5.a os pr·:b..:.emas urbil 

nos ne multiplicavam. Nesse contex-:.l; surgiu o pl.::..:,, ~ame.!!. 

. to urbano • procurando novos instr•_1mt:!ntos de interve~1-

ção. Os planejadores tinham a convicção de que as inter 

. , .. 
vençoes v1ar1as eram insuficientes p~ra resolver os pr~ 

blemas urbanos e propuseram medidas mais radicais capa-

zes de controlar.a especulação imobili~ria e dar~ éida 

de feiçÕes inteiramente novas. 

Essas·propostas apresentavam soluções ao nivel· 

do ideal, na medida em que negavam. a totalidade da··· es-

trutura urbana estabelecida •. Surge assim uma dualidade 

entre teoria e. pr~tica que ir~ influenciar profundamente 

a atividade pro.fissional: de um·lado os "teÓricos i' 

curando soluçÕes globais de dif:lcil aplicaçã;,. pr~tica, 

exces"sivamente diagnosticadores e irrealistas na ·defini 

çio dos objetivos a atingir e de ·outro os profissionais 

que procuravam soluções imediatafi· mas incapazes de resol, 

ver os problemas estruturais. Essa separação entre teo-

• .. 

.! 
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ria e pr~tica foi funesta para a .evoluçio do urbanismo, êV 

como poder.:os perceber nos trabalh(Js realizados durante 

a década de 50. A pol~mica entre e$tes dois grupos ao i,!!. 
. 

vés de contribuir para n planejamento, significou sua· 

. " . 1noperanc1a. 

A década de 50 foi o pa1~··· de uma im-portante 

cisio e, em oposiç~o ~ ~scola anterior, os novos urba-

nistas sn denominaram planejador·es. O qtie justificou e 

no~·a nomnnclatura foi o ponto de ·vista mais abrangente, 

inserindo a cidade em sua região e 1 principalt:•er' · ~, a h:-

pÓtese .d~ que era necess~rio cor,tro).ar a iniciativa f•ri 

vada, sem o que os empreendimentos pÚblicos seriam inca 

pazes de resolver os problemas urbanos. 

, . . t 
O contexto do pos-guerra marcou para os pa1.ses 

capitalistas a necessidade do planejamento. Devido a pr~ 

blemas econ~micos como as crises clclicas e o desempre-

go; a idéia de intervenção do Estado vai gradualmente_ 

subst~tuir a confiança no mercado. 

"Nos palses capitalistas a idéia de planejame.!!. 

to surgiu da necessidade premente de atingir certos ob 

jeti~os econ~mi~os e sociais. Tornou-se claro que o sim 

ples jogo· das forças Qe mercado, com pequena intervenção 

do Estado era. incapaz de levar a~s resultados desejados 
. . (16) 

pela soc1.edade. 11 

(16) LAFEI-:, Betty M. O Planejamento no Brasil. Sio Pau
lo, Perspectiva, 1975. p. 12. 
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Superando as posturas tradicionais que se res 

tringiram demais aos aspecto_s fisicos, o planejamento U.!:, 

bano passou a incluir aspectos sbcio-econ~micos se tran!!_ 

formando em abordagem interdisciplinar. A adoçio pelos· 

pa:fses capitalistas do planejamento, em·seus diversos n{ 

veis, a'!.)rix: novas perspectivas (J iniciou uma nova fase 

para o planejamento urbano. A compreensio do int errel.!i 

cionan.,~nto entre desenvolvimer.::o econ~mico e organização 

do e~pn~o levou ~ concepção do planejamento integrado, 

onde o planejamento f;~ico d~1xa ~e oer vís~o como ati~! 

dade'independente e passa a ser parte 1e um plano 

geral. 

A prática do plano integrado vai reunir equ~es 

in.terdiscipÍinares representando um passo import.ante na 

evolução da metodologia do planejamento, que até então 

era fruto.de personalidades isoladas. Os instrumentos de 

intervenção no urbano são também alterados: o plano dir!:_ 

tor repousa sua força no controle normativo, ao contrá-

rio das intervenç~~s anteriores que se limitavam ~ obra 

p~blica. A adoção, como instrumento de trabalho~ do con 

trole sobre a iniciativa privada tornou mais evidente as 

implicaç~es pol:i. ticas do planejamento. Embora se recusas 

sem a incluir no camPo d~ discussão.os aspectos poli ti 

cos, o fracasso do Plano Diretor foi decorrência do des 

conhecimento dos importantes int.eresses ·privados relacio 

nados ao processo de urbanização. Apesar de suas qual i 

·-
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dades, o Plano Diretor se colocou em oposição aos int~ 

resses do poder econÔmico, o que acabou por inviabili~á 

-lo. 

A ruptura do processo de planejamento e a se 

paraçao eatre o plano e sua implementacão levaram a uma 

situação estranha: aos planos arTojados coincidiu uma 

intervenção ti.mida· e conservado1:-a. Embora possuindo umr:. 

metodofogia abrangente e compet~nte para realizar pro· 

postas ut~picas e transformador~s, a intervenção no ur 

-::.E. no se pautou por r~álizações d!i~ curi.o alcance. Es.sa 

dualidade acabou levando à descr~nça no planejamento c.2. 

mo instrumento eficaz de transformação da nossa realid~ 

de urbana. Descrença que corr~i ainda mais a perspecti 

va ut~pica capaz de dar corpo a propostas ousadas e ne 

, . 
cessar1.as. 

..-,.--------------- --
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CAPÍTULO 2 - OS PRIMÓRDIOS DO PLANEJAMENTO 1899/1926 

2.1. O INÍCIO DO PLANEJAMENTO NORMATIVO 

No inicio do século dois importantes problemas 

despontavam p.:>ra a administração m'.lnicipal: a -expansao 

caÓtica d.···" arruamentos e a fal t 1.1 de salubridade do 
, 

nu-

cleo ur·l":ano. Em decorrência for;J.m implantadas as primei 

ras leis urbanísticas modernas, ou seja, destinadas a f2. 

zer .fre:1t~ aos nov·:os problemas gerados pelo desenvolvi_ 

mento ind,_ • .::;-t:rial. EstaE.. -:_,,_;_s ft..:maram dois grupos di.sti.!!, 

tos e compl~mentares: um de l9is sobre os loteamentos 

e outro de leis sanitárias que estabeleceu dimensões e 

caracteristicas minimas para as construções urbanas. Até 
. . 

o.final do século XIX tanto a legislação de controle so 

bre as edificações quanto aquela voltada para a urbaniz~ 

çao d~ novas áreas, ~ram totalmente incapazes de atender 

~s solicitaçÕes de uma cidade moderna. Esse quadro de 

·pobreza da legislação urbanÍstica só foi alterado com as 

leis 2611/23 (loteamentos) e 3427/29(~) (CÓdigo de Edifi 

cações) que foram dois marcos importantes. Os parimetros 

ali estabelecidos estã'o ainda hoje Cembora com alter~ 

ções) presentes na complexa legis·lação urbanistica em 

vigor. 

Procuraremos. verificar quais foram os motivos 

que lev?ram a municipalidade a adotar estas severas nor 

(1) A lei 3427 incorporou, na parte terceira, a lei 261L. · 

• 
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, 
mas de controle sobre a iniciativa"privada, em uma epoca 

onde predominava a ideologia do liberalismo. Nesse como 

em outros assuntos urbanÍsticos, as cau~as sao m~lti-

plas. Desse modo apontaremos algumas delas sem, contudo, 

ter a pretençio de esgotar a quest~o. 

:~ lei 2.611 (loteamentus) 

ApÓs 1880, a malha ur"'Jana da cidade começou a 

·'·" 
cresce·~ de uma maneira febr~l. Os novos arruamentos em 

malha xad:-êz 
( 

se a~ortoavam sem-qualquer cuidado urban1~ 

ti co ou p:i.,.~nej ament.o ~na:-.-~ '1onst.l~fient e. 

O CÓdigo de Posturas de 1886 era completamente 

ineficaz para o efetivo controle da expansio urbana.Suas 

exigências com relaç~o aos arruamentos eram anacrÔnicas 

e ~e limitavam a determinar a largura das vias e·a forma 

geométrica das praças além de outras determinações de 

menor importincia: 

"Art. 12 Todas as ruas qué se abrirem nesta 

~ . ( ~ . 
cidade, ou em outras povoaçoes do munic1pio, terao a la~ 

gura de dezesseis metros. As praças e largos ser~o qu.adr~ 

d . t t. t t . . t. . . " ( 2 ) . os, an o quan o o erreno perm1 1r• · . 

Em 1909, o prefeito Antonio Prado cria uma lei 

obrigando·o loteador a contribuir com 50% do custo do 

(2) SÃO PAULO (cidade) Leis, Decretos, etc. CÓdigo de 
Posturas do Munici.p.io de São Paulo. 6/10/1886 - São 
Paulo, Dep. Cultura da PMSP, 1940. 
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calçamento das novas ruas abertas no MunicÍpio (lei 119'3' 

de 9/3/1909). Posteriormente a lei 1666 de 23/3/191J,fei . -
. ... . ta na gestão de Raimundo Duprat eliminou.essa ex1genc1a. 

Com a lei 2611 a Prefeitura volta a cobrar contribuiç~es 

correspondentes a 50% do custo de calçamento das vias, 

por~m, d~sta.vez o ~nus recai sobre oe propriet~rios dos 

lotes. 

A 1 . 1'666 t, 1 f • d 16 · e1 man em a argura m1n1ma e m 
. 

ra as ru:::ts, além de proibir ruaf: sem s·ai.da. InexplicaveL 

C'\~nte c:.J dimens~es das pr.açau sãc. fixadas em 70 m de la.E_ 

gura ,ar 100 m de comprimento. Ed termos de concepção ur 

banÍstica essa lei representa um pequeno avanço em rel~ 

çao ao Cbdigo de 1886 pois_ elimina a exig~hcia de pra-

ças quadrad·as e :ruas retas: 

"Art. 52 Os quarteir~es das ruas, avenidas ou 

praças deverão ser em linha reta ou em curva"(J) 

Essa lei. ~~nda era muito simples e incapaz de 

evitar a expansão caÓtica da malha urbana. Langenbuch a~ 

sim descreve os loteamentos desse peri.odo: 

"· •·• sendo criados, arruados e loteados ao sa 

bor de interesses dos capitalistas interessados, sem se 

inscreverem em nenhum plano de conjunto·, viriam a causar 

sérios prõblemas futuros. Veja-sei por exemplo,· o caso 

.dos loteamentos que se -estenderam entre .a estrada de Sa,!! 

(J) SÃO !'AULO (cidade) Leis, .Decretos, etc. Lei 1666 de 
23/J/l9iJ- Leis e Atos~o Munici.pio de São Paulo do 
•no de ~913. São Paulo, Vanorden, 1~14. 

•. 
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to Amaro e o rio Pinheiros: quase todos foram arruados 

-taboleiros de xadrez, contudo suas plantas sao completa-

mente discordantes, al~m disto, as ruas da Vila Olimpia e\ 

da Chácara Santo Antonio são incrivelmente estreitas, me!!_ 
. , . . 

mo considerando a epoca em que foram 1nstaladas. Canse-

qUenteme~t~ 1 ·o tráfego da atual ave~~d~ Santo Amaro, 
. , 
Ja 

prÓximo elo ponto de saturação, n"'o poderá ser desdobrados 

por nenhuma rua paralela naquele lado"(~) 

Somente em 1923, com e le:i 2611, a Prefei tur::. 

"''~atou -~ma legislação sobre os ax rua:mentos com o objetivo 

de Pl'.-.:-mitir a continuidade da '1mãlha!' urbana,. em especial 

das vias principais. Conforme essa lei os loteadores fie~. 

vam obrigados a apresentar a planta dos terrenos e ar-

ruar. Nessa pl-ant-a a Prefeitura poderia marcar o traçado 

das avenidas e ruas principais e a localização dos esp..9.. 

ços livres (5% da área total em loteamento feito na zona 

urbana). Ficava assim assegurada a continuidade do sis.-, 

tema viário. Para que essa lei pudesse ser aplicada tor 

na:va-se necessário elaborar um plano viário geral, que i.!!, __ _ 

clulsse as áreas de expansão urbana~ Mesmo apÓs a elab~--

raçao do Plano de Avenidas (1930) a burocracia ·municipal " 

ainda nao pode con~ar com crit~rios prec~sos para marcar--

o traçado das vias poi.s :esse plano era vagó e incompleto 

a respeito do· sistema viário na periferia e nas áreas de 

-expansao. 

(4) LANGENBUCH, Juergen R. A Estruturação da Grande São 
Paulo: estudo de geografia U! bana .Rio de Janeiro, IBGE;::~::_::_::. 
1971. p. 137 • 

.. 
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A lei 2611 adotou larg~ras de vias mais realis 

tas, adm~tindo ruas mais estreitas, com apenas 8 m. , des 

de que fossem ruas locais de uso estritamente residen-

( . cial. Com relação aos lotes foi estabelecido um 

de 300 m2 com pelo menos 10 m de fr•nte e sua 

ml..nl..mo. 

ocupaçao 

máxima era ':~% da área total: 

' 11) A. áre!l. mÍnima dos lotes dever ser de 30C 

2 m , nao ·devendo os mesm:>s ter.- J:'rentes menores de 10 m, 

nem fuLdos menores de 2~ m; 

2J A CL'=·u::+rução prin~i:pa' de cada lote -nn. ·J 

·poderá ocupar área superi··. ,, a um .. ·:u~rto da á1~r:·a total do 

lote. 11 (5) 

Estes critérios seguiam o padrão de habitação 

dos bairros de elite, baseados em modelos importados e 

totalmente distintos da nossa arquitetara tradicional e 

dos padrÕes da casa popular~ Além disso, a baixa ·taxa 

de ricupação do lote estimulou uma baixa den~idade nos no 

vos bairros, o _que dificultou a implantação de infraes 

·trutura urbana. Em 1956 a pesquisa SAGMACS identificou 

esse problema em toda a periferia da cid~de: 

''Al~m do controle das cons~r~ções, ·a ser est~ 

:belecido pelos planos de urbanis~o 1 será indispensável 

f~vorecer e mesmo promover o aproveit~mento mais intenso 

e mais racional das áreas habitáveis ·particulares. 

(5)S.PAULO' (cidad-e). Leis,Decretos 1 etc ... · Lei 2611 de 
6/192.) Art. 25 - Leis e Atos ·do Municipio. de· São 
lo do ano de 1923. São Paulo, Vanorden, 1924. 

~ .. -.. ---
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ques~~o·.se coloca sobretudo nas zonas perif~rica~ onde 

a população está habituada ao tipo de construç~o muito 

pequena dentro de lotes individuais, cujo minimo legal 

2 de 250 m redunda em densidades territoriais muit6 bai 
. . . f • . , (6) 

xas e bastante desperd1c1.o de area nos lotes" 

A adoç~o de um padrão de parcelamento com di 

mensoe;:t de lotes superiores às necessidades da casa P2. 
'.• 

pular ?;erou como fen~meno · gentL:alizado a existência de 

mais du uma habit~ção por lote: 

11 Dit'erenteNe~,•':e do q'..!e ocorre entretanto, ~m 

a~gumas octras capitais, co~0 Recife (problema dos mu-· 

cambos), Distrito Federal e Belo Horiz<;>nte (problema 

das favelas), ou Porto Alegre (problema das malocas), o 

tipo de casa de emergência a que se poderia denominar 
' 

de habitação margin~l 1 do ponto de vista urbánistico, 

n~o se localiza em grandes terrenos, cujo chão é alug~ 

do em pequenas parcelas para a construç~o precária des 

sas habitaç~es. Na capital paulista, o mais freqUente 

nessa faixa urbana marginal é a subdivisão de terrenos 

. , ' Ja loteados, uma segunda, e, as yez~s, uma terceira ca 

sa surgindo clandestiri~mente num-loté planejado -para 

, . - (?) uma un1ca habitaçao." 

(6) SOCIEDADE DE ANÁLISES GRÁFICAS E.MECANOGRÁFICAS A
PLICADAS AOS COMPLEXOS SOCIAIS. Estrutura Urbana da 
Aglomeração Paulista. São Paulo, 1957 (Relatbrio Fi 
nal) xerox. p. II-24. 

(?) S.A.G.M.A.C.S. Estrutura Urbana da Aglomeração Pau 
li~~a, Relatbrio Final. p. IV - 61. 

•. 
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Apesar de se consti tuil: .em norma moderna a lei 

2611 nM foi suf'iciente para disciplinar a expansão da 
~ 

are a 

urbanizada no munic:Lpio. A :falta de·fiscalizaÇão sistemá-

tica e eficiente e a prática comum do loteamento clande!!, 

' tino, ou seja, do loteamento feito em desrespeito a le-

gislação urb:.~:-... i.stica, acabaram gerandc uma periferia CA 

rente e d.!'sordenada. Embora estivasse consciP:-... te desse 

problema, a Prefeitura nunca adc tou mêdidas eficazes co2~ 

tra os loteadores clandestinos, õe limitando a aconselha:..' 

a popul.ac;ão a nao comprar terreno~ ná.;; regUlC;.~:i·,·ados: 

"0 p6vo no sentido de cooperar na 

de S~o Paul.:;, não deve adquirir lotes de terrenos perte!!_ 

centes a novos arruamentos, sem que lhe sejam exibidos os 

planos aprovados pela prefeitura e o respectivo alvará 

de licença. 

O Departamento de Urbànismo no 7Q, 8Q e lOQ a.!!, ·- .. 

dar do pr~dio Boa Vista, n2 63, atenderá.~s consultas que 

lhe fizerem a este respeito." 
·(8) . 

Ao invés de punir os infratores, a Prefeitura 

com sucessivas anistias, acabou por desacreditar a sua 

.prÓpria legislação. As· medidas adotadas como esse apelo 

~ população for~m ineficazes. 

(8) GARCIA, Heitor A. Eiras Legislação Urbani.stica in 
São Paulo, Prefeitura - Problemas Urbanos da Capital, 
Planejamento Geral e Lef!:islaçao Urbanistica - Sito 
Paulo, 1951. p. 50. 
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A lei 3427/29 

A higiene e salubridade não eram caracteristi-

cas das construções paulistanas d·o séc. XIX: a· inexist~.!! 

cia de instalações sanitárias, a falta de recuos, ~s a.!, 

covas e demais c~modos sem a suficiente iluminação e ven 

tilação natural eram tÍpicas das-c0nstruç~es coloniais. 

Enquanto d cidade pcssuia pequenas dimensões essa falta 

de salul1ridade não constituiu Jll'oblema. A falta .de in-

fraestrntura urbana também não E:.ca inc~mo9o, pois era re 

elimi. 

nar os dejetos (até o final. ·h sécc.i.u XIX o cot·rego Ar ... h~ 

gabaÚ forneceu água para os chafarizes). 

Esse quadro mudou radicalmerite com o crescimen 

to .da cidade. _Apbs o Último quartel do sécul~ XI~ São 

Paulo inicia um processo de desenvolvimento que pode ser 

apreciado pelo seu nQ de habitantes: 

A 1 ~ d M . ' . ( 9 ) no popu açao o un1c1p1o 

1874 
1886 
1900 
1920 

23.253 
44.033 

239.820 
579.033 

---Paralelament-e ao crescimento ocorre um adens-ª. 

menta de atividades e a necessidade de-ordenação para e 

indiv:iduo comprometer-sua 
, 

vitar os conflitos: o ao sau 

de passou a comp:x:-ometer igualmente 
_, 

a saude da co 

. -
(9) LANGBNBUCH, J.R. - A Estruturação da Grartde São Pau-

.!.2· p. 77. 

·-
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letividade. A _superposição de açoes, desejos, intenções 

e objetivos nem sempre complementares e harmoniosos fo 

r.am os motivos para a ~doção das ~rimeiras normas de 

controle, planejamento e intervenção do Estado ·na esfe.:. 

ra de atuação da iniciativa privada. 

·.J fluxo con~tante de mi grantes pobres 
, 

recem-

chegadc E"' tornavam as condiçÕes da moradia extremamente 

precári~'s. Proliferavam os cort-. ços: um .conjunto de ha 

bitaçõe~' rcduziàas, atrigando f'and.lias: numerosas, -com . 

. 
-banhe.iro e cozinha -coletJ. ,_.·, .c; e s~:"'l. atender as <nais ele-

mentares 1"lormas de higiene. Ob cortiços, porÕes, casas 

de .aluguel e outras formas de habitação·popul.ar logo se 

constituíram em um dos primeiros "problemas urbanos". A 

precariedade das habi t.ações e a falta de .salubridade r~ 

petiram entre nós (se bem que em menor escala) as epid~ 

mias q~e acompanharam o processo de urbanização na Eur.2. 

pa. Assim, não era mais poss:Í.veÍ confiar na éÇão :individua 1 e o 

~oder p~blico teve suas funç~es a~pliadas com a inter-

-vençao na liberdad~ de construir. 

O CÓdigo dePosturas de 1886{lO) já trazia a.!. 

gumas dispo-siç~es sobr-e a higi-ene _das habitações, -esp~ 

cialme-nte os cortiços -e habitações para --operários -e o-

brigava a vacinaçao de toda a população; Para que as 

~(10) SÃO PAULO (ci-dade). Leis, Decret-os, ·etc. -CÓdigo 
.-de Posturas do Munic:Í.pio de São Paulo -6/10/1886 

-São Paulo, Departamento de Cultura -da PMSP, 1940. 



normas fossem cumpridas surge o delegado de higiene: 

11 0 asseio é uma das necessidades das mais come 

sinhas nas habitaçaes de oper~rios entre nbs;· mas.o cor 

tiço, abandonado à incÚria dos seus habitantes, é à 
, 

sor 

dida exploraçao de propriet~rios sem escrÚpulos, excede 
,. 

tudo quanto ~e ~ode imaginar nesse go~ero, nao obstante 

ser hoje rouitissim~ melhor este ~ntado de coisas pela A 

-· d 1 1 d d h · · '' Ct: ) çao os llS ega os e 1g1ene. 

condiçÕes de h:1bi tação e salubridar~~ no Di str1 to -1c· Sal:. 

ta Efig~n~a por uma Comissão norue~d~ _pela Prefeitura •. ~o 

relatbrio dessa Comissão, foram indicadas uma série de 

provid~ncias riecess~rias para que as habitaçaes tivessem 
~ 

um mihimo de h~giene (Cap. V) .e nos casos de cortiços 

condenados (Cap •. VI) chegou-se inclusive a propor a in

te~diçio, demolição ou desapro~riação como solução p~ra 

o problema. 

Apesar da incipiente _segregaçao espacial da 

estrutura urbana que j~ possuía os primeiros bairros de 

elite, salubres e higiênicos (a denominação de Higienb 

polis é sintom~tica a·esse respeito), as ~pidemias que 

se origi~avam nos cortiços_ logo se alastravam_por toda a 

cida~e pond~ em risco as habitaça~s ~ais finas e os bair 

(11) Relatbrio da Comissão de Exame e Inspeção das Habi 
tações Oper~riàs e Cortiços no Distrito de Santa E 
figênia - in RelatÓrio do Intendente Municipal 189J. 
São Paulo, Esplndola Siqueira e Cia., 1894. p.47 • 

•. 
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. · 

ros elegantes. Este fato motivou a açao das elites dirige.!!. 

tes tanto no ~entido de erradicar os cortiços quanto no de 

construir residências populares salubres. 

"Os bairros populares paulistanos o Brás, o B~ 

xiga, o Cambuci - acomodavam todas as classes trabalhad.2, 

ras, nas sua!:: m:;destissimas casinhas, ~.n.de se alojavam a~ 

·famílias rtenos miseráveis; ou no e curti-çns, ~~pécie de f•·· 

, . , 
no'rmes a:.-:-.nazens, nos quaJ.s se r'.!!'nl·em,. em uma promiscuidade 

.que fomenta e alimenta os mais <..\~sag:radáveis vl.cios e ft:' ~.i 

li ta os t:ontágios, centenas e mL~ ~a..:-as de .fa~d .. ~ias pobres,. 

cuja parc.~a remuneração pelo trabalho cotidiano, lhe~~ 

dá a .possit.·~ J idade de escolher -melhor habitaç-ão. Mas al-

guns importantes paulistas, muito ciosos da reputação de 

sua querida cidade, e o prÓprio governo, decidiram des-

·truir lentamente essa fonte de v:icios e de infecções, atrl!_ 

v~s da construção de nu~erosas casas econ~micas, segundo 

projeto que ser~ apresentado, parece, ~ c;mara, na atual 

1 -. 1 t "(12) egJ.s a ura. . 

Al~m disso, o control·e sobre as habitações 

-lubres atendeu, t.amb~m, a fortes apelos --materiais e 
,. 

econo 

micos: era ne~~ssário ~reservar a força de trabalho, espe-

cial·mente os migrantes que, passando por São Paulo, se di· 

rigiam ao interior • 

. (12) Depoimento de Alfredo -Cubanó 1911 
Me~Ória da Cidade de São Paulo, p. 

i • 

in BRUNO, E. S. 
l68 • 
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. , 
Foram iniciados, ainda no final do seculo XIX,-~ •. 

importantes obras de saneamento, porém, era impossivel im 

pedir as epidemias apenas com obras pÚblicas: 

"0 exame das condiçóes hig_iênicas das habitações 

~~erárias nesta cidade, principalmente na zona mais de u 

ma vez a~otad~ por epidem~a, era uma ne~essidade que se 

impunha .')O poder pÚblico como parte integrante de um pll'. 

no de snneamento bem combinado e por estar 
,. 

ai o pont.> 

vulner~'el do sistema de defesa, ent~o adotado, em be:\', 

da higiene urhana. 

':.··. ~;o bastava, ~om efeito, melhorar as condições 

do aba8tecimento d'~gua e do serv~çn de esgoto, encetar 

a drenagem profunda e superficial do solo, proceder a re 

gularizaç~o e limpeza <los terrenos baldios, retificar o 

curso dos rios urbanos, efetuar o asseio e limpeza das 

ruas e quintais, regularizar ou regulamenttar as constru 

ço.es novas 1 arborizar as pra.ças e logradouros pÚblicos,' 

calçar as ruas, tormar enfim todas aé medidas para manter 

em nivel elevado a higiene de uma cidade que cresce rapi 

damente e cuja populaç~o triplicou em de~ anos, é preciso: 

cuidar da uni.dade urbana a habitação, nao. j ~ da habi taç~o 

privada, mas daquela onde se acumula a classe pobre, a 
. . ' .. . 

estalagem onde pulula a populaç~o oper~ria, o cortiço co 

mo vulgarmente se chaniam.essas construções acanhadas, in 

salubres, repulsivas algumas, onde as forças vivas do tra 

balho se ajuntam em desmedida, fustigadas ~ela dificuld~ 

de de viver numa quase promiscuid5de que a economia lhes 



.. . . h' . . 1 "(lJ) impos, mas que a 1g1ene repe ~. 

-o principal motivo na adoção de medidas efica'zes 

contra as mol~stias infecciosas foi a proteção da mão-de 

-·obra dos imigrantes europeus, fundamental para o desen 

volvime4~" scpn~mico do Estado. Entre a populaç;o · pobre 

.muitas moléstias como a febre amarela tornavam-se endêmi 

cas, uiinp.ndo as forças do doente sem contudo chegar a r~s_ 

tá-lo: 1 Mas, para os for~neos deE;protegidos, ·o contato 

com o porto era uma ameaça mortal. Dcn~re os imigrante~ 

, 'h·~~ado.:- ao Rio, calcula-se c;.ue quatro quintos em pou.co 

sucum~iram ~ febre amarela. Trop~s inteiras de compa-
. ( 14) 

nhias teatrais eram dizimadas." 

As epidemias ameaçam interromper o flu~o d~ mi 

grantes, anulando os esforços que haviam sido feitos para 

estimular a imigração, como a construção da Hospedaria 

dos Imigrantes (1885) e a organização da "Sociedade Pro 

motora de Imigração" feita por Martinho Prado Jr. e ou-

tros nomes ilustres da cafeicultura paulista. 

"Agindo a 'Sociedade de Imigração' de preferêE_ 

cia na Itália; cujo trabalhador tão bem se adaptou ~s co.!!_ 

diç~es gerais do nosso meio, com os reciprocas e benefi 

cios resultados conhecidos,. dentro em poúco densa corre.!!_ 

(lJ) 

(14) 

Relat~rio'da Comissão de Exame e Inspeção das Habita 
ções Operárias e Cortiços no Distrito de Santa Efige 
nia - in Relat~rio do Intendente Municipal 189J.p.4J 

Rio de Janeiro: uma bela e insalubre capital. Nosso 
Século l900/10 n2 1 p.26. São Paulo, Abril Cultu -
ral, 1980 • 

• 



te migratÓria se desenrolava entre a Peninsula e São Pau-

lo. E tudo corria bem quando foi o Estado inopinadamente 

invadido pela febre ama;rela, pela bubÔnic-a e pela . f 
var1..2. 

la, trindade sinistra que tantas vidas preciosas ceifou, 

interrompendo ainda os compromissos existentes com os 

paises de i~igração • o • 

Esta fase de tão extrao~din~ria atividade cient1 

fica, em .que se empenhou a fundo o Governo paulista, a'l 

defesa i~direta do café, sobre 

as endemins que afugentavam o colon0 estrangei~c ~~s ia-

zendas, tHria naufragado em São 'Paulo a lavoura cafee·i-.... a, 

que aliás forneceu os recursos necessários às despesas 

que acarretou a campanha, 

Em poucos anos de intensa luta contra o mal, ha 

_via sido extinta a febre amarela no planalto, debelada, 

com o saneamento de Santos e outros focos de infecção,· a 

peste bubÔnica e reduzida a zero, pela aplicação da vaci 

na preventiva, aqui mesmo fab~icida, a ação nefasta da 

variola."(lS) 

Apesar do resultado positivo das medidas adota-

das, a restrição à liberdade individual nãb era fácil 

ser implantada e as novas normas nem sempre foram 

vist~s ou compreendidai: 

(15) FERREIRA, Tito Livio - HistÓria de São Paulo. 
Paulo, Biblus Editora, 1968. Vol. 2 p~ 217, 218 
220. 
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"Moradores da Rua Forta!eza -reclamam·contra o se.!: 

viço sanitário, cujos fiscais removeramontem um caso de 

variola -€m um cortiço dessa rua e levaram todos os 1ençÓis 

das casas da Rua Conselheiro Ramalho para desinfetar, de 

volvendo-os mais de dez horas da noite, molhados e mistllr1!_ 

. dos. ,(l6 ) 

11 0s fiscais sanitário anõ<;.m querendo vacinar e:; 

pessoas 
.. (17) 
a t'orça." 

Além disso, a criação d-~ leis não :foi --Su.f'icient e 

para li vr.1r a cidade dos cortiços 1.':1;,, ·para dar .a -',.,~~os :;~,!!. 

-diçÕes mÍnimas de salubridade no h-ahi tar, ~ as 

continuaram causando numerosas mortes, além de outros pr~ 

• t 
JU1ZOS. 

"Assim chegamos a 1918," época terri.ve.l para todo 

-O mundo. ApÓs as.festas do armist!cio e a alegria do povo 

pela obtenção da paz, n~o bast~ndo as destruições e mortes 

pe-la guerra, veio a terrivel epidemia de gripe --espanhola, 

que em menos de um mês ceifou mais vidas -do que os quatro 

anos de guerra. Nossa cidade viu-se apanhada de surpresa 

pela peste, desorgani-zando-se -completamente todos os servi 

ços pÚblicos, inclusive o de bondes, 
,,-(.18) 

(16) O ·ESTADO DE SÃO PAULO 20/06/1·91·2 -p.6 in ROLNIK, Ra-
.quel - De como S~o Paulo se .tornou a Capital do Capi
tal. 

(17) O ESTADO DE SÃO PAULO, 29/06/1:"912 p.'J in ROLNIK, Ra
~uel - De como São Paulo se tornou a Capital do Capl,-
tal~ - -

(3.8) ffiE~-~,- Walciemar C.- HistÓri~ dos Transportes Coleti 
vos em São Paulo. São Paulo, Nc G.raw-HilL, l978.,p.lt8 • 

• 



O planejamento sanit~rio surgiu gradualmente, as 

normas contidas no CÓdigo de Posturas de 1886 foram am-

pliadas por inÚmeras leis e decretos isolados', em esp~ \. 

cial o Ato n2 849 de 27/01/1916 que regulamentou a legi1!_ 

lação sarüt~ria existente._Sua forma contemporânea, po -

. . 
rem, so f0.!. adquirida anos mais tarú~ com a lei 3.427, 

decretadf1 em 1929 e mais conhecirJ:.1 como CÓd:!.6o de Obras 

A . t h S ·t.. ' • C 59 5 t · ~ .J. 9 ) - · uma 1 e~ r ur a.Jo~a. om ar ~gos, ~o~ ~ abrangE_!!, 

te e ger.ü e vigorou com pequenc:'l-3 alterações até 

quando "lo.i substitu:ida pela 8266/'75. 

Os pontos mais important~~do CÓdigo de 29 ~~am 

as exig;ncias relativas ~ insolação, iluminação e venti 

lação_natural dos ambientes, frutos pas pesquisas realiza 

. • (20) 
das na epoca • Com o process6 de ve~ticalização e a-

densamente da ~r~a central essas normas foram o 
. . 
un~co 

limite para a ocupação abusiva ·e exagerada do lote. 

Embora de fundamental ·-i.mportância para as elas 

ses dominantes, tanto para a reprodução da força de traba 

lho quanto para sua prÓpria segurança, seria simplicid~ 

de acreditar que a obra dos higienistas (méditos e enge-

nheiros) seguiu objetivos estritamente racionais. Uma 

(i9) ~lei 3427 foi regulamentada_pelo ato 663 de 10/7/34 
que detalhou de forma mais minuciosa seus -tÓpicos 
com um total de 816 artigos. 

(20) Em 1916 o eng. Alexandre de.Albuquerque publicCÚ um 
livro sobre a insolação, com métodos práticos para 
calc,tlar a ·posiÇão do sol e!n relação à edificação e 
critérios para orientar convenientemente as ruas -e 
construções. 
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pesquisft mais profunda sobre o assunto poderia levar em 

consideração outros elementos importantes como, por exem 

plo, a ~tica cristã que despertou, em segmentos das eli 

tes, o problema das precárias condições de vida das ela~ 

ses populares, levando alguns de seus membros a se dedi-

carem a atividades de pouco "sta·i;u:;,'~ como a de fiscal,!. 

zar as moradias insdlubres. A necessidade de legitimação, 

t t 1 h 'ltt. d em que pese -a o a egemonie, ·p? 1. 1.ca a aristocracia, 

~ out'ro aspecto que deve ser levado em co.nsideração. Po 

r~m, est~:s det::\lhes '~a·. nos i::<.i:er~sf':a:ll n.:ste estudo, 

fundamental, para nós, ~ que a en6"'!~~:aria sànitária 

, .. 
J 

. , 
ira 

cada vez mais se impor, criando normas e regras para as 

edificações e urbanizações efetuadas pela iniciativa pri 

vada e provocando a resistência, cada vez maior, dos se 
. . 

tores i~ob~liários do poder econ~mico. 

2.2. OS PRIMEIROS PLANOS URBANÍSTICOS 

\ 
\ 
I 

J 

/· 

A intervenção executiva do MunicÍ.pio no 12 Pe- \ 

r iodo (1899 - 1926) seguiu duas diretrizes complementa \ 
. - I 

I 

· res: foram realizadas as primeiras giandes obras de s,a ,--

neamento e infraestrutura urbana e os principais tralJ>a-

lh.os de embelezamento da área central, visando tran,:;fo.E., 

má-la em local nobre e agradável semelhante ~s princi-

pais c~pitais da Europa. 

•. 
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Havia grande influência européia nas·obras e P,!!. 

drões urbanisticos adotados em São Paulo. Essas influên-

f cias eram difusas e provinham de di versos pa~·ses, espe-

cialmente da França e Inglaterra. A francesa foi predomi 

nante nos projetos de embelezamento que veremos a seguir, 

enquanto a. ~ :-.. glêsa teve maior import;:c.a.cia ao nivel 

mico. Os ingleses fitialciaram partf"J significattva das novau 

necessidades de serviços e infr91estru1:ura das. cidfi.d e~ 

brasileiras e de São Paulo em pA~ti~ular~ 

"But as moderna change "i,·.~n-L 0n, an ':~n:xi. ety to 

look like Europe swept through the urban classes. ~ater 

systems, ~t~dge facilities, urban transport companics, 

gas works, and eletric plants were all necessary if urban 

Brazilians were to hold up their heads. Here the Briti'sh 

aided the Brazilian in satisfying these ambitions and 

heightened these' aspirations by their salesmanship and 

by their presence. Although it may be that British capi 

tal invested inurban services ~as being spent to meet 

"social overhead 11 changes by improving the country's 

health and in increasing the efficiency of the urban 

popu1ation - ••• - it seems more defensib1e to say that the 

real significance of these enterprises was simp1y the way. 

they enabled Brazi1ian cities to approximate the appe 

t:. th E d 1 " ( 2·1 ) reance o e uropean mo e s •.. 

(21) GRAHAM, Richard - The Urban Sty1e p. 124 - in 
Bri tfólin & The Onset o f Mode.;;;.r..;;.n;;.;1;;... ::z.:;;a:..;t;..;1;;.· o=n:....;1:::.. n:.;;.. ___ ...;;B;;..:;;..r_;;;a:.:z;;;.;1;;.. ~1 
185Q-4914 - Cambridge, Univ;rsity Press, 1972, Capi 
tulo • · 

•. 
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·. 

• A necessidade de um sistema de agua ~ esgoto jn 

era antiga em São Paulo. Em 1881 o eng. Adolpho Pinto es 

creveu uma série de.artigos no jornal "A Provi.ncia de 

São Paulo" defendendo sua criação e apresentando estati..!!, 

ticas e exemplos de outras ,cidades do mundo que j~ pos-

suiam es~ee serviços. 

"e •• , as cidades não po<ierão ser salubres se ') 

. 
nao t:t v·~;rem para· a lava-gem de sua.s ruas,. sem agua os esE;.2. 

:t.os não serão isentos de depG>si tos e obstruções, as lat1"'i 

.. ,nas e f1S rrai'::''!::.ri.:-s não serão ac,d.ados e inofensivos, ser.1 

• . { 1 -o d~u con~~~~ sera 1mposs1ve a instalaçao de estabeleci_ 

-mentos balneários e lavanderias p~biicas; ainda mais, a 

.água canalisada por todas ·as ruas é um valente auxiliar 

da ind~stria, um poderoso recurso para .a pronta extinção 

de inc~nciris; para a fácil irrigação das ruas, apagando 

a poeira, r~frescando a atmosfera e removendo as causas 

• . ( 22) 
de muitas molest1as. 11 

Em 1889 foi fundada com capitais ingleses, a 

"Companhia Cantareira de Águas e Esgotos" destinada a a-

bastecer de água a cidade. Para a construção doreservató 

~io da Cantareir~~ .dada -a dificuidade de acesso, foi fei 

ta uma linha ferrov±ária em 1894. Através de-canos de fer 

ro a água era .distribu{da: a domicilio e, anos mais tarde, 

os .. chafarizes.roram demblidos. 

(22) PINTO, Adolpho. Melhoramentos Ma-teriais II. A 
vincia de São Paulo 22/0J/l8Pl4 

.. 
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V~rios cbrregos e rios si~ saneados e retifica-

d 
• ( 23) os. o CÓrrego AnhagabaÚ é canalizado no começo do 

século e b Rio Tamanduatei já apareée retificado na pla~ 

. ta da cJ.."dade de 191L.( 24:) Com. · b • d d ~ essas o ras, os LUn os e 

vale foram saneados é ficaram disponíveis para a urbani 

-zaçao orl.:~inando dois importantes p::-.rques: o Parque· Anha 

~ 

ganau e o Parque D.Pedro II, projetados pelo arq. fran-

Os planos de embelezamento 

Simultaneamente ~s obras de saneamento a Pre 

feitu1·~ executou diversos melhoran.entos urbanos. A comp~ 

ração das fotos de São Paulo tir;adas por Mili tio em 1862 

88 
(25) . 

e em 1 7 most~am que nest~s 25 anos a cidade sofreu 

f sensJ..vel mudança: as ruas foram pavimentadas e arboriza-

das, os largos e praças foram ajardinados e aparecem os 

lampiÕes e os tri.lhos dos bondes. Porém, é com Antonio 

Pra.do que as obras de embelezamento ganham· maior impo.r. 

t;ncia. Nessa administraçio são organizados os primeiros 

planos urbanisticos com um caráter. abrangente embora 

... ~ 

se limitando a area central. 

(2J) Nestas obras de saneamento se destaca a figura do 
eng. Saturnino ~e Brito que projetou o sistema de 
saneamento de Santos e a retificação do Rio Tietê. 

(24:) Planta da Comissão" Geográfica e Geol&gica de 1914: -
escala 1:20.000. Na planta de 1905 de Alexandre M. 
Cococi já consta o projeto de retificação dó rio. 

(25) Álbum Comemorativo da Cidade i~ São Parilo:l862-1887 
São Paulo, Departamento do Pa·':rimÔnio 'HistÓri-
co 1981 • 

.. , .. 
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. ·_ (26) 
~Em 1910, um grupo de part::Lculares . apresentou 

ao Congresso Legislati~o do ~stado.um pedido para real _i 

zar um conjunto de avenidas. Era basicamente um pl;ano de 

especulação imobiliária, onde o objetivo era de -auferir· 
, 

lucros com a venda das terras apos serem ~fetuados os m~ 

lhoramentos iJropostos. o -crescim~mt..CJ da cidade, a peque-

na capacj dade de in-.;-estimentos dE, Prefeitura e a_ dispon;:;. 

bilidac: u de capitais gerados po Lo café foram as causa 3 

· princ'ip:lis qne i:nduziram a concepção do p}:'"ojeto. 

O plano consist.:.0 na ac~rtura de .3 -grandes aveni. 

das que e.e cruzavam na altu~a·-das atuais Av. Ipiranga e 

Rio Branco e projetadas nos moldes renascentistas dos 

grandes eixos monumentais valorizarid6 os pontos focais 

. t d. f t . • ( 27 ) o • d d t com monumen os e e ::1. ::Lc::Los, com as aven::L as ~en o r~ 

tadas "à semelhança do que existe nos grandes 'Boule-

vards' de Paris e de outras cidades da Europa e América," 

valorizando os edificios suntuosos e sendo destinada ' a 

praça onde as tr~s avenidas se cruzariam "um 

monumento alusivo à cidade de São Paulo". ( 2B) 

-majestoso 

(26) Conde Prates, Plínio da Silva Prado, José Paulino No 
gueira, José Martiniano Rodrigues Alves, Francisco 
de ~aula Ramos de Azevedb, Arnaldo Vi~ira de Carva
lho, Nicolau de Souza QueirÓs., Barão ·de Bocaina, Ale 
xandre de Albuquerque, Horáci·o Belfort Sabino e Syl 
vio de Campos. 

[27) O autor do projeto havia -·percorridó na Itália anos 
antes, -em viagem de estudo .sobre. o ·renascimento i ta 
liano. 

{28) ·Os _Melhoramento de São· Paulo. Revi~ta de Engenharia 
São P~ulo, ~ (2l~ .37-45, jul./1911. p. 38. 

·- -( 
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':Os autores do empreendimento soliçi tavam do go- : 

verno estadual, entre outros itens: 

"a) direito de desapropriaç~o dos pr~dios e ter 

renos numa faixa de largura de cerca de 80 m pàra cada 1~ 

do do eixo de cada avenida, com direito de revenda com 

alienaç~o ~~s que nao necessitas~~m para as ·. constr~ç~e~ 

ou rec~~struç~es ••• 

bY concessio exclusiY~ para o estabelecimento 

de uma ~u mais linha~ de ~nibus-autom~ve~s, com carreiras 

e passagen~ reduzidai: ~ _-,ervinc.;:. as aveni~as e seus pro lo:~~ 

game~tos c as vias p~blicas com as quai~ se l~gassem o~ 

viessem a se ligar; 

c) construç~o e prolongamento por conta do go-

verno, da rede de esgotos, canalizaç~o de água e de ilumi 

naçao nas avenidas e praça, logo que estivessem nivela-

dos os respectivos leitos e antes da realização do calça-

mento, afim de se evitarem subseqüentes desmanchos e es 

.tragos; 

d) garantia de juros de 5 por ~ento por 10 anos 

sobre 40.000:000$000, correspondente à quarta parte do ca 

pital de 160.000:000$00, orçado como·necessá~io para a 

1 . - d d. t 11(29) rea 1zaçao o empreen 1men o •••. · 

•. 
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As avenidas, embora se propusessem melhorar e f.!\· 

cil~tar as ligaç~es entre o teatro municipal e as esta-

çõe~ :ferroviárias, entre a praça Antonio Prado e o Bom 

Retiro e entre o viaduto Santa Efig;nia e o largo do Arou 

.che, .Sequer póssuiam ·. continuidade na área cen 

tral e, f:;mbora estivesse previ,sto c set:. prolongamento P.!!, 

ra as ár~as perif~ricas, nio tinham por objetivo resolve~ 

o trá.:ft-1;~.0 urbano. Não havia no er~-tudo nenhuma proposta p~ 

ra 'melhorar a circulaçio no triângulo 9ue já apresenta·;.·r:\ 

-sinai~ de ~ongestionamento; Pre~endiam, ant~s, transfor-

mar ~ Bair~o de Santa L:fig;nia, ~strategicamente colo c~ 

do entre o triângulo central e os.bairros de Campos Eli-

v ' 1 B H. · · ' 1 · ( JO ) ' seos, 1. a uarque e 1.g1.enopo J.S em uma nova area 

~entral expandindo as atividades comerciais e de ser~iços 

para as margens da's novas avenidas. Para isso eram minu 

ciosos em descrever os usos destas: 

"'rodos o.s prédios seriam construidos_ 4.~ dois ou 

mais pavimentos e obedeéeriam aos modernos estylos arqu.!_ 

tet~nicos, tendo pre:fer;ncia os de suntuosa :fachada e os 

que se destinassem a grandes estabelecimentos comerciais 

·ou outra importante aplicação. 

. . . 
Os requerentes se propunbam reservar nos pontos 

c-Convenientes terrenos'. com a super:ficie que :fos'se julgada 

~necessária, para os seguintes fins: um para o paço do Con 

-{JO) Bairros escolhidos para a r~sidência das elites, t:: 
cla~ses m~dias altas. 
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gresso F.~3,tadual, outro para o Palácio do Governo, outro P.!!.~ 

ra a nova e grande Catedral da arquidiocese, outro part:. 

qualquer edificação de interesse municipal e outro para o 

edificio dos Correios-e Telégrafos, caso os respectivos 

poderes deles quizessem se utilizar para as mencionadas 

construções. 

·os requerentes, empresa ou companhia, constru:L-

. f 
riam dei;de logo, nos pontos ·rnaj;~ acess~veis das avenidan 1 

prédi~s destinados a estabelecimentos comerciais de prim•.~.i 

ra ordem, hotel, edii'.! (.; ~ 0 Slpropz-iauo a um café moderno, 

condigno da capital do imporinnte E;stadi:J, o maior prod~tc.:-

de café do mundo, vasto armazém sistema "Au Bon Marché", 

e outros prédios servindo a diferentes destinos, tec., ten 

do em vista a n~essidade de expansão do centro urbano e 

especial~ente a maior comodidade e conforto para o pÚbli 

co, n(Jl) .... 

·Se considerarmos as dimensões da cidade da época, 

o empreendimento possuía condições para alterar radicalme!!. 

te a sua estrutura urbana, transformando um bairro, · onde 

proliferavam cortiços, em um novo.centio urbano, ao gosto 

das elites de então~ (Ver mapa com o projeto). 

O investimento de ~randes· capitais em especulação 

imobiliária não era novidade: 

(Jl) Os Melhoramento de São Paulo• Revista de Engenharia. 
São Paulo, l (2): 37-45, jul. ~1~9~1~1~.~p~.-3~8~.----~~~~~ 
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nos capitais paulistas conservaram-se tÍmidos por 

muitos anos e só apareciam quando garantidos por boas hi 

potecas a juro~ elevadÍssimos, ao depois arriscaram-se 

nas empresas de estradas de ferro enquarito foi 

·fazê-lo com vantagem. 

. ! 
possJ.vel· 

c~~ efeito diminuindo a construção de vias fér-

reas de i.A e 2& ordem, ao mesmo tempo que algumas das ell'. 

-· presas ~ongeneres reduziam os ~~·1us dividendos (exceção 

feita da S<:ln Paulo Rail.way e da :Paulista)· ou mostrava:ú 

ter de reó-!.lzl-los no .tu-.·'.7''~, dJ.:-,inuiu necessariament(! o 

-·emprego de <i.inheiro em açoes .:!e estradas de ferro. .Mas 

prevendo a extinção da escravidão e, co~sequentemente, a 

depreciação das propriedades agrÍcolas e temendo a baixa 

de.todo o titulo particular ou pÚblico, em -·conseqüência 

de acontecimentos polÍticos que poderiam surgir a todo 

momento, os capitais paulistas atiraram-se então sobre os 

prédios e os terrenos da Paulicéa."(J 2 ) 

Ao -contrário dos empreendimentos i.mobiliários da 
, 

-epoca que se ~estinavam a criar novos loteamentos, expa!!_ 
, 

dindo a area urbana, o plano de Alexandre.Albuquerque foi 

o primeiro que visava uma reurbanização do centro. Esse 

projeto pretendia alterar a config~ração dos valores imo 

( J.2) Henrique Raffard - Algun-s dias na Paulicéia ·- Revis 
ta Trimestral do Instituto HistÓrico e Geográfic;
~Brasileiro. Vol. ~5 (1982) II p~g. ·171 citado em 
Langembuch, J. R. Estruturação da· Grande São .Paulo. 
P• 83. 

•. 
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bili~rios existentes, ou seja,. o Bairro de Santa Efig~ni•0 

se transformaria em ~rea central com grande valoriza:ção 

decorrente. O projeto teve o cuidado de não avançar no 

centro urbano do triângulo "por respeito· ao passado como 

também pelo colossal disp~ndi.o· de capitais em virtude do 

alto val--.Jr d~ propriedade. 11 ( 3 3) 

, J~ h~via, ·portanto, 
A 

cons-ciencia de que o val,,·r 

do sol.•H urbano não é algo dado mliS é fundamentalmente o· . .!!_ 

do pois u acessibilidade e outros elem~ntos de valori2.a 

;i~ são produzidos e não devam ser con~iderados como ~ma 

vari~vel independente e determinante do desenvolvimento 

urbano. 

"A idéia de fator escasso de produção ~ alheia 

ao espaço urbano, a estrutura urbana é, em si, um produ-

to, algo que condiciona a produçãq, mas que pode pote~ 

' - fJq) cialmente reproduzir-se atraves da produçao."' 

· Simultaneamente ao Plano de Alexandre Albuque.!:_ 

que, estava em andamento outro projeto, dos engenheiros 

Victor da Silva Freire e Eugenio Guilhem, diretor e vice-

-diretor de Obras ·Municipais. Este projeto foi encaminha 
. -

do por Antonio Prad'o, ao deixar· a .Prefeitura, ao governo 

do Estado_que estava "autorizado a dispender 10 mil ·con 

(JJ) Os Melhoramentos de São Paulo. Revista de Engenha
~· São Paulo,.!. (2): 37-q5, jul. 1911. p.J8. 

(Jq) CUNHA, Paulo V. & SMOLKA, Martin O. ~ Notas critica~ 
sobre ;a relacão renda e uso do solo. São Paulo,l978, 
(x.erox) p. 

. ... · -~ -·· ··-···· ·--·--. --··· ---····--·--~~-----~· 
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, . ,(35.) E .&' • 
:tos de re~s nesses melhoramentos., . m seguida .~.o~ 

realizada ainda outro, de autoria do Eng. Samuel das Ne-

·ves, funcionário do governo do Estado. 

Estes dois projetos pos.sui.am caracteristicas mui 

·to semelhantes: visavam desafogar·. o tri~ngulo ·central com · 

o alargamento das ruas perimetrais· ,..~ ligar a col;na cen-

tral com as áreas. ocupadas no ou.tro lado do AnhagabaÚ a 

:.ravés do um parque pÚblico. 

Ambos tinham como objet:~ <,ro princiJ..~l ·resolver 

-os problet..'la.s de circulação na· área central, a solu~~;_, re 

sidia em c::;:-i~r um anel viário com obras de alargamento ·:'fas 

Ruas Boa Vista e Libero Badaró. A área central começou a 

apresentar os primeiros problemas de·· congestionamento com 

. , . . . (J6) 
o aparec~mento dos automove~s e bondes: 

"As ruas da cidade tornavam-se. cada vez mais es 

A f 
treitas para o constante transito de ve~culos e foram, en 

tão, aprovadas pelo Prefeito Raymundo Duprat em 
. . . 07/02/ 

1912, o ato 446, determinando que "na rua do Carmo, entre 

a rua Floriano Peixoto e a travessa da Sé todos os vei.cu 

los ~Ó trafeguem na mesma direção ~os bondes 

"COS.n(J7 ) 

Eüétri-

(35) Os Melhoramentos de São Paulo. Revista de En~enha-
.ria. São Paulo, ~· (2): 37-45~ jul./1911. p.40 • 

. (J6) O nÚmero de automÓ~eis cresce rapidamente: e~ 1901 
·-exi.-stiam apenas 4 vei.cu1osc;·,_~em 1909: 145 e, -em 1912: 
"'"938. 

-(J7) STIE:" .... , :wa1CÍemar C.- HistÓri~ dos transportes coleti 
·--vos em S. Paulo. São Paulo, Me Graw-Hill do · Brasil, 
1978 - p.l5. . 

.... ·-··----..,..-------·~--~ .. -- -------- .-. ·-
.. 
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O vale do AnhagabaÚ seria saneado e, com alguma~·, 

desapropriações, transformado em um parque que se estend!!_ 

ria·da Rua Formosa at~ a Rua Libero Badar~ e do Largo dos 

Piques at~ a Av. São João. 

As diferenças entre os doi~ projetos se resumiam 

a dois pontos principais: 

~- O projeto Freire-Guilhem propunha um 32 viacn.-

to(JB) ~~bre o AnhagabaÚ pela Rua São João enquanto 

,.• de ~.:"~mue] di'-S ::'!~ves propunha, al~m deste,· um 42 ligando 

o Lgrgo Sàc .t:·rt~.nci sco .;;om a rua 7 de· Abril. O projeto 

Freire-Guilhem propunha tamb~m a 1igação entre a rua Lib!!_ 

ro BadarÓ com a Brigad~iro Luis Antonio pela rua Santo 

Amaro, ~nquanto que o de.Samuel das Neves prolongava a 

Brigadeiro Luis Antonio a:t~ a rua da Quitanda (ver mapas 

anexos). 

Apesar das semelhanças, o~projeto do Governo foi 

incisivamente criticado por Victor Freire, em confer~ncia 

proferida no Gr~mio Polit~cnico em- 15/02/1911(J9 ), mos-

trando certo _conflito entre Órgãos do poder pÚblico e a 

dificuldade para se obter um consenso entre os planos e 

id~ias. 

(J8) Existiam, então, o Viaduto do Chá e o Santa Efig~nia. 

(J9) FREIRE, Victor da Silva~ Melhoramentos de São Paulo. 
Revista Polvtecnica São Pau~?' (JJ): .91-145, fev. 
/mar. 1911. 

•. 
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•As concepçoes urbani.sticas de Victor Freire se 

aproximavam das que iriam compor, anos mais tarde o Pl,!!_ 

no de Avenidas de Prestes Maia e U1hÔa Cintra, Consis-

tiam, si·mplificando, em dotar.. a cidade de avenidas r a 

diais que partiriam do anel central para os bairros pe-

riféricos. ~·~ão se procurava uma transformação mais rad,i 

cal da ~strutura ·urbana existente, como pretendia Ale 

~andre Albu~uerque, mas apenas ~onservar e corrigir o 

existen~~ 1 resolV€3dc seus problemas mai~ imed~atos: 

n, •• As arttri .. ~ que c,:-t São Faulo servem o ac.e~ 

so ao centro teriam, pois, av9nas que s•r alargadas e 

corrigidas - conservando-se-lhes, poré~, e~ ~eral, a for 

ma primitiva - segundo um plano organizado de ·antemão 
11 

e estudado de conjunto~ (40) 

A comparaçao entre o plano de Alexandre de Al-

buq.uerquer e o da Prefeitura, que terminou por ser im-

.plantado (com alterações), mostra. claramente duas post!!_ 

ras bastante divergentes: enquanto o primeiro se prop!!_ 

nha a um grande empreendimento, ~apaz de alterar signifi 

tivàmente a estrutura ti~bana, o segundo -consistia em in 

tervenções menore~ ~ue reforçariam a ~re~ ~entral j~ con 

figurada. O projeto da Prefeitura· estava orçado em 

lJ.?00:000$00 sendo que destes, ~.2.·000:Ó00$00 apenas em 

(40) FREIRE, Victor da Silva. Melhorf\ml'mtos de .3ão Pau
lo. São Paulo, Revista Polvtecnica (JJ): ·91-145, 

·fev .. /ntar. 1911 p. 101. 

•. 
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desapropriações, enquanto que o de Alexandre Albuquerque ., 

estava orçado em 160.000:000$00 (12 vezes mais!) dos 

quais 40.000:000$00 era solicitado·- como empréstimo ao g.2, 

verno estadual. 

Apee~r do menor custo do projeto Freir~-Guilhem1 

a Prefeit~ca n~o possuia condiç~as financeiras para exe 

cutá-ln: 

"Para a execuçao de s'"'l plano a Prefeitura ju_!. 

gava esnen~ial a vota0~o de uma lei de desapropriaç~o, ~ 

náloga a que foi concedi~a pelo Congresso Fe~eral para 

os melhoramentos do Rio - e também o auxilio pecuniário 

do governo estadual, por isso que os me~os de que dis-

poe a Municipalidade sao insuficientes para a realizaç~o 

do·s melhoramentos projetados em um lapso de tempp 

vel ••• u< 4l) 

, 
r azo~ 

60. 

A existência de dois planos.distintos criou um .. , . 

impasse.de diflcil soluç~o, principalmente·pelo fato de 

·estarem envolvidos dois nlveis de.poder aut~nomos: o mu 

niclpio e o estado. Para resolver o problema, o 
. . 

de Duprat chamou o arquiteto Bouvard ·para, com sua ~XP!:_ ~ · · · ·• 

riencia na administraç~o de Paris, ser um árbitro comp!:_ 

tente da quest~o. O ar qui teto Bouvard ·entregou um relató 

. <42 > f . t ' h d d . . d r1o ao pre e1 o acompan a o e um p~ograma e açao 

(41) Os Melhoramentos de Sio Paulo. Revista de En~enha 
ria. S~o Paulo, .!. (2): 37-45, jul. 1911. p.4o. 

(42) O relatÓrio completo segue em anexo. 

•. 



que consistia em: 

"1':! Planta geral da cidade com indicações pr,2; 

postas no presente e no futuro; 

20 Planta do conjunto de modificações previ~ 

tas no centro da cidade; 

3g Projeto do prolongamen~o da Rua Dom José 

de Barrod, de maneira a formar u~a artéria d~ grande cir 

culação e uma entrada condigna í1o centro, partindo dn: 

si tn.ação atual das estações fer:t~ovi~rias; 

40 Planta das alteraç~~s a realiz~r ~a par+e 

da cidade, compreendida entre· é!S Ruas L{bero Badar0 e 

Formosa; 

50· Variante da mesma, considerando o possibi 

lidade da construção de dois corpos de edificação simé-

tricos e de estilo adequa~o, na orla do parque; 

60 Projeto de um parque, a ser criado na Vár 

zea do Carmo; 

70 Variante do mesmo,. tendo em vista a ali~ 

naçao de uma parte dos terrenos."( 4J) 

Bouvard projetou os Parques do AnhagabaÚ e da 

Varzea do Ca~mo (atual Parque D.Pedro), e principalmen -

te_, soube harmonizar os diversos interesses divergentes: 

como, por e~emplo, com.relação à ocupação do lado· lmpar 

~da·Rua Libero Badarb: 

{4J) Os Melhora~entos de São Paulo. Revista de Engenha
~· São Paulo, 1. (2): 37-45, ju1. 1911. p.42 • 

• 
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"pretendiam uns que se eliminassem por completo 

as edific.ações nesse lado, estabelecendo-se um extenso 

belvedere; optavam outros pela construção.de grandes edj. 

-L~ cios em t_o~o esse lado ímpar. O Sr. Bouvard dava pref!:., 
... 

rencia <:.~ primeiro alvitre, mas atendendo a outros aspe.s_ 

tos da q'JeEtão propos uma solução conc:i.liatÓria, que foi 

aceita cc;m aplausos: -Nem tudo belvedere, nem tudo pali 

cios~ un·pouc~ de cada·um. E o governo e a prefeitura a 

c-ordarati\ em que se construíssem dois· grandes edifÍ.cios.,., 

deixa::-·:io ~nt-::·"' si um espaço abe.r:to de 29 m, · onde se fará 

um ·cerraço ~é:n<-!0 para o parque. a ser construido no Anha 

b 
, ., (44) 

ga au. • 

Cedendo às conveniências dos proprietá_rios, a 

Prefeitura transforma o Parque do AnhagabaÚ no jardim 

dos Palacetes Prates (ver foto). Este fato mostra que, 

desde o seu inicio, o urbanismo ~m São Paulo teve que se 

moldar aos interesses do poder econ~mico •. os dois pala-

~etes construidos foram destinados a lojas, restaurantes 

·e escritÓrios, depois foram ocupados pela Prefeitura e.. 

hoje deram lugar a dois grandes edifÍ.cios de escritÓrios 

com 33 pavimentos. 

-Os técnicos envolvidos também tiveram seus inte 

·Tesses defendidos: o projeto de melhoramentos •rserá de-

·senvolvido pelos serviços municipais;- o -diretor das- o-

(44) Melhoramentos de São Paulo. Revista de Engenharia. 
São Paulo, ~ (4): 97, set. 19ll. p.97 • 

.. 
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bras da Prefeitura o Sr. V. da Si~Yà rreire, possue, a-

li~s, toda a compet~ncia desej~vel.para levar a efeito 

. t t b " ( 45 ) S 1 . ...:~· N a 1mpor an e ora... . amue ~as eves, por sua vez, 

ficava com o projeto dos Palacetes a serem implantados 

no ParquE'. 

A análise de documentos d~ epoca sugP-re·a hipÓ 

t~se que o plano das "grandes avr~nida.s" não conseguiu' 

respaldo politico para sua viabilização, o que levou 

elaboração dos projetos da Prefe:i.t~•:-a ~ do (.,..,'\·:~rno aca-· 

bando n questão por se resolver com a intervenção c,.·. ar 

quiteto Buuvard que não se limitcu·àposição de árb:.:..-

tro, mas acabou por realizar um novo plano procurando a 

tender aos diversos interesses que se colocavam enqua.!!. 

to forças politicas. 

·o p·larto de Bouvard foi implantado gradualmente 

fazendo parte de um conjunto mais amplo de intervençÕes 

que se destinavam a tornar a cidade de São Paulo (ou me-

lhor a sua ~rea central) em um local aprazivel que con 

ferisse dignidade e distinção ~s elites locais (arist.Q_ 

cracia cafeeira). 

(45) Melhoramentos de São Paulo. Revista de Engenharia. 
São Paulo, .!. (2):37-45, jul •. 1911. p.42. ' 
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O Jardim América e a Cia. City 

Simultaneamente às obras de embelezamento ocorre 

.um processo de especialização e estruturação. do espaço ur 

bano. As elites definem sua área de mora-dia, ocupando o 

setor sudoeste da cidade. Enquanto os bairros populares 

foram fortemente induzidos pelo flistema de transporte, em 

· , 1 .F · ( 46 ) b · d 1 · t f espec~a.t. pe a. errov~a, os -tt~rros e e ~ e oram r·rJ 

sultt.td•)S de realizaçõe~ urbani.sticas como o Jardim Eul'·:>

pa, criado pela Cia. City. A. org:1nização destes empreen<\_-~ 

""H~ntos :roi intima:nente ligada f..s obras de embelezamento e 

refl~te o mesmo ide~rio e concep~Ões. Procuraremos mos-

trar que a formação destes bairros consolidou a segrega 

ção espa~ial das classes sociais e que este processo foi 

previamente planejado. 

Até o .f..inal do ___ s.éculo XIX .a cidade nao possui e. 

dimensões que permitissêm a especializaç~o no uso do so-

lo, porém, com o cresci~ento há um continuo processo de 

distinç~o e segregação: 

""As residências dos homens abastados e da classe 

média localizam-se no prÓprio tri~ngulo, de mistura com 

as casas de comércio e as pequenas oficinas. Sobretudo a 

partir da década d~ 1880/90, porém, in~ciou~se a diversi 

ficação de funções e o ·aprimoramento do lado do velho cen 

(46) Ver a respeito LANGENBUCH, J.A ·Estruturação da 
Grande São Paulo. 
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, . 
tro, de bairros operar~os e de b.:drlros residenciais fi-

nos. 11 ( 47 ) 

A área urbanizada se expandiu acompanhando o 

·crescimento demográfico. O tri;ngulo central se tornou 

insuficiente e as resid~ncias se expandiram sob~e as zo-

nas rurais contiguas, gerando novo~ ~airros e especiali-

zando o ~~ntro nas atividades co~erciais e de serviço. ~~ 

sa expansão fisica se deu em vá~~ ias direções, porém c,, n 

algumas peculiaridades que, de for-ma incipi-:-nte, caracte-· 

riza~am a estrutura urbana atual. A$ classes d~ ~~inr rb~ 

da ocupax é1m o morro do Chá (arruado em 1879) e em es~e-

cial Campos :Eaiseos. Este loteamento iniciou a segregação 
, 

soci.al do espaço urbano, localizando a aristocracia. em a-

reas especificas. Campos Eliseos·foi o primeiro de uma 

série de bairros de luxo, ·sendo sucedido pelo de Higienó 

polis, Av •. Paulista e pelos bairros-jardins. 

Com estes bairros surgi~ uma nova tipologia de 

habitação: .a da resid~ncia unifamiliar isolada em lotes 

generosos, com recuos de todos os lados destinados aos 

jardins privativos. Esse novo padrão substituia a antiga 

configuração urbana dos sobrados encostados entre·si e a 

brindo diretamente para a rua. Essa tipologià . horizontal 

agravou o processo de expansão .da 'área urbanizada . contri 

(47) OTTONI, Dacio A.B. - São Paulo, Rio de Janeiro Séc. 
XIX - XX. São Paulo, FAU USP, 1973. p. 24. 
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buindo p·~ra a redução da densidade' urbana. Em 1919, a quj!, 

se inexistência de edificios.altos chegou a alarmar um 

visitante europeu: 

"Quando da minha chegada a São Paulo,·uma coisa, 

entre mil outras me impressionou particularmente: a ime~ 

sa extensão da cidade - um quoci.;~ute excessivo de quil~: 

metros quadrados para uma população de 550 mil habitan-

tes. E se se considera o tempo que ~ preciso para ir do 

norte a-:; sul, de leste a oeste <la cidade·fica-se simple~ 

mente estu~efato - s.:.b! -:tudo ~.:em Lcndcs ~.:.~e param a cad?. 

40 m ••• 

Nos quarteirões vizinhos ao centro não devia e-

xistir uma só casa com menos de 5 ou 6 andares, no 

"(48) mo. 

t • 
m~nl:_ 

Além da nova tipologia das habitações. finas, os 

novos bairros definiram um ~spaço urbano para as elites 

que se ~an~ém até hoje, caracterizand~ com o loteamento 

·da· Av. Pa4lista e dos bairros do Jardim América e Jardim 

Europ~ o setor sudoeste como a área nobre da cidade. 

A Av. Paulista foi construida por Joaquim Eugê-

nio de Lima e inaugurada em 8 de dezembro de 1891. Contj!, 

va com rede de água e esgoto, iluminaÇão e piso macadam~ 

zado com pedregulhos br'ancos. Em 1908, 9 Prefeito Antonio 

(48) Conde Rochaid de tesrouam. A cidade de São Paulo 
vista por um parisiense. O Estadinho, 18 de Dezembro 
de 1919. 



Prado fez novo calçamento, alargou_· os passeios e arbori- J o.;.: ' 

zou a avenida com ligustruns e ip~s. Devido ~ sua situa 

- • t t. . . 1 . d ( 49 ) . d 1 .&' • çao pa1sag1s 1ca pr1v1 eg1a a a aven1 a ogo L01 es ~ 

colhida como local de moradia das familias ricas, ini-

cialmente de fazendeiros do caf~ e, depois da crise de 

29, de imigrantes enriquecidos com ~ industrialização,co 

mo os Matarazzo, os M~dice, os Calfat, entre outros • 

. 
As ruas paralelas a majestosa avenida como ~~ 

Alameda Santos, receberam residências menos importantes 

0 ~tuavo~ como vias de apoio recebendo o tr~nsito · de 

"serv}.ço" e reservando a avenida ~'Jara as grandes soleni-· '"''· 

dades, as paradas militares e desfiles carnavalescos. 

"A Alameda Santos, vizinha pobre da Paulista, 

herdava tudo aquilo que pudesse comprometer o conforto e 

enterros, salvo raras exceções, ·jamais ··passavam pela- Avf!.. 

nida Paulista. Eram desviados para a Alameda Santos, ne 

la desfilavam todos os cotejos f~nebres ~ue se dirigiram 

ao Cemit~rio do Araçá, -nao muito distante dali~ Rodas de 

carroças e p~tas _de burros jamais•tocaram"no bem cuidado 

calçamento da Paulista. Tudo pela Alameda Santos! Nem as 

carrocinhas de entrega do pão, nem os burros da entrega 

do leite,.com.seus enormes latões pendurados em canga-

lhas, um de cada lado, passando pela manhã muito cedo, 

Coiocada no estrat~gico espigão que separa a bacia c~~ 
do Rio.Pinheiros da bacia do Rio Tietê, permitindo 
visnais para os dois vales. ~--



tinham permissão de transitar pelá Avenida."(SO) 

, 
Logo apos a Av. Paulista foram l.otea.dps os bai.!:, 

ros do Jardim Paulista ·e V. Amériea, ocupando-uma vasta 

área entre a Al. Santos, R. Estados Unidos, Av. Rebou,ças 

e Av. Br:i.gadeiro Luis Antonio. 

"Próximo à Brigadeiro Lui-:. Antonio, os ·herdei-

ros das familias Pamplona e Paim promoveram o arruamento-

de suas propriedades, bastante \alorizadas, pois limit~ 

.{ 

vam-se · com as alamedas. Mantendo a trE:.dição, c·.stas rua r:~ 

receberam também nomes de cidades do Estado dê S&o Pau-

lo, o que provavelmente deu ao bairro o nome de Jar~~m 

Paulista ••• 

Em 1910 Horácio Sabino(Sl) organizou uma Socie 

dade An~nima, denominada Companhia Edificadora de Villa 

América, ••• Esta ·companhia pr()cedeu ao· arruamento e ven 

d~ de lotes da área compreendida entre Alameda Santos e 

Rua Estados Unidos, entre Padre·João Manuel e Avenida Re 

(52) bouças." 

Nestes bairros, como nas imediações da Av. Pau 

lista não houve Um~ homogeneidade de classe social e pe 

-padrÕes arquitetÔnicos, as mansões e palacetes conviviam 

(50) 'GARRAI, Zélia. An'arquistas; graças a Deus P~ 4 3 in 
REALE, Ebe. Brás, Pinheiros, Jardins. p, 110 

(51) Horácio Sabino, fez parte ~~ 1909 do grupo dé em~ 
presários ~ue propÔs a construção do projeto de me 
1hor3mentos de Alexandre Al'tuquerque. 

(52) REALE, Ebe. Brás, Pinheiros, Jardins: três -bairros, 
trêf mundos. São Paulo, Pioneira/EDUSP, 1982 p.l28. 
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com r,esid~ncias menores, em lotes' exi.guos, como os sobr~ 

dinhos geminados e outras tipologias de cl·asses menos a 

bastadas. 

"Esses sobradinhos, com pequenos jardins na 

f'rente, e geralmente sem passagem lateràl, tinham duas 

pequenas s~las, um reduzido quin~al, dois ou tr~s quar-

tos e u~ banheiro. Representavam a suprema aspiraçio das 

f'am:lli e.s de-· classe média, a prc cura de "status 11 ~53). 

A falta d~ p~dr~es urbanisticos definidos e ~ 

inexi5t~n~ia de limitaçó~~ cont~atuais ao desdobro áos 

lotes ou ~~ alteraç~es no uso e ocupaçio dos mesmos f~z 

com que estes bairros se tornassem mais diversificados • 

Nas Ruas Pamplona e Augusta se desenvolveu o comércio e, 

em toda a ~rea surgiram, apbs a década de 50, edificios 

de_apartamentos ~ escr~tbrios. 

Padr~es mais sofisticados de urbanismo foram 

adotados um pouco mais tarde, em 1915, com a urbanizaçio 

do J. América feito pela Companhia City em CQhseqU~ncia 

dos planos de embelezamento da ~rea central. O arquiteto 

Bouvard quando de sua estada em São Paulo percebeu a po~ 

sibilidade de elevados lucros com_grandes empreendimen-

tos imobili~rios 

"Bouvard redigiu um relatbri~ dando conta, cu 

riosamente, da necessidade de praças pÚblicas, jardins e 

(SJ) REALE., Ebe. Br~s, Pinheiros, Jardins .• p. lJl. 



parques ~'\bundant es para São Paulo do futuro~ . Contactou h.2, 

mens de negÓcio no Brasil e na França, apÓs o seu regre~ 

so, chamando a atenção dos capitalistas para o grande· ne 

gÓcio que representava a aquisição de propriedades nas 

~reas rurais ±mediatamente ao redor o n~cleo ocupado, em 

ritmo de r~pida expansão. O emprns~rio belga E. Fontain.e 

de Lav~Jeye adquiriu, então, doze milh~es de metros qu~

drados a sul e a oeste da Av. Eciuli~ta ••• n<5 4 ) 

A::.ém de Bo'-'V•:>rd e Lave
1
l€ye, a Companhia 

pessoas como Hor~cio Sabi~~· e Ci~~~n~t~ Brag~,(55) 

reur. :.u 

que 

possuíam a Companhia Edificadcra Vila América, cujo acer

vo foi incorporado ~ Cia. City. Estes nomes permitem iden 

tificar dois elementos importantes para que se possa com 

p~eender os empreendimentos da Cia. City: de um lado faci 

.momento e por outro.homens de n~g~cios com larga visão, -

capazes de perceber netessidades potenciais de segmentos 

do mercado não atendidas pelos demais loteamen~os que se 

proliferavam ao redor da cidade. 

A sociedade contrata os ingleses Barry Parker e 

Raymond Unwin para a elaboração do Jardim América, nas ~-

reas adquiridas de Laveleye. Este·s urbanistas haviam pl.!!_ 

(54) São Paulo, Prefeitura - IDART - Jardim América, sub
sÍdios para o estudo do Bairro do Jardim Am~rica. S. 
Paulo, 1980. (xerox) p.7J. 

(55) Que c.ompunha o grupo de empres~rios que se propoz .\ 
realizar o ~rojeto de Alexandre Albuque~que (1909). 

I . 
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nejado a·cidade~jardim de Letchworth e o bairro-jardim 

Hampstead Garden, na Inglaterra. Barry Parker realizou 

também o projeto do Parque Paulista (Trianon e Siquei 

ra Campos) contratado pela Prefeitura· em 1918 •. 

ConcP.bida originalmente com o objetivo de eli 

minar a e~;;(:culação imobiliária, as idéias da cidade-

-jardim "Viriam, paradoxalmente :.4 atender aos interes 

ses de lucro do capital fundiár~o. O Jardim América 

foi lan~. ::1t~,., em 191:5 e~ embora os lotes fossem rapid!a. 

mente vendidos, a sua oc0~~ç~o ~3 deu mais ta~de, na 

década de 30, e coincidiu com a abertura .da Av. 9 de 

Julho, a primeira avenida radial da cidade. Esse sin-

cronismo entre a obra pÚblica e a ocupaç~o dos bairros 

loteados pela Cia. City voltaria a ocorrer com o lote!a. 

mento do PacaembÚ, feito simultaneamente com a constr.!:!_ 

ç~o da·avenida. 

·Embora seja uma contrafaç~o, o Jardim América 

inaugurou um novo padrão de qualidade paisagistica: as 

ruas com um desenho sinuoso eram imprÓprias para o t~á 

fego de passagem e gara~tiam a pri~éci~~d~ da moradia; 

o acesso ao centro e outras áreas era feit6. pela Rua 

Augusta, e Av. Brasil que seccionavam 6 bairo em qua-

tro setores. 

,. 
Os lotes de grandes dimen~~es e as exi~encias 

de recuos ~ue a companhia fazia obri~avam a ~doç~o de 

resid~ncias isoladas, liberando á~eas para·jardins aos 

• 
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quais se somava a arborização dau ruas, e as praças inte.!:_ 

nas no "miolo" da quadra. A rua deveria t'un.::ionar como um 

acesso de serviço ficando as habitaçÕes voltádas para a . . 

praça interna. ( 56 ) Desse modo, o loteamento dispunha de 

-extensas ~'reas verdes criando _uma hierarquia entre os ~.!!. 

paços pÚhlicos e os privados. 

A Cia, Ci ty nao realizrY.J. ap~nas um loteamentc., 

mas deu ·~ma imagem para a cidact~, mais do que um lote a 

companhia vendeu um s::lmbolo de 11 t;t'='+.u~" e cUs-~inção, l1 

seu Mérito foi perceber que havia e1&1 São Paulo n.:F apená·:-: 

um mercado para moradias, mas para um novo padrão de l~abi 

tar. 

"0 sonho hawardiano de uma sociedade cooperativa 

interclasses não foi possfvel. A burguesia se 

dos espaços belos criados pelos arquitetos ' e al. 

apropriou 

isolou-

-se dos males da cidade industrial. Desta forma, resolve!_! 

-se a questão de convivencia com a cidade que sempre a i!!:. 

comodou, desde os primeiros anos de Revolução Indus-

t . 1 11(57) r1.a • 

Desde o -;in::lcio a City tomou diversos cuidados p~ 

. f . 

ra preservar o- n alto n1. vel 11 do ·empreendimento chegando a· 

(~6)~Por~m, a ocupação do lote se deu em moldes conVencio 
n_ais com a tradicional ed:icula ocupando os fundos o 
que tornou as praças internas total~ente ~núteis e, 

·por volta de 1930, a City 16teia .estes espaços. 

(57) São Paulo, -Prefeitura - IDART. Jardim América; sub
-- s::ldL--, s para o estudo do bai.: r o do J 0 rd im América 

das origens à atualidade 1750 a 1978. São Paulo,1980 
-.(xerox) p. 58. 
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construir algumas residências, et:d:ahelecendo ·critérios ri· tn;: :. ~" · 

gorosos dll recuos e taxa de ocupa1;io máxima e mantendo (' "' 

fiscais para evitar construç~es irregular~s. 

A inexistência de lei municipal que protegesse 

os bairro~~ de elite levou à criação pela companhia de uma 

legislaç~o pr~pria que proibiu con~lruç~es de ~abi taçã(J 

coletiva, comércio, oficinas ou ind~strias nem mesmo col~ 

gios eram permitidos. Desse modo as .elites se· isolaram "e 

evitaram a livre competição pelo ~eu espaç0. Para o resto 

da cidade a lei da oferta e procurM continuou valent1·-;. 

mas nos bairros-jardins nenhum outro tipo de uso do xolo 

pode se iust~lar, mesmo que estivesse disposto a pagar 

seu alto valor. Tal legislação minuciosa permitiu que es 

tes bairros conservassem até hoj~ suas caracterfsticas o-

riginais •. 

Em 1941, o prefeito Prestes Maia regulamentou, -

com o decreto-lei n2 99, o padrão urbanisticó do J. Améri: · · · 

ca. Este decreto teve caracterfsticas de uma lei de zone~ 

mento, embora restrita a esta área especial, {ixando limi· 

taç~es ao parcelamento, uso e ocupação dos lotes: 

"Art. 22 - S~ serão permitidas construç~es ou 

reconstr~ç~es de habitaç~es particulares ~esiden

ciaÍ.s· ( ••• ), uma para cada lot~, sendo vedada a constru 

ção ou instalação de habitações c.oletivas, colégios, hoJ! 

pitais, hotéis, pensões, clubes e qualquer ramo de ind~s 

tria ou cumércio. 

• 
( ' 
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Art. JO - A -edificação principal não terá mait~', 

de dóis pavimentos, não podendo o andar térreo ocupar 

rea maior do que um quarto da superficie do terreno ••• 

Em relação ao alinhamento da via 
, 

p~ 

blica a edificação principal obedecerá ao recuo 

. (58) 
de 8 met:\."os." 

. . . 
-

f • m1.n1.mo 

A segregaçao social do~ bairros de elite reve]L 

um proj "to de uma classe e que foi posteriormente rati~~-.~l. 

cado pelo pod~r pÚblico. O J. · A;••érica ~ão reflete apena~: 

~s objeiivos e desejos d~ seus ideelizadores, mas t.arn-

bém um conjunto mais amplo de forç~s sociais. A burgu~ 

sia gradualmente, estabelece uma excelente qualidade de 

vida no seu espaço, contanto com o apoio do poder pÚbli, 

co que, al~m de defend;-lo com uma legislação especial, 

. , . 
v1ar1o 

e em outras obras como o Parque Ibirapuera. 

Os padrÕes urbanisticos do J. América foram ado 

tados em loteamentos posteriores da prÓpria City e de ou 

tros empresários, como por exemplo o loteamento do J. Eu 

ropa, feito em 1921 por Manoel Garcia da Silva que se 

constituiu como uma continuidade natural do. J. América • . 
(58) SÃO PAULO (cidade).Leis, Decretos, etc. Decreto-lei 

n2 99 de. 13/06/1941 Decreto~-Leis e Decretos do Mu 
nici.pio de São Paulo do ano de 1941 São Paulo,PMSP. 
1:942. 
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Desse modo criou-se um conjunto de bairros que i 

passaram a identificar a elite da cidade e que até hoje 

des~mpenliam esse p·apel. A segregação social que já se 

apresentava em empreendimentos ant~riores (Campbs Eli 

seos, HigienÓpolis, J. Paulista, ~'te. )atingiu uma maior 

eficácia com a Cia. City graças, principalmente a tr~s 

aspecto~: 

•' 1. Padrao urbáni.stico de alto ni.vel 

. 
te distinto da mal~a ortogo~al adotada na epoca. 

2 • .iJ.lme~.são e localiz,-,ç.;.o da área Urbanizada. 

). CoLtrole rigoroso so~re o parcelamento, uso 

e ocupação dos lotes. 

Antes do projeto do Srs. Barry e Raymqnd a ti 

pologia residencial de nossas elites ~ra sen~ivelmente 

diferente, o que ressalta a import;ncia do empreendime~ 

to: 

"0 J. A~érica é produto de um ato de coragem, 

e também de uma grande visão empresarial. t um ato de 

coragem na medida em que, pela primeira vez, em S. Pa~ 

lo, uma empresa se proponha um empreendimento de tal 

vulto, de tal sofisticação ~ uma tal dist;ncia do cen-

tro da cidade, tra~spondo a bar~eira natural do espigão 

. 
central e situando-se p~aticamente na varzea do Rio Pi 

nheiros, e de inicio r~almente 6onstatou-se um certo 

receio, um certo preconceito, por .,parte dos eventuais 

interessados no empreendimento, uas.que em pouco caia 

., 



Por terra ante o padr~o de quàlidade das inovaç8es pro- , 

pqstas; e ai se revela a grande visao empresarial da 

Cia .• Ci±y, que soubera perceber, ainda que subjacente, 

nas novas classes urbanas emergentes, uma expectativa 

·-de inovações da cidade, melhorias que se identificassem 

-com o s€u novo estilo de vida, qu.e em Última instância 

era a r~produção de pradrÕes europeus". (59) 

-2 • .3. ARISTOCRACIA, EMBELEZAMENTO E DISTINÇÃO 

-Para compreendermos o i~eáric que norteou as 

-pr.imeiras intervençÕes urban.i.sti.ca:s é importante ressa.!. 

tar alguns elementos .do contexto politico da época. O 

perfil dos primeiros .prefe.i tos é ilustrativo desse ideá 

rio, a relação entre o prefeito e a administração muni 

cipal era então, mais estreita do que hoje pois o muni-

c.i.pio não possuia uma estrutura burocrática complexa fi 

cando as principais decisÕes concentradas.no prefeito. 

Com a Proclamação da RepÚblica o poder munici 

··pal ·se organizou pelo sistema de intendência criado p~ 

lo ato de 10/01/1890~ Poster~ormente ele foi eliminado 

com a lei .374 .de 1898 que criou -o cargo ·de prefeito. O 

primeiro prefeito foi Antonio -da Silva 'Prado escolhido 

-:pela Câmara dos Vereadores, -conforme determinava .a .lei 

374. Em 1906, a ~eleição -passou -a -~ser feita atrav~s de 

{59) ·SANT'ANNA .Jr., A.C. -- Jar-dim América: subsidias na 
Ta o estudo os padrÕes urba~isti~os em S~n Paulo. 
~ão ~atilo, FFLCH/USP, 1975. (xerox) p.2JO. 

... ~-·--·--·--·-------~~·- --·-·--
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voto dit·eto, tendo Antonio Prado conseguido· a reeleição, 

ficando no cargo de 1899 a 1911. Em 1910 volta-se ao sis 

tema antigo e, em 1916, retorna á eleição direta que pe.!:. 

· manece at~ 1930. Foram os seguintes os primeiros cinco 

prefeitos da capital: 

Antonio da Silva Prado (07/01/1899 a 15/1/1911) 

Raimundo da Silva Duprat (16/1/1911 a 14/1/19141 

Washington Luis Perei:r a de Souza ( 15/1/1914 a 

15/08/1919) 

Alvaro Gome~ ~0cha A~3veeo (16/08/1919 a 

15/01/1920) 

Firmino de Moraes Pinto (16/0l/1920 a 

15/01/1926). 

Todos estes prefeitos tiveram como traço homog~ 

neizador sua formação em direito e o fato.de pertencerem 

~· e1it~ dominante: a aristo~racia do caf~. Essa ho_mog~ 

.... 
neidade de formação ir~ fornecer uma certa .consciencia 

·comum com relação às obras a realizar na cidade •. A Fa-

cu1dade de Direito do Largo São Francisco teve grande 

importincia na ~poca, al~m de prover os lideres da admi 

nistra~ão local, desde a sua fundação em 1827, foi um A 

geri.te importante das transformaçÕes poli ticas tamb~m a 

ni vel naci.orial · como na P.roclamaçãó da RepÚbiica: 

77. 

"O.· re.ptiblicanismo, como movimento destinado · a ·.·.-

derrubar o governo monárquico, teve seu programe.. formu-

lado com o,manifesto de 1870, redigido no Ri~.por dois 

{ ' 

~·' . 
·.·. 



diplomados pela Academia de São 11aulo: 4uintino BocaiÚva 

S 1 . d d M d 11 ( 60 ) e a va or e en onça ••• 

A Faculdade de Direi to era um ··centro· de organ.!_ 

;.zaçao de movimentos e grupos polÍticos; dentre os 1Íde-
., 

res que formou ~a destaca a figura de 4ntonio Prado ú84o 

·-1929)' cuja "linha" administrati·. ~ na prefei_tura do m.!!. 

n~c:Í.pio foi seguida pelos seus u~cessores. Paulista . . . 

trocentão, sua import~ncia como homem pÚblico e de 

cios pode ser avaliada pelos car.r,oi: quP. ocup'lú. antes de 

. ·(61) 
ser nomeado prefe1..to: 

c-(60) 

. :(6.1) 
I 

1856 Bacharel em Letras 

.1861 formou-se na Faculdade de Direito em São 

· Paulo em 1861 

1862 Delegado 

1866 Agr.icultor, Criador e dep~tado provinc.ial 

1868 Ferrovi~rio 

1872 Deputado Geral 

1876 Presidente. da Caixa· Econ~mica 

1877 Presidente da Câmara Municipal, jornalista 

· e Chefe do Partido .Conservador 

.~1.884 ·Ministro da Agricultura, Comércio e :Obras 

. Ministro de Estrangeiros 

i88.7 ..Senador,· Comerciante, Banqueiro e 

Super.i:nt·endent e do Serviço de Migração 

MORSE, Richar.d M. Formação H"!-stÓrica-de São Paulo. 
.S.Pau.lo, Difusão Europ~ia do Livro,l970. p.217. 

Pesquisa FUI\'DAP -Caderno Poli ticas ~(não publicado) . 
trabr.lho contratado pela Cogep,.com o t.:i.tulo O Pl.a
nejan. ento Urbano em São .Paúlo. 

. .. 

.. 
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79 . 

1890 Deputado Constituinte e Industrial 

O carisma dessa geraçao de aristocratas (Antonio 

Prado foi um dos maiores fazendeiros _da ~poca) fez com 

que muitos lamentassem a perda de hegemonLa desse grupo 

pol:i.tico. A ;,:\rtir de 1926, a Prefeitura será ocupada por 

engenhej.r~~ formados principalm-~nte pela Escola Polit~cni 

ca de S~o Paulo, o que inaugur~ um novo per:i.odo de int~~ 

venç~c do poder p~blico no urblno, seguindo novas diretri 

zes e Ctln~:~bendo Ul:l :)OVO projeto par~ a ci_dade. A tra.n.!, 

ferência Li,.;; poder foi g.l. :-,l~Ual t -.;:>oiS desde O :f.:inal du séc!_!, 
' 

lo passado os engenheiros oct::pavam cargos importantes na 

administração. O engenheiro Victor Freire, por exemplo,· 

foi diretor de Obras Municipais desde 1898 at~ 1924. Ri-

chard Morse ~ um dos que escreve com pessimismo .sobre es 

sas mudanças ocorridas ·na direç_ão da cidade: 

"A hip~tese.que av~ntamos é por conseguinte que. 

certos elementos formados pela Faculdade de Direito antes. 

'do fim da d~cada de 1870, embora tivessem adquirido uma 

cultura jur:i.dica e literária, possuíam largueza de . vis 

tas, sen~o de dedicação e capacidade ·de. agir segundo um-

esquema de ideais humanitários. 

A geraçao de Antonio e MartinicoPrado, de 

Barbosa e Joaquim Nabucó dominou a vi~a- pÚblica até apro-

ximadamente a Primeira.Grande Guerra. Tão segura foi a 

sua lidt:•rança, que ~ difi.cil conceber que sua formação SIL 

tenha feito na época do romantismo e do liberalismo de 



\ 

meados do-século, e reconhecer que as instituiçÕes bras.!, 

leiras j~ nao estavam preparando homens para enfrentar 

com segurança a efic~cia as novas complexidades de uma 

.época urbana. 

o· gradual desaparecimento desses lideres, com a 

passagem dos anos e, depois de 19U2, as crises ruinosas 

do café, foram. de molde a deixar a aristocracia rural-ur 
~ 

bana re'C;uzida~ por volta de 1920, a farr.apos de prestj 

gio social. Um outro quadro de lideres,. muitas vezes de 

~r:i.gem .. ~ "3trangeira, surgi:J;"ia - set"l tradiçÕes, -oportuni.!!_ 

t d l
. . d d .,, ( 62) ·a, g~ra n pe·a c1 a e... · 

Es~e saudosismo pelos lÍderes aristocr~ticos se 

~xplica, foram eles que deram para São Paulo uma nova i-

magem, digna das riquezas geradas pelo café. Surge a 

européia e totalmente distinta da vila acanhada do 
, 

se c~ 

lo XIX. O conjunto de re~lizações dà Prefeitura ·seg~iu 

os mo~elos ideais. de vida·urbana importados da Europa, 

sobretudo da França. Paris era, então, o estereÓtipo de 

urbanidade. 

Ao contr;;r:io do "senhor. de engenho" que -trans 

formava sua propriedade .~u~al em um universo isolado e 

. autosuficiente, o :fazendeiro do caf.é precisava ca-coinpa-

(62) MORSE~ ~. M. Formação HistÓrica ·de Sã~ Paulo. São 
.Paulo, Difusão Europ~ia do Livro, 1970. p .. 235. 

Bo. 
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nhar as <:otações d,e> seu produto, a poli. tica financeira, 

realizar contatos comerciais e pol:iticos, etc. Era, pb.!:, 

tanto um empresário moderno que não vivia fechado na v~ 

da rural mas, ao contrário, era uma :figura "ávida por 

se inserir num contexto urbano que equirarasse·o seu 

"modum ,ri vendi u ao -da·s bur,guesiao: européias que ele ti 

. (63) 
nha col.To modelo." · 

Nesse per:iodo predominou na arquitetura o esti 

lo e~léti~o. a que reflete a ~~~ocupaçio das elites em 

ac.h;·tar mv:.~:::;.:;_;-,s importé.:dos. No ec:~etismo os modismos se 

alternavam e se promiscuiam· em fm1~ão dos s:imbolos de 

status em evidência. 

"Como em outras ocasiões, o ecletismo' nos es-

tilos chegou de chofre, sem maiores especulações, nin 

gu~m s•bendo que o nome :fora aplicado ~ convivência do 

neoclássico com o neog~tico~ cuja validade havia sido 

discutida. Na verdade; ·Somente se aliou essa miscelânia 

estilistica, que invadiu nossas. cidades a partir do: Úl 

timo qu•rtel do século XIX, com o progresso, com a 

abastança, cbm a'liberdade de escolha, ~omo se a obe-

diência a um s~ estilo fosse sinal de atraso pr~prio de 

outras épocas. Agora tudo .era uma questio de 
- 11(64) çao. . 

imagi-

(63) 

(64) 

COORDENADORIA GERAL DE PLANEJAMENTO & FUNDAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO. O Planejamento ur
bano em Sio Paulo: documentos. Sio Paulo,l980.p~l7. 

LEMOS, Carlos Alberto Cerqu~ira. Arquitetura Hrasi 
leira.· Sio Paulo, Melhoram~~tos/EDUSP, 1979.p.ll~ •. 

, 
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. A hegemonia politica da aristocra~ia permitiu 

que as primeiras administrações tivessem uma. interven-

ção homogênea na cidade, completando a obra que se ini 

ciou aind• no s~culo passado. Du~ante a administração 

Antonio Prado,São Paulo passou a contar. com o bonde elé 

trico, foi ~dmode1ado o Jardim ~a Luz, ajardinada a Pra 

ça da R'dpublica, ab~r-ta a Av. A.1gélica, arborizadas e 

pavimentada~ diversas ruas e~ Jlrincipalmente, 
. r 

constru1:_ 

do o· 'I~atro Municipal, si.mbolo cultural da cidade. 

ti~m 1905, ~~:-revendo em O F..''tl\dO ·de São Paulo 1 

JÚlio Mesquita elogia o é..:,:,~elhe:! ~·0; .~omparaw~o-o a 

Haussmann, o administrador que tinha transformado Pa-

ris com N•poleão III: •tramos uma gran~e aldeia e somos 

uma grande cidade', ~iz o jornalista, falando também 

dàs qualidades pollticas de Antonio Prado, que soube se 

manter ~d-i.stant:e <iaoa-·.p·e·quen,a•s in:t·ri·gas e ,misérias parti 

dárias."( 6S) 

O prefeito seguinte: Raimundo Duprat iniciou o 

plano de melhoramento do Centro, co~ a construção do 

1 . , . ( 66 ) d v. d t s t ane v1ar1o, o 1a u o an o Efigênia e com o ala!:_ 

. - ~ (67) 
gamento da Av. Sao .Joaci. 

(65) MORENO, ·Julio. HistÓrias da HistÓria da cidade de 
São Paulo: seus .51 prefeito~. Jornal da Tarde 25/ 

. 01/1·979. p .18. 

:(66) Ruas Libero BadarÓ, Boa··:Vista, Praça da Sé e La~rgo 
São Francisco. 

(67) -Que deveria receber um viadUto sobre o AnhagabaÚ. 

·•. 
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Washington Luiz terminau as obras do Anhagaba~, 

iniciou a urbanizaçio do Parque D.P~dro II, construiu o 

Parque Trianon e contratou o arquiteto Victor Dubugras 

para projetar uma praça na Ladeira da MemÓria. O projeto 

em estilo art-noveau, é considerado uma das ma~s belas 

praças da ridade e, junto com o Parque D. Pedro, foi des 

tinado ~3 comemoraç~es do Centen~rio da Indapend;ncia. 

A cidade em 1913 já C·)ntava com quase 500 m_i_l 

habitant.es. A expansio do n:~clef.l l;~ivcipal ji, atingia 

a Be~rr-a l"unda, o Tatuapé e a V. Mni'i.ana e se u:•'i<.>nvol-

viam·rap~damente alguns n~cleos ~sulados como a Lapa,.3a_!! 

tana, Penha, V. Clementino e Pinheiros. Os "problemas U!:, 

banos" decorrentes·da expansão horizontal da área urbani 

zada já começavam a aparecer, porém era no centro, local 

de resid~ncia e.consumo das elites, que se concentraram 

as intervenç~es urbanisticas mais significativas. A p're.2. · 

cupação em transformá-lo em área nobre ·partia não apenas 

do poder municipal mas de outros grupos da sociedade ci 

vil. O plano de Alexandre Albuque~que é um exemplo de co 

mo alguns setores das elites assumiram a tarefa de urba 

nizar a cidade. 

As transformações na paisagem urbana da Capital 
. 

podem ser avaliadas pelo depoimento de Nicolau .-Fanuele 

de 1910: 

"Faz.pouco tempo, São Paulo era ainda dividida 

-em duas povoaçoes a antiga, situada no extremo setentrio 

•, 

' 
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nal da colina entre os rios Tamanduatei. e AnhagabaÚ e do 

minando os campos de Piratininga, esta parte de São Pa.!!_ 

lo .havia conservado seu aspecto colonial português e era 

formada pelos bairros das oficina~, das-casas baixas e 

insalubres, das estreit.as ruas pantanosas, nas· quais a 

imundi.c:~a constituía um foco per111ãnente de epidemias. A 

segunda povoa,ção, _mais moderna, ~ra melhor f 
constru~da, 

com st:ti\S ruas largas, as casas ilrejadas e as pequena3 e ·-
dificaçÕes elegantes, formava cnrioso.contraste com é.\ 

ê).ntiga cidade. 

Hoje São Paulo está comp~~tamente transformada; 

a antiga povoaçao desaparece de todo, substitu:ida por o.!!_ 

_tra, magni.fica e moderna. 

A impressão que se recebe; ao chegar a São Pa.!!_ 

lo, é estupenda: por toda parte veêm-se ruas arboriza-

das, parques, jardins bem conservados, onde as crianças 

brincam alegremente so~ a vigilincia das pagens ••• 

As ruas sao largas e confortáveis, flanqueadas 

por belas e riquissimas lojas, com vitrines (' f 
magn~ficas 

. (68) 
e artisticas." 

A respeito do Parque do AnhagabaÚ o arquiteto 

Benedito :faz-o seguinte-comentário: 

.-(.68) BRUNO, E.S. ''MemÓria -da cidade -de São Paulo p.156 • 

..... 
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"Além da vegetação, va:so s e esculturas de arti!!, '"' 

tas como Becheret e Ferri passam a integrar o parque. Os 

jardins tinham cui-dadosa manutenção feita por jardine.!_ 

ros zelosos e ciumentos de seu oficio. A região passou 

a ser motivo de orgulho para a população e ficou sendo 

conhecida r>:;(Jlo a sala de vi si tas da ~idade." ( 69) 

As obras de embelezame,,to e a desapropriação ch 

in~meros cortiços acabaram por orovocar uma valorizaç~' 

nos a~uguéis e a conseqüente eXJl..l.;-~áo das f::}rr){lias po

bres par~ as ~reas mais periféricac~ Desse mo~o, rt~m t~ 

dos aclaataram as obras de embele:r.amento, vejamos a vi-

, 
sao de um anarquista da epoca: "Um belo dia, dez ou do 

ze bandidos embuidos de amor ~ prática, resolveram que 

São Paulo não tinha o aspecto de cidade moderna e que 

lhes estava faltando dinheiro para as putas e o jogo 

(.e.) Do -estapafÚrdio "Fanfulha 11 ao policialesco 11Pia

t~a", do solene "Estado de São Paulo" ao Órgã:() de cepa 
. 

dourada "Correio Paulistano" vieram gritos pelo embeleza 
. -

mento,,pelo saneamento da cida~e (~ •• 1 Alargue-se a ci-

dade! Queremos teatros como 'Paris; jardins como Berlim, 

Igrejas como Roma{ 

. . . Isto produziu um principio de êxodo, do ce.!!_ 

tro- para, a periferia, . na procura de novos domicilies mais .. .. . 

.baratos ... foi e•se o sinal do ~ssalto geral ao 

(69) TOLEDO, B~nedito L. São Paulo~ três cidades em 
sé c"!, lo. São Paulo, Duas Cid~cfes, 1981. p .118. 
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dinheiro do inquilino: vertiginosamente os aluguéis a.!:!_ 

mentaram até 200%. Quem antes alugava por 20$000 

nao o f'azia mais nem por 100$000"(70) 

, .. 
re~s 

O aumento nos aluguéis e moradias acabou por 

gerar movimentos populares contra a carestia. Coincidi,!!. 

do com ()S planos de embelezamentc sucederam-se em 1912, 

1.3 manif-estações e. comlcios denunciando o projeto de 

ref'ornlH urbana e o aumento no Ct.:.Hto dos aluguéis. A ar 

propriaçio privada da valorizaç~o gerada pelas obra~ 

.. p{tblit..~,s era uma .iniquidade que •)S administradores do 

per:i~,do tinham consci~ncia. Rodrigues Alves, preocupado 

com a valorização dos terrenos e propriedades particul~ 

res, enviou em 18/ll/1912uma carta ao prefeito de Sio 

Paulo comentando a necessidade de uma lei que permiti~ 

se a desapropriação por zona: 

"··· Os valores atuais já sao, a meu ver, exa 

gerados e é curioso que quanto mais os poderes locais 

se esforçam para dar expansão aos melhoramentos da cida 

de, em beneflcio do p~blico e dos.proprietários, mais 

estes buscam explorar, ~m seu proveito~ maiores vanta-

gens, ~s vezes v·erdadeiras extorsões, fundando--se na 

valorizaçio decorrente daquele .esforço~ •• 

Continuo a pensar que essa situaçio_é ·devi,da,, 

-~m grande parte, a f'alta de uma lei .de desapropriação 

---------
:(70) La Ba:ttaglia 11/05/1912 artigo de Gigi Damiani imi 

grante italiano in ROLNIK~ H. - De como São Paulo 
virou a capital do capital • 

. · , .. 

;-~ .. 
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que, sem prejudicar o propriet~rio em justas ~retens~es, 

auxilie eficazmente a administraç~o municipal e a do Es 

tado. Sem essa provid~ncia os poderes p~blico~ estar~o 

' A sempre a merce de exigencias descabidas e exagera-

d 11(71) as ••• 

Apesar dessa consci~ncia .1 • ' .. ada foi feito para ~ 

vitar o f~cil enriquecimento do~ propriet~rios fundi á 

rios mesmc, no periodo posterior ·as óbras executadas con 

tinuaram tendo esse caráter de valc.·:-izar as ~r·)priedades 

l·indeiras. 

Os investimentos que se concentraram em São 

Paulo criaramnovas perspectivas de trabalho e atrairam 

pessoas de fora, al~m disso as oport~nidades que se 

reciam ao c6m~rcio, ind~st~ia e qualquer outro tipo 

. ~:.;., .• .,.empr-een4i'1llent·o"·ter'oux·eram·~forin·e·os··"ri·co·s .. ,.e ''de classe 

.dia que para c~ vinham com algum dinheiro. O fluxo 

ofe 

de 

con 

c • -t1nuo de mao-de-obra que abandonava os campos na procura 

de melhores condiç~es de vida na Capital chegou a preoc~ 

par o Departamentos Estadual do Trabalho. 

"Na d~cada de 10, o Departamento Estadual do 

Trabalho fez s~~ias criticas ab ·'pernicioso urbanismo' 

A 

que se praticava em S~o Paulo, provocando um forte exo 

do rural •. Tanto os imigrantes estr.angeiros como os· traba 

(71) FRANCO, Afonso Arinos de Melo.Rodrigues Alves:apo
geu e declinio do presidenci~lismo. Rio de Janeiro, 
Jos~ Olympio, 1973. p. 679 • 

• 



lhadore~:rurais nat~vos, fascinados pela cidade e suas in 

dÚstrias, preferiam ficar aq~i e deixavam as fazendas com 

falta de mio-de-obra ••• O Departamento suger~a a valor_!. 

zaçao do ·campo como maneira de enfrentar essa . "desurba- · 

nização da capital".· Indifer-ente a tais ·advertências, 

tudo, a Pre~eitura prosseguia em~H~nhada ·na remodelação 

bana da c.idade. " ( 72 ) 

con 

ur _ .. 

Ao contrário da ihterv mção normativa as obra:s 

de embel~~~~ment0 n~,"l :"oram conseqUência di::r:eta do desen 

volvimanto urbano, neru !JV0 ·-.m se:.c explicadas totalmen-i.;e pe. 

la racior.alidade econ~mica. Fvram antes fruto de aspectos 

irracionais da ideologia dominante. Sem· querer diminuir 

a importâ~cia que se atribui aos aspectos econÔmicos como 

causas da organização e estruturação do espaço u~bano 
, 
e 

importante percebermos que, e~ Jrande parte o desenho con .-
ereto da cidade seguiu tamb~~ outras diretrizes, em espe-

cial, a necessidade de autoafirmação das elites paulist~ 

bas enriquecidas com o desenvolvimento do Estado. A cons 

trução da Metr~pole do caf~ foi, al~m de uma neces~idade 

A 

economica, um ato de vontade dos ·administradores que so~ 

beram compreender e viabilizar um novo estilo de vida 

que as elites ~esejavam. Estes empreendimentos não ate.!! 

-deram às ·sol~citações -ecori~micas imediatas, foram fruto 

. de um plano., de uma in·t-enção ··e -desi.gnios humanos, dos 

quais podemos ou não, -discordar .. A construção d~ c~dade, 

na ·med.ida ~m que possui 'Uma parcela importante de livr~ 

(72) MORENO, Julio. S.ão Paulo: seus 51 prefeitos •. JornaJ 
.. da .. '~arde. 25/0l./7·9 p.l8. 

•. 
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arb:itric :e nao é explicada unicamente por um determinis- r· 

mo sobre-humano, t se torna um~ obra.pass1vel de 
. t 

cr1tica, 

podemos julgar seu resultado e procurar através da t cr2;_ 

tica uma evolução criadora. 

A su~·-?ssao de parques e praças que a cidade po~ 

suia em 1~~~ (Parque D.Pedro II, Jardim da Luz, Trianon, 

Anhagabé'Ú, PaissandÚ, RepÚblica. 1i Arouche, etc.), os inÚ 

meros ;,,\rgos e os edificios mot . .umentais (privados e 
, 

pu-

blicos) ~~o:---~~r0vam é.. eticiência dc., intervenção do munici 

pio apesar àos escassos .... -:.'urso::> com que contava. A 

servação do :napa da Sara Bras..i..l de 1930 ,mostra uma 

central permeada de belos jardins com uma qualidade 

saglstica muito superior ~ que possuímos atualmente. 

ob-
, 
are a 

pai 

Ao mesmo tempo que o embelezamento do centro ~ 

tingia seu apogeu, as classes dominantes começam a ocE_ 

par novos loteamentos periféricos, afastando-se das 
, 
a-

reas centrais e permitindo um novo periodo.de transform~ 

çoes do centro, que veremos a seguir. 

Durante a década de 20 se d~ a ocupaçao dos 

"bairros-jardins"; ·junto com as obras de embelezamento e 

a caracterização do centro de neg~ciós, os loteamento-s 

da elite foram os empreendimentos que definiram a estru 

tura urbana da cidade no inicio do -século. 

( . 
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TABELA i 

DESENVOLVIMENTO URBANO E DENSIDADE EM SÃO PAULO 

ÁREA OCUPADA l>OP. URBANA 
A N d (EM ha) (MIL HAB.) 

1BB1 .375 .31 ' 
1905 2.7.39 279 

I 1914 .3.760 415 
I 

! 19.30 17.65.3 822,1J: 
l 195'1 47 • .3.30 2.8.34,1 l 
l 1957 63.995 J.242,8 

1 1963' 91 • .340 4.8811,9 
; 

1962 82.600 4.579t6 ;! -
·I 
I 1972 126.0)0 9.072,0 

Fonte: VILLAÇA, F. A Estrutura Territorial. 
, 

pag. 

DENSlDADE BRUTA 
(HAB/HA) 

' 8.3 . 
102 
lll• 

47 
6o 

51 

5.3 
55 
72 
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PROJETO DE ALEXANDRE ALBUQUERQUE ... 1909 

Avenidas propostas 
~UA0 Área a ser urbanizada 
FffftíJhl Área central 
~ ·'· ·· ,;:, Rio Tamanduatei 

OBS.: Reconstituição aproximada sobre o napa da Comissão Geográfica 
e Geo1~gica 1.:20 000 · 1914. 

• 
I . 
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FIGURA 2 

Projecto Freire-Guilhem 

FIGURA 3 

.. 

'"<",.,., ;., .. 

Projecto Samuel das Neves 

F.onte: Melhorament-os de S~o Paulo. Revista de Engenharia 
Si~ Paulo l (2): ·37-45, juJ.~ 1911. 

• .. 
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·FIGURA. 4 O Anel de Circulaçio e o Parque Anhagaba~ 
projeto de Victor Freire 

Fonte: 

. ~ ' ' 

FREIRE, Victor da Silva. 
Revista Pnlytecnica. S~n 
mar. 1911. 

• 
I • 

Melhoramentos de São Paulo 
Paulo, (JJ): 91:-145, fev./ 

--~~----

9J. 

l 
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FIGURA 5 

Projetos do Arq. Bouvard 
' ,. ·'": ... _i_ ·'· 

• t {' ..... ·,~ ~ ... 

i. Parque AnhagabaÚ 

J L 

J 1 

Fonte: Melhoramento de São Pailo. Revista de Engenharia, 
São Paulo, 1 (4) p. 97 set. 1911. 

2. Parque D •. Pedro II 

Fonte: TOLEDO, B.L. São Paulo: 
c:: , 
... ecu·lo. p. 110. 

tr~s cidades em um 

•. 
·f 
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.FIGURA' 6 Jardim ·América 

Fonte: An~nnio C~rlns Santana·Jr. J·. ~mérica: Subsidias para o 
estudo dos padrÕes urbanisticos em São Paulo. 
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FIGURA 7 

Planta da area 
Prefeitura do Municipio 
do municipio. :são Paulo, 

central da cidade de São Paulo. (São Paulo. 

Fonte: Toledo pag. 121. 

de São 
1930. 

Paulo: Mappa topográphico 
fl. 51.) 

--·--·------~~-----~-----· 
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CAPÍTULO J - AS GRANDES REALIZAÇ~ES 1926/45 

J.l. TRANSPORTE COLETIVO X TRANSPORTE INDIVIDUAL 

No periodo que se inicia com a administraç~o de 

José Pires do Rio (1926-JO) a intervenç~o do Poder PÚbli 

co no urbano sofreu significativa al+,<:!raç~o. Os transpo.!:. 

tes urban0s ganharam o status de ~uest~o fun~amental, e~ 

substi tuiç~o ao bin~mio saneamet•to-embelezamento dó pt! 4 

riodo a<L! f"rior. Tanto os planos •1aanta as realizaçÕes SE: 

orientar:.:;.m no sentido de dar uma t:~tru.tura de t.t"allSl-·~E 

te mod~rna para a cidade, capaz de viabilizar sua 't.:":Oa.!!, 

s~o continua. 

A comparaçao das plantas d~_cidade de 1914 e 

1930 mostra um crescimento da ~réa urbanizada muito sup~ 

rior ao da populaç~o com uma conseqUente queda na densid~ 

de urbana para cerca da metade daquela existente em 1914 

(11.0 hab/ha). A partir de 1930, S~o- Paulo apresenta uma 

densidade relativamente constante, em torno de 50 hab/ha 

(ver tabela 1), fruto do padrão de urbanização horizon-

tal, que ocupando grandes extensões e deixando grandes v~ 

zios transformou extensas áreas rurais em urbanas num 

processo de rápida exp~nsão da periferia. O bonde elétri 

co fo~ o ~ransporte que permitiu a. ampliaç~o da bidade, 

ao ligar. e aproximar vilas isoladas e, até. ent~o, dista.!!,_ 



, 
tes como a Penha. O numero de passageiros transporta- V 

d b d t . t (1) os por on e cresceu con 1nuamen e: 

Ano 

1915 

~920 

1925 

viagens anuais 

50.512.580 

90.9Jl.206 

146.041.067 

viagens anuais 
per capita 

106 

157 

29:; 

~&ntre l9JO e 1954 foram c,cupados (urbaniza-

dos?) 256,6 km2 de ~rea~ quase 8 vezes a· zona urbana de 

1914 e 1;7 vezes a de 1930( 2 ~. A populaç~o, gradual e 

rapida~ent~, o~up0u a periferia da cidade e se afastou 

do v·;ntro, ~v:..·.a] cada vez .mais esr, ecializado nas a ti v.!_ 

dades de trabalho, comércio e serviços. Entre 1925/34 

a coroa formada pelos circulos conc~ntricos de J,5 e 

7 km de raio a partir do centro urbano, obteve o maior 

' crescimento populacional desse per1odo, mais do que do 

brando·· a -·sua· popuiaç~o -"('t·abe·la -~2') com um aumento_ de 

167.900 habitantes e uma taxa de crescimento de 9,27% aó 

ano. No periodo poste~ior de l9J4/40 as ~reas urbanas 

situadas além de 7 km da zona centr~l sao as que mais 

se desenvolveram, absorvendo 33,7% do crescimento total 

da populaç~o, ·caracterizando uma ~xpansao que a partir 

do centro, vai atingindo -~reas cada vez mais periféri 

cas. 

{1) S~o Paulo Tramway Light and Power Co. Ltd. Memorial 
·Explicativo in O Estado de São Paulo 12/06/1927, 
p.20. 

(2) Ver a respeito VILLAÇA, Fl~vio .• A Estrutura Territo 
rial da Metró ole Sul Brasileira. São Paulo, 1978 
tese de doutoramento - FFL CH-:ÜSP). 
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<)9. ·· .. · . 

A procura por espaços ur'::>'anizáveis foi tão forte ,;' 

que chegou a invadir as várzeas, como a Vila Maria baixa 

e parte da Vila GuiJherme, na Várzea do Tiet~~ e Vi~a In 

depend~ncia e Vila Carioca, na Várzea do Tamanduatei, lo 

cais insalubres e sujeitos a inundações. O crescimento 

sem controle ~tendia aos interesses dcs proprietários de 

terra. Tr :J.nsformar áreas rurais e·;r urbanas e•~a um negÓcio 

altament~ rentável, o que explica a fAntástica valorize,·-: 

ção que os imÓveis rurais e subutbanos obtiveram entr0 

1916 e ·1026 (ver tabela 3). Lange~buch ~e reí0r, a 

' f 
per1odo da ssguinte forma: 

"A razão lotes urbanos/edificações urbanas indi 

ca que a especulação imobiliária continua desenfreada. A 

liás, também em função de aspectos qÚe serão examinados 

adiante, chega-se à conclu~ão que a mesma estava no auge • 

. . Um .. e.l,e.;v;ad.o.,..nÚmero: ,.de-.·l·ot•es·~~u:rbanos -compreendidos ·no ~mbi 

to já .anteriormente conquistado, em te'rmos esquemáticos ·, 

pera cidade, é desviado de sua ~inalidade teÓrica, qual 

seja a de assegurar a expansão urbana. Os terrenos se 

... 
veem artificialmentevalorizados. A falta de lotes disp.Q. 

niveis, desviados que são para a especulação, e o seu a~ 

to custo obrigam grande parte dos moradores a se estabel~ 

cerem em áreas mais afastadas. Dessa forma, a especula-

- . . . . , . . . , .. 
çao 1mob1l1ar1a desenfread~ e um dos principais fatores 

a provocar o desenvolvimento da expansão suburbana de na-· 

tureza residencial que na fase anterior apenas se esboç~ 

n(3) ra. 

(3) LANGE!~ JUCH, J .R. A Estruturáção' da Grande São Paulo. 
p. 135. ~ 

•. 

i 
I 
'l 

1 
I 
' ·! 
J 
í 



Rapidamente a cidade vai sendo envolvida por um 

cinturão periférico com uma tipologia peculiar: o cas.a-

rio mal f·ei to, em eterna ampliação e por acabar, sendo 

ocupado dentro dos precários recursos dos seus proprietá 

rios. As ruas sem pavimentação·nem infraestrutura, a 

falta de equipamentos p~blicos (esc~la2, praças, etc ••• ) 

completa1n o quadro dos novos bair14 os residenciais. Um e 

lementc• apenas foi fundamental pe·.ra que ·uma região quaJ. 

quer se transformasse em área re~idencial urbana: o 

transp0rtA ~o~etivo para permit!r a ligação moradia-tra 
. -

Para vencer as novas dist~ncias que os desloca 

mentos urbanos impunham aos habitantes, o transporte c~ 

letivo passa d~ um serviço de luxo para um bem cada dia 

mais necessário. A import~ncia do bonde pode ser medida 

pel~ valorização ·que provocava: 

"Depois do estabelecimento dos serviços da Com 

panhia e em muitas localidades.exclusivamente devido a 

esses serviços, as propriedades tem subido de valor pe

lo menos quatrocentos por cento (400%) 11 (
4 ). 

Apbs 1925, tem inicio o transporte por ~nibus 

diesel, administrado por empresas particulares, facili 

~ando o ac~sso is áreas periférica• de baixa de~sidade. 

(4) SÃO PAULO Tramway 
_Explicativo in O 
.p. 21. 

• .. 

Li gh t and Po'Wer Co. Lt·d. Me mor i a1 
Estado de Sãn Paulo 12/06/1927 
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Graças ~ sua versatilidade o serviçb de ~nibu~ logo se 

transformou em sério conéorrente dos bondes, causandopre~ 

cupaç~o ~ Light que detinha o moriop~lio desse' serviço. 

Os termos do contrato de viaçio que regulamentava o ser 

viço de bondes, embora tivessem permitido ~ Light uma 

grande expan~~o por toda a cidade,( 5 ) em meados da década 

de 20 deiKaram de atender aos intf',r-ésses da t:ompanhia Cê~ 

na'den~--c \JI!J virtude de três impol'i:ante!l problemas: 

- A concorrência dos ~nLbus diesel, que em 1926 

já atiris: ·1.am o nÚmero de 150 veicu:: 0s 

- O preço da tarifa estabelecido por cor1l: ~·ato 

e sem possi:::ilidade de aumento apesar da inflaç~o que re 

duziu o valor·real da passagem de 3,2 pence, em 1904, p~ 

. ( 6) 
ra 1,2 pence em_l927 

-O-aumento nos c~stos de operaçao devido ao 

· ~-~·:-cong-tH;t;i·onatnent-o ,;e·'~ ··ampli:-aç·ão·~do "'p·e·rctrrso méaio de via-

gem. 

Visando manter seus lucros, resolver estes pr~ 

blemas e modernizar o serviço de transportes coletivos, a 

Companhia Light solicitou a reforma no contrato de viação 

"' e propos um extenso programa de melhoramentos. o plano 

incluia a co~st~ução dás 3 linhas expressas permitindo 

(5) A Light possuia, em 19~5, cerca de 478 bondes de pa~ 
geiros e 247 km de linha. 

(6) SÃO PAULO tramway Light and Power Co. Ltd. Memorial 
Explicativo in O Estado de São Paulo 12/06/1927, 
p.21. 

B.IBLIOTECA KARL ·A. BOEDECKEa 
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uma redw~~o senslvel no tempo de Viagem. Elas seriam uti 

lizadas inicialmente por bon~es, ~mas poderiam evoluir 

para um sistema de trens metropolitanos. 

O Plano da Light (1927) 

O pl~no apresentado pela Light visava melhorar 

o serviço ~~ transportes coletivos em v~rios aspectos. 

Eram os ~eguintes os principais tÓpicos da proposta: 

~ aumentar o número d( bondes de passageiro de 

478 para 600 veiculos. 

- ampliar a redL Je boh~es em mais 65 km d~ li 

nha. 

- eliminar a linha singular no .transporte urba-

no. 

- administrar o serviço de ~nibus e~ cporden~ 

çao com o de bondes, com a aquisiçio de ma~s 50 ( ve1cu-

los. 

- cooperar com a Prefeitura na implantação de 

um .sistema de bondes expressos, com linhas-tronco e po~ 

tos terminais subterrâneos. 

O ponto principal do projeto era a construção 

da rede de trânsito r~pido com vias exclusi~as para o u-

so dos bondes. Essas vias seriam propr{edade municipal 

e pagas co• um acr~scimo de JJ r~is na passagem~ Com es 

ta construção a cidade Eassaria a ter um eficiente sis 

tema de transporte coletivo capaz de evitar o con~esti~ 

namento pro~ocadó·· pelos veiculon particulare~. Al~m 
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disso, tt!ria posteriormente uma rede de metr~ com a subs _! 

tituição dos bondes por trens rápidos. 

A execuçao de linhas sub:terrlineas no tri~ngulo 

seria mais econ~mica do que o alargamento das vias, dado 

o alto custo ~~s imÓveis nessn região: o cudto do subte~ 

rlineo pel80 ~1ua Direi ta estava pr .::visto em 21·00 contos C!!!., 

da 100 tr enquanto que para alar[,ar a rua para 20 m se

riam nf· ~essários 3200 contos CE.'i.1a 100 m. (7) · 

nhado ' p f it ( 8 ) d ' . . t u re e ~ra escr~veu m1~~~~L~amen e·o trac,.~-· 

do proposto que consistia em uma linha central, em for 

ma de 11U 11 e tr~s radiais, com os seguintes percursos (ver 

:fig. 8): 

- linha central: ladeira do Carmo, Larg~ da S~ 

··Rua I>ireita, ·Praça do'Patriarca, Viaduto do Chá, 'Largo 

do Teatro, Rua Cons. Crispiniano, Làrgo Paissandu, Largo 

São Bento, Rua Itoby e Mercado Novo. 

- linha sudoeste: Largo do Teatro e Rua Xavier 

de Toledo em subterrlineo, a partir dai seguia em supe~ 

i . ' 
:f~c~e em percurso paralelo a Av. 9 de Julho, ocupando 

uma fai-x-a nos fundos dos lotes voltados para essa aveni 

da. 

(8) 

STIEL, Waldemar C. Hiêt~ria dos Traósporte~ · Coleti
vos em São Paulo. São Paulo, Me Graw-Hill,l978.p.l88 

SÃO PAULO Tramway Light and Power Co. Ltd. Memorial 
Explicativo in O Estado de São Paulo 12/06/1927 p. 
20 • 

... 
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- linha sudeste: ,Rua do Carmo e Canal do Taman-

duatei (trecho em elevado) at~ a Rua Javry, onde tomava 

a direção nordeste at~ _atingir a áv. Ce.lso Garcia· a les 

~~ do Belenzinho. 

Al~m dr:ssas duas linhas havit. uma previsão d.e 

outra parR o norte, apróveitand6 p~~c~almente o ·traçado 

do Tramway da Cantareira. Ela s~~ inte,graria com linha::. 

futuras de alta velocidade em direção Leste-Oeste a se-

rem feitas ao longo do Vale 
.. 

do TJ.e t c, na o c .. , si 'i O, com 

proj~to d~ retificação. 

C.::om a execuçao do Plano, o tempo de viagem a 

MoÓca, J. Am~rica, Pinheiros, IndianÓpolis e áreas além 

ficaria reduzido a metade. 

A Light.pleiteava um aumento de 100 réis na ta 

rifa e o monopÓlio dos serviços de ~nibus. Em função des 

ta~ exigências desenvolveu-se intensa polêmica sobre a 

-aprovaçao do projeto. Acreditavam alguns que o valor das 

passagens já era suficientemente alto e o monopÓlio ·dos 

~nibus não traria vantage~s para a cidade. Além disso, 

era defendida a idéia de que o Contr~to de Viação deve-

ria ser resolvido em conjunto com o de -energia e luz por 

~er a-mesma Companhia a concessionária destes serviços.O 

Partido. Democrático montou uma Comissão especialmente de!!_. 

tinada -a estudar o aumento e chegou à seguinte·conclusão: 



"Agora que a Light se empenha pela modificação, ··! 

a seu beneficio, do contrato ?e viação elétrica, ao qual 

está presa até 1941, surge outra oportunidade para o Po 

der P~blico limitar a liberdade de aç~o com que ~ss~ C6m 

panhia vem operando nos seus fornecimentos de luz e for 

ça. O que d~ tudo não possivel é ~ontinuar a população 

de São P~1.1lo sujeita ao exclusiv'.> arbítrio da empresa. 

Nem se diga que ela se acha pre!entemente no regime de 

livre.cLncorr~ncia: pois é notbrio que a Light desfruta, 

em matéria de força um fato, que 

- { ') recente concessao da Serra/' veio a1ndü consolidar. Da 

da essa situação se não houver uma convençao que se lhe 

oponha ao arbítrio, a Light, além de continuar no regime 

abusivo dos depÓsitos sem juros e das extensões cobradas 

integralmente dos consumidores, poderá ainda elevar dis 

crecionariamente os preços de energia em suma o "sic 

volo sic jubio" dos ditadores. 

. . . 
t elementar que, elevado o capital, a receita 

também exige determinada elevação, para que a renda -na o 

venha a cair, talvez, a uma taxa insrificiente. Dai -na o 

s~ opor ~comissão, em principio, a que sejam modifica

do~ os preços das passagensi na hipbt~se em apreço. En 

tretanto, não concorda com·o pretenditó aumento de cem 

réis por passagem, porque, pelos prÓprios dados forneci 

( 9 ) Alusão, ao sistema Billings-Cubatão. 

·-
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dos pela Companhia, esse acréscimo de cem réis virá a co 

brir e ultrapassar de muito, dentro de cinco anos os 80 

mil contos que a Companhia se propÕe a gastar, nesse mes 

mo perÍodo, com as reformas. Ass~m, lógo em 1930, o tos 

~ão de aumento produzirá, para a Light um acréscimo de 

receita de 22 mil e 500 contos, ylr~duto dos cem réis P!:,. 

los 225.000.000 de p~~dageiros que se servirão, nesse 

ano, de s seus bondes, no vatic{.Jiio da prÓpria Companhia. 
' . . .. 

Cinc~ aLos, ~erão assim bastant0s para leyar aos seus 

cofres Dl,>is de llO r.,~.l contos, soro • .,. ~,~pe-.:-ior aos novo.·~ 

capitais reclamados e resp~~tivo ~~~~tço de juros. Nio ~ 

preciso dizer-se nada mais paré.4 negar ~ Companhia o aú-

mento de cem réis por passagem. 

Isto posto, a Comissão é de parecer: 

1º Que a ref6rma do contrato de viação urbana, 

pretendida pela Light, sÓ deverá ser feita conjuntameE_ 

te com o contrato de fornecimento de força e luz; 

2º Que a municipalidade deve negar ~ Companhia 

o privilégio para explorar o serviço de auto-~nibus, re 

gulamentando convenientemente este serviço, de modo a e-

liminar a possibilidade de concorr~ncia desigual à via 

·çao sobre trilhos; 

3º Que não se justifica o aumento de cem réis 

proposto; 

.. 
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4a Que se faz necess~ri0 ufu processo· de tomada 

de contas, para a fi~açio dos preços das passagens, ~ni 

co sistema equitativo que garantir~ à Companhia a rem.!!. 
. 

neraçio devida e ao p~blico o pagamento do ,justo preço 

pelos serviços prestados." 
(lO) 

Para tomar uma decisio so~~~ a reforma do con 

trato de viaçio, a Prefeitura mo~tou uma Comissio Con

sultiva E' além disso contratou .,Jm técnico inglês para 

analisar a proposta e servir de ~rhitro. O 0arecer do 

· eng • .Jame:~ Dalrymple foi favorável. à execução c&:. proj~ 

to nos termos propostos pela Light. t importante nota~ 

que o técnico inglês analisou o plano da Light em comp~ 

raçao com o plano de avenidas, chegando a conclusio que 

o transporte coletivo deveria ter prioridade: 

"Tive oportunidad·e de estudar o plano de arté 

rias principais estudado pelo Dr. Ulh~a Cintra. Trata~ 

se de plano muito importante e completo.~. De conjunto 

o projeto é e~celente e possivel~ente algum plano des 

sa ordem já deveria ter começad6 a ~er posto em execu-

çao anos atrás. O projeto Cintra ~- ~mpreendimento de 

grande monta e exigir~ muito tempo para ser posto em 

xecuçâo. É pOssivel que mais dia menos dia, os habita.n. 

tes de São Paulo se vejam obrigados a encarar este ou 

outro semelhante, mas para"satisfazer às necessidades 

(lO) COMISSÃO DO PARTIDO DEMOCRÁTICO. Parecer sobre 
contrdto da Light - in Diári0 Nacional nº 247 
04/1928 p.5. 

•. 
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- , , 
que vao aparecer num futuro.imediato sempre sera necessa-

rio deitar mão de linhas de tr;insito rápido, correndo em 

leito prÓprio. O estabelecimento dessas linhas·é compl~ 

tamente independente do estabelecimento de vias m~stras,· 

·como as que foram propostas pelo Dr. Cintra. 

~~ os trechos de leito prÓprio começarem a ser 

adquiridas desde já, o plano de_conj~nto do tr~nsito rápL 

do pod!H4 ia ficar completo dent1~) de poucos anos. Isso pel:_ 

mitiria iniciar a obra e representaria d~spesa relativa-

~t~~e pequ~na, compar~~~ c~m o que exigiria o plano d~ 

vias mestr~s proposto ••• 
, 

Esse plano de vias mestras e b?m mas quando co~ 

pleto, não satisfará as condiçÕes que se deverão aprese~ 

tar em São Paulo. Além disso constitue projeto à parte, 

bem dist.in-to-, o·· qua-l· p·od·e· precisar de meio século para fi 

car terminado. Aquilo de que São Paulo precisa muito an

tes, é de um plano de tr~nsito rápido, o qual pode ser le 

.v a do ;ç. • t t t ' d. h.. . " ( 11 ) a e~e1 o pron amen e e por pouco 1n e1ro. 

O relatÓrio da Comissão Consuitiva formada · pela 

P f' . t' ( 12 ) t b, f . f , . 1 ' p . . t re e1 ura am em 01 avorave ao roJe o: 

''Parece à Comissão que o plano proposto, segundo 

os traços gerais que acabam ·de ser indicados, e com as mi. 

~nucias constantes do Memorial da Compan~ia, 
, 
e .realmente 

de molde a proporcionari aos habitantes da Capital, o ser 

(11) DALRYMPLE, James. RelatÓrio sobre São Paulo. Boletim 
do Instituto de Engenharia. São Paulo, ~ (J4): 39 ~ 
48, out. 1927.·p.47. 

(12) A Comissão era constituida po~: Vitor da Silva Frei· 
re.,.mtonio Carlos de Assumpç.ão, .José Maria -Whitaker. 
Al~)~andre Albuquerque e Spencer Vampré. , . 

•. 
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viço melhorado de que precisam, no presente e no futuro, ~ Pll: 

- t desde que a sua execuçao tenha o in1cio e o andamento a n"":. ·- ·. 

que se refere o mesmo memorial. Tal serviço, parece-lhe 

oferecia as condiç~es de segurança, rapidez e sufici;n 

cia a que j~ t;m direitb, e de.que ainda nio gozam nes

te momen -1;· o • 11 Cl 3 ) 

·o ~n~co ponto divergent~ desta Comissio foi 
f 

com relaçio ao monopÓli.o do servj ço de ~nibus. A Comi~: 

sao dos Cinco, como ficou cohhecJda, do mesmo modo que 

-:t Comi:-.~ão do ?a1·::ido Democráti-t:o, era a favor de uma 

regu:"mentaçâo ~o serviço de <;nib11s mas não da reivindi 

caçio pela Light do monopÓlio destes serviços. 

Porém, nem todos ós técnicos foram favoráveis 

ao projeto de .bondes expressos, uma voz contrária era do 

,e:g.genhe.iro munic:i_pal Francisco Pre.stes ~aia. Co:-.autor, 

com UlhÔa Cintra, do Plano de vias mestras, Prestes Maia 

percebia que os ~ecurso~ municipais rião seriam suficien

tes para executar os dois planos, de modo que era neces 

sario estabelecer prioridades: 

"A e;xecução prematura do projeto.da canadense 

. , , 
1ra perpetuar ou agravar um estado de coisas e, o que e 

. 
pior, impossibilitar futuramente a remodélação da cida-

de •• A ordem dos empreendimentos não é indiferente:- a 

remodelação imediata ou prÓxima da cidade não impede, an 

(1J) LEÃO, Mario Lopes. O Metropc·litano em São 
São Paulo, Prefeitura, 1945. p. 16J . 

. . 

•. 
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tes fac:i.Íi tará o estabelecimento posterior do trcinsito 

rápido, a construção imediata deste, pelo contrário, pr.2. 

vocando edificaç~es e valorizaç~es, tornará di(iceis e 

, . . (14) 
impraticaveis obras futuras." 

"0 projeto da Light sancinna a centralizaçio e 

xistente, :vis faz passar linhas subterrcineas na rua Di 

reit~, prev~ um tapete rolante .~ob a rua de São Bento, e 

estabelece ·t'erminais para os b.,..=ides no Brás, nos Largos 

do Paláei,:- e da Sé. Está certo como trans.porte. Não est?. 

b . '' ( 15) ·como ur aTx:::. .,mo. 

"Finalmente nao esquo)cer que o custo dos planos 

da Light e- cro· ~erimetro de Irradiação são da mesma or-

. ( 16) 
dem de grandeza." · 

Prestes Maia, em 1930, propoe um outro sistema 

de transporte rápido, constituido por duas linhas de me 

tropolitano. A primeira no sentido Norte-Sul utilizaria 

? tramway da Cantareira e o canteiro central da Av. 23 

de Maio. A segunda, no sentido Leste-Oeste, seria margi 

nal ao rio Tietê e ligaria a linha N~S com os bairros 

da Penha e Lapa. Porém,.esse metrÔ deveria ser implant-ª. 

do apenas quando o sistema de avenidas já estivesse cons 

(14) MAIA, Francisco Prestes. Introdução ao Estudo de um 
Plano de Avenidas p~ra a Cidade de·S;o Paulo. S~o 
Paulo, Melhoramentos, 1930. p. 269. 

(T5) NAIA, F. P., Introdução ao Estudo de um Plano de A
venidas ••. p.272. 

·(16) 1-'IA!.\, F. P., Introduç~o ao Estudo de um Plano de A
. venidas. • • p. 276. 

.. 
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tru:ido. Mesmo em 1956, quando Prestes Maia aperfeiçoa e~. !te,-, 

se projeto de metropolitano, sua opinião ainda consis 

tia em dar prioridade à abertura de avenidas deixando 

para o futuro a execução do metrô. 

O cqntexto politico que envolve11 a proposta da 

Light e f~.s dificuldades para che~ar a um consenso quanto 

~ refor~a do contrato de Viação levou a Prefeitura a s0 

decit.lil' pelo Plano de Avenidas, desenvolvido e public.~~ 

do em 19:~0. O abandono do seu pl:ino de- melhoramentos ac~. 

··.oa por levar a Light a se desinteressar pela gestão do 

siste•;1a de bondes da cidade e a l.'9duzir, gradualmente o ,, 

nivel dos serviços. Em 1937, a Companhia anuncia oficial 

mente à Prefeitura que pretende abandonar o transporte 

urbano apbs o t~rmino do contrato em 1941. Por~m, d~vido 

às dificuldades surgidas com a guerra ela ~ obrigada a 

manter seus bondes at~ 1946 quando todo o seu acervo foi 

transferido para.a rec~m-formada CMI'C. 

A opçao pelo Plano de Avenidas acabou por esti 

mular o transporte individual, ficando o transporte cole 

tivo sem qualquer prioridade ou polftica-·firme de desen 

volvimento. Durante a guerra se permitiu que os passa-

geiros viajassem em p~ e, em 1945, ·quando Prestes Maia 

deixa a Prefeitura com seu Plano de Avenidas parcialme~ 

te realizado, temos j~ um quadro lament~vel do riivel de 

transporte coletivo oferecido à população: 

•. 



~"Estudos cuida·dosos revelam que, durante o dia 

900 mil paulistanos entram no per!metro central e dele 

saem em demanda de seus afazeres. Viajam de bonde 600 

mil pessoas e 300 mil de ~nibus, Únicos meios de tran~ 

porte coletivos existentes. Dai o congestionamento pe.!:. 

ma..L::-7ttf> do c~utro da cidade, nos p~ntos de bonde, nas fi 

... 
las de oui~us ••• Tomar bondes em certas horas do dia 

, 
e· 

( 

ato de verdadeiro heroJ. smo, a q1 ce nem todos se podem aE, 

riscar. t um assalto aos tranco~' e trambalhÕes. Na an-

gÚstia d ...... p~.rdt~r o 1'-'.g·;·l:', de r.heg~;:- r.,.ra~ado, o paulist.::::_ 

no vai deixando os h~bitos ~~ civ~~Ji~dc. Nos pontos de 

~nibus onde não h~ assalto, existe o martírio da longa 

espera nas filas intermin~vei~, 
. (17) 

com sol e chuva ••• " 

A cidade teria que conviver com essa situação 

prec~ria por muitos artos, o metropolitano sempre discuti 

do seria, tamb~m, sempre postergado. 

·o Plano de Avenidas 

Publicado pela primeira vez no Boletim do Insti 

tuto de Engenharia em 1924, 
( . 

com o t1.tulo "Um problema a-

tual: Os grandes melhoramentos de São Paulo" e assinado 

pelos engenheiros municipais Francisco Prestes Maia e 

João Florente · D'Ulh~a Cintra, surgia·o projeto de uma 

rede de vias principais par.a a cidade fo:rmando uma ·malha 

(17) Valência de Barros: Revista do Arquivo Municipal nº 
CV p. 25. citado por STIEL, W.C. Hist~ria dos 
.Transportes Coletivos ... p~l91. 

•. 

112. 

f 

l 
l. 
l 
i 
1 



113· 

radial-perimetral e seguindo um e ~quema teÓrico proposto ; -, :; 

por urbanistas europeus como StUbb~n e Eug~ne H~nard. 

O esquema proposto foi desenvolvido posterio~ 

mente por Prestes Maia e passou a compor um dos princi-

pais planos urban:lsticos feitos para São Paulo.· O "Plano 

de Avenidas", publicado em 1930, e~.~~'Jra tivesse como 

preocupayão principal o tr~rtsito e os transportes urba-

no~i incluía aspectos mais abrargentes como .legislaçãc 

de uso de,, so~o e de áreas verdes s. se constituiu em um-

marco :5.mp'Jrtante da evolução do ur·h.:-nisrno 

O urbani.::,no executivo, que no pt:,r:i.oJo anterior apenas se 

delineava, alcança com P. Maia seu apoge~ Com o Plano de 

Avenidas a Prefeitura deixa de ter intervenções isoladas 

e casu:lsticas na cidade, e passa através de um conjunto 

coordenado de intervenções a implantar uma estrutura 

ideal capaz de ordenar o crescimento urbano. Em conse-

qU.ência, o plano possui a dois desenhos:_. o esquema puro, 

perfeito em sua abstração (figu~a 9 elO) e o mapa real, 

onde o esquema se sujeitava ~s car~cter:lsticas da cidade 

(figura iD. 

As intervenções propostas visavam adaptar a es 

trutura urbana ~s novas nece~sidades surgidas_com o de-

senvo'lvimento industrial. Prestes· Maia não procUrÇ\Va im 

pedir o·crescimento urbano nem impor restrições ao mesmo· 

e, ao contrário de outros ~rbanistas da época, não via 

na metrÓpole um mal a ser combatido. Esta postura o apr~ 

•. 
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xima, em v~r~os aspectos do ide~rio progressista da Car

ta de Atenas. (l8 ) 

A concepçao de urbanismo de Prestes Maia era 

contrária a qualquer b~oqueio fi.sico ao crescimento urba 

no, como o tr~dicional anel de proteção 
. 
are as verdes 

• 1 19) • 
as cidad~s,' ou então a uma definição~ priori de 

um tamani-1o limite para a cidade, constantes dos ri.gido~ 

planos racionalistas (ex. Bras i lia) ou de estudos como •> 

da SAGMACS para São Paulo. 

(~ '"!?~ . .:~.n0 de A\le·,1idas incorpo~ 6u diversos proje-

tos e estudos feitos pela Pr~feituru, como as obra~ de 

retificação do Rio Tiet~ e. as soluç~es viárias para a 

área central, de Victor Freire. Os trabalhos de· Prestes 

Maia se caracterizam como sendo uma continuidade dos 

,_-pro.j-.et-o.s -a.nteri.or-.es,-•.,as- mudanç-as·"'...U:ts··propostas · fo'Í:•am 

ocasionadas mais pelas transformaç~es que a cidade ·so-

freu do que no m~todti de.análise, ou nas soluç~es urba 

nisticas. 

(18) Apesar da semelhança com o urbanismo da Carta de A 
tenas, Prestes Maia não adota integralmente as suas 
novas id~ias urbani.sticas que começavam a ser propa 
gadas no Riode Janeiro por LÚcio Costa. Prestes Ma~ 
ia se refere a Le Corbusier ·como sendo o. "autor da 
moda" e ~s suas soluç~es urbani.stic'as como sendo 
"ainda livresca, ao menos para a época", preferindo 
seguiu concepç~es consagradas e conservadoras. Ver 
a respeito Introdução ao Estudo de Um Plano de Ave
nidas... p. 35. 

(19) Propostos nas Cidades-Jardins -de Ebenezer Howard 
e -adotados no esquema Anhaia •le 1954, que veremos no 
capi.tulo_4. 

•. ,. ' 
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Em 1930, o centrd urbano j~ deixava de ser um lo ~7 

cal de resid~ncia das elites e se especializava em local 

de negÓcios. Surgem nessa época os primeiros arranha-

céus, como o Martinelli (l9JO). Essas mudanças geram uma 

diferente postura com relaçio ~· ~rea central~ Embora 

Prestes M·' .. i~ tomasse diversos cuictec!;;d com a qualidade 

paisagÍstica das novas avenidas, f>.J.as preocupaçoes funda 

-ruentai ~ :Jttao eram de prover a cidad ~ de locais pitoresco:> 

e civili~ados, mas de implementar uma estrutura de SUPO,!,', 

te efi-.'::l.en~~ 'it•.e .::)ermitisse o acu>so rápido ~ 
, 
area cen 

Prestes 

Maia Sio Paulo não deveria ter lim:1.'tes à sua expansao. 

O problema b~sico a resolver era dot~-la de uma estrutu 

ra capaz de absorver esse crescimento inevi t~vel. e impr~ 

visi.vel. 

Esquematicamente, 
. , . 

a estrutura v1ar1a proposta no 

Plano de Avenidas envolvia os seguintes elementos: 

Vias Radiais. 

Eram as vias mais importantes do esquema e deve 

- , 
riam ser executadas com prioridade. A sua concepçao e sub 

produto da especi~lização no uso do solo urbano e a sua 

execução acentuou aihda mais esse p~ocesso d~. especiali 

~açio e se$regaçao valorizando a área central em detrimen 

to da periferi~. 

•. 



As via~ radiais iniciavnm no anel de·irradiaçio, 

com exceça) do sistema "Y" compost-:>· pelas Avs. Prestes 

Maia, 9 de Julho e 23 de maio, projetadas como vias de 

trá:fego rápido, que cru~am a área central em nA. vel separ!t 

do do anel. A concepçio de vias rápidas em talvegue se 

iniciou com a. Av. AnhagabaÚ (atual 9 -:!-:. Julho - prevista 

por Samue1 das Neves em 1911), e ~dpresentou c~u uniio 

entre o tu~banismo sanitarista e (, dos. grandes eixos m~n·LI 

mentais, caracteristico de Prest~s Maia •. Os :fundos de ~~. 

le, abandonados pela iniciativa p\•iv~1dà devi.:!o qs dificul 

dades de ace~so e de ocupaçio ,. consti tuiam áreas '-~" oval.Q_ 

rizadas, relativamente vazias e insalubres. O Plano ~e 

Avenidas aproveitou-as para, simultaneamente, sanear e 

construir as avenidas. 

As radiais básicas eram as seguintes: 

- Av. Colombo (atual Av. S. Joio e Água .Branca) 

- Av. Rio Branco 

Av. Rangel Pestana 

- Av. Central do Brasil (similar à atual Radial Leste) 

- Av. dos Estados 

- Av. Liberdade 

-Av. ItororÓ (atual 23 de Maio). 

- Av. Major Diogo 

- Av. AnhagabaÚ (atual 9 de· Julho) 

Av. Consolaçio 

- Av •. Tiradentes (prolongada até .:;. Av. AnhagabaÚ) 

•. 
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À estas grandes avenidas viriam se juntar as radiais se-

cundárias de menor capacidade e import~ncia. 

Vias Perimetrals (An~is) 

O perÍmetro de irradiação, concebido idealmente 

por E. H~nàrd e ijroposto po;r Ulh~a Ci ....... ~.::-a, consistia em 

envolver :-. área central ~om um an·~.! viário do r:p1al as 

radiais 1Jartiriam para os bairrnr,. Sufl concepçao sofr<-::u; 

diversas modificaçÕes, desde o p.~o·jeto original at~ éJ 

sua execução na administração Prf:."li~c; ~aia. ,\ .: d~ia de 

desafogar a área central não era nova, o projeto ri~ me-

lhoramentos de 1911 de Freire-Guilhem (ver capitulo ani~ 

rior) propunha um pequeno anel pelo "triingulo", 
, 

porem, 

o desenvolvimento da área central já havia transposto o 

tri~ngulo e a colina central e s~ espalhav~ pelo outro 

lado do Parque do Anhagaba~ (centro novo)~ co~ o .plano 

de Ulh~a Cintra o anel ganha dimensões compatÍveis en-

volvendo e unindo centro velho e novo (ver figuralJ). 

As funções do perimetro de·irradiação eram para 

Prestes Maia: 

- descentralizar a vida comercial e, assim, a~ 

pliar o centro 

~ desviar as correntes de passagem 

distribuir a circulaÇão pelas ruas de pas-

sagem 

~nteg~ar a~ ~entro os ~etores segregados 

conservar-lhe o aspecto local. 

•. 
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tCom o anel o centro poderia crescer mais facil-

mente na direçio da Praça da Rep~blica garantindo 
, 
are as 

de expansão, eliminando usos de menor rentabilidade e zo 

nas deterioradas que 11 destoavamn do resto da cidade: 

"Esses setores o Peri.metro de Irradiação vai 

rasgar, sane~r, t~rnar acessi.vei(l c transformar em pon-

tos.de passagem e dP com~rcio. S~o, enfim, 

(21) 
para o c:entrp." 

, 
are as ganhas· 

"descentralize. 

>;ão 11 à exp;":::J.sao geogr~f _;_ ~"' da â.;:·-:-a central, o r e sul t aJo 

·concreto do seu modelo de ane~. e radiais acentuou o pr.s?_ 

cesso de centralização e especialização.do centro, com 

a conseqU~nte segregação e expulsão de tipos de uso do 

so~o que não podiam pagar a ~alorização decorrente dos 

melhoramentos (habitação e comércio de baixa renda). A-

pÓs 1930, o centro se expande na direção do peri.metro de 

irradiação, em especial, pela Av. Ipiranga (ver fig.l5). 

O anel de irradiação e as radiais b~sicas deve 

riam obter do MunicÍ.pio prioridade de execução e, em se 

guida, seriam abertas as perimetrais 'fechàndo o modelo 

vi~rio proposto. A partir do centro tr~s ariéis se desen 

volveriam formando o conjunto das Ferimetrais b~sicas: 

(21) MAIA, F.P. Introdução ao Estudo de um Plano de Ave 
nidas... p.57. 

•. 
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- Os "boulevards" exteriores 

- Os circuitos parciais e secundários 

- Os circuitos de "parkways". 

Os "bouleVards" exteriores seriam formados em 

parte pelo leito da estrada de ferro (a &er transferida 

para as margens do Tiet~) e completados pela Av. Angéli 

ca, Pau:ista ~ uma ·avenida nova. 

O 30 circuito é constit~ido das marginais d0 

Tiet~ ,~ !~·.ir:hcir•-."1 e se aproxirr:r~ do atual pequeno anel 

rodc-,dário que ':'e encontra em construção. O nome parkway 

advém do fato desse circuito inte~l1gar o conjunto dos 

mais significativos parques da cidade; além disto, ele 

"dev.eria receber tratamento paisag:Í.stico de· modo. a· conser 
. . --

var algumas caracteristic~s dos parques: canteiros la,E._ 

gos e arborizados, casas aTas'tadas, etc. 

Entre estes dois circuitos juntar-se-iam alg!!, 

mas vias secundárias que nao formariam um anel completo, 

mas apenas ligações parciais de bairros e radiais. (ver 

figura 12) 

Com exceçao do perimetro de irradiaç~o as de-

mais ~erimetrais não foram executadas, ficando o sistema 

viário excessivamente centripeto, o que sobrecarregou o . . . . 
perimetro de irradiaç~o e tornou necessário, em 1956, o 

projeto da 2lã. perimetral, para "d~safogar" o centro. 

•. 
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~A atual estrutura urbana de Sio Paulo ~ decorr~n 'l~ 

cia do Plano de Avenidas, gré}nde parte de seus problema~ ~ ,... 

tamb~m. P.oderiamos justificar que estes problemas nio sao 

devidos ao Plano mas ao :fato dele ter sido implantado ap~ 

nas parcialmente. De :fato, al~m das perimetrais, a auda-

ciosa tran~Zer~ncia das :ferrovia~ e o metr~ pela marginal 

do Tiet~, apesar de suas qualid~des, nunca sairam do pa-

pel. Porém, ·o prÓprio Prest eg i-1aia não lhes deu a sufi 

ciente .tmportâncie.. Nestes campu.s suas id~ias não ganha-

ram suficiente desen~o~~imentL, r~e~mlnd~-se a esboços 

n~ricos, o que permite supo·1 que ele nà:• acreditava o ·. s:; 

:ficiente na sua implementação querpor motivos t~cnicos 

ou politicos. 

Entre outras propostas utÓpicas, merece. desta-· 

que a remodelação das ferrovias, devido à sua importâ!!. 

cia para o desenvolvimento da cidade. Ela consistia em••· 

unificar as diversas empresas que prestavam esse tipo de 

serviço, construir uma Única estação central para os pa~ 

sageiros de longo percurso e transferir a :ferrovia para.. 

o-norte à margem direita do Tiet~ aproveitando áS obras 

de retificação do rio. 

Desse modo seria facilmente eliminada uma impoE•-

tante barreira ao trânsito.urbano, a ferrovia coincidin 

do com o rio evitaria o conjunto de viadutos que poste-

riormeni-~ foram realizados ~ara transpor a ferr6via. 

•. 
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-Coerente com o resto do pl~no, a remoçao da fer 

rovia facilitaria a circulação dos veiculas dentro da ci 

dade e o projeto das radiais, al~m de permit~r a constru 

ção do "boulevard" exterior ocupando o espaço do antigo 

leito ferroviário. Assim, saia o trem e entravam os a~ 

tomÓveis ~~ .;n..ibus. Por~m a proposta -t:i.n.ha obstáculos 
, 

se 

. 
rios no ,:~eu caminho; o uso industrial lindeiro as fer-

rovia:·:. que o abasteciam, o carátm:· regiqnal da ferrovia 

impedin ... '~ que empresas desse!Jl pr:i.oridade aos problema~• 

intra-nrbh:>0~ qu? o traçado de fJ:las rotas -ocasionavam 

et~.,. Es.:::-:. :: c-~l.tras questões torr.,a-\·o:.m a proposta ous.:'\-

da e fcscinante, por~m dificultava~ ~ sua execuçao. 

A remoçao da ferrovia nunca foi executada, em 

seu lugar brotaram diversos viadu~os. O prbprio Prestes 

Maia não lhe deu necessária ~nfase. Durante o longo pe-

r!odo que administrou a cidade sua preocupação se voltou 

para a execução do anel de irradiação e das radiais. 

A proposta de Maia visava criar um corredor in 

dustrial no sentido leste-oeste pela várzea do Tietê, g~ 

rantindo áreas para a expansão das ind~strias e facili 

tando a ligação ind~stria-bairros operários. 

"É id~ia antiga- a da passagem de linhas ao l_og 

go do Tietê e·quando a actóal Comissão do Tietê elaborou 

o projetb definitivo do canal, lançou na margem direita, 

parte acompanhando e parte afaste.udo-se a·té o sopé de 

•, 
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Sant'Anna, uma linha industrial. /amos mais longe propo~ 

do a remo~io de todas as estrada& para a margem do 

rio ••• 

Sendo feita desde logo no.Tiet~ uma linha indus 

trial (que pode ser municipal), estágio inicial das mu 

danças prop~~tas, as fábricas encont~drio ali 

amplo e 1;ondiçÕes boas ( zonning) ?ara o .seu 

cimento. 11 (
22 ) 

espaço. 

estabele-

~a "'argem esquerda esta r:~evista ._,'lla linha Les 

te-O~ste de bondes rápidos (metr~) .. A execuça0 ·~eSSE::". 

dois projetoe seria capaz de orientar o crescimento da 

cidade no sentido L-0. Prestes Maia se antecipava intui 

tivamente às concepçoes urbanisticas do PMDI de 1972( 2 3) 

que propoe o mesmo sentido para-o crescimento urbano. 

3.2. A CIDADE GANHA UMA ESTRUTURA 

A Escola Politécnica e.a Administração Munici-

pal 

As nossas escolas superi6res sao relativamente 

recentes, a ~olonização portuguesa foi feita com um 
, 

nu 

mero restrito de técnicos, em especial construtores, r a 

ramente engenheiros ou arquitetos e nao houve a preocup~ 

(22) MAIA, F.P. Introdução'ao Estudo de um Plano de Ave 
nidas ..• p.155. 

(23) Ver a respeito o Plano Metropolitano de Desenvolvi 
ment~ Integrado - PMDI - São Faulo, Asplan, 1971. 
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~ 

çao de f11ndar aqui escolas ou universidades como acont~ 

Am~rica Espanhola. (23) o , 
ensino existen c eu na precario 

te se voltava para realizações mais práticas como a "Au 

la de Fortificação" do Rio de Janeiro.criada em 1699 P.!l 

ra atender exclusivamente ~s necessidades militares~ 

Eo;< 1792 a "Aula de Fort l fi cação" se transformou 

numa R~ul Academia de Artilhariu, Fortificação e Dese-

nho, da rido inicio ao estudo of:õ_ :::ial da engenharia· e ar 

. t t . d f . . 1 . t ( 24 ) Al d ' d qu1 e Ul';l a1n a pa.:--a 1ns m1 1 ares. · gumas eca as 

apÓs, 1826, na recém- ft.:.,'.i.:,da A~,;-,de&"ia de Delas Artes 1 ;;e 

inicia o c!.-:.rso de ar qui teturt:; civil. A ~artir de entàn, 

o Rio passa a irradiar para todo o pais os conceitos an 

tes importados de moda, comportamento, desenho de mobi 

li~rio, decoração, arquitetura e urbanismo •. No curso de 

• 
arquitetura lecionava Auguste Henri Victor Grandjean de 

Montigny (1776 - 1850) que trouxe para nosso meio o ~sti 

lo neocl~ssico predominante na França da época e que lo 

go se transformou em "estilo oficial". 

São Paulo era, então, uma vila de taipa pequ~ 

na e sem expressao: "Nem a nova Academia <;le Direito con 

seguiu fazer São Paulo progredir e ganhar novos ares. Só 

lil por volta de 1840- 50.é que o dinheiro do café come 

. , 
çou a bafejar e por esse tempo o Rio Ja era uma cidade 

(2J) Ver a respeito HOLANDA, Sérgio Buarque. Raizes do 
Brasil. p. 85 •. 

(24) Morul~s de Los Rios Filho, Adolfo. ~volução do ensi 
no de Engenharia e Arg. no Brasil. São Paulo, Poli
t~cnica, 1947. 
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completa e harmoniosa dentro do asti•lo levauo· pela 

são Francesa. São.Paulo continuava atarracada, humilde e 

presa ao império de taipa."( 25) 

Com o café e as novas construç~es geradas pelo 

afluxo de capitais, São Paulo começa a transformar a 

sua paisc;gc:;,: :~urgem novas técnicas -construtivas traz,i 

das pelo r; imigrantes e, em 1894, ··.foi fundada a Escola P2. 

litécnicn com um curso de arquitetur~ onde · lecionaran: 

Ramos de Azevedo, Alexandre de Aibuqccrque, Victor da 

Silva l"'he.:.re, Victor Dubugras, et;.•. t:: de onde ~:::.·:i.ram p:·".:> 

fissioaaj s como Prestes Maia e Anhaia Mello. A Escol.,~ Po 

litécnica e, mais especificamente, a figura do engenhei 

ro-arquiteto teve um papel importante no planejamento ur 

bano da cidade, quer como técnicos e urbanistas, quer co 

mo 
{ (26) 

pol1ticos. 

A formação dos arquitetos.paulistas ter~ um ca 

r~-ter distinto da escola carioca. Enquanto no Rio o cur 

so se estrutura como um ramo das Belas Artes, aqui a for 

maçao técnica ser~ mais rigorosa: o programa da esco-

(27) . 
la constava de seis anos de curso, iendo apenas os 

três Últimos dedicados à especialidade de engenheiro-ar-

quiteto e mesmo nestes as disciplinas de desenho e arqui 

(25) LEMOS, C.A.C. Arquitetura Brasileira. p. 112. 

(26J No·periodo de 1930 a 1945 a cidade teve vários pre 
feitos politécnicos, o fato de não terem sido e1ei~ 
tos não retira do cargo o seu caráter politico. 

(27) Regulamento da Escola Politécnica de São Paulo. de 
1897. 
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tetura eram completadas por um gr'ande nÚmero de matérias· 

técnicas, formando um profissional polivalente, capaz 

de realizar as obras complexas que a cidade necessitava. 

Os arquitetos paulistas demonstraram nas obras e real i· 

zaçoes a sua formação técnica, com conhecimentos de hi-

dr~ulica e ~~neamento, noçoes d~ insolação e salubridade 

das consi .. ·~~uçÕes, preocupação com os aspecto~ f.inanceiros 

e"econ~mlcos e facilidade para admin~stração de obras E 

empreendimentos. 

' A conc.epçao de urbanismo q\l~ predomildv,_ :l'-::l ep~ 

ca exigia a f'ormação de um profissional que pudesse dl\'Tli 

nar v~rias discipl~nas, tanto técnicas quanto artisti-

cas, além de possuir uma formação humanÍstica: 

"O urbanismo é uma Ciência e uma arte, e sobre 

tudo uma Filosofia Social. Entende-se por urbanismo o 

conjunto de regras aplicadas ao melhoramento da edific~ 

çã~, do arruamento, da circulação e do descongestioname~ 

to das artérias pÚblicas. É a remodelação, a extensão e 

o embelezamento de uma cidade levados a efeito mediante 

um estudo metÓdico da geografia humana e da topografia 

b d 1 - f. . " ( 28) ur ana sem escurar as so uçoes 1nance1ras. 

"O urbanismo, diz Anhaia Mello, ao contr~rio 

de ~uitas profissões ~ode~nas, é uma especialidade~ mas 

nao uma-especialização. Não é um setor da ciência com-_ 

(28) AGACiffi, A. Cidade do Rio de Janeiro ••• p.4 e 7. 



preensiv3, Nasceu nao de uma divisão, mas de uma soma e 

reunião. Não é compartimento .separado ou estanque no ca.!!!, 

po da ciência é um panorama de conjunto, uma sintese e 

não análise . 

. . . 
In~~ialmente se exige, Jiz ele, o uso franco de 

sembaraçe.do, dos do.is meios de E'.xpressão: a palavra e o 

desenh( •. Depois conhecimento b~t3ico dos seguintes assu.!!_ 

tos: ~cnnomiH e finanças, sociologia, governo e admini~ 

topogrv.·-

.p• ,(29) 
L1a. 

A es~ola politécnica formou es~e tipo de profi~ 

sional dotado de larga visão, capaz de compreender os n~ 

vos problemas que o processo de urbanização apr~sentava 

e elaborar planos globais envolvendo desde quest~es téc 

nicas de saneamento e circulação até estéticas como pai-

sagismo, projeto de monumentos, definição de gabaritos 

para as construç~es, etc. 

Com a escola politécnica começaram, também, a 

aparec~r interesses pr~prios dos ~ngenheiros e a defesa 

de sua ~rea de competência. Em 1913, a contratação do 

arq. francês Bouvard já causava certa indignação: 

(29) LEÃO, M.L. O metropolitano p. 16 e 17. 

•. 

1.26. 



"Se para dar conseihos técnicos sobre os me1ho-

ramentos da capital, é necessária a presença do Sr. Bou 

vard, parece-nos 1~gico aconselhar ao governo do Estado 

que se dispense do luxo de manter uma escola superi·or de 

Engenharia, de Arquitetura e de IndÚstria, esquecendo-

se mesmo, qu(; l';atre os seus ilustres mestres, figura o 

. (40) 
nome do ~ais notável arquiteto brhS1leiro."· 

A figura do engenheiro Lrá gradualmente conqui~. 

tar um enpaço de atuação. Com a 11.rb~nização, a cidade 

passa a nece~sitar de infraestrutura urbana: 

de rua, er:ergia elétrica, fornecirPento de água e, prin~.i 

palmente, obras de saneamento, como a retificação do Ta-

manduatei e a canalização do C~rrego AnhagabaÚ. A conceE 

ção das avenidas de fundo do Vale Ulh~a Cintra, 
, 
e um e-

xemplo da concepção globalista destes técnicos: a execu 

ção destas avenidas resolveu problemas de saneamento e 

ci~culação simultaneamente. 

Desde a gestão de Antonio Prado que alguns eng~ 

nheiros se destacavam na administração municipal e com 

o fim da RepÚblica Velha eles passam a ocupar 6 cargo de 

prefeito. Is~o,.em parte, foi ~ativado pela perda de au-

tonomia polÍtica do Municipià e do Estado, sendo o. pr~ 

(JO) Al~xandre de Albuquerq~e referindo-s~ a Ramos de A
zevedo in Melhoramentos de São Paulo. Revista de En 

_genharia. São Paulo, ~(2):)7-45, jul. 1911. p.45. 
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feito in.<'dcado pelo interventor f.ederal no Estado, a es-

colha de um técnico se tornou preferencial. No peri.odo ,. 

de 1926 a 1945, tivemos treze prefeitos, destes, dez e-

ram engenheiros. Apesar do grande nÚme~o de prefeitos, 

apenas três tiveram import~ncia: Pires do Rio (1926/30), 

F~bio da Silv~ Prado (1934/37) e Francisco Prestes Maia 

(1937/45)' 

, 
Em }930, Pires do Ri~, que fora reeleito, e de 

posto· p&la r~volução e substitq~.do por Joaquim José Ca!:_ 

doso de Mello Neto, a~vogado e memhr~ cl~ Partido Demo-

cráticn, 
.. 

que permaneceu pou.c.o mai;::. ~"' ~~m mes H•'.t cargo. 

De 1930 até 1934, devido ~ instabilidade pol::ltica, tive 

( 31) ' mos cerca de dez prefeitos, todos com curta gestão o 

que impediu que nestes quatro anos fossem realizadas o-

bras de import~ncia. 

José Pires do Rio, engenheiro- civil de Minas, 

marca a transição entre o t 
per~bdo de ·embelezamento 

da cidade e o de grandes obras viárias. Eleito pelo 

PRP Partido Republicano Paulista, assumiu a Prefei 

tura em·l6/0l/1.926. Durante sua ge~tão até 23/10/ 

/1930, foram construidas praças e jardins .dando 

continuidade ao estilo administrativo anterior, e ini 

(Jl) Ocupou o cargo, entre outros, o importante urbanis 
ta Anhaia Mello (1930/31) • 

.. 
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ciou os trabalhos de planejamento ~ue caracterizaram es-

se novo per!6do. De suas realizaç~es podemos destacar: 

- Contratou o ~rimeiro levantamento aero-foto -

gram~trico da cidade, elaborado pela S.A.R.A., em esca 

. 2 
·la 1: 1000, cobrindo uma área de 64 km • Esse .trabalho 

foi de impc:~·tâl.i.cia fundamental para ~' planejamento, vis 

to que at;! então a cidade sequer dispunha de planta ca-

. \ 12) 
dastral. -

- Revisao e atualização do i"!ntigo projeto de S.!:. 

turnino 1e Brito de canalização ~~ Rin Tiet~. 

- t • - ~n1c1o da abertura·da Av. 9 de Julho. 

- ~Ódigo de Obras (lei )427 de 1929) 

- Construção do Novo Mercado Municipal. 

- Desapropriação da área para a construção do 

Parque Ibirapuera. 

Durante sua administração foi tomada a importa!! 

te decisão entre desenvolver o transporte coletivo (pr.2. 

jeto da Light de bondes rápidosi e individual (plario de 

avenidas) que foi resolvida em fav6r deste ~ltimo e que 

começou a ser implantado durante a gestão de Fábio Prado 

e, em seguidi, pelo pr~prio Prestes Maia. 

Fábio da Silva Prado (1934 - l9J8), . engenheiro 

form~do rta B~lgica, iniciou a con~trrição da Av. 9_de Ju

lho e dos túneis sob a Av. Paulista e concluiu o Viaduto 

(J2) Em 1956, o projeto da 2ª pe:cimetral, foi elaborado 
sobre as plantas da SARA.·Estas plantas foram utili 
zadas tamb~m como base cartográfica para a pesquis;, 
SAG:V .\CS . 

... 
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do Ch~. !ua administraçio se caracterizou pelas obras de 

car~ter social e cultural. Iniciou a construç~o do Est~ 

dio Municipal do PacaembÚ, do Hospital Mun1cipal, a ins 

talaçio de parques infantis e de uma rede de 'bibliote-

cas. Al~m dessas realizaç~es, tratou de modernizar a es 

trutura ad;;dnistrati v a da Prefei I ura, com o ato 1146, de 

1936, p0r muito tempo a base da arganizaç~o municipal. 

Recupe::-óu as finanças municipa·L.s e criou o Departamento 

Municip;=ü de Cul t l':ra, entregue a M~rio de· Andrade. 

Graças à sua des':,-~ada t"'>:'!~inj. c;tração, Fábio Pr.{l 

do foi condecorado, em 1958, com o titulo de 11Prefeito 

Benemérito 11 , pela C~mara. O vereador J o'sé Aranha, autor 

da propositura, a justificou assim: 

"Ele foi o prefeito que maiores beneficios pr~ 

o mesmo carinho e eficiência não sÓ do setor de obras pÚ 

blicas, como também da atualizaç~o e perfeito entrosame.!!. 

t~ de toda a m~quina administrati~a da Prefeitura. 11 (
33 ) 

Prestes Maia foi convidado. para ser prefeito em 

1938 pelo interventor federal Adhemar de Barros. Ao sair 

do cargo, em 1945, deixou o esquema radial proposto em 

1930 em adiantado est~gio de execu~~o. O anel de irradi~ 

ç~o estava concluido e diversas ruas foram alargadas co 

(33) HORENO, J. HistÓrias da HistÓria da Cidadç de São 
Pa~lo ••. Jornal da Tarde· 25/01/79· p~l8. 
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-mo a Liberdade, Xavier de Toledo, :', Nazaré, Vieira de Carvl! 

lho, Av. Casper Libero, Benjamim Gonstant e Wenceslau 

Br~s. Prestes Maia terminou a Av. 9 de julho, e a Av. São 

.João e iniciou a abertura da Av. 23 de Maio. Na zona cen· 

tral abriu a Av. AnhagabaÚ, tronco principal do. sistema 

"Y" que ir~c:~rp.:,rando a Av •. Tiradent~">;~ e a Av. Santos Du-

mont lignv-a o centro até Santana, Iniciou a.s obras de rr~ 

tificação do Rio Tietê e constr;·iu a "Ponte das BandeiY'af ... 

Nos bair~os instalou parques in~~ntis. Itiiciou as desa-

proprie~~es para duas importantes ~adia~s: a Av.-Rio E:~~ 

co e a Av. Radial Leste. 

Todas estas obras e outras de menor import;ncia 

estavam previstas no Plano de Avenidas e tinham por obj~ 

tivo dotar a cidade de um eficiente sistema viário liga!!. 

do o centro aos bairros. O anel de irradiação tem a fun-

ção de interligar estas radiais na área central, além de 

estimular a expansão do centro para a região da Praça da 

RepÚblica. 

Observando-se os mapas do centro de 1930 (SARA) 

e de 1954 (VASP) pode-se perceber com clareza que a co!!. 

figuração atual da área central de São Paulo foi produzi · 

da pelo Plano de Avenidas. Essa estruturação da .cidade 
. 

foi possivel pela concepção. de· urbanismo adotada por Pre~ 

tes Maia que procurava adequar a~ realizaç~es isoladas a 

'Um plano -·ie conjunto~ Assim, ao invés de projetos, a Pre 

•. 
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feitura :~eguiu um plano, entendido-> como um conjunto de. 

projetos, alguns para execuç~o imediata, outros apenas 

previsões de obras a serem executadas a longo prazo. 

"Ele (o plano) informa das direções possivei~ na 
. . . ' 

evolução das aglomerações urbanas, mostra quais obras s~1 

harmonizam .Ju se hostilizam no c~njunto, aponta medi.da:·> 

de prevj_t;ão e J>ferece a hierarqt·,~ .. a dos empreendimentos co_9_ 

forme as conveniências e pos~.dhl-idades, é enfim uma refe 

rência •l:te p.i~ecisél. idéias e mani- ~m coerência nas medidas. 

Conforme d:tssen:os em 19-2,4 "o v>.:.lo:r <la~ i.:i.;ias e pJ.at:.o.s 

gerais sub~iste mesmo quando nao ha em vista grandes o-

bras ou imediatas, não reside na grandiosidade ou na be 

leza dos projetos, mas na sua unidade_ e conexão e, sobre 

tudo, neste seu car~ter de obra de previsão que é inesti 

, . ( 34) 
mavel" 

Dentro dessa visão é fundamental uma continuida 

de administrativa capaz de completar .. as obras da adminis-

~ração anterior. Nesse periodo isso foi obtido graças a 

ditadura de Get~lio Vargas. O prbprio Prestes Maia o reco 

nhece ao final de sua gestão, em ·1945: 

11 0 urbanismo paulista atravessa um perÍodo bri 

lhante ••• 

"Este acêrvo de concretas real:!-zações comprova 

dum modo insofism~vel, no campo do municipalismo, a exce 

lência do regime administrativo e das diretrizes implap 

tadas pelo'Presidente Vargas, pois não se conceberia 

(34) }fAIA, Francisco Prestes. Os Melhoramentosde São Pe':. 
lo. São Paulo, Prefeitura~945. p.2. 
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no regime das disputas demagÓgicas, dos embaraços forma

l:f.sticos e da incerteza financeira."(Jq') 

Além de realizar diversas obras, P;. Maia deixou 

a Prefeitura com as finanças rigorosamente em dia, sem 

contrair empr-éstimos ou dividas. Preste~ Maia evitou, 

também, ampliar o quadro de serv~dores municipais, teve 

mesmo qt.e suprimir ·alguns cargos criadps pelo prefei tt; 

anteric.~·: 

"Pode-se lembrar que. teado \F~bio Prado) recebl_. 

~o a Pr~feitura com um quadre d.e oouco mais de 600 fnn 

cioná.:·ios, deixou-a ao :..>ai r 1 com .:erca de 2. 200, apenas 

três anos depois. A explicação possivel seria que em em 

1936 o Municipio de Santo Amaro foi incorporado ao de 

São Paulo, e este se encarregou de mais-alguns serviços 

(como águas pluviais e iluminação p~blica) recebendo em 

contrapartida o ~mposto Predial. 

O certo é que o Prefeito Prestes Maia, a se-

guir, sentiu a indeclinável necessidade de suprimir alg~ 

mas centenas de cargos, ainda não lotados ou qUe vaga-

ram, por despachos que se sucederam, sem o que, provave.!_ 

mente o Municipio teria de desisitir de qualquer tipo de . 
(Jc::) 

realizaçÕes concretas." :J_ 

(J4') MAIA, F.Prestes. Os Me.lhoramentos de S.Paulo. São 
Paulo, Prefeitura, 1945. p.2. 

(J5) ANDH.ADE FILHO, Rogério Cezar. O Crescimento de São 
Paulo e sua Administração .. S.;o Paulo, COGEP, 1981. 
P• 27 • 
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O estilo administrativo de P. Maia, empreendedor:'· 

e ousado, n~o foi seguido pelos prefeitos, posteriore~ e 

muitas das obras previstas no Plano de Avenidas ou foram 

abandonadas (como a transferência das ferrovias), ou fo

ram executadas muito tardiamente. (36 ) Um detalhe da admi 

nistraç~~ de Abria Ribeiro mostr~ o de6caso em dar conti-

nuidade f.s obras de Prestes Maia·~ 

' " .'· • • • ao deixar, em 1945, a Prefeitura, Prestns 
... 

Maia havia reservado recursos pa~a fazer face ' as desap.cg, 

priaçc..:>s .:.•_-, lcng:. da Av. Rio Brt..t.ttco. Entendeu o Prefeito 

Abri..··· Ribe.:.L.L-o q·~e os funcion~r~.os municipais que com t:le 

j~ trabalhavam 'desde dois longos meses' mereciam uma 

gratificaç~o de Natal e neles investiu. Excelente cora-

·ç~o, mas também pouco senso de responsabilidade, e todos 

nbs recebemos uma mês de vencimentos, inclusive 

. t . " (J{) nais de empo . . 

Conseqüências do Modelo Radial 

O modelo radial-perimetral nunca foi 

do(J8 ), efetivou-se apenas o primeiro anel (de 

ção) tornand~ a cidade basicamente monopolar e 

adicio-

implanta-

irradia 

concêntri 

ca. O equil{brio .entre as radiais -~ os anéis nunca exis 

tiu, ficando as pri~eiras com a pFioridade. Em decorrên-

( 36) 

(J?) 

( 38) 

Como por exemplo as Av. Radial Lestes e 23 de Maio 
feitas p~r Faria Lima.· 

ANDRADE,. FILHO, R. C. O cresc.!,m.ento de São Paulo .•• p. 2·8. 

A segunda perimetral nunca f~i completada e a t~rce3. 
ra se encontra atualmente e~ obras. 

•. 



cia houve uma supervalorização dn,centro, tanto em termos 

de circulação quanto em termos de uso e ocupação do solo. 

O desenvolvimento das atividades na ~rea cent~al e o au-

, 
mento no numero de viagens acabou por sobrecarregar o sis 

, 
tema, com o congestionamento das vias e tornando necessA_ 

ria a segunda perimetral, projetada e~ 1956 pelo prbpric 

Prestes 1-'.aia. 

{ As obras realizadas ne.ste per1odo beneficiar.\ n 

em especial a utilização do autotJ1[,'.·"ll co'Tlo ve} culc de 

tranuportA urbano, e as propriedadn~ imobili~ria~ 
, 

pro>.._:: 

mas aos melhoramentos. t interessBn~e notar que as 

meiras radiais a serem executadas foram a Av. São João 

e a Av. ,9 de Julho que ligaram o centro aos bairros de e-

. li te (HigienÓpoli s, PacaembÚ, J. · América, etc .•. ) • A val,2_ 

rização d6s imÓv~is situados nestes bairros era tão evi 

dente que foi utilizada como r~curso de marketing pela· 

companhia City, 
, . 

em anunc1o publicado no ·jornal O .Estado 

de São Paulo de l/7/l9JO. 

"AnhagabaÚ (atual 9 de Julho) 

Um simples projeto? 

Não? Uma estupenda realidade! 

Hoje em dia riinguém mais pode duvidar dessa 

graridiosa realidade que é a abert~ra da importaútissima 

Avenid~.AnhagabaÚ que far~ ligação ideal do centro da ci-

dade com o inconfundivel bairro modelo - Jardim América -

o mais lindo e co~fortável bairro de resid~ncias de São 

Paulo. 

·-
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·~Lsite as obras j~ executadas e facilmente se ,_ 

~ . , , 
convencera dessa realidade q~e Ja e Avenida . Anhaga-

baÚ. 11 (39) 

O automóvel se adaptou perfeitamente ao ·novo 

modo de vida ~~s elites paulistan~~, permitindo a priva-

cidade d0~ bairros jardins, total liberdade de percurs~, 

o conforto do transporte porte .. a porta e finalmente, se 

constit liu um forte elemento. dt' distinção e "status". Um 

folheto ·,Jl~~Ucit;;r.:itl ~'a Cia. Cit~· de 1928 (figural6) mo_~: 

tra a mansã·<i e o automÓv;~ .· que ..:l vida da metrf>pole ·;:le"'-

geu como e~ementos básicos do consumo consplcuo. 

Embora destinado .i uma parcela pequena da popu 

!ação, o automÓvel atendia aqueles com maior poder poli 

tico, assim, apesar dos tr~nstornos que causou, nunca 

foi sacriTicado "para 'bené'f'icia:r o transporte cóletl.vo. 

Chegou-se mesmo a propor: a retirada dos bondes para eli 

minar o congestionamento nas áreas centrais: 

"porque será que entre nÓs há ainda quem susten 

te a idéia oposta •.• , a de suprimir os bondes das ruas 

centrais para lhes diminuir o congestionamento, deixan-

do, entretanto, campo livre ao automÓvel particular e 

a~ taxi?! Mistério ••• sendo o problem~, como é, o de es 

coar por canais de dimens~es limitadas o maior n~mero de 

(39) REALE, E. Brás, Pinheiros, J.ãrdins •.. p. 217. 

l 

l 
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pessoas !la unidade de tempo - entre meios de condução os 

que devem desaparecer primeir.o, deixando campo limpo aos 

restantes, são os que oferecem menor rendimento ••• , ora 

sob esse porito de vista, o automÓvel particular aprese.!! 

ta u~é inferioridade tão desproporcionada com os trans 

portes col~~ivos que, sem hesitação, entre os dois,' 

deve se~ ele o •acrificado. 

Em que razao apoiar-sv, pois, para exigir do 

bonde qL~ ~~da.o lu~a~ a um meio de ~ocomoção que 

, 
vanca muito mais do que ei que ~. ~uito mais do 

ele, empachoso, 

mais depressa a 

suscet:ivel portanto, de produzir 

1 . d t ,. . t' ? . 11 ( 40) apop ex1a o rans1 o .••• 

atrr .. 

que 

muito 

Outro técnico que se pronunciou contra os volu-

mosos gastos que os veiculas particulares acarretavam 

aos cofres pÚblicos foi o eng. Dalrymple. No parecer da 

do em 1927 esse técnico criticou as facilidades dadas ao 

_estacionamento na área central: 

"Como todas as outras cidades verificará São 

Paulo que o mais dificil problema a ser resolvido é o do 

automÓvel particular. Permita-se-me diz~-lo francamente: 

não tenho simpatia alguma para com os prop~ietário~ des 

ses veiculos rias suas dificuldade~ de estacionamento. O 

(40) FREIRE, Victor. A reforma do contrato de Viação.Bol. 
do Instituto de Engenharia'- vol. VIII (J4) outubro 
1927. p. l6. 

•. 
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que me f,l,irpreende é que as autoridades empreguem recursos 

de todos ~a criaçio de lugares de.estationamento e em 

. . (41) 
guardar os carros ali deixados por part1.culares ••• " 

Com a implementaçio do Plano de Avenidas ·foram 

conquistados espaços para os autom~veis, ediflcios foram 

desapropri .-.<.íos e mesmo as praças e jardins, s{mbolos da 

cidade õ.~·istocrática de auos anteriores, foram elimina·-

dos par a ced~r espaço ao automé ,.:el. Em 1945, o AnhagabaÚ 

deixou ó~ ser o el~~a~te jardim projetado.pelo arq. Bo•..1 

vard para :r,o transfonr1a.L · ~':' eno::: .-ne estacionamento. (..,_.e r 

fig. 18). 

Afirmar que o esquema adotado no Plano de Aveni-

das prepar~u a cidade de Sio Paulo para o uso do auto mÓ 

vel é apenas meia verdade. O veiculo particular ~ a estru 

autom_;veis aumentou muito rapidamente e as largas aveni 

das projétadas por Prestes Maia se tornaram insuficientes 

e, em meados da década de 50, a continuou 
, 
are a central 

a ser palco de congestionamentos.· 

Em cidadés peqti~nas e médias {até 300 mil habi-
., 

tantes) o uso do automÓvel como tr~nsporte urbano pode 

, 
se adaptar ao modelo radial, porem cidades maiores como 

(41) DALRYHPLE, James. RelatÓrio sobre São Paulo. Boletim 
do Instituto de Engenharia. ]. ( 3L1), out. 1927-:---p-:-~ 

•. ... 

138. 

i~ 



139 .• 

5 - P 1 t · · r 1 ( 42 ) O · . d" 1 · ao au o ornam 1sso 1mposs1ve •. esquema ra 1a 1n 

duz.~ concentraç~o de atividades no centrri, ~que aumenta 

a necessidade de transportes e anula as vantagens de co.!:_ 

rentes da maior capacidade das vias. Paradoxalmente e ap~ 

sar das vultosas obras realizadas no aperfeiçoamento do 

sistema viario, as condições de tr:;.·:·;;porte urbano aprese.!! 

taram uma queda na sua qualidade. 

Com relaçio ao uso do ~olo o modelo radial acon 

tuou a ~xpansio e a especializaç~0 do ~entre: ~nquanto o~ 

edif!cios de ~scrit~rio proliferavam o n~mero de 

res n~ dis~~ito das~ passa a diminuir, indo de 10.2.'.:), 

(4J) 
em 1940, para 9.482, em 1950 e apenas 8.892 em 1960, 

e as ativida-des· de c.omércio e escri t·~rio se expandem pe-

lo centro novo (ver fig .15.). 

Ao terminar a administração de Prestes Maia, a 

cidade estava com a sua estrutura urbana definitiva, apr~ 

sentando as caracteristicas fisicas que prevalecem até ho 

je: a ~rea central destinada p~ioritariamente ~s ativida 

des comerciais e de negÓcios. Os bairros populares se lo-

calizam nas ~ieas periféric~s. O setor sudoeste se torna 

o local pri~il~giado de moradia, ~erdadeiro cartão postal 

da cidade. 

(42) Ver a respeito THOMPSON, Michael. Great cities and 
Their Traffi c. New York, Penguin, 1978. p. 98. 

(4J) LANGBNBUCH; J .R. A EstTutur<.~io da Grande. Sio Paulo. 
p. 250. 
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Controle Normativo e Embelezamento 

Para Prestes Maia, a intervenç~o do Estado no ur 

bano visava fundamentalmente fornecer infraestrutura,sem 

interferir na propriedade e no lucro imobiliário. Seu ur 

banismo manipula basicamente a~ vias de comunicaç~o fican 

do a ocu;:H".·~ão do solo no âmbito c~-<, ~niciativa privada, 

embora dfvesse receber alguma limitaç~o. Prestes Maia che 

ga, i.nc ,usive, a se col~car contra a desapropriaç~o por 

zonas, c.,n seja, aquela não apena,; das áreas necessária::: 
' -

para ~~ av~q~~as ~qs tamb~m de &uas faixas lindeiras: 

,;~~ uBs~-propriaç~o por zo:·1as ou a excess - condE!!!, 

nation parece-nos em parte dispen~~vel e contrária ao es 

pirita das nossas instituiçÕes. Levantaria grande oposi 

ção e por reflexão, 
, ' . 

contra os propr1os melhoramentos. 

Seus objetivos_principais sao: 

a) resolver a molesta questão das frações rema 

necentes dos lotesi b) a proteção dos empreendimentos co~ 

tra o- uso prejudicial dos terrenos adjacentes; c) a rever 

são em beneficio da cidade da valo~ização das áreas vizi 

h lh t 'bl. 11(44) n as aos me oramen os pu 1cos. · .. 

Prestes Maia defende a id~ià que o item 11 c 11 pod~ 

ria ser abandonado e os dois r~stEntes controlados por o~ 

tros instr~mentos urbanisticos. Devido ~ falta de recur 

(44) NAIA, F.P. Introdução ao Estudo de um Plano de Ave
nidas .••• p.l6. 

•. 
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soa da municipalidade ~ paradoxal· que ele adotasse essa 

postura. Para justificá-la comenta. diversas leis simil~ 

res e inclusive a jurisprud~nci~ nacional. D~sse modo, 

apegando~se a uma ~oncepçio juridica q~e visava prot~ 

ger a prC":.priedade privada, o munici.pio P'ermi tiu que a 

valorizac;.ão ad;:inda da execução do P:-.ano de Avenidas re 

vertesse inteiramente para ms ·,p·r.:)p.rietários pa:rticul~ 

res~ A c~ntribuição de melh6ri~. mui~o discutida na 
, 
eiJc ·-· 

ca, também nunca foi implantada. 

A ~nt~rvenção normativa pr~posta por :·,-, .. st es 

Maia visava fundamentalmente orden.a.L' as construçõ.es .._,~ 

modo a favorecer os proprietários imobiliários em seu 

conjunto •' era,_ p_ortanto' totalmente _distinta das id~ias 

de Anhaia Mello que propunha uma legi·s·lação capaz de li 
-------~----

mitar a e~peculação imobiiiária. O zoneamento do uso 

do s.olo era para· Preste·s Maia a ·principal lei ·urbanisti 

c~ a ser adotada. J~ em 1930, o Plano de Avenidas pro-

poe uma lei de zoneamento que deVeria colaborar com o 

Plano Geral de Avenidas: 

"Quais no momento d•evem ser os caracterÍsticos 

e o critério do zoning paulista? Estes, a nosso ver: m.2. 

der ação, respeito pelas tend~ncias naturais (salvo qtlé!!. 

do oP,ostàs a principias essenciai,s de urbanismo), cola 

boraçã6_com o plano geral, ~cordo com a ~strutura so-

cial existente. 

.,. 
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Alguns de seus aspecios sao de f~cil deduç~o: r~~ 

triç~o de altura mais rigida no nÚcleo central do que na 

orla do Perimetro ae irradiaç~o, restriç~es ~s indÚstrias 

nos bairros centrais, como o Braz, j~ liberto das vias 

f~rreas; ~re~s industriais em ~ertos pontos ao longo do 

Tiet~ (margem direita), do Pinhei~os (margem esque~da) e 

das est:radas de ferro, indÚstrias mais nocivas e 

das, C<>.lfinadas a nÚcleos mais a::astado~, em especial no 

Tiet~ inf'erior; faixas e nÚcleos ~on.erciais ao longo G<':.:':' 

~~diai$ e ~os pr~u~ipais pontos de converg~ncia; zonas d6 
, 

habi"L\"t·çôes coletivas ao longo cta.:; ra~.aais e diametrais :::lro 

ximas, zonas de habitaç~es individuais no v~o dos setores, 

constituindo faixas de arejamento. Prbx::..mo aos 

industriais ser~o demarc~das as ~esid~ncias de 

distritos 

segunda 

classe, quando possivel separada das f~bricas por uma fai 
' .,. "f/f ') 

xa verde cheia de play grounds." 5 

Prestes Mai·a defendia o zoneamento como um instru 

menta urbanistico a favor dos propriet~rios de imÓveis p~ 

lo fa~o de prbvocar e garantir a valori~aç~o dos mesmos: 

11 Em·S~o Paulo, como ali~s em muitas outras cida 

des, o cidad~o, que empata boa porçao da sua fortuna na 

construç~o do seu lar ou mesmo. dum pr~d~o p~ra renda, nun 

ca ésta seguro do dia seguinte. Quando menos espera, um ar 

ranha-ceú erigido ao lado do seu palacete virá esmagá-lo. 

(45) MAIA, F.P. Introduç~o ao Estudo de um Plano de Ave~d 

~-...:..:..' p. 295. 
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Uma f~brica, com seu ru!do e sua chamin~s, afugentar~ os 

inquilinos dos seus apartamentos. 
, 

Um armazem, um aço.u-
, 

gue ,. uma garage ou um cortiço,. depreciarão os seus pr~ 

dios. 

S~ o zoneamento poder~ ~emedta~ a isto, intro 

duzindo srdem nas construç~es, eFnecializaç~o nos bai!:_ 

ros e o::ganizaç~o em to.da a cida•:le; sÓ o zoneamento pod~. 

r~ melh~rar as condiç~es de habi~abilidade, estabiliza\ 

os valores e -.:et ardar a decadên,:·ia dos "blight ed- dis-

t~·:~ts 11 • ?~n~a~ento si~ni~ica o uso mais adequado da ter 

ra e ~ preciso acentuar que seu pc~el n~o ~ somente res 

tritivo mas tamb~m construtivo. 11 (4:6 ) 

Apesar da import~ncia que Prestes Maia· dava ' a 

lei de zoneamento sua intervenç~o enquanto prefeito se 

m~r~ca e do Pacaemb~. As demais leis urbanÍsticas adota 

das tinham, fundameritalmente, objetivos est~ticos, se li 

mitando ao controle das fachadas voltadas para as priQ_ 

cipais art~rias. 

A adoç~~ de normas est~ticas para as ·constru-

ç~es urbanas era um'a pr~tica antiga: o CÓdigo de Postu 

ras de 1886, j~ continha:algumas exigências com relaçio 

aos recuos e .~stilos arquit~t~nicos. Posteriormente o a 

(46) MAIA, Francisco Prestes. OZ')neamento Urbano. 
Paulo, Sociedade Amigos d~idade, 1936 p.2. 
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to n2 849 de 27/0l/1916 e principalmente a lei 3427 de 

9/11/1929 ampliaram estas nor-mas visando a harmonia en-

tre as diversas constrtiç~es especialmente ha ~rea cen 

tral. 

A c0~cepçao urbanlstica das avenidas visava do 

t~-las d~ &specto monumental, beru no sentido do urbani~ 

mo d~ H14usmann. Se no conjunto 3 plano visava uma racio 

nalid.ad ~ funcional isso nao im:r:.-t.~diu uma preocupação com 

detalhe li 
. f 

r~ceber um tr~ta~~nto espec~fico. 

rios ediflcios eram propo~.0s em !nc~is estrat;gicos de 

modo a realçar a import;ncia ric alguns pontos focais. 

1nfluenciado por id~ias como as de Camillo Sit 

te (184J-l90J) que pregava um tratamento artlstico da r~ 

de viária de modo a conferir-lhe car~ter ~imbÓlico, Pres 

tes Maia i~á dar especial atenção ao pe~{metro de irra 

diação que seria pontilhado de ediflcios monumentais. Em 

~ora com linhas retas e pouco ornamento, os esboços uti 

lizados como ilustração, mostram uma arquitetura de go~ 

to duvidoso, f t · · - f · t < 4 8 ) A ·r com or e ~nsp~raçao asc~s a. . va ~ 

rização das vias centrais como eixos monu~entais seria 

conseguida com adequado controle de algu~as· fachadas: 

(47) MAIA, Francisco Prestes. Os Melhoramentos de São 
Paulo. São Paulo, Prefeitura, 1945.· p.l7. 

(48) São basicamente edtf{cios modernos, porem, com cer 
to ran;o do ecletismo de anos atrás, com linhas ver 
ticais predominantes. 

i ., 
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·na) Em todas as vias imp~e-se o tratamento 1ate 

ral dos prédios; 

b) Em praças arquitet~nicas e ruas providas 

de remate focal o est~do de conjunto é indispens~v~l. ·A 

reguiamentaçio dos edif{cios deve resultar de cada caso 

e nao ser m~ro standart municipa~; 

• f • c) Esse e::;tudo ser~ fruto nio de raCl..OCl..nl..OS 

teÓricc.,B mas do lápis do artis!: '1; 

d) A regu1amentaçio pct:le nio co.nsi stir neces-

dade das horizontais. Em particula: ~ cimetria e os ef~i 

tos de massa podem constituir grande recurso." 
(49) 

As i~tervenç~es viárias realizadas nesse ! per1.2._ 

do. possuíam grande cfiidado com o desenho da·pais~gem ur 

bana, seguindo, porém, intenç~es estéticas bastante -dife 

rentes daquelas analisadas no capitulo anterior. De fa-

to, já ~ão se tratava mais de organizar jardins e luga 

res pitorescos, mas de dar aos eixos viários um caráter 

monumental e suntuoso. Nesse sentido foi realizado o co~ 

trole sobre os gabaritos e a continuidade das fachadas 

lindeiras ~s avenidas, de modo a obte~ ri efeito plástico 

desej"ado. 

(49) MAIA, F.P. Introdução ao Estudo de um Plano de Ave 
nidas ..• p.Bo. 
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'A intervenção normativa desse periodo, embora 

nio tenha sido muito significativa, implantou algumas 

normas de zoneamento e controle sobre as fachadas e vol~ 

mes edificados. O prbprio Prestes Maia, ao critic~r a 

lei 5261, em 1957, faz um balanço d~Jlegislação f 
urbanJ.~ 

tica adota~~ na sua gestão: 

"··· fui eu que na Pref~itura fiz as primeiras 

leis dto caráter mais zonistico l~ restritivo, embora -na o 

pudesse ~Ar essa ~ntio a minha preocupaçao, mesmo por-

executivos que legislativos. ~m toao cacó, -cabe nao es-

quecer que fiz a primeira redução de alturas no centro, 

baixando de 3 para 2 1/2 da largura das ruas; abaixei e 

uniformizei o gabarito na rua Formosa, que outros leva!!. 

ram de novo; elaborei e decretei o primeiro regulamento 

realmente zo~istico de bairro, no Jardim Am~rica, onde 

sb valiam at~ então disposiçÕes contratuais; elaborei o 

.do Pacaet'ilbÚ, sendo de notar que ambas foram as nossas 

leis mais restritivas até hoje; regulamentei, a titulo 

de exemplo, diversas arterias importantes, como a Nove 

de Julho, em ~ermos ig~almente zonisticos, pois consid~ 

ravam usos, alturas, super-elevação, recuos,etc. e os 

faziam variar com o trechq; regulàmentei a avenida Ipi 

ranga, sem esquecer de esta~elecer-lhe minimos oci altu 

•. 



ras noriTlais, tanto para reduzir as' irregularidades, co 
' . 

mo para evitar um aproveitament6 deficiente de obras 
, ·. . (50) 

em que se. gastariam somas apreci,ave1 s." .. 

(50) :HAIA, Francisco Prestes analisa a lei 5261. _ (entre-:
·vista)- A Gazeta 25/07/1957~ 

..... 
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TABELA 2 - DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO PAut,ISTANA 

POPULAÇÃO RESIDENTE* . . (mil hab.} 
ANÉIS URBANOS 1925 1934 1940 

.'---· 

Circulo de 3~5 470 481,7 525,5 
km (38,48 km ) (67,1%) (52,7% ( 4 3' J/o) 

Coroa entre 

3,5 a 7 km 145 312,9 465,8 

(115,4:5 km 2 ). (20,7%) (34,3%) (38 '5%) 

Circulo de 7 km 615 794,7 991,3 

(153-94 
2 

~m ). (87,8%) C87, Oo/o) (81, 9%) 

Fora do circulo 85 118,5 219,5 

·• de 7 l'::;n 
' 

(12,2%) (13 ,o%) ü~,l%). 

700 913,1 1209,8 
TOTAL (100%) (100%) (100%) 

(*) Fonte dos dados Mario Le~o op. cit. 

~ 

; DENSIDADE 
' (hab/ha) ~ ,, 
1-925 
r 

. t 
À 

122,12 
! 

' -~ 

'. 
4 ~3,55 
1 
~ 
:;. 

.P 9 '· 9 5 

~ 

-
' ~ 

~ 
t: 

' 
~ , 
pag. 

1934 

125,16 

27,10 

51,62 

-

o 

.. 

CRESCIMENTO ANUAL· DA 
POPULÀCÃo· 

194.0 ' 1925/34 1934/40 
' --~-- _M _____ . 

].J6,y5 0,27% ."( '4:6% 

. ~ 

40,34 9,27% 6,86% 

64:,39 2,89% 3,75% 

- 3,76% lO, 74% · 

~ I. r 3,00~ 
1
-4,8% 

·-L- . 
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TABELA 3 - EVOLUÇÃO NO VALOR MÉDIO DO M2 DOS TERRENOS 

. VALOR EM CRU~EIROS* TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL -
ÁREA 1916 1926 

4 

193!5 1942 1916/26 1926/36 1936/42 
' ' ' I 

~riângu1o 4.5ob,oo ' 
1. 000' 00 3.000,00 6.ooo,ou 11,61 4,1 4,9 

,. .. 

Centro 165,00 357,00 6ob,oo 800,00 8,02 5,3 4,9 
< 

Zona urbana 23,00 68,00 1op,oo 130,00 11,45 3,93 4,45 
\ 

24,00 
{ 

4,1 !Zona suburbana 3,00 3!5 '00 50,00 23,11 5,6 

!zona 
f 

rural 0,10 5,00 ],50 10,00 47,87 4,10 ·4; 9 
·~ 

* Fonte Mario Leão op. 
, 

cit. pag. 
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fiCiUJ~A 9 
Esqriema te~rlco de Ulb~a Ciníra 

·FIGU}~A 10 

Esquema te~rico de Preste~ Maia 

_,..; 

Fonte: MAIA, Francis~o Prestes. 
um Plann de Avenidas para 
San P~uln, Melhoramentos, 

Intrnduç~n an estudo de 
~ cidade de S~o Paul~~ 
l9JO. 

151. 
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I«'IGURA 11 
Sistema radial perimetral lQ projeto 1924 

Fonte: CINTRA,. João Flnrence d'Ulh;;a & MAIA, Francisco 
Prestes. Um Problema atual: os grandes melhnra 
me.ntns de São Paulo. Bnletim dn I~stituto de E;
~enharia, São Paulo, VI, ( 25-34) ·mar 24/ jun 26. 
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FIGURA 12 

Plano de Avenidas Vias Perimetrais 
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Fonte: MAIA, F.P. 
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FIGURA 13 

Prime·ira Concepção do Anel de Irradiação - 1924 

. Fonte: CIJ\TTRA, J.F.U. & MAIA, F.P. Um Problema atu~l: os 
granri~s melhoramentos de S~n Pauln. Bnletim dn Ins 
titutn de Engenharia. 
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Tránsporte Coletivo na Capital - Diagrama de escoamento 
pessoas transportadas em dia ~til das 6 ~s 24h • 

. / 

Fonte: LEÃO, Mario Lopes. O Metropolitano em São Paulo. 
São Paulo, Prefeitura, 1945. 
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FIGURA 15 · Ccntrnl _ da Área · 
Expansao I' . ·. l 

Fonte: 

y--- ;;:;. . ~~.) 
i 

j 

••• 

· ' le . 1 da Metropo . . · tor1a 
a Terr~. H 1978. A Estrutur FFLC , . 

L
LAÇA, F._. São Paulo, VI ·le 1 ra. Sul BrasL . 
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-FIGURA 16 An~ncio da Cia. City, ·192«. 
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FIGURA 17 - Viaduto S. Francisco - detalhe decorativo 

J', 1' . • 1!. 

Fonte: MAIA, F.P. 
Avenidas. 

.\ 

fig. 49 - Vinducto com edifocll<,'ôcs lofernl's 
Ddallw 

Introdução ao Estudo de Plano de 

l)B. 
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FIGURA 18 Parque AnhágabaÚ e Praça das Bandeiras: 
dois ~stacionamentns 
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Fonte: A Construção em São Paulo 
nº 1313 9/4./73 
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FIGURA 19 O Sistema y diametral 
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CAPÍTULO !1 

A EMERGÊNCIA DO PLANO DIRETOR (1945 - 1961) 

4.1. INDUSTRIALIZAÇÃO E METROPOLIZAÇÃO 

~u perlodo 1945 - 1961 o processo de urbanizaç~o 

an~rquicc verificad9 no periodo EJtterior se agravou po~ 

dois moi ivos: a interve~ç~o urban.:i.stica ·do municllo ~ .. e 

tornou mais lax~ e o ritmó de crescimento demogr~fico 

·-e c-_ tor'~~'E'.U u_;_ud~ n~:.~_Ls inteJ?-SO, tiln-l:.o em termos absolutos 

. l ' - ( 1) 
quan~0 re a~1VOb. 

A causa desse fant~stico crescimento residiu 

na concentraç~o industrial; principalmente dos setores 

mais din~micos, na capital e nos municÍpios vizinhos, 

trializar ap~s 1945. 

11 0corre neste p'eriodo uma transformaç~o notável 

na indÚstria paulistana, que explica a intensifi~aç~o do 

crescimento da cidade. Os ramos que produzem ben~ de con 

). 

sumo cedem lugar aps que prbduzem bens de produçho. Esta 

~-uma tend~ncia em toda indÚstria na~iona1 nos Últimos 
I . 

10 ou 15 anos, ela se verifica cow·extraord~n~ria inten 

sidade em São .Paulo. 11 (
2 ) 

(1) As taxas anuais de crescimento•da Capit~l passaram 
de 4,0% para 5,0% no perÍodd L0/50 e 5,5% no perlod~ 
50/60.(Ver tabela 4). · 

(2) SINGER, Paul I. Desenvolvimen~o econ;mico e evoluç~o 
urbana. S~o Paulo, Ed. Na cio;~~ ·"11, 1968 ,. p. 59. 

161. 
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A localizaç~o industrial at~ esse per!odo havia 

sido fortemente induzida pelas ferrovias, especialmente 

a E.F.S.J. que forn'ecia a ligaç~o com o porto de Santos. 

Com a abertura de novas e modernas rodovias, como a via 

( 
. . ( 3 ) 

Anchieta inaugurada em 1911-7) e a ·da Dutra . estabel~ 

ceu-se un; aovo padr~o de localiza:;C.u industrial. Os· lo 

tii's contlguos p. estéls rodovias SE" tornaram caracteristi 

camenie industriais. Al~m das vantagens ~ocacionais of-~ 

recidas pelas ~reas lindeiias ~s r0dovias, a dificul 

1 ..:1 . t I d • ' • ·.á de d~ ~nLun .r· ar ::.erreno ~ 1 sp<.JlL'_Ve1 s a baixo preço,nas 

~reas industría1::l tradicionais lt'\'OU () empresariado e 

procurar terrenos nestas ~reas perif~ricas: 

"Este aumento recente da import;;_ncia industrial 

da periferia da Grande S~o Paulo encontra sua explic~ 

tu!do pela Capital. Esta "saturação" decorre, por Rua 

vez, duma s~rie de desvantagens cada vez maiores, que a 

loc~lizaç~o industrial na c~pital apresenta que se pode 

interpretar como resultado da "lei dos rendimentos de-

.t 11 ( 4) cres.cen es. . 

(J) A via Anhanguera, a terceira das rodovias princi-
pais, n~o atraiu ind~strias devido ~ topografia aci 
dentada. 

(l~;) SINGER, P. 
urbana. p. 

I. Desenvolvimento E~on;m~co e 
6). 

evoluçÊio_ 



Começa, assim, a haver um processo natural d·::.; 

descentralização do emprego industrial gerando um ráp~do 

crescimento de municÍpios como São Caetano, Santo André, 

Osasco e principalmente São Bernardo e Guarulhos,(5) lo 

calizados nas sa::Í.das ,das p:r.inc.ip?.is rodovias. 

, 
A oxpansao da area urbanizada da capital e dos 

municfpJos viz~nhos vai~ gradual~ente, eliminando as ~· 

reas ru1·ais que envolviam os divf'~rsos nÚcleos. A cidac e 

ultrapassa os seus limites adminietratfvos e surge uma 

h.:.,·,"\ del!.::•'l'linação: a G-,·<:~ndé Sv.o Panl o, t:onjunto de cidaf.es 

conur~adas e interligadas f::Í.sic~ e funcionalmente. Ern-

hora já existissem interligaçÕes funcíonais entre a Capi 

tal e os demais nÚcleos, nesse per::Í.odo essas ~nterliga-

çÕes se tornaram mais fortes. O crescimento de São Pau-

lo ati~giu os munic::Í.pios cont::Í.grios, cujos centros urbanos 

passaram a desenvolver atividades complementares ao 
, 

nu-

cleo metropolitano. A pesquisa SAGMACS, feita em 1956, 

identificou 19 subcentros que se desenvolveram espontane~ 

mente e representavam uma descentr~lização do centro pri~ 

cipal. Destes. subcentros, cinco pertenciam a outros mu-

nicipios: S. Caetano, Santo André, São Bernardo, Osasco e 

Guarulhos, os outro~ 14 se situ~vam na prbpria Capital: 

Brás, Mboça, Penha, São Miguel, Ipiranga, Vila _Prudente, 

(5) Guarulhos, po~ exemplo, tinha em 1940 apenas 
habitantes e, em 1960, passa a ter 77.980 hab. 

•. 

6.660 

l 
-~ 
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SaÚde, Ibirapuera, Santo Amaro, Pinheiros, Lapa, Santana, 

Tucuruvi e Vila Maria. Tivemos assim dois processos com 

plementares: a expansão_ da. área urbanizada in,du:zindo o a-

parecimento de subcentros dentro do pr~prio municfpio, e, 

simultaneamente, os nÚcleos dos municfpios vizinhos se 

desenvolv~n~o Gomo subcentros metro~clitanos dependente& 

do nÚcleo principal. 

Estes subcentros de co11ér·c:i.o e serviços surgir:l. n 

nos "nÓs de tráfego 11 , especialmei\b::.:: l~:~.s ár(>::=t:.C' que já .:.t-

presc::mtavam algum desenvolvimento cotüercial em to.c.. da.:: 

estações 1'c:r:roviárias, como na La1_:-.a, por exemplo. F :."r a 

atender ~ periferia, cada vez mais distante do centro 

principal, mui tas linhas .de ;nibus deixaram de atingir a 

área central fazendo o "ponto final" nas proximidades das 

estaçÕ~s do trem.de sub~rbio~ 
'' ' .. •/ . . . . ' , . ..-. 

A expans~o destes subcentros foi decorrente da 

expansao da periferia da cidade,- loteada sem maiores cui 

dados urbanfsticos. Entre 1954 ·e 1962 foram urbanizados 

cercà de 44 mil hectares, dobrando a área urbana de 1954 t 
que era de 47.]30 ha( 6 ). Os bairros mais distantes (com 

mais de 5 km· da Sé) p~ssuiam, e~ 1940, cerca de 48% da 

po.pulação e, em 1960, passaram para 76%. 

(6) VILLAÇA, F. 
Brasileira. 

... 

A Estrutura Territorial da Metr~pole Sul 
p. JO • 

T 
l 
I 
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Nesse per:Í.odo foram tomadàs algumas iniciativas 

pelo Estado para solucionar o problema da habitação p~ 

pular, através de conju;ntos ha:bitaC'ionais C!rganizados 

por Institutos de Previdência, alguns deles de excelen 

te qualidade arquitetÔnica como o.conjunto do IAPI cons 

tru!do, em 194~, em Santo André. Pa~alelamente a estes 

empreendimentos a iniciativa pri ~r;..tda se lançou também 

a constrL'.:i.r conjuntos habitacj o;1ais. 

hQ grande comércio imob.i Li. :~ri", t1'1.é:i. cionalmen 

te limitado - nos sub~rbios - ao lut~amento de gl~~~s e 

respectiv& venda de terrenus, a p~rtir de 50 se diver~i 

fica e se lança a empreendimento mais ousado: a venda 

de casas na gleba adquirida, compreendendo v~rios quar 

·.teirÕes. Este foi o caso da "Cidade Patriarca" e "Cidade 

A. E. ( 7) 
Carvalho" •. 

Surgiu assim um novo elemento na paisagem urba 

na. da periferia: os conjuntos de, residências térreas nos. 

bairros mais afastados, assobradadas e geminadas nas a-

reas mais centrais, ou ainda, pequenos edificios de a 

partamentos com 3 ou 4 pavimentos para evitar o elev-ª. 

dor. Embora essas tipologias arquitetÔnicas se aprese~ 

tassem como as mais indicadas por proporcionàrem maior 

densiaad~ (entre 300 a 600 hab/ha), o q~e reduzia os 

custos de urbanização, 

(7) LANGE~~UCH, J.R. 
lo. p. 231. 

-nao puderam competir com o 

A Estrutura1;ão da Grande São 

lote· 

Pau-

l 
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I 
t 
' 



11 desurbani~ado" t:lpica solução de moradia dos migrantes, 

de um modo geral trabalhadores de baix~ qualificaç~o. Os 

conjuntos habitacionais·se constituíram em exceçao, ten 

do uma participação pouco significativa no quadro geral 

que caracterizou n ocupaçio da· periferi~ da cidade nes 

( 

se per1.odn. 

Simultaneamente ~ expannao cbmercial dos - ~ub 

centros e a maior dispersão dos ~mprc~os industriais a 

área c~r..Lral de São Paulo teve un; .;::rL>~,á~ dest.:',"'- Jvimen -

to, estim~laó0 pelas reformas ~~banisticas implanc c' das 

por Prestris Maia. Ocorreu nessa zona um intenso proces-

so de verticalização, especialment~ nas imediaç~es da 

Av. Ipiranga e da alça sul do anel de irradiação, com 

uso predominante de edifi~ios para escritbrios. O local 

-<i e étr·abá'l'ho 'Siffreu, por"taiito ,· 'iíít~n.'sa COli.Centraç ão obri 

• gando os moradores da periferia a demorados deslocamen 

tos até o local de trabalho. Em 1956 a pesquisa SAGMACS 

coristatou uma grande perda de tempo nos deslocamentos mo 

radia-trabalho fruto da concentração de empregos na a-

rea central: 

"as deficiências da localização dos locais de 

tr~balho sao patentes •. 

1 - Na Zona Norte: Falta de emprêgo local e de 

comunicações mais rápidas, para a zona atual de traba-

lho, ao l0ngo das ferrovias. 

·-

16.6 .-
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2- Na Zona Leste: Grande--falta de emprego lo-

cal sobretudo na região de Itaquera e na zona de influ~.!! 

cia da Penha, onde se verificam as maiores durações de 

deslocamentos, chegando em v~riós pontos a 4 horas. 

3 - Na Zona Sul da Sa~de o problema ~ tamb~m 

bastante .'tgudo: entre 2 e 3 horas.·;_.·;:._ Zona do Ibirapu~ 

ra e :n~ Zona de influ~ncia de Pi:1t1eiros tamb~m se ver i 

ficam durações longas de deslocanento. 

4- - No caso da zona de I:·..:i.r.::ipuera, s:--t..'de par-t ~ 

do emprego e no centró princip~l, impondo-se portah~~ u-

ma ligação >~pida para o mesmo." 

. ·" . 
"Considerando-se qua 1 hora -seria o limite a-

ceit~vel, vemos que 41,6% da população paulistana est~ 

que o tempo considerado ~ o de uma viagem de ida e vo.!_ 

ta: Uma pa·rcela da população traqalha em dois per::lodos, 

vindo almoçar em casa o multiplica por 2 o tempo consumi 

. ( 8) 
do em transporte por dia." 

O estudo da SAGMACS concluiu, tamb~m, que os es 

tab~lecimentos localizados na ~rea central eram os que 

exigiam máior deslocamento dós seu~ emprsgados, ~uando 

comparados com estabelec{mentos localizados na perife-

(8) SAGMACS. Estrutura Urbana da ... Aglomeração Paulista 
p. II ·- 101 e II - 102. ~.;;._.-__,;;;...o...;..__= 

•. 
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ria, cuj" maior parte dos funcionirios morava nas imedia 

ções, muitas vezes se dirigin~o ao trabalho a pé. 

Acompanhando-a concentraç~o do emprego, as 
-, 
a-

reas centrais da capital sofreram também um processo 

de adensament ,. residencial, com .;• pcj)ularização do apaE., 

tamento <"·0·i~J solução para a moradia nos bairros mais 

centrai :E': Santa Cecilia, Consnl;ição, Liberdade, HigienÓ 

polis., ,~te. 

A falta de -· 
<.:"0,'."l verGl-,"!; lazer e fJ 

elevado i.ndice de ocupação e ~prov~itam~nto do lot'), 

transformavam os edificios de apartamentos em um novo 

problema ~ara a cidade e para os urbanistas: 

, 
"0 que nos verificamos, hoje, nesses .prédios 

de apartamentos feitos em São Paulo? São verdadeiros cor 

tiços de luxo ... 

Edificios inteiros com centenas de apartamentos 

de quarto, banheiro e a tal de "kitchenette", que se re 

, 
sume num cantinho com um bico de gas para empestar o am 

biente do quarto e banheiro •.. 

- ft impossivel que uma f~milia more indefinida 

mente ali, prosseguiu o prof. Anhaia Mello, é impossivel 

que uma criança fique a vegetar num ambiente desses. V. 

Excias. sabem que, em HigienÓpolis cujo nome parece até 

ser uma irrisão, não há parques, salvo a f • 
pequen~ss~ma 

•. 



Praça Buenos Aires, um quadradinho cercado po~ imensos 

arranha-céus e é triste ver aqueléLS mães de familia e 

pagéns empurrando os carrinhos iom as crian~~s, a trave~ 

sando ~ Av. Angélica, para levar os pequenos a tomar um 

pouco de ar e de sol naquele minguado recanto. t o mesmo 

espet~cu~o G~e observamos na praça d~ ~ep~blica, cortado 

pelas vi;.:> p~blicas que integram '> anel de 

do tr~fe,so no centro da cidade. 11 ~ 9) 

irradiação 

, 
A a~ea central perdia d~F~nitivame~t2 as carac 

teri.r;t:J.cas pitorescas que possuia (~.Scadas atr~,s .. \': coni::. 

truç~eb ~ssobradadas cederam lu&ar ~os novos edific.' os 

que ocupavam o lote ao m~ximo, sem deixár recuos ou 
, 
a-

reas verdes e reforçava~ a agressividade nervosa das 

ruas congestionadas pelo r~pido ·aumento do n~mero de 
( 

ve1 

culos particulares que passaram de 22.739, em 1940, para 
. ( lô) 

120~662 em 1960 , ou seja, de 17 para 31,5 veiculas 

pa~a cada mil habitantes. Mesmo nas novas avenidas fei 

' tas por Prestes Maia a velocidade dos vei.culos na hora 

do 11 rush 11 era muito lenta, no anel de irradiação, por e-

xemplo, a velocidade média de percurso por automÓvel, 

em 1956, era de apenas 9,4 km/h(ll). 

(9) NELLO, Luis Ign~cio Romeiro de Anhaia. "<;:ortiços de 
Luxó - os arranha-céus". entrevista ao Correio Pau-
1istano 30/06/1957. 

(lO) No.Munic:ipio de São Paulo e Osasco- conforme LAN 
GEMBUCH, J .R. A Estruturação da Grande São Paulo. 

(11) SAG:tv1ACS. Estrutura Urbana dé;'--. Aglomeração Paulista. 
· p. IV-96. 

•. 
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Apesar do r~pido cresci~ento da cida~e o siste-

ma vi~rio praticamente não foi amrliado. A falta de re 

cursos impediu a realização, com suficiente r'apidez das 

obras p~blicas que o crescimento urbano solicita~a e des 

pertou em alguns t~cnicos a consci~ncia de que estas o-

bras não seriam suficientes para cont~olar o desenvolvi 

mento ca~~ico, sendo necess~rio intervir no processo de 

produção ·~ reprodução do espaço urban·o ~ at~ então,- - dr:i·-

xado liv1·e e espont~neo. 

TABELA 4 

DESENVOLVJ:~~NTO DA POPULAÇÃO PAULISTANA 

TAXA GEOMÉTRICA ANUAL 
ANO POPULAÇÃO URBANA DE CRESCI:MENTO 

1900 239.820 4.5% 
---·· -. .,:~tt~rz~'8 .. ---. , .. -· .... ___ ,._,,,..<,,1'.;9·i~0':3'3 '··-·(-~~ 

4.5% 
''•'' 

1934 1.060.120 4.0% 
191±0 1.337.644 5.0% 
1950 2.198.096 . 

5.5% 
1960 3.825.351 

-~-

1 
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4.2. DEMOCRACIA & PLANO MOSES 

Pragmáticos & Sonhadores 

Contrastando com o periodo anterior no qual, d~ 

rante oito anos, a Prefeitura mant~ve uma ~nica direç~o 

' - . 4 e foi prcf':t •:\J.a em obras e real i zaçoe ~:3, de 19 5 a 1953 

tivemos o:;_ to prefeitos e praticai'H~nte nenhUI:-:::t interven-

çao impor<:ante na cidade. Apesa~ dist'o, esse periodo va'J 

foi tota~.mente nulo para a evolt:f,-~O c~ urbanismo. O tér 

• d f d t •t' • . •c• m1no o J.)er1o o au or1 ar1o permJ.., :_ou qt;e nov;;; ,c; 

emergi~sm;1 e, contrastando com u ideári0 que até c.-.-!-~o 

havia pre~ominado, começaram a tomar corpo novas idéias 

que visavam r~formular radicalmehte a intervenç~o do Es 

tado no urbano. 

Em S~o ~aulo a C~mara dos Vereadores passou a 

ser eleita pelo voto popular, ~icando o Prefeito ind{cã 

do.pelo Governador do Estado. Apesar de nao serem elei 

' -tos, os prefeitos tiveram que responder as pressoes da 

sociedade civil de modo a evitar o desgaste politico do 

governador e do seu partido. 

As eleiç~és de 1957, para o governo do Estado, 

foram ganhas por A_dhemar de Barros do PSP que.obteve· o 

apoio do PCB e vericeu os. grandes partidos naciona~s: a 

UDN, o PSD e o PTB. O governo do Adhemar sofreu forte-

oposição, com ameaça constante de- 11 impeachment ;t ( 1 ) e te 

(1) Ver 3. respeito SA1'1PAIO, Regina Adhemar de Barros e 
o PSP, São Paulo, Global, 1982 p.57-67. 
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ve que alterar por diversas vezes as composiçÕes poli ti·· 

cas com os demais partidos, afastando-se dos comunis~as 

e aproximando-se do PTB, principal concorrente na disp!:!_ 

ta pelos votos das massas urbanas. 

Fru~o do novo conte~to ~olitic0, a administra-

çio da cjdade se tornou inst~vel com pequena 
... 

permaneE, 

cia d0 ')refeito no ·cargo. Apenas entre 1947 e 1951, 
, 
ep~-

c a em c:, te Adhemar de Barros foi .'~overnador, foram nome;· 

dos cinco prefeitos. O urbanismo nio f~cou alheio ~s mu 

... , -
~.:-·,~as C•)nstantes. A __ Pr:?:-mane:,·.c.ia ·1o ur'i_·anista nos orga(,.S 

técni~'os e suas possibilidades de. ;mplementar planos pa~ 

sou a depender da direçio polltica do municlpio. N~o se 

repetiram mais casos como o do eng. Victor da S~lva Frei 

re, diretor de Obras PÚblicas da Prefeitura Municipal de 

1899 a 1924 (25 anos) e respons~vel pela implantaçio dos 

melhoramentos na ~rea central. /ApÓs 191.1:5, além da subs 
_..--

tituiçio periÓdi~a do prefeito, houve, também, a substi 

tuição periÓdica dos técnicos planejadores e dos planos 

urbanlsticos .. 

Um ~specio importante desse novo perlodo pollti 

c.o foi a maior participaç.io das camadas populares; a so 

ciedade se tornou mais pluralista, e o poder não emana-

va, como ~a R~pÚblica Velha, de um grupo relativamente 

homog~neo, tanto em interesses quanto em formação sÓcio-

-cultural. A hegemonia da aristoc:.~acia rural-urbana dos 

fazendeiros do café desaparecera com a revoluç~o de JO,. 

e a participaçio polltica se tornou mais ampla, com os 



interesses dessa aristocracia fazendo parte de uma in-

trincada rede pol:f. tica mais complexa envolvendo a burg_u!!. 

si a industrial, setores de. cl.asse média e o proletariad.o 

urbano. 

As massas urbanas teria nesse ~0ntexto um pa-

pel crucial~ permitindo pelo voto secreto e pela capaci 

dade cte .se org'aniza·r ·em sindicatos e sociedades de cu· .. 

nho poi- t•.lar. Surge o fen~meno do populi smo, que predorr}_ 

nou em S~o Paulo e no Brasil de am modb geral: 

nK:::le (o vopulism,:-) ·t·eside a verdadeira ba 

se da democracia que prevalece no pos-guerra no Bra-

sil. A hegemonia politica·dos interesses cafeeiros (ou 

~ais precisamente dos setores agro-exportadores) termi 

nou definitivamente. Com a diferenciaçio econ~mica e so 

ci<il múi"to maior. que at uã'lmerite existe, nenhum grupo da 

sociedade tomou seu lugar. H~ entio na polit~ca um cons 

tante apelo ao "povo", referindo-se implicitamente o ter 

' mo ~ populaçio urbana ou, mais precisamente, 

madas méqias e baixas."(lJ) 

as suas c a 

Como conseqtiência da democratização, a Prefei 

tura passou a se orientar por ciitérios de legitimação 1 

173. 

em substi~uição aos critérios técnicos que predominaram r . 
no per!odo anierior, visando·obter respaldo polit~co na 

(lJ) LOPES, Juarez Rubens Brandão Desenvolvimento e 
Mudança Social. Jª edição. São Paulo, Ed. Nacional
INL, 1976 p.87. 
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populaÇão votante. Temos, assim, uma "atuação polÍtica" 

da Prefeitura na solução dos problemas urbanos. Mais pr~ 

cisamente, mudou o que se ente.ndia por problema urbano. I 
As precárias condiçÕes de moradia da maior parte da pop~ 

lação aparecem pela primeira vez ~orno uma questão funda 

mental • .'tté então, a "cidade" se 1 :::stringia à área cen-

tral e ou 11 pro.blema:S 11 se restrin:~iam aos problemas dee 

sa zona porém, dentro .da nova co~1.juntura poli tica !'la o 

puderam continuar .no esquecifuentn ae CondiçÕes de habit~ 

0~0 do~ bairros p~riféric?s que cresciam na clandestini 

da de, sem at end ur sequer à leg:i s t. açã0 existente e sem e~,; 

perar pelos beneficios dos serviços pÚblicos. 

A nova forma de pensar os problemas urbanos ap~ 

rece no ciclo de Palestra"s. realizadas por técnicos da 
/ '" . . \ 

Opras .em 194.9 ~' .A. ,palestra do .eng. Gomes Ca,r. 

-
dim, diretor do Departamento de Urbanismo, coJocou os lo 

teamentos clande~tinos como a questã6 principal a ser re 

solvida pela administráção. Segundo ele, São Paulo era 

a cidade com maior nÚmero de ruas particulares do mun·-

do: 1730 (fruto de loteamento irregulares). "São elas 

as brfãs da cidade, suas enjeitadas; são elas que servem 

' para alimentar campanhas politicas, com. pro~essas de me 

lhoramentos e oficialização., •.. 11 Para pavimentar est·as 

ruas a Prefeitura demoraria oito anos utilizando a cap.Q. 

cidade máxima de calçamento anual. 



A soluç~o preconizada pelo t~cnico segui~ uma 

linha totalmente distinta daquela de Prestes Maia e vis~ 

va evitar o crescimento continuo da ~rea urbanizada: A 

cidade deveria ser envolvida por um cintur~o de área não 

urbanizável, canalizando o crescimento para cidades sat~ 

lites: 

"Com a limitação do crPscimento da cidade em ex 

tensão ;~ for~ação da cinta Vl!rll!, para a ocupaçao dos 

bosques! ch~caras, etc ••• , . -que clando recreaç ao, ajudam 

a alim~nt éH a cidade, p:. ·:e:·:no S 1 '- nt ao 2 planejar dentrr:. da 

área urban& com maior seguraL~a, apoiados nos dados es

tatisticos que seriam colhidos."(l 4 ) 

A solução para os problemas urbanos seria obti 

da por uma lei que limitasse o crescimento da cidade:"P~ 

co 

miss~es e mais comiss~es. Bastaria uma Lei que dissesse 

mais ou menos: ~ proibido arruar e lotear terrenos com 

·]. t . d . . f d " ( l6 ) .. o es res1 enc1a1s ora a zona x .•. Esse novo i-

deário, com influ~ncia do urbanismo ingl~s, era propaga 

dci por t~cnicos como Anhaia Mell; e teve grande 

ção pelos urbanistas, especialmente, pelos 

tos.(l5 ) 

aceita 

·· arqui te-

(14) SÃO PAULO, (cidade) Prefeitura do Municlpio.Secret.ê_ 
ria de Obras. Problemas urbanos da Capital,Planeja
mento Geral,Legislação Urbanistica.São Paulo,l951 . 
p. 12. 

(15) Anüaia Mello teve destacada participação na funda
ção d'a FAU .USP (1948) e foi o primeiro diretor des 
sa escola. 

(16) SÃO PAULO (cidade) Prefeitura ào Municlop.Problema:-!_ 
Ur~~nos da Capital, ... p.Jl. 

•. 
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Outra confer~ncia importante desse ciclo foi de 

Carlos Lodi sobre o Planejamento Geral da Cidade. Cri ti-

cando a concepçao urbanistica de realizar obras no centro 

urbano, Carlos Lodi d~fendeu a idéia de que o urbanismo· 

deveria voltar sua atenç~o para a periferia: 

H -· Pois a atenç~o voltada para o nÚcleo faz 

perder J~ vista de que este, corto dissemos, é função do 

desenvc '.vimento periférico e n~\· o contril.rio, 
, 

e que e ne·· 

cessil.ric p~is dispc~ ~obre a periferia! e n~o sobre o n~ 

cleo, de p:.L;::.ferência, P<ú··~ 'l so~ .. ~ção dos probl.emas u.r1Ja·· 

nos. 11(1?) 

Carlos Lodi defendeu ainda a necessidade de co~ 

trolar a especulação imobiliil.ria e a vinculação do plane-

ja~enio urbano ao regionai. 

Essa nova concepção de urbanismo voltado para 

os problemas da periferia e para o Plano Diretor se refle 

tiu na organização do Departamento de Urbanismo, que evo 

luiu da secção de urbanismo ~inculada ao departamento de 

obras pÚbli~as da Secretaria de Obras da Prefeitura. Em 

1947, esta secção se tr~nsformou em Departamento contando 

com três divisões: 

URB 1 - para pesquisa, regulamentação e divulg2,. 

·çao 

{17) SÃO PAULO (cidade) Prefeitura do Munic{pio.Problemas 
Urb&nos da Capital, ••. p.Jl. 

•. 
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URB 2 - para o planejamento geral da cidade 

URB 3 - para o desenvolvimento do plano da cida 

de. 

Aparentemente, a Pre~eitu~a passou a contar 

com· um Órgão ·~<::stinado especi~ic;:r..en.tc: ao planejamento 

urbano, ~~:~m, devido ; vinculaç~o com á Secretaria de 

Obras o departamento se limitou ~ realização de projetos 

viári.oh (i'eitos por URB 2 con~olme as diretrizes do pl-ª. 

no de a , ..•... n:•.1.a.~· -· 19.·".0 \, i - ss 1 t' · p • - ~ . sem con;ay com~~ oa ecn1co ft 

ra impLementar o processo ~~,~ plaü~.~amento int."';~rado. 

Formulamos a hip~tese de que, com o DepartameE, 

to de Urbanismo, surgiu uma divisão entre urbanistas e 

planejadores. Essa divisão se tornou mais acirrada duran 

te a d~cada de 50. Prestes Maia, 
. . 

adepto fervoroso da v e 

lha escola tece publicamente suas primeiras criticas a 

nova corrente em 1950: 

"Numa comissão de urbanismo sao de esperar os 

conflitos. Estes concernem pouco aos projetos em si,. em 

regra sao embates de id~ias ou me·smo de temperamentos. 

Porque em todo o mundo o campo divide-se em dois: "uto-

pistas" e "práticos", "filÓsofos" e "t.~cnicos". Por tais 

circunstincias, os pacatos comiss~rios atravessarão, ao 

m~nos no principio, momentos'de angustiosa incompreensão . 

... Na Prefeitura da Capital sofremos por ve-

zes a critica filosÓfica. O curioso ~ que esta se compr-ª. 



zia em jnvocar o célebre Moses, justamente representante 

d 1 t 
,.(17) 

a escoa opos a, .•• 

Grosso modo, correspondendo à divisão entre ur 

banistas e planejadores, ocorreu uma divisão entre · en,g~ 

nheiros e arq•:i.tet.os. Em 19113 os c·~·qu:i tetos adeptos do 

moviment0 ':,rJderno fundaram o depr:1rtamento paulista do 

IAB- Iu.stituto dos Arquitetos .. :o Brasil, desligando-se 

do lnstLtuto de Engenharia. l!;m .. 948, a Faculdade de Ar-

qui t etur.l separou:. se da Escola Politécnica~ terminandr 

a form~1çãc :i~ engenheirv <>''quit.:-~o. O IABsp 

.-.. , . , ( c certa evideücia poli tica ao p_--opagar as 1de1.as da arta 

de Atenas e do urbanismo moderno utilizando os meios de 

. - d . . . t 1 . - (l8 ) comun1caçao e massa, como os Jorna1S e a e ev1sao • 

Infelizmente, a interfer~ncia dos arquitetos nes~e pe-

comunicação, 

dentro da Prefeitura não havia o cargo de arquiteto, o 

que dificultou a atuação d~sses profissionais na adminis 

tração e na carreira p~blica. 

(17) MAIA, Francisco Prestes. 
Santos. São Paulo, 1950 

O Plano Regional 
p. 236. 

(18) E~ meados da década de 50 o IABsp manteve um 
programa semanal durante tr~s anos na TV Tupi 
(canal 4) em hor~rio nobre (2b h) onde os ar
quitetos e urbanistas divulgavam suas id~ias e 
reivindicavam da Prefeitura a elaboração do Pla 
no Diretor da Cidade~ 

17l3. 
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Prefeitos & Planos 

Entre 1945 e 1953 foram nomeados sete prefeitos, 

em apenas oito anos. Armando de Arruda Pereira (Ol/02/51 

a 07/04/53) foi o que permaneceu por mais tempo no cargo. 

O motivo prüicipal da curta pe.rm::e.nênr:i.a era geralmente P.2.. 

litico: 

••• "Mesmo -os prefeitos nao eleitos desse peri.2.. 

do demo~r~tico - os que ainda s~0 indicados pelos 

nadorr!S <.h F><.ad,::., entre 1945 e 1953 - têm que buscar ·. 

po.._,, entr.:: ·~:, diversos segmen~:or.; ~!a 1.•opulaç~o, inclusJve 

nas classes mais baixas. Cristiann d~s Neves, por ex em-

plo, que ocupou a prefeitura por cinco meses em 1947, en 

:frentou forte press~o da populaç~o quando pretehdeu·aume.!! 

tar as tarifas dos bondes. Embora tais pressões ainda n~o 

" < .. c·amara 

s~ seria reaberta em 1948, o prefeito Cristiano, indicado 

por Adhemar de Barro~, n~o pode realizar o aumento, e ain 

da foi demitido. O prefeito seguinte, Milton Improta, tam 

bém indicado por Adhemar, foi interpelado pela recém-abe~ 

ta c~mara municipál quanto a aspectos financeiros de sua 

gest~o. Adhemar de Barros o demitiu por medo do desgaste 

politico que representavam as criticas ~o seu prefeito: 

nesse peri.odo de abertura, em que as eleições entravam na 

ordem do dia, n~o convinha indispor-se com a pa~cela vo-

- (19) tante da populaçao." 

(19) COGEP & FUNDAP. 
p. 26. 

•. 

O pLanejam~~to Urbano em S~o Paulo. 
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Apesar de ter ficado po·uco tempo no cargo, o a!: 

quiteto Cristiano Stockler das Neves demonstrou grande 

preocupaçao com o crescimento desordenado da 'cidade e 

criou a Comissão do Plano Diretor, que foi completamente 

ignorada pelos prefeitos seguintes, e só começou a op~ 

rar regul~r~ente durante a administr~ção de J~nio Qua-

dros. Cri:.)U também o Departament'J de Arquitci:.ura e a 

Comissão fie Estética, visando c2·ntrol"ar "os abusos de c 

ma certa liberdade plástica preL<,nizc:da por um falso mo 

d 
. ' li ( 20) 

ern1 sm.-:,. 

,\pÓs a demissão de Crir:;tiau0, Adhemar de Barl·)S 

nomeou ainda quatro prefeitos: Paulo Lauro (ago 47 / ago 

48), Milton !mprota (ago 48/jan 49), Asdrubal E. da Cu

nha (jan 49/fev. 50) e Lineu Pr~stes (fev 50/jan 51). Ne 

nhum deles deu maior contribuição ao planejamento da ci 

dade, aliás, a grande contribuição destes prefeitos foi 

na. área cultural: engrossando o folclore politico des-

se periodo. Paulo Lauro, por exemplo, contratou um estu 

d d M t A(21) f • 1 'd t o o e ro que o1 ogo esquec1 o mas .cus ou uma 

exorbit;ncia aos cofres pablicos. Além disso, foi muito 

criticado por irregularidades administrativas diversas 

e não conseguiu ter suas contas aprovadas pela c;mara 

(20) MORENO, J. Histórias da HistÓria da Cidade de São 
Paulo ..• Jornal da Tarde 25/01/79 p~ 19 

(21) Metr~ da Cia. Geral de Engenharia (1948), 

•, 
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por suspeita de desonorabilidade moral. Posteriormente, 

em 1954, foi processado pela Prefeitura por crime de pe . -
culato mas venceu no STF •. Pa.ulo Lauro foi substituído 

por Milton Improta, pessoa ainda menos indicada para o 

cargo e incapaz de implantar qualquer processo de plan~ 

jamento .-:.o;~seqUente. JÚlio Morenc' c•~i e!"•üsticamente o 

classifi c. a de excêntrico: "Pessoa excêntrica, tinha uma 

gaitiah.l sempre no bolso. Quando atendia ao telefone 1 

soprava o instrumento e dizia: "Al~, aqui é o homem de:-
, 

~c gatinhas sob os moveis 

ou G:··.ntar, (;Vi10 Napoleúo 1 num ~aY.~l1:r:ho de bronze que e 

xiste na ante-sala do gabinete do prefeito. Do alto des 

se cavalo gritava: "Não caio! 11 Caiu em 3 de janeiro de 

1949, pouco depois de ter criado um cargo na Fa~enda Mu 

nicipal, com sal~rio polpudo, e que diziam ser para si 

.. prÓpi"i 6 .. ;,,11(2 2) 

O prefeito seguinte Asdrubal E. da Cunha ficou, 

evidentemente obscurecido por estas duas estrelas. Mais 

incrivel que estes personagens foi·o processo personali~ 

ta que os escolheu ter sido justificado por motivos de 

segurança nacional. 

Lineu Prestes, politico do PSP e ex-reitor da 

USP, foi b qu~nto prefeito nomeado por Adhemar. Sua prin 

cipal realização no campo do urbanismo foi a contrata-

(22) MORENO, J. Histbrias da Histbriã da cidade de São 
Pau] o .•.. ~1.al da Tarde 25/0l/79 p. 19. 

•. 
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çao do IBEC-International Basic Economy Corporation, em 

presa com sede em Nova York, dirigida por Nelson Rock-

fel ler. 

Rockfeller & Moses 

O Plano de Melhoramentof contratado pelo prefei 

to Li~H'.ll Prestes não se caracterizou como um Plano Dir€ 

tor maE. ·apenas como um conjunto •.le observações e sugefc:· 

tões pi:tra orj <:.'J,t.ar a atuação a r.-urto prazo da administr~ 

ç~. munic~~al .• O trabalho englobo~ ~R seguintes tbpico~: 

- Planejamento e Zoneamento 

- Transporte Col~tivo 

- Rodovias Arteriais e Tr~nsito 

- Retificação do Rio e Urbanização da Várzea 

Saneamento Básico. 

Quais os mótivos que levaram a contratar t~cni 

cos de fora e, portanto, pouco acostumados com os probl~ 

mas especific~s da cidade, para planejar a atuação da 

prefeitura? Segundo o prefeito Lineu Prestes o estudo 

permitiria 11 condicipnar o emprego do dinheiro pÚblico 

ao estudo sistémático e ra6ional das necessidades cole-

tivas, que ter:'iam de subordinar-se a um planejamento g~ 

ral das questões administrativas, fin~nceiras e t~criicas 

•. 



lt3J. 

d . f • "(2J) o o mun1c1p1o. ra, justamente uma intervenção plane , _, 

jacta no processo de urbanização implicaria em estabele-

cer uma pr~tica de planejamento com ~rgãos t~cnicos da 

prefeitura e nao apenas comprar um .volume impresso em 

Nova Yorque, desvinculado da noss3 realidade e que não 

teve contt~uidade administrativa. 

- . -O trabalho· nao teve boa repercussao entre o~ 

técniccl; paulistanos. O Institutc., de Arquitetos do Bra-

sil - Seção de São Paulo repudio• . .t o t rãbalho em assem 

>']::ia gü:-al especialm~nte. convocada e 0 eng. Prestes Ma 

ia c: iticou a timidez ê~om que fo;•am tratados alguns pr~ 

blemas fundamentais como o metr~, a transfer~ncia das 

ferrovias e o congestionamento no 11 triin~rulo 11 
o central, 

além da ignor;hcia do determinismo geogr~fico que deve 

. . . t 1 - . , . " ( 24) r1a or1en·ar as so uçoes v1ar1as. 

Mas os pontos frágeis do trabalho não pare:.::em 

estar nas quest~es técn~cas, e sim nas condiç~es em que 

o estudo se realizou. Interesses politicos e economicos 

que supostamente estariam "por tr~s 11 das propostas fo-

ram o alvo da critica violenta que a revista 

tos( 2 5)_ fez ao estudo: 

Fundamen 

(23) PRESTES, Lineu. Melhoramentos de Inadiável realiza
ção ~ara São Paulo. (entrevista) Diário de São Pau
lo. 15/12/1950. 

(24) Conforme entrevista para o Diário de São Paulo 1/ 
5/51. 

(25) Publicação Cultural vinculada ao partido comunista. 

' ! 
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"Com as 'observações .. que puderam colher em uma 

semana que estiveram em São Paulo, correndo, engradados 

em um ~nibus, de um lado para outro, com ares de turis 

tas afobados, os homens da IBEC sb 'conse~uiram produzir 

um magro Memorial recheado d~ ~ropastas de negociatas i-

' . . . I ,.6 \ 
l1ci tas •:!;:.:..;omendadas por Rockfell r:'!:·~ 1

, mal cobertas 

com um vf;rniz de afirmaçÕes acac·:;.anas e enormes sandi-

ces r:m 1.1atéria de urbanÍstica, dmnonstràndo a mesma L'. 

nura de nsp{rito do chefe no"elo~io ~ ~rquitetura brasi 

Pelo memorial, afinal ba·i.; i zado de "programa de 

melhoramentos", titulo inteiramente ao sabor das conver 

~as ao pé do fogo do então governador Adhemar de Barros, 

pagou a prefeitura, tr~s milhÕes e quinhentos mil cruzei 

r os .. 

São Paulo cidade que cresce assustadorame_!! 

te, é campo fértil para a aplicação de seus capitais em 

empréstimos escorchantes ou em melhoramentos urbanos de 

toda a sorte, como por exemplo a Companhia para urbani 
. -

zação das terras ~ margem dos rios Tiet~ e Pinheiros 

que se propÕe a orgànizar, Rockfeller de parceria com a 

Light. As terras at~almente alagadiças a margem dos rios 

- sessenta milhÕes de metros quadrados - com a retifi~a 

(26) O trabalho foi contratado quando de uma visita de 
Nelson Rockefeller ~ São Paulo. 

.. 
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çao e a construção de avenidas marginais pagos pelos co 

fres pÚblicos, passariam a valer uma fortuna 

11(27) ca. • • . 

astron~mi 

A proposta de comprar 500 Ónibus modernos para 

melhorar o calamitoso transporte coletivo em São Paulu 

foi tamb~m criticada: 

••. "Como s·olução sugerern a compra imediata d,-,. 

500 ~n~~us cujo cat~logo e preço detalhada at~ o c ente,·· 

vo, incluem c0mo uma das setento p~gin~s do programa dE 

.·~(•'hora~t:-:::ntos. É a li::1.rr,uagem diret0 de Mr. Bingham •.;.m 

dos 11 ~ écnicos" do plano, cavalhei~~., reconhecidamente li 

. ( 28) 
gado aos magnatas de motores d1esel ... " 

Evidentemente, essa critica est~ imbu{da de i-

185. 

deologia anti-americana que exagerou os aspectos negati. 

vos do traba.l'ho f' e i to pela equipe do Sr. ·'Mo se s, 
, 

porem, 

mesmo reconhecendo a qualidade t~cnica da equipe ame ri 

cana, o desconhecimento ·da din~mica de crescimento da ci 

dade de São Paulo levou o trabalho a propostas superf'i-

ciais incapazes de resolver os problemas da cidade. A 

ign6r~ncia d~s no~sos problemas especific6s pode ser no 

~ada quando o Sr. Robert Moses ~m.entrevista a 

(2?) O Urpanista Rockef'eller. Fundamentos ano III 
28, maio.l951. p.28. 

(28) O Urbanista Rockef'eller. Fundamen.tos. p_.28 

•. 

impren-
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sa comentou a quest~o da habitaç~o revelando desconhecer 

as precárias condições de moradia na periferia de ~~o 

Paul.o: 

"Os principais problemas que existem aqui afi.!:, 

mou o Sr. Robert Moses - s~o o:s r.{u·e existem em todas as 

grandes ·;j úades: transporte, trá:f'<':2;:J, :::·e de de esgotos, 

parques, escolas, etc. Há, porém uma ressalva a fazer: 

em Sf.o :>aulo não existe problema 1e favelas, que afJ.i~ '' 

Nova Yo1·k, e que é mesmo fonte d'l.S mai?res despesas par<'· 

a0uel~ ciC~~~, s2~pre emprenhad~ na construç~o de con-

. . . . ', 1' .. (2.9) JUnt. :> s r e S.Luenc:•.aJ.. s pu.J 1 co s ... 

4. 3. PLANEJAMENTO X UimANISNO 

Durante.a década de 50 dois assuntos estiveram 

na "ordem do dia" nas pol~micas entre os técnicos e até 

mesmo nas not{ci~s de jornais e revistas da Capital. O 

primeiro foi o Plano Diretor e o segundo a construç~o do I 
Metr~. Tanto um plano quanto outro n~o eram novos, po-

rém, ganharam uma importância singular nesse periodo. O 

contexto pol{tico, de alternância de partidos e "linhas", 

administrativas no poder municipal, deu proemin~ncia a 

novas concepçÕes d~ urbanismo, 6olocandp em· discussão 

o caráter_ideol~gico da intervenç~o do Estado no Urbano. 

(29) MOSES, Robert. Apresentam grande progresso as o-

.. 

bras p~blicas de urbanizaçãn de S~o Páulo (entrevis 
ta) Diário de São Paulo. l8/J5/54 • 



-Assim mais do dois planos, estava em jogo a concepçao de 

cidade ideal, a ser obtida pela intervenção do 

pio •. 

. ( 

munJ.CJ.-

O metropolitano de Prest.es Maia dava continuid.!!_ 

de .ao urhc..tdsmo praticado no peri.odo an-!,erior, estimula!!, 

do o crebcimento centrifugo e cer_·.~rlpeto da cidade, com 

a expan~ão da ~eriteria ocorr~ndc simultaneamente ao de 

senvol ,._·menta do centro. Contrariando esta concepção Ct' 

estrut1:~r<:.>. urb2,~a ideal' foi elabol·adc em 1954 um 
, 

sumarie 

t'-'·'1Iema ·.1~ Plano Diret-or parc:t a cLd11de;, com uma 

total1.ient e distinta dos principio~; que, até então, di r :L 

giram o urbanismo em São Paulo. O "Esquema Anhaia" como 

ficou conhecido é um marco·· importante de novas . idéias 

para a cidade, idéias que j~ vLnham sendo preconizadas 

desde a década de 20,, .po.r Anhc;d.o Hello. 

O eng. Anhaia Mello se destacou na vida acadêmi 

ca como professor da Esciola Politécnica, onde iniciou 

sua carreira em 1919, e, posteriormente, na Faculdade 

de Arquitetura da USP onde influenciou v~rias geraçoes 
I 

·de profissionais. Dentro da FAU-USP organi~ou o Centro 

de Pesquisas e Estudos Urbanisticos- C.P.E.U., 
• 

, -orgao 

. elaborador de diversos planos diretores para cidades do 

interior do e:?tado. "Foi, por conseguinte, o prof. A-

nhaia Mello quem no Brasil mais extensamente tratou do 

planejamento urbano, em uma ativiiade eminentemente did~ 

187. 
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tica e orientadora, transmitindo ao me~o t~cnÍco e uni-

versitário o conteÚdo das correntes de pensamento e de 

idealismo Urbani sti co que se d-esenvolv-eram no:s Últimos 

anos, suas campanhas para a ordenação espacial dos mun~ 

c:Í.pios, saa açao proeminente na :fundação da Faculdade 

de Ar qui t~t·~:ca e do Centro de Pesqui ~:Jas, marcam uma 

constante presença nas efem~riden e nas iniciativas do 

planejamento territorial no Bra:'.il, d"e uma forma inaf.•.§!. 

, ( ·;o) 
gavel. 11 · 

As id;,:las de Anhaia Hello .:.,;:bre a ne.:::e.:--. ~:·; .:iade 

de um Plal!o Diretor para São Par .. ln ..:::::;o divulgadas já (_,'1 

1928, com um ciclo de Palestras promovido pelo Institu 

to de Engenharia, porém,suas atividades de caráter di 

dático e tebrico, o mantiveram ~fastado de uma atuação 

, (Jl) ' /, . ' 
pratica. Apo~ 19'±5 suas ideias tiveram maior repe!.:. 

cussao politica e o plano diretor passou a ser reivin 

, 
di~ado por profissionais que atuavam na area, especia!_ 

mente arquitetos, como podemos perceber pelo manifesto 

do IABsp por ocasião, da elaboração do Programa de He 

lhoramentos do IBEC: 

11 0 Departamento de São·Paulo do InstitutO de 

ArquitetQs do Brasil vem, há vários anos, chamando a a 

(JO) ANDRADE, Francisco de Paulo Dias de. A ordenação 
Urbana in: • Subsidies para o estudo da in 
fluência da le~islação na ordenação e na arguitetu 
ra dns cidades brasileiras. São Paulo, Politecni 
ca USP, 1966. p. 309 

( 31) Anha i.. a :Hello :foi prefeito da Capital por curto p~ 
r!o1~, de 06/12/1930 a 25/07/1931. 
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tenção do povo e de nossos governos para a necessidade a~, 

soluta e inadi~vel de estudarem planos diretores P.ara 

nossas cidades de modo a evitar os perigos decorrentes 

de seus crescimentos desordehados •• ·• t inadi~vel e im-

prescindlvel que se estudem pl~ncs diretores para nossas 

cidades. E3tudados este~ planos 03 welhoramentos serao 

e:xecutadc.s de .acordo com sua impor-t~ncia e com as possibf:. 

lidaôe:c: financeiras, mas, sempre obedecendo ao plano g(~-

ral. Executar melhoramentos isolado~, sem um estudo <..' (.• 

~(.njun'. c::. é ~ont i1:~.·:ar a comete r o erro de permiti r o cres 
I ·. \ 

cime1.to desorde.:ado das cidade~:. n'-.3:.;..-

O Plano Diretor de 1954 

Em 1947, durante a gestão do arq. Cristiano das 
, •• 

1 
, ~ ~ '' (". ;·-. • ( , <'""'"'~ • • / ./ ' ·; r, _. . ...- ;'> · ( ( '· ;_ rc-_.J) 

Neves co-mo- prei'eito-em:-:S:ão-·Pau-1-o foi institu:i.da a Comis--

são Orientadora do Plano da Cidade. Essa comissão ficou 

seis anos inativa somente assumindo suas atividades no 

inlcio da administração J~nio Quadros, em 195.3, em função 

de uma solicitação da C~mara. (JJ) A Comissão · · iniciou 

seus trabalhos com a discussão do esquema elaborado pelo 

eng. Anhaia Mello denominado t1Elementos Bi'isicos para o 

Planejamento Region-al de São Paulo 11 , conhecido também co 

mo t•Esquema Anhaia." 

( 32) ASSEMBLltiA GERAL. INSTITtJTO DOS ARQUITETOS DO 
SIL. DEPARTAMENTO SÃO PAULO. São Paulo, 16 jan. 
Ata•••• São Paulo, 1951. 

BRA-
1951 

(JJ) O Vereador Joaquim Thomé Filho pronunciou um discur 
so na época exigindo imediato funcionamento da Comis 
são. Ver a respeito ANDRADE FILHO, R.C. O Crescimen
de São Paulo e sua admini st.~_aç. ão. p. 44. 
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O trabalho foi distribuido para os membros da 

comissão que elaboraram relatórios sobre o mesmo. Dos 

relatÓrios apresentados o mais significativo foi do eng. 

. ( 4) 
Prestes Maia 3 , criticanto minuciosa e incisivamente 

as propostas de Anhaia Mello. 

Sr..bora con~:istindo em Jr·::-opostas e análises g~ 
, 

nérica'3. I o "Esquema Anhaia 11 e u~ marco significativo 

Plan~j.smento Urbano em São I 1au1'), pois coloca a análise 

dos prohle·;~a:": c as soluções propo.stas qentro de novot> 

par;m~tros inexistentes ~- ~ tra~0lhos anteriores. As 

' l . 
cr~ ticas de Prestes Maia most~:am claramente um antag.2_ 

nismo no ideário dos técnicos que atuavam em planejame.!!. 

to. De um lado um grupo onde se destaca Prestes Maia uti 

l~zando fundamentalmente a obra p~blica como "~olução" 

aos "problemas urbanos", de outro o grupo· Anhaia pro c~ 

rando um controle sobre a iniciativa privada e o cresci 

menta "espont;neo" da cidade. 

Infeli~mente os dois grupos não conseguiram se 

por de acordo e durante toda a década, dentro dos 
, 
or-

gãos municipais~ membros de uma corre:nte·recusaram as 

idéias da outra, contribuindo para a inoper;ncia do pla 

nejamento urbano no periocto!As criticas de Prestes Maia 
Zl .· 

(J4) Além de Pr~stes Maia organizaram relatÓrios os con 
selheiros Dr. Rogério Cesar de Andrade Filho, Dire
t~r do Departamento de Urbanismo, tir. J~lio Cesar 
La:reta e Eng. Henriqtie N~ves Lefévre~ · 

190. 



nao foram bem recebidas por Anh~~a Mello como· descreve o 

Eng. Rog~rio Cesar de Andrade, di~eto~ do Departamento 

de Urbanismo na ~Po~ca e membro da Comissão: 

"0 prof. Anhaia, infeliz~ente, fez do assunto 

'caso pessoal', no que foi acompanhado por diversos re-

presentautes. d€~ entidades. Prestes M.,::..a, não chegou a 

~oncluir seu relat~rio, tendo si~~ excluldo rtc colegia 

d6 por ter faltado a duas reunjZes seguidas. 11 (J5). 

Os "Elementos Básicos 1lnra o Planejamento Hegi.2. 

nal de :J,~o Paulo 11 (ver anexo 2) u ':ofend~ am as 

idéias: 

1. Criar um sistema de planejamento urbano en 

volvendo os três niveis de poder: Federal, Estadual e Mu 

nicipal. 

2. A nivel Federal _ . criar um organismo capaz 

de estabelecer um Plano Nacional e real~zar uma reforma 

tributária de modo a aumentar as ~eceitas municipais. 

J. A nlvel Estadual - ·elaborar o plano Esta-

dual que fixe: 

- a distribuição equilibrada na população 

- o uso do solo 

- as vias de .. comunicação 

- a distribuição ~e energia 

- o cont~ole dos planbs municipais 

(J5) ANDRADE FILHO, R.C. O crescimento de São P~ulo e 
~ A.dmini straç ãç_. 
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4. A nfvel Intermunicipal - criar um organistn,) 

capaz de elaborar o Plano da Região Metropolitana de São 

Paulo (semelhante ao GEGRAN criado em 1967). Uma das me-

tas desse brgão seria a descentralização industrial. 

5. A nfvel Municipal ;.... r,rganizar a cid.ade em uni 

dades de v~.zinhança controlar os l0~ea~etitos e l~mitar 

o direito de construir e o adens~nento das ~reas cen-

trai E. 

A grande novidade apreFenta~:a- por Anhaia consi ~· 

' .. ; ·.' em :• 5 mi tar o cres~imento du s,;o Pai.d.o, provocando. a 

desce.·~tralização industrial e prol hindo a expansão ho:ci 

zontal e vertical da ~rea urbanizada. Tanto os novos edi 

ffcios de apartamentos quanto os loteamentos sem infraes 

trutura urbana eram, na visão de Anhaia, os respons~veis 

pelos problemas urbanos: 

"··· Nada de avenidas para arranha-céus de 100m 

de altura e condomfnios absurdos, anti-sociais e anti-fa 

miliares, ..• 

, 
Fixar os limites da area edificada, dentro 

dos diversos padr~es, impedindo 'ribbon-development' e 

estabelecendo um iimite definido (urban fence) estabele 

c~ndo um tipo de loteamento rural, tipo .'Si~d-lurgen', de 

~reas crescentes, mfnima ·de 20.000 m211 (J6 ) 

(J6) :t-1ELLO, Luis Ign~cio Romeiro de Anhaia. ~ano· Re-
gional de São Paulo - São Pauio - 1954; Apostila 
FAU/USP. 



O Esquema Anhaia pretendia criar obst~culo~ a0 

livre desenvolvimento urbano dentro de uma cri ti c a '!a!!_ 

tim~tropolitana". Os assentamentos residenciais e das 

atividades econ~micas deveriam se ~stabelecer de uma ma 

neira mais uniforme pelo estad6 e pelo pa{s. Dentro da 

Capital -Jr,·.:-er-se-ia evitar o supt''r~.Jensamento das ·' are as 

centrai f. com ~. decorrente falta de espaço livre e 
, 
are as 

No rslat~rio apresentado a Comiss~o Prestes 

-~·- ~ ':l ini.·;i_almente faz uma· cr:Í..tica g"!néi-ica aos 11planej!l 

dores·; colocando na distinç~o entre :!Jlanej amento e urba 

nismo justamente os pontos b~sicos de divergência entre 

ele e o "grupo Anhaia". 

Maia defende um urbanismo técnico e pr~tico ca 

paz de aplicar SQluç~es imediatas aos problemas urba-

nos sem a necessidade dos extensos estudos prévios (diaK 

n~sticos). "N~o que seja·m desinteressantes, mas por en-

travarem, demasiado o inicio dos trabalhos, sem poderem 

entretanto , o mais das vezes, mostrar, com as soluções 

procurad~s, t~o estreitas relaç~es de cau~a e efeito,t~o 

precisas deduç~es numéricas, como seriam de esperar para . 
a justificaç~o dos vultosos e demorados 

res."(J?). 

prelimina-

(37) NAIA, Francisco Prestes. Noté<s sobre o ''Esquema A
nhaia" in COMISSÃO Orientado:ra do Plano Diretor 
do Municlpio .. Elementos Bási~:o s para o Planejamen..!:2_ 
Re~i~nal de S~o Paulo. S~o P~ulo 1 1954 (xerox-· 
COGE2 - dossie 001) p.q. 



Par~ Maia as minuciosas pesquisas embora inter~~ 

santes eram um desperdicio de tempo e dinheiro que deve-

riam ser gastos com projetos. O urbanismo deveria se limi 

tar ao~ problemas fisicos evitando.abordar quest;es mais 

gerais de car~ter sociolÓgico·: , .• "cabe aos urbanistas 

visar a \·ida da comunidade e de ~8US elementos, apontar 

as soluç~es e.os i~strumentos·lepais ou insti tucionai~. 

que .:i e-v ·:::rão permiti-las mediante adaptaÇÕes ou inov.'!ç(, es 

, . -razoave1 '3, mas nao assumir o· papel de _"reformadores Stl·~ 

( ··. ,, ' 
c.~ ais:' "! ~ •• ir ;. .)'-i ) 

Delimita, portanto,o camp~ ~e atuação dos urba 

nistas ao que é de compet~ncia do engenheiro, sem per c~ 

~er que a manipulação de nbvos instrumentos de controle 

da urbanização e a crescente complexidade dos problemas 

urbanos'· conferem ao planejamento urbano o car~ter pluri 

disciplinar, com dificil delimitação de sua compet~ncia. 

Especificament~ ao Esquema Anhaia Prestes Maia 

colocou as seguintes criticas: Seria mais razo~vel elabo-

r~r os planos municipais sem depende~ excessivamente de 

um plano nacional, ou seja, não se deveria esperar por 

definiç;es gerais ~ara organizar o municlpio, pois as re 

laç;es entre o plano nacionalt .o estadual e o municipal 

não são precisas e inevit~veis, mas relativa~ e laxas, 

(J8) MAIA~ F.P. Notas sobre o "Esquema Anhàia". P• 4. 



nao tendo propÓsito uma relação hl.~rárquica ohde o estu 

do urbani.::.tico local sÓ poderia S(~r elaborado apÓs rea 

lizado o plano geral. Embora aceitando ~ necessidade de 

um Plano Estadual, Maia critica a quantidade excessiva 

de Órgão~ p~blicos a que estaria dependente o urbani~ 

mo em Sã0 Peclo e sugere a supressao ~o conselho 

municipaJ 

inter 

'G ponto básico do cc11fJ i to era o controle do 

crescimen-to da cidade. Anhaia Me I lo sugeri<:-. a proibição 

de nova~ i.nd~strias na Capital fl Ll.xava um li•.•i ~ • para· 

a area ed.L.fic::tda. Prestes Maia c'is.:>~rdava radicalmen··.e 

dessas id6ias: 

"Reconhecemos os inconvenientes correntes nas 

grandes cidades, não aceitamos entretanto a solução, h~ 

je um tanto na moda, •.. , da 'fixação' ou 'congelamento' 

das grandes cidades. Isso por muitas razoes, como abai 

xo enumeramos, e mais por esta, 

casos extremos ou de cidades jar~ins novas, predetermi 

nadas) não ~ a ~nica solução, ahtes será uma solução 

simplista, derrotista e maltusianista, havendo entreta.!!_ 

to outra muito·mais natural, da adAptação, organização, 

correçao e recuperação- de atrazos,. contra a qual os ar 

gumentos ~ue temos encontrado não s~o convenientes e, 

muitas vezes, são mais interjectivos do que t~cnic.os." 

] 9.5 • 



.. 

Contrários assim à proibição imediata e absol~ 

ta de novas indÚstrias na Capital, mas admitindo, o que 

·~ ~bvio, a necessidade de planejam~nto ~de regulame.!!:_ 

tos (zoneamentos, prescriç~es ~articulares), severos 

principaJruente no caso de estabe~o~imentos novos, nada 

temos a Jbjet~r entretanto contra o item 2: "incentivar· 
r 

o esta1J :üecimento de i~dÚstrias nos outros munic:Í.pio c". 

Com a co"'ldição todavia de qu'e esses municÍ.pios estejam 

<i·:-vidé:<••:""nt.::: prepc.:..::·ados e convenn.::·m às indÚstrias." ( 39) 

Maia acreditava que a de~~cntralização deveria 

ser p~omovida gradualment~ com estimules e regulamentos 

_mºderados sem contudo util~zar instrumentos drá~ticos 

e proibitivos. A solução dos problemas urbanos gerados 

.Pelo crescimento ser~am fruto da ~xec~ção de obras 
, 

pu-

blicas na medida em que as mesmas sao capazes de= trans 

formar a estrutura urbana e adapt~-1~ às novas necessi 

dades: 

"A Capital enfrenta um crescimento localizado, 

e que aqui se localiza (a julgar pela l~gica) porque 

para isso tem motivos. ~ongelar pura e simplesmente es 

. , , 
se crescimento, produzira impactos e traumat~smos anal~ 

gos aos da parada brusca dos corpos ou da p~ralizaç~o 

do· crescimento dum ser vivo ••• Costuma-se enumerar os 

(J9) :r-.1AIA, F.P. 
e 1'±. 

Notas sobre o Esquema "Anhaia". p. 12 
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males das megal~poles. Ningu~m os desconhece, por~m mui 

-tos nao lhe sao peculiares, e a maioria nao deriva da 

sua_grandeza, mas da sua falta de adaptaçio e da de fi 

ci~ncia e atrazo de serviços pÚblicos que não sao de-

corr~ncias forçosas do tamanho-·. 11 

••• 11 0 urbanismo moderno 1 r-rocurando 

as c.~da~~s pa~a sb _assim resolv~·-las, estaria 

como o . )ater-familias desejoso d.~ ananicar os 

, 
met~-lo.s em formas e. imped:Í.-los \le cre~cer, so 

-n~o pc~de~ 0~ te~~ns de roupa, os sapatos e os 

congelar 

agindo 

filhc.s, 

para 

chap~us 

<:::eria ~ n.es;-,() que os comer•,:il"~ ·1te~. e industriais li 

mitarem o desenvolvimento dos pr~prios negbcios, para 

economizar a renovação e ~umento das su~s instala-

ÇÕe s ••• 

A questão tal. oono a prnpoz verbalmente o pro.fessor 

Anhaia, na sua palestra e ainda na confer~ncia ~scrita 

com que nos brindou, á nosso ver, dificil~ente pode ser 

aceita S.S. parte da premissa: que sb ~ poss:Í.vel um 

plano diretor, plano mestra ou como se lhe chame, me-

diante a fixação preliminar da população.~. 

A questão 
, 

a nosso ver e outra: o plano diretor . 
não precisa ser est~tico, mas devu ser din~mico, -na o 

-sendo um proje.to cristalizado, mas uma norma de açao, 

nao para uma cidade congelada, mas.pa~a uma cidade vi-

va, no momento com tantos mil habitantes, mas cujo cres 



cimento ést~ obedecendo a tais e tais coeficientes. O 

congelamento sÓ cabe uma vez-comprovado grandes males 

inerentes ao desenvolvimento e incorrig{veis, ou qua.!!, 

( 
, c 

do os elementns urbanos agua dispon1vel ou capt~vel, 

distância de transporte, etc ••• ) estivessem esgotados 

ou no extr~-:r110 limite. Ora a maic,: parte das dificulda 

des urbanas, reais que sejam sin corrig{veis ou atenu~ 

veis. ~:-verdade que mui tas vezEs há necessidade de re-

formas, cirurgias, rBmodelaçio de_serviços, etc. Estes 

sao procer"c;os normai:, ,,-. (:.resc;.-;iehi..o, hacituais na natu 

reza e no desenvolvimento de todas as causas, inclusive 

bichos e plantas, nio havendo razio para declará-los 

absurdos nas cidades. A prÓpria natureza das coisas 

obriga-as a refaç~es periÓdi~as. As casas, por exemplo, 

t~m duraçio limitada~ quer por obsolesc~ncia material, 

quer por obsolesc~ncia funcional, resultantes do ·uso 

- (40) 
ou do progresso." 

Com relaçio a limitaçio na altura das constru 

çÕes.Irestes Maia critica o indice de JOm excessivamente 
.. 

baixo utilizando argumentos semelhantes aos da limita-

çio a área urbana . • 

As diverg~ncias entre as id~ias de Anhaia de 

Mello e Prestes Maia, que dividiram os tirbanistas n~s-' 

se periodo, nio se resumem a aspectos isolados e a de 

(40) MAIA,· F.P. 
e 19. 
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talhes t~cnicos, mas consistem err:divergentes'paradigmas 

de cidade ideal. De um lado o model6 culturalista clara 

mente adotado por Anhaia e de outro o . Ut-1) progr·essl.sta 

das cohcepç~es de Prestes Maia. 

O Y.kcrvpolitano 

.J "esquema Anhaia" foi cJesenvolvido na admini~ 

tração do J,;nio Quadros que be 11ol.tou para a periferiç 

dando ~r:.ori·~ade aos bairros pop;~l.élres, o ç_'le era coeren 

ção para l'i.ovtrnador, deixando V<,ga ~-, Pre:fei tura. :Sm 

1955 sao realizadas eleiç~es mun~cipais, tendo sido elei 

to o candidato do PSP apoiado, tamb~m, pelo PTB: Juvenal 

Lino de Matos. A nova direção politica do Municipio teve 

um reflexo direto no urba~ismo: Lino de Matos organizou 

uma Comissão presidida por Francisco P. Maia· destinada 

a elaborar o projeto do metropolitano. A comissão entre 

gou os trabalhos em 6/07/1956 (;ete meses ap~s ser cons-

tituida) com um relatÓrio contend6 todos os porm~nores 

e.justificativas do sistema proposto. 

Paradoxalmente, a Comiss~o coloc6u como neces 

sario, antes do· metr~, a execUção de algumas . avenidas 

projitadás ~m 1930 e ainda não.ex~cutadas, ficando o me 

(41) Ver a respeito CHOAY, Françoise. O Urbanismo Uto
Eias e Realidades. 

•. 

199. 



tr~ com sua faixa prevista mas apenas ex~cutado quando 

não fossem mais possiveis outras soluções para o tráf~ 

go: 

"São necessárias art~rias novas, cortes 
,. 

cirur 

gicos, pontes e tÚneis, 
. f 

cruzamentos em desn1vel, etc. 1 

que dever:i.-··.rJ fazer parte dum ple:~~.v de urbanismo. In-

cluir-se-iam naturalmente as vias expressas razoáveis. 

SÓ Ót)pc·is dê um tal programa r<: alizado ou pelo 

concretv. e que, ~m ~oa regra, cabe recorrer aos 

! '• ;) ) poli tano::; ,, 11 \ -, ... 

menos 

metro 

Já em 1929, no Plano de Avenidas, P. Maia de 

fendeu os mesmos principias: primeiro as avenidas e 

posteriormente o metr~. Novamente, em 1956, o metr~ de 

, , 
v~ria ser projetado para a reserva de are as necessa-

rias, onde se exerceria o controle sobre .as novas cons 

truç~~s, ficando para depois de uma s~rie de obras viá 

rias de·elevado custo. Entre outras deveriam, ter prio-

ridade as seguintes obras: 

- Viaduto Rio Branco 

- Alargamento da Av. Rio Branco 

- Alargamento da Av. do Estado 

- Alargamento da Av. D.Pedro I 

Ligação av. IturorÓ - av. Jabaquara 

- Ligação av. 9 de Julho - av. Ipiranga 

( l12) SÃ~; PAULO (cidade) Prefeitura do MunicÍpio. Comi s 
são do :Metropolitano. Ante Projeto de um siste~ 
de Transporte Rapido. São Paulo, 1956. p.57. 
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- Av. Nova Ibirapuera (~ubem Berta) 

- Av~ Marginal do Rio Pinheiros 

- Av. radial Cantareira-Cruzeiro do 'sul 

- Viadutos sobre a E.F.S.J. 

- Viadutos sobre a Central do Brasil 

- ~eg~nda Perimetral 

A execuçao do metr~ se~~a feita em etapas com 

execuç~o das radiais: sul, nort( c leste nesta ordem de 

prioridDdc e, posteriormente, da~ :.'1t:·a:::: t1 ~s ~ as li-

nhas Oeste~ SE e SO (ver fig. " ' ) ., ~,.J .J... • J. l. maior parte das 

linhas se~ia em superficie ou aorsa, sendo minimo o pc~ 

curso em subterr~neo, 
, 

que e o mais caro, exatamente o 

oposto do metr~ executado a partir de 1967, embora os 

traçados sejam muito semelhantes. 

O projeto do metropolitano fo~ totalmente ab~~ 

danado durante a administraç~o Adhemar de Barros (57/ 

/61). O eng. Gomes Cardin SangiPardi, funcion~rio do 

Dep. de Urbanismo nessa administraç~o, criticou o pr.2_ 

jeto do Metropolitano por causar centralizaç~o e ade~ 

sarnento de atividades na ~rea central. Para S~ngirardi, 

como para os urbanistas do grup~ Anhaia, era necess~rio 

adotar uma legislação de controle do uso do solo .antes 

de novos investimentos em obra"S.· Segundo ele, o conge~ 

tioname.nto que o metr~ iria provocar anularia suas van 

tagens, al~m de-comprometer exce~sivamente as finanças 

municipais. 

BIBLIOTECA A. BOEDECKER 

201. 

" I 
l 
I 
l 
I 

' 



O ponto fundamental da diverg~ncia era a nece~ 

sidade de vincular o projeto do metrô ao Plano Diretor 

da cidade, posição caracteristica do Grupo Anhaia: 

"A maior parte dos trabalhos de metropolitano 

para São P~ulo, foi elaborada por t~cnicas, ·respeitá-

·,rei;;, qt·c estudaram e deram a contribuição que julgaram 

indicad:_t para· a melhoria dos transportes da cidade, no 

entant~, conheciam transportes, não problemas geraL> 

da cidade, viam a questão no detalh0, não uma visão de 

..:-••."lj un~ '·, afinal pro.] etaram qu an:~·o o ~ece s sário ero:t 

planejar. Dai soluç~es onerosas e problemáticas com fi 

nalidade de atender às futuras dificuldades de transpor 

te da cidade, ao inv~s de ~mpedir essas situaç~es por 

meio de provid~ncias adequadas" 

"Convic·tos dos graves males causados pela ex 

cessiva centralização, realizam-se estudos para a org~ 

nização da cidade em moldes descentralizantes. Terão 

esse sentido a divisão distrital, n plano geral viário 

e o zoneamento. Os elementos básicos do Plano Diretor 

são portanto, cbricordantes e objetivando uma distribui 

. -çao equilibrada das atividades urbanas, um~ harmonia 

entre as partes do compléxo aglomerado urbãno. E aqui 

não se diga qbe se trata de .'estudo' ou 'utopia't pois 

um primeiro esquema da divisão di~trital, acha-se con 

1 'd lt(4J) 
C Ul o. 

(4J) SANGIRARDI, Luis Gomes Car~~n. Precisamos de metro 
politano? Enge.nharia Munid.J~ nº 6 p.6. 

202. 

'T 

I 
f 
I 



Pequenas rivalidades, orgulho pessoal e interes 

ses casuisticos ampliaram o rol de diverg~ncias entre 

a Comissão do Metropolitano, o Departamento de Urbanis 

mo e a Comiss~o do Plano Diretor. tstes ~ois br$ãos -na o 

foram consultados durante a elaboração do Ante -Projeto 

do Metr~ o que acentuou o clima d.:; rivalidade e competi_ 

ção, corn cada. grupo querendo impcr suas idéias aos de-· 

mais s ~ il procurar um acordo explicito sobre os ponto.::; c I. L 

vergentes. Como decorr~ncia ·a pl3.nejam.ento sb poderi.<' 

A equipe SAGMACS contrato.::.; pelo prefeito se-

guinte: Toledo Piza chegou a conclus~es semelhantes ' as 

de Sangirardi: 

11 0 projeto da Comissão do 'Metropolitano•, por 

mais cuidadosamente estudado que tenha sido, não .d.eixa 

rá de agravar a monopolização, e tornar o tr~nsito a ' pe 

quase impossivel no ·centro, -a nao ser que se amplie es-

sa zona central, atualmente muito pequena, interditada ~ 

circulação de auto~bveis, o que suporia estacionamentos 

de grande capacidade, para os quais. não h~ .espaços re-

servados. 11 
(44) 

Apesàr desse parecer contrário a SAGMACS cousi 

derou que a linha N-S do projeto de P. Mai~ deveria ser 

implantada, além de retomar a idéia de urna linha L-0 de 

(44) SAGMACS. Estrutura Urbana <la.. Aglol!}_~raç8.o Paulista. 
p. ·r-lO. 
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metr~ pelo vale do Tiet~, id~ia antiga que constava do 

Plano de Avenidas (1930). A estas duas a SAGMACS acres 

centou uma linha Perimetral. Eram as seguintes as três 

linhas de metr~ propostas no estudo SAGMACS: 

"a) Ligação pelos val:es do Tietê e Pinheiros 

entre Pe~hD e Santo Amáro, passa~~0 pc~ v~rias zonas 

industr~~is e pelos centros: Tatuap~, Santana, Lapa, 0-

sasc(;, Pinheiros e Ibirapuera. Com a retificação do Ti!:. 

tê ~ moatante da Penha a l~gação dever~ se estende1. 

eagu~ndo o anteproj~to 

da Comissão do Metropolitan~ entr~ 3anto Amaro e Santa 

na 1 passando pelo Ibirapu·era, o centro pincipal e com 

·extensão até Tucuruvi. 

c) Ligação circular unindo o novo centro Ibi 

rapuera, Sa~de, Ipiranga, V. Prudente, Água 'Raza, Tatua 

, (45) 
p e e Penha • " · · 

A.poiado nos estudos da SAGMACS foi elaborado 

pelo eng. Carlos Lodi, em 1957, u~ plano direto~. Ape-

sar de pretender atingir os mesmos objetivos descentra 

-li~antes, esse plano diretor trouxe uma nova concepçao 

para o metrô suprimindo justamente a liri.ha I~-S, a de 

mais f~ci~ execução. For~m mantidas as outràs duas li-

nhas propostas por Maia: a L-0 e a SE-SO, 
, 

porem, com 

( 4.5) SÀGMACS, Estrutura Urbana da Ap:lomeração Paulista. 
p. V-56. 



grandes alteraç~es. A linha L-0 ~B~e novo peicurso, ut~ 

lizando a estreita àv. Celso Garcia, em linha subterr~ 

nea, ao invés de acompanhar a av. Radial Leste em eleva 

do, de execuçio mais f~cil e barata (ver fig. 22). 

E dificil explicar porque um nrojeto de metr~ 

bem feito e de f~cil execuçao foi · !" .:bsti tuido por outro 

apenas um ano depois, sendo est~ ~ltimo de p~ssima q~~ 

lidade, com diversos erros eler.t :ntares e prat icame'.1t <· 

inexeqtli·•rel. É sintom~tico notaJ.' '-~·1e o met"~.;; ·;:dual, pr.2. 

jetado e~ 1967: é muito semelhnnte ao de Pres~e~ Maia 

tanto na linha N-S quanto na L-J. Ali~s o projeto ·~e 

P. Maia apresenta inclusive algumas vantagens, como o 

aproveitamento do canteiro central d~ av. 23 de Maio, 

com o metr~ em superficie. Estes aspetitos mostram a vi~ 

bilidade técnica. do ante-projeto de P. Maia; o seu aban 

dono foi devido a motivos cjrc~nstanciais relacionad6s 

cqm interesses politicos e ideo1~gicos de grupos que se 

alternavam dentr6 da estrutura do poder p~b1ico munici 

pal. 

Em 1961 Prestes Maia foi eleito prefeito com 

apoio de diversos partidos politicos e procurou retomar 

o seu ante-prrijeto do metropolitano colocando. em execu 

ção à linha Sul, com. um total de. ·15 km de extens~o,. po-

rém, de~ido ~s dificuldades financeiras da prefeitura 

nio conseguiu concretiz~-lo. Com relaçio ao metr~, as 

intenç~es do prefeito ficar~m registradas em entrevista 

ao Estaw. de S. Paulo em 24/06/6~~: 

•. 
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n15. 000 metros - dos 1CV)790 da proje'tada rede 

do metropolitano de S~o Paulo ~ pretende o prefeito 

Prestes Maia execut.ar até o final de seu perÍodo gover-

namental em 1965 com recursos pr~prios da prefeitura, 

sem qualquer empréstimo ••• 

~urante a administraç~o d~ ex-prefeito A. de 

Barros, foram dadas autorizaç~eG para particulares cons 

truirem 1os traçados das ·linha E do metropolitano, o f.lUE 

encarece~~ 0~ mais de 200 milh~en ~e cruze~ro~ o em-

preendimento, levando-se em conta rs valores 

rios a::u,;ds ... 

"É uma grave culpa - diz o prefeito - das admi 

nistraç~es anteriores e de diversas repartiçÕes 

Ao desrespeito ao projeto do metropolitano, 

ocorrido na administraçio'anterior, contrap~em-se ago-

ra normas rigidas em relaç~o n~o s~ a novas constru 

ções que venham a interferir com as linhas dri metr~, 

mas também a reservas de faixas privativas para esse 

sistema de transporte coletivo." 

"0 prefeito Prestes l\1aia considera que essa 

linha, na realidade, "custarit_quase nada 11
, ou melhor, 

ficar~ um pouco mais do que a Prefeituri ter~ de dis 

pender para.construir a avenida 23 de Maio 

~ , ) " (LJ6 ) r o • . 

(ex-Itoro. 

( '±6) 1-'L\IA, Francisco Prestes. Quinze Quil~metro s J.é .me
. tr~ r,a administração P. Haia. (entrevista) O Esta 
.2..9 dt-; São Paulo. 24/06/1962. 
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Apesar de não consegui1· e:>,cecutar essa linha do 

metrô, P. Maia realizou diversas obras viárias, como po.!!. 

tes e viadutos e as av! marginai's do Tietê e . Pinheiros, 

sem contudo se caracterizar como grande realizador de e~ 

·preendimentos. Essa imagem que P. Maia havia conquistado 

na sua p;: lilteir a administração· como ·)ref'ei to, acabaria fi 

cando c~m Faria Lima (1965-1969', beneficiado com a re-

forma tributária de 1967. 

A Pesquisa SAGMACS 

Lino de Matos ficou pouco tempo no ca~go (9 me 

ses), devido aos conflitos com o governador J~nio Qua-

dros ele renunciou à Prefeitura em abril de 1956 quando 

assumiu o cargo o vice Wladimir de Toledo Piza, do PTB. 

Em 1956 o prefeito Tol~do Piz~ contratou a 

SAGMACS para realizar um estudo da estrutura urbana de 

São Paulo. Foi o mais minucioso' Bstudo at~ então formula 

do, com o·objetivo de fornecer subsidies para a elabora 

Ção do Plano Diretor: 

"Recusamos ao pref. l'lladimir Piza o encargo da 

planificação de um Sã6 Paulo reestruturado e de um pl~ 

n~ d~ re~o~ma administrativa ger~l. Parecia-nos, com e-

feito, que nossa.tarefa deveria restringir-se apenas 

a analisar as estruturas urbanas existentes, a fim de 



fornece! a outros especialistas elementos coordenados, 

com vistas à reestruturação urbanÍstica e ~ 

administrativa."( 47) 

reforma 

Ou seja, os objetivos do trabalho eram, fund.ê., 

mentalmente: de pesquisa, de en~endimento da complexa 

estrutur~ s6cio-econ;mica da Ca?ital, sem contudo rea 

lizar projetos ou propostas pa1a implementação. Apesar 

disso, a SAGMACS, atendendo a Aolicitação da Comissão 

do Plane C~rcto~ e 1o Secret~rio de ~bras, se 
,.. 

propos 

a forr:.mlar ;1algumas suge;:;:.:-:es dtc"ti.!1a0as a s:'.':::··vir de 

orientação para os estudos por:teriores." Deve-se consi 

derar, também, que havia um certo nÍvel de proposta 

implÍcito no trabalho de pesquisa. Por exemplo: a divi 

sáo territorial em seis escalÕ.es diferentes "não· foi, 

de fato, um resultad.o da pes.qu.isa., do .di.agn6stico fei 

to por Lebret. Ela foi uma proposição que j~ alimentou 

a pr6pria metodologia do levantamento. O padre Lebret 

jÁ trouxe como proposta de organi~ação territorial a 

. (48) 
organização da cidade· em uni-dades escalonadas." . 

O trabalho eritregue em 1958 ao ~ref. Adhemar 

de Barr6s deveria 6onter cinco partes: 

1. Perspectivas hist6rieas, demogr~ficas e 

economicas da aglomeração ~aulistana. 

(47) SAGHACS. Estrutura Urbana daAglomeração Paulista 
p. I-15. 

(48) H~ 20 anos, Este Padre Planejou uma São Paulo Me
lhor. (entrevista) Jornal <:!.a Tarde 28/12/1977. 
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·2. Estrutura Urbana de S~o Paulo 

J. Aspectos Sociolbgicos da aglomeraç~o pauli~ 

tana 

4. Anális'3 tirbanistica 

5. Conclusões e sugestÕes. 

(! i tem 3 não pode ser terminado e nao foi en-

trague ~ Prefeitura, o que levo~ o prefeito a indefirir 

o Últino pagamento a ser feito para a SAGMACS. ( 49) 

tado s por um prefeito e t c:.,·;;ünadc ---: ~·-3. ~estão <.1o seu sn 

cessar, não foi bem recebido ~ela Prefeitura. O eng. 

Carlos Lodi, diretor do Dep. de Urbanismo fez diversas 

criticas ao trabalho: 

" . , . d . •.. po1s ser1os reparos po er1am ser 'levanta 

dos quanto ~ leviandade e incompet~ncia das considera-

ç;es urbanlsticas do relat~rio, a~iás, não solicitadas, 

e à superficialidade dos estudos demográficos, de capi 

tal import~ncia para o desenvolvimento do plano 

tor. 11 ( 50) 

O trabalho nunca f'oi publicado (51.) e, 

riorfuente, ao terminar a administração P. Maia 

dire-

post~ 

correu 

risco de ser perdido pela Prefeitura. Estes fatos mos-

(49) Jornal o Estado de S. Paulo 07/09/1960. 

(50) Carlos Lodi - O Estado de S~ Paulo 07/09/60. 

(51) CoQ exceção de alguns ma~as que foram anexados ao 
relat~rio ''Planejamento" elaborado no final da ad
mini~tração de Adhemar de Barros. 
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tram o 1·equeno interesse que o trabalho despertou na e~ 

trutura municipal da ~poca, para isso contribuiu a po~ 

tura administrativa tanto de Adhemar quanto de Prestes 

Maia, pouco preocupada com o planejamento de ~ongo pr~ 

zo preconizado nas sugest~es finais do ~studo. 

;1utro a.spec:t0 que cont t:·ibuiu para o esquecime!!:. 

to do trabalho da SAGMACS fo:i. !·• prÓprio conteÚdo de 

suas. r··,·opostas, que visavam un. controle sobre a espec~ 

1 - . ,. 1 .,."" .; 1 . , ...._.~.: .· '""' açao 1 .. o._~ ... a ...... a _ ~o crescimentb d0e~rd~nado da 
, 
are;-, 

urban~, enquanto que na ~; 0ca d~~tnBVq certo 

como se 11ercebe pelo "slogan•' "São Paulo não pode Pa-

rar" adotado por Adhemar de Barros. 

Embora não tivesse resultados práticos, o tra 

balho do padre Lebret acabou ~endo graride influ~ncia no 

planejamento paulista, pois parte dos t~cnicos que tra 

balharam na SAGMACS elaboraram, dentro dos mesmos pri..!!_ 

clpios, o Plano de Ação do Governo Carvalho Pinto, que 

conseguiu grande sucesso, e at~ hoje trabalha :no 

planejamento de nossa cidade. O padre Lebret teve, POE, 

tanto, um papel semelhante. ao do engenheiro. Anhaia 

Mello: o de formar um grupo de t~cnicos com objetivos, 

c~ncepç~es e id~ias urbanÍsticas 'homo~~neas. 

O levaritamento de dados pela. pesquisa foi fei 

to atrav~s de questionário de entrevista e as inform~ 

ç~es foram agrupadas por unidades em que foi dividida 
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a ~rea ~~bana. A delimitaç~o dessas unidades territoriais 

teve por finalidade obter co~juntos de populaç~o relati 

vamente homog~neos quanto aos problemas de transporte, co 

mércio, serviços e equipamentos sociais. 

For;_<:: analisados os secx: .. n.tr-s aspectos: 

- Distribui.ç;o da popul3ç~o e seu crescimento 

- An~lise de atraç~o 

- N{veis coletivos de vida 

- Distribuiç~o 0~0 uni00rtes Regundo as C<>.mada~: 

.sociais 

- Tipo dominante de habitaç~o 

Equipamento p~blico, comercial e de serviços 

Deslocamento para o trabalho 

- Necessidades elementares da populaç~o. 

As condiç~es de moradia e a carencia de equip.9:, 

mentos na ejetensa periferia da cidade ganharam, com o 

relatÓrio SAG:MACS o "status"' de problema urbano pr:iorit~rio. 

O levantamento dos equipamentos e éerviços b~sicos consta 

tou um quadro desoladdr(fig. 25): 

"A zona de pen~ria extrema (A e B) é bastante 

extensa, envolvendo toda a periferia e abrangendo 

l. 231. 381 hab. , ou 38% do total.~(S 2 ) 

(52) SAGMACS. Estruturê-~. Urbana da Aglo1~.r:.a!:i~o ~· 
p. II-70. 
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Justamente nessas ~reas perif~ricas o adensamea 

to estava se realizando com mais velocidade, agravando a 

cada ano a situaç~o. A especulaç~o imobili~ria, as for 

mas de propriedade o comércio do solo urbano s~o também 

criticados e se identificam diversos problemas: 

1. t-:xcessivo respeito il. ·~.:..oerdade e ao direi to 

de propriedadf-l 

2. Subaproveitamento dE terrenos 

3. Exager~da expans~o h0rizontal ·sem a exist~n 

/L Falta de plano u:t·'.'ani.st.i.co 

5. Falta de uma visão de conjunto 

6. Falta circulaç~o " de radiais de e metro 

7. Falta de um urbanismo metropolitano 

8. Falta de descentralização administrativa. 

As conclus;es e sug~st;es da Pesquisa SAGMACS 

s~o muito pr~ximas das idéias contidas no Plano Dir~tor 

d"e 1954. Os dois trabalhos pret endéram "pensar" a c ida-

de em termos globais para realizar um plano completo de 

urbanizaç~o da Capital e subordinar a iniciativa priv~ 

da ao planejamento geral, ao contrário do planejamento 

realiiado até então, que se limitava a projetar e ex e cu 

tar obras p~blicas, visando acompanhar o crescimento es 

pontâneo. 



O ponto mais importante de diverg~ncia com o "Es 

quema Anhhia'' consistiu em evitar uma brusca interrupç~o 

no processo de crescimento da cidade. Assim, enquanto, o 

eng. Anhaia defendia a imediata paralisaçio do crescimen· 

to, a SAGMACS adotou uma posiç~o mais realista de propor 

uma gradual (!y..,centralização e ur:·a estabilização da POP!!· 

lação em t-.;~·no d~ 12 :;;-i_lhÕes, de :nodo a evitar problemas 

de de se :;Jnomias de aglomeraç'a<."· :- · ,, 

"Se,sundo nossas hipbtes,~s, a aglomeração tende-

ria, até i) ti:n do s·éc,,~, 

-çao. 

O problema não est~, a nosso ver, em pretender 

impedir esse crescimento, impulsionado por fatores lo-

cais, regionais e mesmo.nacionais. Procuramos anteriormen 

te mostrar as razÕes psitol~gic~s, econo~ica~ e técnicas 

de-ssa expansão. Pensamos que ela será um fato incoerd. 

vel ainda ~urante longos ano~, antes de atingir a sat~ 

-raçao. 

Parece-nos que aceitar para a aglomeração pauli~ 

tana uma população superior a 10 ou 12 milhÕes de habit~.!!. 

tes conduzirá a uma situação absolutamente inviável, a 

t l b . t t . .t · ' I '' (53) um cu~ o por ~a 1 an e 1mpra 1cave . . 

(53) SAGHACS. Estrutura Urbana da Aglomeração Paulist.§!..: 
p. v .. ll: e V-6. 
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: ia, portanto, certa semelhança com as id~ias de 

Anhaia Mello, pois ambos estabeleceram limites ao cresci 

mento da cidade; Embora a SAGMACS tenha adotado m~todos 

mais cientlficds para quantificar ess~ limite, em fun~io. 

de projeç~es da populaçio e da an~lise da economia urba 

na (setor co~ercial .e industiial). 

A proposta fundam~ntal ~ara reestruturaçio urba 
•.• 

na ~ s-el aJ.hante à cbncepção õas •.1nidades de vizinhança E 

da desce'.1t.•'<\l:i Z<?:0io ccnstantes do "esquema Anhaia". Sã,·1 

tr~ s as pr~. ;~::i pais cri tL. :"' · fei "t :•.<> à estruture radial de 

Prestes M;ü~: 

- O centro da cidade ja atingiu o m~ximo economi 

co e fisi~o de saturaçio 

- A estrutura monopolar produz excessivo afluxo 

ao centro e excessiva VBrticalização no centro 

- Os esforço~ prev~stos e necessarios para de-

sobstruir o centro arriscam-se a congestion~-lo ainda 

mais e acentuar o car~ter monopolizador da · aglomeração. 

Tanto as grandes ~rt~rias quanto o metropolitano agrava-

rao a monopolização.· 

·como solução a SAGMACS propoe a · transformação 

de São Paulo em cidade multipolar:.A p~squisa constatou 

19 centros secund~rios: Br~s, MÓoca, Penha, S. Miguel, I-

piranga, V. Prudente, S~o Caetano do Sul, Santo Andr~, 

S.B. do Campo, Sa~de, Ibirapuera, Santo Amaro, Pinheiros, 

\. 



Osasco, J.apa, Santana, Tucuruvi, Vil<i Maria, · Guaru-

(54 j 
lhos. (figura 23). Esses 19 subcentros deveriam ser 

analisados e escolhidos os que apresentassem melhores 

condiç~es para se trarisformar em centros secund~ri~s da 

nova estruturaç~o urbana. Para absorver as atividades e 

funç~es regi~nais e supra-region~.iP ~ni proposto um 

c~~tro aJministrativc e politico em S. Mateus, na zona 

leste. 

C0njuntam·-.nt0 com o desE>nvolvimento dàs subcen 

... 
tros a SAG~~cs propos 

quatro funç~es urbanas precon~zadas na Carta de Atenas 

- habitar, trabalhar, recrear e circular - seriam hie 

rarquizadàs em seis escal~es: 

1. Loteamento 

2. Unidade elementar - conj. loteamentos 

J. Unidade terci~ria ou complexa - conj. unida 

des elementares 

4. Unidade secund~ria ou completa - conj. unida 

des terci~rias 

5. Unidade Municipal 

6. Aglomeraç~~ Multimunicipal. 

Esses escal~es seriam organizàdos por um zonea 

menta org;nico, pensado em funç~o da vi~a colet~va, evi 

tando as simplificaç~es do zoneamento funcional. 

(5'±) SAGJ~iACS. Estrutura Urbana· da Aglomera~~ão Paulista. 
p. V-11 



Através da reorganização do uso do solo, os pr.2.. 

blemas de circulação e transportes seriam resolvidos . a 

partir de uma adequada combinação das zonas industriais 

e dos subcentros que aproximariam o"s locais de trabalho 

das ~reas residenciais reduzindo o afluxo ~ ~rea cen-

tral. 

Além ·disso·, a expansão horizontal da ~rea urb:Jt 

nizada t'everia ser detida até at:'.ngir a densidade à{ 

200 hab/~a, bem superior ~ densjJade de 70 hab/ha que 

u ·idad~ ~ossuia na O adensamento proposto perci 

tiria resolver também o dram~tico problema da falta de 

infraestrutura urbana: 

11 Se a cidade estivesse implantada com caracte 

r!sticas de concentração média de população da ordem de 

grandeza da indice preconizado de 200 habitantes por hec 

tare l a população atual ocuparia ap~--nas 150 l<.e:
2 

e 

extensões existentes· de .equipamentos atenderiam ~s se-· 

guintes proporçÕes da ~rea urbanizada: 

. Drenagem e Pavimentação: 47% em lugar dos 

16% atuais 

• Água e Esgotos: 73%-em lugar dos 25% atuais 

. Iluminação P~blica: 100% em lugar dos 42% 

. (55) atuaJ..s 

(55) SAGMACS. Estrutura Urbana da Aglomer·açã_o Paulista. 
p. IV- 59. 
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O Plano e a Lei do Adhemar 

Em 1957 o PSP conquistou novamente a Prefeitu 

ra, porém não ocorreu a continuidade qo Plano de Metr~ 

elaborado durante a gestão de Lino de Matos, também· do 

PSP. Ao dispn;·~r a prefeitura co•J: Adhemar , Prest·es Maia 

se tran~~~rmou em seu inimigo p~lltico o que favor&ceu 

o 11 Gru:rc Anhaia 11 que organizo1; (• Plano Diretor e impla!!, 

tou a. },,i 5261/57, nessa gestãc. 

no Diretor segulu as idéias ~~ des~entr~lização propa~~ 

das por Anhaia Mello e pela SAGMACS. 

"A diretriz de operação estabelecida pelos téc 

nicos, pelos assessoreB do planejwnento e p6la .adminiE_ 

tração e fundada na mais atualizada doutrina urbanisti-

ca 1 é o da_desconcentração das funç~es urbanas e sua 

reorganização e reaparelhamento em uma nov~ escala, con 

dizente com as dimens~es da cidade e com sua projeção f!_!. 

tura. Todps os planos devem se enquadrar nesse principio 

consagrado, tendo s~do revisado ou rejeitado todo o pl~ 

nejamento que feri~ esse principio e teria. fatalmente a 

gravados as notbrias condiç~es de con~estionamento, de-

sordem e desserviço existentes e provocadas pelo vertigi 

noso crescimento da "d d 11(56) c1 a e. 

(56) SÃ0 PAULO (ci~ade) Prefeitura do Municlpio. Depart~ 
mento.de Urbanismo. Planejamento: Pref~ito Adhemar 
de Barros: 1957-1961. São Paulo, 1961. p.ll~ 

I 
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-a essa concepçao de cidnte polinucleada se pr~ 

tendia adaptar o sistema vi~rio existente, transforman-

do o sistema radial - perimetral de Prestes M~ia, em u 

ma estrutura diagonal-perimetral com 4 vias principais 

(figura 2?): 

- O an0l rodovi~rio semelhante a 3ª perimetral 

do Plano ~e Avenidas de 1930 

-A diagonal Norte-Sudccste composta ·pela 

Av. Prestes Maia e 9 de Julho, j~ exictentes 

- A diagonal Norte-Sudes·;"·'=' - :1tiliza~.d·. 

av. dos Estados e a av. Cruzei~o do Sul ( a ser Co i·~'~-

truÍ.da) 

- A diagonal - Sul-Leste - unindo a av. radial 

Leste com a av. 23 de maio (a serem ;~nstruidas). 

Tanto a av. Radial Leste 1 quanto a av. 23 de 

Maio (av. Itoror~) estavam projetadas como radiais 

(l9JO). O tunel de ligaç~o entre estas avenidas foi a 

" (57) 
maior inovaç~o proposta , embora de utilidade duvi 

dosa visto que a 2ª Perimetral, projetada em 1956, j~ 

permitia essa ligaç~o al~m de desconge~tioriar o anel 

de irradiação. 

A efic~cia dessa noVa estrutura vi~ria para 

a des~ent~alização pretendida naó seria significati-

va, pois a mesma pouco difere da é~trutura radial de 

(57) Prestes Maia elegeu esse projeto de tunel como sen 
do o mais "dispendioso, intttil e contraproducente 
dos ·Jlanos oficiais". Quo Vadis S.Paulo in Diário 
de~~~) Paulo J0/04/1959 p .-46. -----

'" 
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car~t~r c0ntralizador que a cidade possuia na ~poca. As ~·· 

avenidas perimetrais, de funç~o descentralizadora, in. e~ 

pli cavelmi3nt e, 
~ 

nao foram desenvolvidas no plano, a 
~ 

na o 

ser o anel rodovi~rio. 

J::<H.t·nmente com o sistemn vi~ric seria feita a 

estrutur.:lção urbana com instrumen t o::J norma ti vos, ou se-

ja, uma lei de· uso ·e ocupaç~o do solo que, também, nuncu 

foi ef~i.ivamente executada. 

A ~st:u-~raç~o seria o~cida com a divis~o da 

se final de implementação. O zoneE.mento.teria, tamb~m, 

a funç~o de estimular o désenvolvimento dos n~cleos se 

tund~riós, que seriam transformados em sedes distritais, 

contendo com~rcio, serviços e equipamentos p~blicos de 

maior necessidade (correios, escolas, parques, adminis-

tração regional do munic{pio, etc.) Estes n~cleos ter1am os 

os melhoramentos p~blicds indispens~veis como pavimentQ_ 

ção, iluminaç~o, etc. Al~m destes beneficios, 

ter maior aproveitamento dos lotes e reduç~o de 

de modo a estimular seu adensamento.(SB} 

poderiam 

imposto 

11 0 zoneame:h.to afinal atuará no. sentido de evi 

tar a compactação cont{ntla da cidade, favorecendo ou 

ressaltando s~paraç;es entre as ~~rias unidades que a 

comp;e; promoverá a formação de novos n~cle~s de 
, 

comer 

(58) Ver a respeito 11 0 desenvolvit,lento dos trabalhos do 
plano diretor". Eng. 1'-·Iun. nr:: 12, p. 12. 



cio e at '.csanato, favorecendo o desenvolvimento dos que 

existem, ~~ definirá as áreas em que vai se desenvolver 

a indÚstria, consolidando e regul-arizando as legitimas 

e definidas localizaç~es atuais. Elemento poderpso de 

descentralizaç~o e reconcentraç~o perif~rica, o zoneamen 

to vai atuar ..:orno elemento reguL=.,dr}·· da densidade demo 

gráfica, ';ermitiD.do •; exato dimen.sionamento e previsão 

dos equipameJ:?.tos e serviços p:',l'é os diferentes · setores 

da cidao-::J. 11 (S 9 ) 

A"Y_;m dos subL-01::·;~-~s, a ~'rea central seria 
·, 

tanciáli·.tenL •'; alterada com sua expansao para o norte, 

nos terrenos planos localizados entre a _ferrovia e o 

rio Tiet~. Para este fim foi destinada extensa 
, 
are a 

( ve_r a planta anexa). O estudo nao comenta os instrumen 

tos que seriam utiliz~dos para transferir a expansão da 

área central em direç~o ao n6rte, provavelmente seriam 

investimentos municipa~s em infraestrutura e a lei de 

zoneamento. 

Dificilmente a lei de zonéamento seria capaz 

de provocar uma alteração tão significativa na "direç~o 

da expansao da área central, prin~ipalmente.porque a 

tend~n.cia espont.inea já era a expansao ·para Sudoeste 

com a construção, no final da d&cada de 50, de vários e 

(59) SÃO PAULO. (cidade) "Prefeitura do MunicÍpio. Plane -----
j a m e_!l t .2.. p • 18. 
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di~icios de escrit~rio e com~rcio na regi~o da av. Pa~ 

1
. t (60) 
1 s a. 

Os subcentros tamb~m seriam insufi~ientes para 

promover significativa reduç~o nos deslocamentos resid~n 

cia-trab:~J!-.. o,· pois a área centra:1. já po::-:0uia uma importil_!l 

cia m~it•l grande na organizaçio d~stes deslocamentos, sen 

do o p0r:to de destino das linhas de transporte coletiv i 

urbano, como se pode verificar n0 diagrama dé fluxos ~e 

transporte coletivo. (figura ll±). 

A~.su. dc's subc<:::ntros ::;•-:r:.L,ltll o1·ganizadas as unic1.a 

des de vizinhança para orientar a iocalizaç~o dos equip-ª. 

mentos de caráter local e ·permitir uma maior harmonia da 

vida urbana. 

Prestes Maia era um critico incisivo dessa post~ 

ra de planejamenfo urbano que ele denominava de urbanismo 

social: 

"A idéia de formar comunidades dentro do raio 

duma caminhada a p~, ou do imbito das escolas primárias, 

supostas bem localizadas, 
~ 

na o deixa de ser um pouco ing~ 

nua; Com os transportes modernos, com o autom~vel, com o 

telefone 1 et.c., a c:Lrcunscriç~o de· 11 uni<:hide de vizinhan-

ça 11 perde mui to de sua ra·zao. A sociedade contemporilnca, 

estruturada muito mais ~e acordo com as condiç~es so-

(60) Como por exemplo, o conjunto Nacional 
ficio '5ª avenida (1959), amb)s na av. 
edific~o Plavinil Eldor (1961) na Al. 

•. 

(1955), o 
Paulista e o 

~"?.lOJ ... Santos, 

., 



ciais, profiss~es e culturas, do que segundo a vizinhan-

, 
ça .e proximidade material, so forçadamente se harmoniz;~ 

ria com esses agrup~mentos ficticiosj que os urbanistas 

teoricamente tem procurado incutir,· e tem um campo de 

aplicação relativamente limitado. ;:( 6 l) 

\ postura urbanistica de Prestes Maia, contr~ 
. . 

ria ao }.= lano Diretor, seria ret or1.1da pelo eng. Luis Car 

los Ber:ini Jr. na diretoria do dep, de urbartismo, 
, 

apo > 

''Ouve-se fal;;.r.; com cert.~ f'req··~:eAncJ· a - ....... .. , no. planJ 

diretor da cidade, dando a impress~n de que bastar~ sua 

elaboração, para resolver grande parte dos problemas que 

nos afligem. 

Realmente, ~ esse um ponto b~sico, e a fixação 

da rede vi~ria fundamental da cidadé, nada mais e do que 

seu ponto de partida; depois, ser~ paulatinamente 6ompl~ 

tada com outras medidis j~ me~cionadas. 

Mas, nosso problema não ~ o da falta de plan~ 

-jamento, mas sim de incrivel atrazo na execuçao de o-

bras 11 • 

"Os problemas da cidade, 
.. -

pois, .sao bem conheci 

dos, e sua solução acha-~e em grande parte plan.ejadt.1., 

as estatisticas, por seu turno, indi~am as populaç~es e 

os veiculas prov~veis a serem atendidos. 

(61) São Paulo, Pref7itura. A!lt~ Projeto de um 
de Transporte Rapido, p. 99 •.! 101. 

sistema. 



Assim, n~o existem mist~rios, f~rmulas m~gicas, ~-· 

ou dificuldades t~cnicas para resolv~-los; de outra par .-
te, n~o pódem ser esperados resultados espetaculares 

nêsse sentido, 
(62) 

em breve tempo." · 

/!., '-~•!1· do plano diretor, a admini ;-;;.;ração do pref. 

Adhemar c·.,~ B;:irros teve duas iriter"ençÕes importantes a 

nivel ~1e legislação· urbanistica: a regulamentação da 

lei 4.8";5/1955 sobre ruidos urbancs e a lei 5. 261 d,~ 

Oli/07 /195 7 sobre o adensamento urb an<J. · 

·1· -· L 8or:::;·55 .... e1 J:. :J 

A lei 4.805 divide-se em duas partes, a primei 

~a estabelece niveis m~ximos para.os ruidos urb~nos em 

geral, de modo a n~o causar "incomodo ao bem estar e sos 

sêgo pÚblico 11 • A segunda trata da localização dos esta 

belecimentos industriais na ~rea urbana. A ~rea do muni 

cipio foi dividida em cinco tipos de zonás: 

1. Zona -estritamente residencial: onde nao 
, 
e 

permitido o uso industrial 

, 
2. Zona predominantemente residencial: onde e 

admitida a localização de pequenaos estabelecimentos (me 

nos de 10 funcion~rios e pot~ncia m~xima instalada de 

10 HP) 

(62) BERRINI JUNIOR, Luis Carlos~ Problemas Urbanisticos 
de São Paulo. ~n~uniciJ?a~.:. nº 22 julho/set.196l. 

22J. 
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). Zona mixta: onde ~ admitida a localizaç~o de 

estabelecimentos n~o inc~modos 

lt. Zona in.austrial: destinada aos estabelecimen-

tos fabris de qualquer porte, inclusive {nc~modos. 

5. Zona rural onde ~ permitida a instalaç~o de 

indÚstria~.; no c i v as e perigosas, m,:~diant e a adoção de 

-precauçoPs convenientes. 

As zonas industriai~ se distribuem em tr~s fb} 

xas que p;c_.:rti~''lCJ da ~rea cent.ra.l dividem a cidade em tr~:-'~ 

gr.::.'ies se·~ 01~~b: um dE:_l--::s o sudoest,c; inclui a area c-en.-

tral e os bairros d~ renda alta, cl-~Bificados como estri 

tamente residenciais (figura 28), os outros dois se carac 

terizam como bairros-dormi~~rio. 

Essa divisão em zonas evidencia uma estrutura-

urbana claramente constitu{da, com as indÚstrias ocupando 

os eixos ferrovi~rios e rodovi~rios 
, 

e as varzeas planas e 

subocupadas. N~o existiu o objetivo de alterar essa estru 

tura com exceç~o das ~reas situadas a norte e nordeste da 

area central, classificadas como zona mixta, apesar de 

sua vocação industrial, com o objetivo de ~ossibilitar a 

expansão para essa ~egi~o das atividades .centrais de co-

m~rcio e serviço. 



Lei 5.261/57 

A lei 5.261 causou grande pol~mica por ser a pri 

meira vez que a prefeitura estabeleceu um limite para o 

aproveitamento dos terrenos, deritro das id~ias de limitar 

o crescit~ento' e o adensamento da cir'!-"".d~ de São Paulo. 

Os coRficiRntes adotado3 foram de seis para ~~ 

edif:Í.d ~.s comerciais e quatro pard. ediffcios residencie:: s, 

valores nmito mais, elevados do qu<~ c:::; atuais indices qU(' 

,,r<::riam •.'B 1,0 até 3,5 no máxime• (lei de zoneamento de 

1972}. As condiç~es politicas ~au eram propicias a medi 

das que prejudicavam um elevado ri~mero de proprietários 

de imbveis, principalmente os da área c&ntral. At~ então 

as ~nicas restriç~es diziam respeito ~ altura total do 

edificio (no máximo 2,5 vezes a largura da via) o que 

permitia construç~es com área de lO a JO vezes a área do 

terreno, como podé constatar o eng. Anhaia Mello, em le-

. . , (6J) 
vantamento real1zado para esse f1.m na area central. 

A medida legal provocou fortes reaç~es tanto nos 

meios t~cnicos quanto na sociedade civil em geral. Uma r!:_ 

portagem na Gazeta de 25/07/57 afirmava que a lei era 

um fator de desemprego: 

( 6 ) J. SAG.~1ACS •. 
p. IV-51. 

~!...;s.;;._..;;t..;:;r'-t::.:l-=t-=u::.:r::....:::a,__U...:...::.r...:1::...J .:::a..:.n;:..;a;:;._...;;d;;..;a::::.....:..A~g=l:.::o::... m;;;.:...:e;.;;r:...;;;;;a"'ç'-'ã=o-_·_P__.,a::..L=q,_i_s_t_~· 
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11 As primeiras conseqti~ncias sociais da lei muni 

cipal 5.261 j~ se est~o fazendo sentir nos meios 
, 

oper~ 

rios· paulistanos. Segundo apurou a reportagem, diversas 

grandes firmas de construç~o civil, começaram a expedir 

comunicado<:: o~ avi se-prévio a boa parte d•.~ seus· trabalh~ 

dores .•.. 

Tudo indica, pois, que nni to mais depressa dr, 

que se ,:-ooderia julgar, a··absurda élisposição legal ter~ 

c:t'iado, entrt'! n,ntras gravíssimas eon&eqti~ncias, o probl~ 

lll,' ·~o de:;-mpref::o para 1.u~ grande S(:tor ci:; Operariado da 

C ·t-' "(6LJ:) ap1 a..,. 

A lei encontrou apoio entre os arquitetos que 

em assembléia de 19/7/58 formularam um manifesto de. a-

' poio a lei: 

11 1. O I.A. B. é favor~vel a todas as medidas pr.2_ 

postas no sentido de orientar e disciplinar o crescimen 

to das cidades 

2. Fiel a este prop~sito, tem-se empenhado 

constantemente em dotar particularmente a cidade de S~o 

Paulo de um plano. diretor que ponha cobro ao crescimen 

to desordenado que hoje presenciamos 
' 

J, A lei 5261 mostra a :'.ntenção inegável de 

se por um parqdeiro no aproveitamento imoderado .9-o solo 

urbano. 

Dispensa de Trabalhadores d.iS firmas construtoras. 
A Gazeta 25/7/57. 



lJ:. Na oportunidade de S{! manifestar 'sol)re medi 

das como ·esta, o departamento de Suo Paulo do I. A. B. a-

proveita para chamar a atenç~o do p~blico e dds dirige.D:, 

tes para a necessidade cada vez mais urgente de dotar a 

cidade de S~o Paulo de um plano di~etor ~ altura de seu 

(I eng. Prestes Maia, co·d~.:rário ao urbanismo da 

linha Anhaia, criticou de maneir t ~eroz a lei municipaJ 

e a Comi.::: s·'io 0rient adora do Plane· D:: r e t or: 

"SegUl:.:io a opini~o dos sen~>~::-es pref'e.:.t~..~ di-

reter de G11ra.s, soprados nos ouv.'i..clob pela "Comiss~o De•:o 

rientadora do Plano da Cidade'', o problema do transporte 

em Sio Paulo nio precisa ser resolvido, porque vai dosa- I 
parecer a nova lei de construç~o· e zoneamento vai ter es 

sa propri~dade mqravilhos~, de eliminar a necessidade de 

transport"es. 

N~o acusamos aqui, a "Comiss~o Desorientadora"; 

pensamos que ela está sinceramente crente de que, com a 

sua leizinha, ningu~m mais precisará de bondes 1 

e lotaç;es. Mas resta saber se o povo·se convencerá, se 

entenderá o art±f{cio mágico pelo qual aquilo acontece-

, 
ra. Os mais bem informados souberam, de oitiva, que is-

so vai decorrer da organizaç~o-das "unidades de vizinhan 

ça" e. d~s "n~cleos comerciaistt. 1'-1a:s como, bem ou mal fei · 

tos, esteE' já existem, até certo 'Jouto (pois todos os 

bairros j~ possuem, espontanea~ente f'ormados, os seus 

2~27.•. 



"centros secundários"), e como ·nunca perceberam que es 

tes centros tenha-lhes reduzido sensivelmente a necessi 

·-dade de transporte, os suburbanistas com razao acham-

-se perplexos e hesitantes. 

Pn;·c~. :i l.usão acreditar que, :;,>0r mais numerosos 

que sejan: as leis e as teorias, Si.o Pau:Lo "pc..ssa parar", 

como quei· a "Comissão Desorient 3·1ora~~' da cidade, e· ~:o:r 

ironia, .fustamente ao revés do çt.;e s-:.·:npre fora o lema e-

leitora:, do senhor Adhemar de Ba:L··:os, (;e que"~<-:::'"> Pat.:-:.0 

não po:le 1)â.J:'.-,r 11 • Paradoxalmente e por utna ironia daL .:-.oi 

sas, o hor;,e111 realizador que iria juscel:i:nicamente adiaa 

tar São Paulo de 40 anos, justamente ele é ~ue irá pa-

rar São Paulo e piór que isso, sob certos aspectos, atra 

.sá-lo de 40 anos ... ~~< 6 5) 

Apesar das opini~es contrárias, a lei 5261 foi 

um. instrumento importante de controle sobre o excessivo 

adensamento da area central. Nos demais bairros sua in-

flu;ncia foi nula, visto que o aproveitamento normal 

, 
dos terrenos era muito i.nferior ao maximo estabelecido. 

As forças pollticas, favoráveis ~ lei foram suficiente-

mente fortes para mant.er o dispositivo legal mesmo du 

r ante a administração de Prestes ~1aia, feroz critico da 

(65) 1-'1AIA 1 F.P. "É um absurdo de bradar aos céus". (en 
trevista) G~zeta 18/7/57. 

•. 
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mesma, t~udo havido apenas uma altcraç~o, aumentando o 

indica de quatro para seis n~s ms0s de edifieios habi 

tacionais. 

4.4. PLANEJAR & ~OLITICAR 

~:;.; pcr{<,do r:, .. 1945 a 1951 o planejamento urba 

no em S~o Pa?lo apresentou sign~fi~ativa evoluçio em 

seu idehrio 1 metodologia e alca~ce social. Somando-se 

aos urba:·i.b~.?S de pl':1~..,tos vi8rio:::. E·,rgiu -uma nova 11 li 

nha 11 qu.e procurou resolver ·;()vos :~,_;-·r>!:.>l.:mas e utilL~<~r 

no~os instrumentos de intervenç~o. O eng. Anhaia Mello 

e o sociÓlogo Lebret foram dois técnicos importantes nes 

sa ampliaç~o da esfera de_ atuaç~o do urbanismo. Enibora 

ap~esentando pequenas diferenças, englobamos todos os 

técnicos qu~ se aproximavam dessa nova postura como pe~ 

tence:ntes ao "Grupo Anhaia" apesar deles nunca terem 

formado, efetivamente, um grupo identificável a -na o 

se~ pela semelhança de pensamento. 

Paralelamente ao 11 Grupo Anhaia 11 , continuavam 

atuando urbanistas como Prestes Maia, cuj~s idéias ha-

viam predominado até então. O antagonismo entre estes 

dois grupos foi um dos motivos qu~ contribuiram para a 

inoperancia do planejamento no periodo. 'A descontinuida 

de administrativa foi agravada pela falta de consenso 

dos técnicos planejadores a respeito do modelo ideal 



de cidade a ser adotado; com a substituiç~o dos prefeitos 

ocorreu a substituiç~o dos t~cnicos e dos planos 

ticos. Vejamos um resumo desse processo. 

ApÓs 1953, com a autonomia pol:Í.tica do 

pio, os pr~feitos passam a ser eleitos ps~ voto 

urbani~ 

muni c i-

direto, 

e nas dir.;•)utas eleitorais três no•res ganham destaque: J.i 

nio Quad~os, Adhemar de Barros e Prancisco Prestes Maie. 

A Prefeitura foi apenas um degrau na carreira politica~ES 

tes lideres. Prestes Maia apoiado no p~estigio obtido c0 

;, ·. ;:>reft:. ._to se tor.na r.andidai>.) ., p·<::.la UnN, ao governo rlo 

Estad~, J.inio Quadros que foi eleito em 1953, para Prefci 

to, abandona o cargo em 1955 para assumir o governo do 

Estado e posteriormente assume a Presid~ncia'do Pais. A-

dhemar de Barros, quando prefeito, tentou tamb~m o cargo 

de ~overnador e presidente, e só ficou no cargo at~ o fi 

nal por ter perdido as duas eleiç~es. 

Nas eleiç~es para governador, em 1954, J.inio ga 

nhou de Adhemar de Barros (PSP) por pequena margem de vo 

tos; em eleiç~o que teve, tamb~m, Prestes Maia como c a~ 

didato, apoiado pela UDN, PSP, PDC, PR e PRP. 

Em 1955, estando vaga a Prefeitura;. com a salda 

de J;nio Quadros e Porfirio da Paz (vice-pr~feito), fo-

ram realizadai eleiç~es municipais, tendo sido eleito o 

candidato do PSP apoiado, tamb~m, pelo PTB: Juvenal Lino 

de Matos. Aó inv~s de dar continu~dade ao Plano Direto1· 

.·"/···.-.·--: 

:!)O. 

7 



2J) 

e~quemai ;:zado na gestão de J~nio Quadros, Lino de Mattos 1 
promoveu o estudo do Metr~, feito por Prestes Maia. 

I 

Os 

conflitos pol{ticos entre J~nio e Adhemar levaram a to 

da sorte de perseguiçÕes do governador contra .elementos 

ligados ao PSP, dentro da linha janista de moralizaç.ã0 

administrat:'_'/a e de combate a co::-r:cfJção, o que acabou g~ 

r~ndo corflitos ent~e o governo ~stadual e o municipio: 

"Com a eleição de Lin(• de Matos, estabelece- se 

uma- ver(\,l.C-:.'ÍX"l g:ue:c:a fria entre a arJrninistração esta-

dual e a P~ cfeitura, coll: .:. Gove.:-.--ador abrindo uma s.;:rie 

de proce~s0s contra o prefeit: .• J~nio pressiona de todas 

as fo~mas, chegando, inclusive, a articular no Senado 

a suspens~o da licença que fora concedida a Lino de Ma-

tos para assumir a Prefeitura. Temendo esta pos~ibilid~ 

de - que implicaria a perda da imunidade parlamentar,toE 

nando-o mais vulner~vel ~s p~essões janistas - Lino re 

nuncia ~-Prefeitura em abril de 1956, assumindo, en.tão 

b vice-prefeito Wladimir _de Toledo Piza, do PTD. Desta 

forma, Psp o t b , , o o o 1 " ( 6 6 ) o - perd1a am em a maqu1na muu1c1pa . 

Apbs T~ledo Piza, em 1957, Adhemar de Barros o 

cupou a P~efeituram obtendo 51% dos votos ~ vencendo 

Pr~stes Maia, candidato apo~ado pelo G6verno do Estado, 

PSD e UDN, que obteve 47%~ ~ sintom~tieo que, justamente 

nessa administraçãi de _Adhemar, o 11 grupo Anhaia 11 conse-

( 66) SAl'tl'A~O, Regina. Adhemar de Barros e o PSP. p.88. 



guisse respaldo para implementar .tlgumas propostas urba-

nisticas como a lei 5.261 e o Plano Diretor de 1957, em 

que pese o fato da linhç;t administrativa de Adhemar ("São 

Paulo não pode parar") indicar uma postura baseada nas 

realizaç~e e obras p~blicas, sendo, portanto, mais 
, 

pr.2_ 

xima do urbanismo de Prestes Maia d-::. que de Anhaia Mello. 

Em 1961, Prestes Maia assume a p,.~_.:fei tura abandonado com 

pletamente a pesquisa SAGMACS e os trabalhos do 

Diretor c.ye ~e desenvolveram dur.L1te u gest;o.'do Adhe-

mar. Fi·.::a claro que esse regime adi·.~.nis:rativ0 ··-.v•:- co1.:•. 

regra c ct~and0no dos planos rea1iz<,;.c1os na gestão do l.-,r~ 

feito anterior, normalmente opos~tor e inimigo pol:itico 

, 
do prefeito recem empossado. 

Outro ponto fundamental foi o conflito de ideá 

rios.fruto de um·conjunto mais diversificado de técnicos 

que se dedicavam ao assunto. Enquanto o urbanismo era 

mofiop~lio dos eng. a~quitetos formados ~ela Politécnica 

havia certa homogeneidade e consenso quanto as idéias 

e propostas facilitando a continuidade e complementari~ 

dade dos planos. Na década de 50, começam a atuar como 

planejadores outros profissionais, como soci~logos e eco 

nomistas e surgem pol~micas, contestação e rivalidade 

entre· duas grçmdes ''linhas" de ideári~s opostos. Com a 

apresentação e\n 195/:1: do "esquema .Anhaia 11 essas duas posi. 

ç~es se tornam ~xplicitas e vão dominar toda a discuss;o 

urbanisti~a posterior. 



nrosso modo, as pr~ncipais caracteristicas do 

urbanismo de Prestes Maia fo~am: 

- Estimular o adensamento e a estruturaç~o con 

tinua e monopolar da cidade 

- Intervir no processo de urban1zação através 

de obras pt':t·-Licas, principalment•; 1 viarias 

Não impor empecilhos ~o livre crescimento 

urbar:.~ 

N~o imp~r empecilhos -~ liVre açao do merbado 

imobiliár:i;) : . . . . . 
c ca J_nlL:<::. ·:·.-"q p:r.'~raa.c;,. 

- Ideni:if'icar como ..:<lUSa aos p ... -oblemas urbanos 

o atraso na execuç~o de obras p~blicas 

~ Identificar a falta de verbas como causa do 

atraso da atuação do munic{pio no urbano 

~ Não estabelecer um plano geral e definitivo 

para a cidade. 

O "Grupo Anhaia" se caracterizou pelos segui!!;, 

tes aspectos: 

- Promover a descentralização e a estrutura. PQ 

linucleada. 

- Organizar a vida urbana em unidade de vizi 

nhança 

- Impedir o crescimento e o adensamento da ci-

dade. 

- Intervir no processo de urbanizaç~o atrav~s 

de legislação sobre parcelamento, uso e ocupação do so-

lo 



- Estabelecer controle sobre o mercado imobili~ 

rio e sobre a iniciativa privada. 

- Identificar como causa dos problemas urbanos 

a aç~o livre dos agentes imobili~rios· 

- Estabelecer um plano geral de ordenaç~o com 

um limite p~~a o tamanho da cidade. 

A "linha Anhaia 11 seguii· um ide~rio urbani.stico 

mais mu '!erno e teve continui.:Jad ~ no planejamento urbano 

cont empo:. ,_,~,eo. Os J:·rO"fi ssionai s c1ue participaram da pef._ 

quisa SAG.Jit··.~S organ:Lz<..cr2 '• ·~ Pla.>:-1 de Ação do Governo C::tr 

valho Pinto e, posteriormente: participaram do PUB e ao 

PMDI, ( 67 ) seguindo um enfoque globalista semelhante itqu~ 

le aprego~do no esquema Anhaia de 1954. 

O enfoque globalista dos planejadores urbanos 

sofreu influência da Carta de Atenas, documento b~sj_co 

do urbanismo moderno. Fruto de um Congresso realizado em 

1933, a tarta de Atenas incluiu, como sendo de competên-

cia do urbanismo, as condiç;es gerais de habitação, tra 

balho, recreação e circulação de toda a população urbana. 

Assim houve uma ampliação no campo de atuação do urbani~ 

mo, o eng. Anhaia Mello descreve do seguinte modo essa 

evolução: 

(67) I)UB - Plano Urban:f.stico B~sico e PMDI ·- Plano Metro 
politano de Desenvolvimento Integrado. 



'' . , "A era da 'city-beautiful' Ja passou; passou ta,!!! 

bém a era da 'city-on-wheels'., da cidade circulatÓria, da 

cidade econ;mica dos alargamento de ruas e "super-

highways-non descript'." 

Hoj '.J j 

, 
o objetivo e soci~l - o maior bem do maio~ 

, 
numero- d garAntia p~~a-todos, e nao apenas para pequenr 

, 
numero c~e privilegiados, de ur.: :,tandard de vida elevado 

e seg.u1 ._,. 

con.s1.. 

derando ··o sob o ponto de vis~,\ bioJ_Ógicc e social aten:~e't 

do as suas necessidades universais biog~nicas e sociog~ 

nicas, e as suas necessidades culturais, ·isto 
, 
e' peculi~ 

-res a uma dada naçao, ou mesmo a grupos menores dentro 

- (68) 
da naçao. 11 

A ~ritica do grupo Anhaia aos urbanistas como 

Prestes Maia foi fundamentalmente politica,. ou seja, teve 

como preocupaç~o a democratizaç~o dos beneficios da cida-

de: 

"Abrir avenidas, irradiai1.do de praças estrela 

das ou convergindo em 11 pattes...:dóre 11 a praças ornamentais, 

e n~o cuidar da habitaç~o das classes ~ais desfavorecidas 

da fortuna; abandonar os bairros perif&ricos, permitindo 

, 
févelas enquistada nos morros ou afogadas nas varzeas e 

alagadiços, n~o é plano. 

( 68) J.VJELLO; L. I. R. A. O Plano Revional de S~o Paulo.p.25. 



:.;J6. 

N~o proporcionar tran.sporte seguro (safety 

first), r~pido, c~modo e barato, nos que trabalham; -na o 

lhes dar parques e ~reas de recreio, escolas e hospi-

tais - continua a n~o ser plano. 

Todos os elementos da cidade dernocr~ti6a devem 

ser harmor~zados, relacionados, nãr:. ualendo soluções pa!:_ 

. . " (f 1) ) 
c~a~s. 

O "grupo Anhaia" procu~·,"'u t ~mbém uma ordenaçãc 

da est1~1,':ura urbana global, ou s.:_::a d0 conju,:t:: dos ele 

mentos f:Í..<d .. c;:s da cidade, relacionando sistema 

parcelament:·, uso e ocupaçao do solo urbano, procurànd<..:, 

antes da solução dos problemas isolados conceber a solu 

ção geral que fornecesse diretrizes ~ara os projetos se 

toriais. Como conseqü~ncia, a estrutura formad~ espont~ 

neamente pelo créscimento urbano passnu.a ser identifica 

da como caÓ-I:ica, onde se aplica a. met~fora do cancer e 

do-tecido doentio. 

Os problemas urbanos sao vistos ·como decorr~n 

cia do crescimento desordertado da 6idade. Sua solução 

é, portanto, d~ ordenação. Esse passa a ser o objetivo 

fui1damental: · or.denar a cidade. O plano diretor era ju..ê_ 

tamente e·sse instrume.nto de ordenação, sua necessidade é 

propagada durante todo o periodo: 

( 6 9 ) J11ELLO, L. I. R. A. .9....l:~.ano Red.onal de São Paulo.p. 2/± 



" 11 Na esscncia, o plancjall.ento, e, portanto, seu 

resultado, o plano, devem visar, em primeiro lugar, a 

ordem. Plano ~ problema de conrdenaç~o, que ~ada mais 

; 

e do que ainda ordem. 

A ordetr. 
,. 

e o problema capital ~· ·::: nossa cidade. 

- , Ela nao e nem pior nem melhor d6 muitas outras em 

muitos de seus aspectos. Mas ~ 8~sencialmente desorden<• 

da, e niRso talvez leve a primaria. Ordenando-a teremo~ 

resolvid0 a ~etade de seus probl~m~~, ern nu~e1o e em vo 

( /0) 
lume.,"· 

ts~a ordem nao se limitãva a cidade mas incluia 

ta~b~m a reg~~o. Em 1954 Anhaia Mello elaborou o esque 

ma do Plano Regional de S~o Paulo, e, em 1956, a 

SAGMACS pesquisou a região da Grande S~o Paulo, anteci-

pando a atuaç~o de ~rgãos que viriam depois, como o 

G.EGRAH. 

"0 conceito de regi~o, mesmo limitada, ficou 

esquecido ou inoperante nos primbrdios da urbanizaç~o mo 

derna de S~o Paulo, em qué tudo se resumiu em mclhoramen 

tos no centro e legislaç~o uniforme para o crescimento 

perif~rico, al~m de e~parsas e destacadas iniciativas pa 

ra atender a este ou ~quele probl~ma particular, sem ha-

ver entre as partes e entre elas e o todo o entrozamehto 

organico e consciente 
, . (?l) 

necessar:to. n 

T?ôJLoDI,~ Carlos. confer~ncia de 8/9/5?. O Plano Dire
tor de S. Paulo. ~ns .. P;nh~r:ia.J1.~-m.:ici.E.al (8) :17-22. 

(?l) SÃO ~AULO, Prefeitura. Problemas Urbanos da Capi . ..._ ____ .,.._ ··-
t a 1_:_ '...:.. p • 2 5 . 



O urbanismo ampliou sua esfera de atuaç~o para 

todos os cidad~os e para a estrutura geral da cidade e 

da regi~o, mas n~o ~ncontrou meios de realizar na 
, 

pr_ê_ 

tica suas id~ias. Surgiu, portanto, um grave 

as id~ias ficam desvinculadas ~a pr~tica 0 o 

problema: 

planeja-

mente url .. -n1o ganhou o atributo de ctd.v:Ldade sem c onere 

ti zaç ~o, limita do aos estudos e 'r•ropost as abandonadas. 

A falta de recursos munjcipais impediu a rea 

result~dos imediatos e que ofcrece~~~m retorno poli ti 

co certo. Como exemplo, t~mos o abandono do projeto de 

transfer~ncia das ferrovia~ para as margens do Tiet~, 

ao lado das avenidas marginais. Id~ia antiga e que pode 

ria ter sido facilm(~nte :implement.ada _ fl-m conjunto com as 

obras de retificaç~o do rio. Em substituiç~o foram cons 

truidos diversos viadutos sobre a ferrovia, com a vanta 

gem de possibilitar um ri~mero muito maior de solenida-

des de inauguraç~o~ de car~ter claramente poli ti-· 

cos. 
(?2) 

A inexist~vcia dé obras municipais.de maior 

vulto foi deco~r~ncia da f~lta de recursos da Prefeitu 

ra, gerada po~ diversos fatores. A Constituiç~o de 

(?2) Adhemar de Barros, ao inaugu:t·ar um deles chegou a 
utilizar recursos c~nicos, destruindo simbolicarnen 
te as porteiras que bloqueavum o tr~fego. -



191-!.6( 73 > eliminou a participaç~o da Capital na arrecada- J 

ç~o estadual. Além disso, as .finanças municipais foram a 

gravadas pela incapacidade de reajustar o valor dos tribu 

tos de acordo com a inflaç~o. Entre 1~51 e 1960 a populà / 

receita~' ç~o do munic{pio aumentou 56%, enquanto ~ue as 

municipais /.1.veram uma reduç~o n".l ::;eu valor real. Tivemo."'~ 

portantr uma anemia progressiva o acumulad~ para a fina .1 

ça mnn::. d.pal·. Para valores dr: i. l51 a receita tributári.'l 

per cap.~. :;a C<:tiu de $ 507,90 para $ 297, 90 .. ( 
71

±) Como resul 

tado o mu.zcl.ci.p)o tev;· : ··.d•.'z:Ldc... ~ sn;;;. Lap~~i.dade de reaL .. --· 

zar obras e ser'.riços pÚblicv~', ficc..ü0o ~eus re1~ursos ('!t:a 

se que exclusivamente para o custeio e a manutenç~o da 

máquina administrativa. 

A perda de capacidade tributária foi, ta~b~m, de 

corrente da conjuntura populista do ~erlodo, visto que 

aumentar os impostos era, eVidentemente, uma iniciàtiva 

impopular: 

- , 11 Nessas condiç~es, nao lhes convem enfrentar 

movimentos ou ondas de impopularidade decorrentes ou pr2 

vocadas pela manifestaç~o favorávBl a reformas tributá-

rias, que, embora legitimas e imperativas, constituem mo 

tivos para exploraç~o de toda a s6rte dirigida contra a 

queles que embora convict6s da necessidade das medidas, 

se disponham a aprová-las para fornecer ao m~nicipio os 

( 74) I:MPI?.OTA, Milton. Drama Eccn1~mico - Financeiro 
:Hunic{pio de .São Paulo in Engen~_G_ria Hunicipal_ 
21 abr./jun~ 1961 p.l6. 

( 7 3) Art. 20. 

. "' 

do 
n"' 

) 



recursos indispcns~veis ao atendj.~ento dos serviços 
, 

p~ 

blicos~ em beneficio da prbpria coletividade. Diante 

desta situação, 
, 

isto e,. da possibilidade de ficarem 

"marcados" pela opinião pÚblica muitos vereadores se 

retraem e não se aventuraram a exporem t~ses reformis -

Lct2 1 que lhes podem trazer prejuiz~~ de 

"(?5) 

ordem poli ti 

ca. 

O múnic:i.pio ficou, por ·1m ::'!do,. incapaz de rea 

lizar 6h:as de longa envergadura ~ ~~~ o~tr0, ~eve ne 

cessictade ó~ ~e~paldo politico frente ~ uma -popu.' .'~ao 

carente de ~erviços pÚblicos .. Essa dualidade levou 2 

uma atuaç~o imediatista de obras isoladas, incapazes de 

resolver os problemas mais grãves: 

"O tempo se encárregou de montar a pedra de 

toque da filosofica administrat~va dai resultante: ·a 

Prefeitura, se puder e quand6 puder, far~ um pouco do 

muito necess~rio, resolvendo os ~roblemas originados 

p~la forma de expansão urbana suscitada pelo setor pri 

·. d "(?6) 
v a o •.• 

O Plano Diretor era o elemento que permitiria 

uma intervenção do muriicipio capaz de resolver os 

blema~ estr~turais da cidade. O Plano Diretor foi tam-

b~m um exemplo bastante significativo das dificuldades 

(75) IMPROTA, H. Drama Econ~mic0- Financeiro ... p.l6. 

( 76) CARD0SO, Fernando Henrique. et alii. Cultura e Par 
tie~:.-)ação na cidade d~ Sã~-~~?~· São -J\-J.ur;;~---r:ira-· 
sil~)nse, 1975. p.ll. 

'~ 
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do per:Í.or.:o para implementar o processo de planejamento: 

a Comiss~o do Plano Diretor foi montada em 1947 e ap~ 

, 
nas em 1954 

(??) 

conseguiu apresentar um esquema sumariD do 

~ 

Plano • Apesar de pressoes por parte de e'nt idades 

como o Instituto dos Arquitetos de S~o Paulo nunca foi 

:realizado :.•Y,, projeto definitivo do Plano Diretor. Até 

1961, o ~~ximo que foi re~lizado,se reduziu a um 
, 

suma 

ri0 çs< 'Jema feito por Carlos Lc .. li, que descle 1951 na di 

reteria ,·l::- urhi 2 ~)ro~urava elal:::urar esse· plano. 

" , -
A inexistencia d,~ •;m or,s<-~ :4o'tado de pessoal 

especializado e voltado para a pr~tica do planejamento 

urbano, nos moldes da atual COGEP, foi ~m dos obstá cu 

los ao plano diretor. t sintom~tico que a pesquisa para 

a ~laboraç~o do esquema feito em 1957 tenha sido real i 

zada por uma empresa privada: a SAGMACS. A Comiss~o o-

-rientadora do Plano da Cidade era apenas um orgao 

sultivo ficando com a atribuiç~o de apreciar o 

diretor apenas quando solicitada pela C~mara ou 

Executivo. 

(7?) Consta que até 1953 esta Comiss~o 
quer se reunido. 

-nao havia 

con 

plano 

pelo 

se-

! 
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FIGUHA 21 

Projeto do Metropolitano de 1956 
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Fonte: O Estado de S~o Paulo 8/4/1956. 



FIGUHA O metr~ dn Plann Diretnr 1957 
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FIGUHi\ 23 LneaJizaçiin <Íns Sueüntrns 
Pesquisa SAC.Mt\CS 

Foate: O ESP 31/10/5~ 

FIGUHA Esquema de Subcentrns adntado nn 
Plann Diretnr de 1957 



FIG UHA 2:3 · 

Planta E-3 Distribuição dos equipamentos e serviços básicos: 

G - excelentes 
F - bons 
E - pouco satisfat~rios 
D - desenvolvidós ~egularmente 
C - pouco desenvolvidos 
B - apenas iniciados 
A - inexisteutes. 

Fonte: SAGMACS rclat~rio planejamento~ 
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FIG!.JHA 2G 
PJnnta E 
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Distribuição das cnrnadas socJais 

__________ c _______________ _ 

--""'------------· 

G predomin~ncia d~ classes m~dias superiores. 
F camadas m~dias inferiores e supcri~rcs com predomin~nci~ da prime~ 

ra categoria. 
E classes m~dias inferiores,classes populares urbanas e classes me

dias supcriores,com p;e~ominincia da prime~ra categoria. 
D class~s m~dias inferiores e classes populares urbanas com predomi

nancia da 1ª. categoria 
C classes populares urbanas e classes m~dias .inferioresc com predomi

n~ncià da primeira categoria. 
B quase esclusivamente cJasses populares nrbanas. 
A prcdomin~ncia de classes populares rurais. 



FIGURA 27 

Plano Diretrir - .1957 

Legenda 
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vias expressas 
metr~ 
ferrovias 
vias perinietrais 
zona das feiras industriais 
areá de.expansan dn centro principal 
centrn secund~rio 
areas Verdes 

.Fonte: Helat..;rio de Planeja.mento 
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CAPÍTULú 5 

CONCLUSÃO 

Procuramos demonstrar nos tr~s periodos analisa 

dos as difer0~~es intenç~es, ide~1·ios e objetivos que 

norteara•.! ;; plo.nnjatr'c::.::·!;o urbano E, om conseqU~ncia, a 

atuaçãc do municipio na orden:'J;:to da cidade. É importaE_ 

te ob.s(·;\'V&:r. que a evolução do ü'. banismo para o planej.§;_ 

mudança·:·. 

Essas mudanças alteraram os co~ceitos de cidade ideal 

e de problema urbano que predominaram em cada peri.odo. 

O perfil do técnico planejador também sofreu mudança\> 

si~nificativas e esteve intimamente ligado ao desenvolvi 

menta metodol;gico. A e~olução do urbanismo não teria 

sido ~osslvel sem a criação de escolas e sem a formação 

di técnicos, inicialmente pela Politécnica e depois pela 

Fabuldade de Arquitetura da USP. 

O eng. M~rio Laranjeira de Mendonça ao comentar 

o 11 fracasso 11 do 
~ 

estudo SAGHACS apontou tres causas b~si 

cas, uma referente ~ formação técnica e ~s outras duas 

de car~ter polltico: 

11 primeiro uma formação de ~essoal. E aqui 

cabe a observação de que é o a~rendizado com experiencia 

que é füJ.~damental, não a absorçã.o de "know..:how 11
• Em se-

gundo lugar, h~ o aperfeiçoamento do processo de decisão 



. t I t 1 t ' ·t 1'-"'{ '] ' 111. crna •. s·o rea men·e e mu1 o c.•.J:·1c1 ., porque e um pr~ 

blema de educaç~o polltica, dependente das pessoas que 

s~o os lideres pollticos. Quando esse pol1tico tem uma 

vis~o do planejamento, ele utiliza o sistema de planej~ 

mento. Quando ele -na o tem, ele abandoria. t preciso ter 

uma ligaçio do planejamento cnm o ~-.stema de dects~o. O 

terceiro ~onto ~ o problema da comunicaç~o entre a pop~ 

laç;o e l· sistema de planejamento. N~o se pode dar vali-

dade ao ~is~ema de planejamento ss -na c· se c •n:o;olidar os 

meio~ des~a comunicaç~o, quer os p0~~ticamentc 

tipo Camu:~a, quer os meios mais inL··;rmais de comunica,.~ão 

de massa. 1' 
(j_J 

Estas sao efetivamente as qüest~es fundamen-

tais, por um lado a formaç~o t~cnica e por outro um sis 

tema democr~tico'de tomada de decis~o. Procuramos demons 

trar que a implementaçio efoti.va dos planos dependeu dó 

co~texto politico e administrativo do municlpio. Nos 
. ' 

dois primeiros perlodos (de 1899 a 1945) foi posslvel u-

ma intervenç~o urbanlstica eficaz graças i identidade i 

deol;gica e politica entre os prefeitos e os técnicos. 

A continuidade administrativa dai resultant~ gerou um 

conjunto de intervenç;es complementares e 

o qu~ permitiu atingir os objetivhs propostos: em 1930, 

(1) H~ 20 anos, este Padre planejou uma s;o Paulo me-
lhor. Jori1al da Tarde 28/12 11 19'77. 

~· 

' 



a cidade aristocr~tica em nada lembrava a antiga vila d~ 

taipa, e em 1945, a cidade estava organizada com uma ·es-

trutura vi~ria radial que se mant~m at~ hoje. Procuramos 

mostrar que essa estrutura urbana n~o foi .uma fatalidade 

determinad~ ~or forças incontrolaveis e ~obrehumanas,mas, 

ao contr~rio, foi o ~esultado de jecis6es t~cnicas discu 

tidas e adotadas pelo poder pÚ.blj co. Inclusive a de:fin~-·· 

çao do 3ctor residencial de elit3, que ficou no 

da iniciativa privada, foi um emp~e~nd~mento planejado. 

· .: i 2r-:-eiro p~ t'iodo ( -\9/o.r:c . . ·'· _) foi o mais oro 

. - ( 2) 
ficuo ~m propostas e soluçoes. ·~~~adoxalmente, foi o 

periodo nnde menos se realizou, onde o urbanismo foi 

.mais timido e inoperante nas suas realizaç6es ·concretas. 

Para este periodo e v~lida a concepçao generalizada de 

que S~o Paulo .~ .uma :cidade caÓ·tica e ·s·em pl·a·n.-eja·m·e·Bto, or. 

de o Poder PÚblico segue 11 airás 11 

nea, ou melhor, da iniciativa privada. Novo paradoxo:foi 

justam<'~nte· nesse periodo que surgiu o planejamento urbano 

visando o controle da inici.ativa privada. Com o Plano Di-

retor os t~cnicos planejadores pretendiam um controle tó 

tal do processo de construç~o e reconstruç~o da cidade 

atrav~s de instrumentos normativos, principalmente de uma 

lcgislaç~o de parcelamento, uso e ocupaç~o do soJ.o urba-

110. 

( 2) 

Tivemos, portanto, dois 

Foram elaborados,., em 15 
de grande in~ortancia. 

desenvolvimentos opo~tos: de 

anos, cerca de seis plano'-' 

:: . .. · 

\ 
·i 
I 

\ 
I 
i 
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um lado as propostas e de outro as realizaç~es efetivas. 

Procuramos mostrar que os esse comportamento doentio .t~ 

ve, .entre outras, duas importantes causas: por uma lado 

a polêmica entre os "planejadores" e os "urbanistas" a 

respeito da "linha" a ser seguid<-< e por outro a descon /1 
tinuidad3 administrativa fruto dbA rivalidades entr~ os 

partido~ poli~icos _e entre os pr~feitos. 

Os aspectos politicos f•>ram, portanto, um fato1 

de func~an:entul :i mport~ncia para a efic~cia do planejameE 

A 

;_,1:.;1ortanc.ia ,'l.rn;>liac~a, fruto do 

so at~al contexto de redemocratize~;n politica. 

Este trabalho visou basicamentA o éstudo da evo 

lução do planejamento urbano em São Paulo e não pro cu-

rou realizar propostas ou encaminhar 11 soluç~es 11 • Apesar. 

disto, é~ guisa de conclúsão, faremos algumas conjeturas 

sobre a viabilidade de um planejamento eficaz em tima so 

ciedade dcmocr~tica, ou ·melhor, em uma sociedade onde o 

poder ~ periodicamente disputado por grupos antag;nicos. 

Planejamento e Democrac~a 

Um dos primeiros pensadores a perceber as di fi 

culdades do planejamento em uma sociedade democr~tica:fui 

Ka1'l Hannheim: 

"Sendo esta a tendência atual (dos planos de 

longo prazo), -nao se pode negar q1e existe certa afinida 



de entre a id~ia da planificaç~o ~ o sistema de partido 

~nico. Uma vez que a claboraç~o 
~ 

e a execuçao de um pl!!. 

no consistente requerem uma vontade politicà unificada, 

os sistemas totalit~rios - apesar da sua crueza - con 

t~m um elemento ~elacionado com a situ~ç;o histbrica de 

hoje. É if;tr: que torna tão sério 0 ..Í'<.!Safio a demo era-

cia. E os sistemas democr~ticos rontempor~neos 
, 

so 

rão enfr8~tar ~sse desafio se ercontrarem novos m~toóos 

para c::ri~ir u~·:a vontade politica 'lJ':.:_fi<:acla n:,"'d:~ante um 

acÔrdo voluntá:.-·i.o entre os grupos !:·:_ ... :-iais anta:;o: ~··'>S •• 

Ou a de mo .~.rac:i.a, no mais breve I•r.<t:60 po ss:Í.vel, 

essas novas t~cnicas, ou triunfa alguma forma de 

litarismo. 11 (3) 

to ta 

Um planejamento t~rbano conseqtiente, que se pr..2_ 

pusesse a altera~ significativamente a estrutura urbana 

da metrbpole, teria que abranger um horizonte relativll 

mente distante (lO a 20 anos) o ,que o torna extremamen 

te vulner~vel ~s mudanças de orieritação pol{tica 

pri as de um regime de mo c r~ ti co. Como foi mostrado n.o c a 

pitulo IV, a \neficácia do planejamento nesse peri.odo 

corrobora essa _hipbte~e. Apesar disto, seria grosseiro 

e simplista advogar uma estrutura autoritária. como solE_ 

- (11·) 
çao ou as vantagens do desenvoiviirwnto 11 espont.;_neo n 

(3) f.lANNHEIM, Karl. LibeE_c:Ja_dc 1 Poder e Planificae<ão De 
mocr~~ica. São Paulo, Mestre Jou, 1972. p.55. 

(4) Noss;"experi~ncia recente mostra que apesar do aut..2_ 
ritarismo n~o se obteve um planejamento conseqüen
te. V!r a respeito Edgar G. Dante - Perfeitos: IndA 
gaç~e~ sobre a p~rticipação recente do Municlpio no 
1Jrba'1·). São Paulo, FAU/USP, .J 981. \ 



fruto d&,:· forç.as cegas do mercado e da. especul~. 

ç~o imobili~ria. 

Os problemas gerados pelo desenvolvim~nto· es~ 

pont;neo s~n sobejamente conhecidos sendo desnecess~rio 

colo c ar arg:1:r:-,en.to s em de f· e sa do :~·-l;.,1-: ·.~ j am ento urbano, 

-portantc, nao se: t:r,.._t..:.. mais de <~:_scutir sua necessicla 

de, ma> sim ,a forma como ele de\re ser implantado. A g~ 

rantia ~ontra o autoritarismo dv plano pode ser obtida 

serL~m 

atingidos. 

Um planejamento cfici~nte pode ser conseguido 

com a complementaç~o adBquada entre o poder executivo e 

o legislativo. O plano diretor deve ter um cnr~ter gen~ 

rico e de longo prazo, defin~ndo apenas as diretrizes 

b~s~cas sobre as quais ~ necess~rio um mlnimo de conse~ 

.so entre as forças politicas inter~ssadas, evitando que 

essas diretrizes sejam alter~das pela~ administração:' 

posteriores. Isso n~o significa que o plano geral seja 

imut~vel, ao contr~rio, ele deve evoluir gradualmente 

e sofrer as mudanças necess~rias,·.impostas pelo tempo e 

pela critica construtiva, por~m d~vem ser evitadas as 

alterações casuais, fruto de interesses.minorit~rios e 

circunstancias e que e~ nada contribuiria para o proce~ 

so de pianejamento. 



-gssa concepçao de planejamento de longo prazo d~ 

pende de uma c;mara Municipal representativa e atuante. 

A c;mara ~ o local ~nde as diversas alternativas propos 

tas pelos t~cnicos poderiam ser discutidas de modo a 

obter um consenso sobre o desenvolvimento urbano desejá-

vel. Parr, ct prática de um planejatre;nto democrático é ne 

C8ssário estrc;ltar .os vinculas dr.!:; ~rgãos técnicos com .) 

sistc·,na politico e com a sociedaé(~ civil de um modo gE:·-

ral. Um ~onto importante ~ o'pap<l d~s-.parti.dos: 

"r<:'s't'eô const:_~·u.yen cn ef•:.·-c{:<> el lugar en 

dentro de un sistema rcpresentatÍV!'· ceben elaborar--se y 

tomar cuerpo las distintas propuestas de opci~n ante 

~as alternativas oferecida~ en el processo 

dor. 11 ( 5 ) 

planifica-

Ou seja, é nos partidos politicos que se enfren 

tam as diversas opç~es do planejamento, além disso eles 

permitem a continuidade da ação politica sem a qual e im 

possivel o planejamento a longo prazo. Os regimes democrá 

ticos necessitam criar uma vontade politica unificada me 

diante um aeordn voluntário por parte dos grupos sociais 

antag;nicos. O plan~, em um sistema democrático, ganha u-

ma noYa função: é um instrüm(~nto de consenso polj_ ti co qu."l~l}_ 

(5) ECHAVARRIAj José 1'1cdina - La Pla:1.ecicié.n en las For
mas de la Racíonalidac!.· Santiago l · ILPES-, 1971. (Cua.::. 
dernos del Instituto Latinoamericano de PlanificaciÓn 
Economica y Social) p.J9. 

2)G. 



tn ao fu·'uro, em uma sociedade em mudança. Mesmo alguns 

critico~ do planejamento, que negam o seu potencial de 

transfnrmaç~o, reconhecem, no plano, essa potencialida-

de: 

... ' n papel politico do planejamento urbano 11 

d±z respei~o essencialmente, a s2~ capacidade de asseg.!:!_ 

rar o p;qJel de instrumento de mc,diação e de negociação 

entr.~ ;"t~l dif'erentes facções ,_-,a .. ~lasse dominante, e en-

tre as Jjversas e~ig~ncias neceb~~rias ~ realização de 

seus intei.··~sse.~~ gera.:. s, :=t-::s:Lm ~-:me ;::c0n.t.:· a pressoes e 

rei vindi cc--;.çÕe s das classes 
. . . . ( 6) 
:'otnlna~..~a:o;. · 

A participaç~o da comunidade e· as suas ligaçÕes 

com os t~cnicos planejadores coloca em evid~ncia a ques 

tãb da cidadania. A pr~tica da democracia i~plica em um 

conjunto de direitos e deveres civis, politicos e so-

ciais de modo a assegurar a todos, as liberdades b~si 

cas, o acesso ao poder e aos beneficios sociais como a 

~ducação e a informação. Entre no~, um entrave b~sico a 

partici~ação popular no planejamento urbano tem sido a 

falta de cidadãos. 

Formada por fluxos intensos de migrantes, São 

Paulo possuiu a massa de sua populaçã~ com um baixo ni-

vel de solicitação determinado pela situação de caren 

(6) CASTELLS, Manuel & GODARD, François. O adve~to de 
1'-ionn:)oville. in FORTI, Reginaldo. Marxismo e TJr·bani s 
.!!.!2.....~0.J2i-talista. São Paulo, Ci~ncia·s Hut~tanas, 19'79. 
p. 105. 



, 
cia em que vive. A cidade, para tla, e um bem de consu-

mo imediato e n~o um centro de vida p~blica e pol1ti-

ca. Os moradores da Metrbpole apresentam oequ~na pa.!:_ 

ticipaç~o em organizações de classe, organizaçÕes lo-

cais (de bairro) ou em partidos pollticos, o que tem 1~ 

vado a cc·~:lceb<:r as massas metropol~ ~;.anas como aliena·· 

das e poucd ativas. Dois fatoreF contribuem p~ra essa 

si tuaç~o: a condição de metr(~pc le ainda ~m formação f 

a falta Je tradição democr~tica. 

•· -1 \ 

F2~~andn Henrique Cardoso entre outros, ao 

analisar o~ ~spectos pol{ticos do planejamento perce-

beu um estilo de participaç~o que est~ surgindo graças 

aos novos meios de comunicaç~o; desse modo a prática 

da cidadania n~o precisa e nem deve se limitar as nor-

mas cl~ssicas d~ representativid~de li~eral. 

Em uma sociedade dé massa o ponto crucial da 

participaç~o popular ~ a difusãõ .da informaç~o. O p l.Q_ 

-nejamento ou qualquer açao social requer, em uma sacie 

dade moderna, uma sofisticação cultural e técnica que 

precisa ser posta à disposição da população, caso cnn-

tr~rio o corthebimento limitado lévará o planejamento 

a atendei interesses minorit~rios capazes de maú.ipular 

n conheciment~ técnico. Os brião~ de plan.ejament~ sao 

( 7) CARDOSO, Fernando Henrique. et alli. Cultura e 
PaL!_iciP.I:s:ã~-n~:?.:_o~de de s&_~:. Paulo. s'ão Paui~--Bra 
sili~nse, 1975 \Cadernos Cebrap - 14). 



peças fundamentais para informar n massa da populaç~o das 

principais alternativas e cen~rio~ possiveis para o de-

sonvolvimento urbano. Para isso precisariam ~anter certa 

independi:ncia e autonomia em relação ao Poder Executivo, 

sendo qu~ a ligação dos mesmos aos partidos forneceria, 

por outro !~do, maior consisti:ncia ~rogram~tica aos 

tos elei~~rais do municlpio. 
I 

Um estudo a esse respeito feito pelo CEDRAP ele 

ga a um;; c:on::lusão interessante c, emhor:'i _;_,>n{a, merece 

ser ·:·.rdnscrita: 

"1'-J.q~ se pode esperar quo as formas cl~ssicas de 

organizaçao e participaçãó ressurjam e 1'sa1vem 11 um esti-

lo democr~tico de participação. Este -supoe, nas novas 

condiç~es, que as informaç~es que podem permitir escolhas 

cheguem at~ ao habitante no trabalho e po domicilio. A 

-açao livre na cidade moderna depende de um coritrole muito 

m~is complexo das informaç~es sobre o a~biente social e 

cultural e de uma sofisticação t~cnica que se não e pos-

ta ~ disposição da ma~sa por meios modernos de comunica 

çao, fatalmente redundar~ em saber de poucos que o tran~ 

formarão em favor do poder. Quiç~, aventurando-·nos um 

pouco em seara alheia, devi:~semos cogitar sobre se os 
, 
o r 

gãos·de coordenação e planejamento, por estarem relativa 

mente ; margem do eixo de poder constituido pelos executi 

vos locais e suas camaras, não pode~iam tornar~se peças 



importantes desse 11rocesso de con·unicação necessária, .!l 

tivandn a sociedade por meio da informAção. Centros de 

pesquisa urbana e de i~formação p~blica, campanhas e 

debates tecnicamente organizados que fossem distintos 

da mera ~anipulação ~ medida que discutissem tecnica 

mente as c:-.ll:erí.lativas possiveis par:> os distintos prg_ 

blemas m~tropolitanos, evidenciando, implic1tamente, os 

interess,'!s e as forças que o.s propugnam, poderiam· t.~1· 

um sentiio e~ucativo e de partiLipaç~o dew0cr~tica mais 

consent~nca com a situação de uma ~ocLcdade C0 

que a ::; jJ1 p l e s 1 ame n ta ç ã o da f' a 1 + a iJ e 11 :p <.-r ti c i p ação 11 e 

o baixo n~vel de cultura urbana da massa, como soe o-

correr. 11 
( 8) 

Dessa forma, aperfeiçoando estes tr~s·nlveis: 

1. A formação de t~cnicos; 2. O processo de d~ 

cisao institucional e J. O sistema de comunicação com 

a -comunidade sera possivel viabilizar ufu planejamento 

democrático eficaz. 

Nesse sistema o papel do t~cnico 
, 
e de, por um . . . - . 

lado, descobrir possibilidades novas para a ordenação 

urbana, definindo alternativas e cenarios possíveis e, 

por outro, conceber os instrumentos práticos e os pr.2. 

jetos concreths qrie da~ão form~ a estes cenarios. A de 

( 8) 
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finição do Plano Diretor não é suficiente para um plane 

jamento efetivo, são necess~rios projetos espec:Í.ficos 

de obras e legislação de acordo iom as diretrizes ge-

rais. Esses projetos de car~ter mais técnico e art:i_sti 

co são do ~mbito do Poder Exe~utivo e através deles 

diferenciar, 

sem a n0cessidade de alterar o Plano Diretor. Evidente 

ment~, sendo o Plano Diretor um conjunto de objetivo{: 

de long·, ele - pod e.r~ identificar prazo, na o se com um c: 

(")li ou~:ra '-\C~::::.:.o~i,"+:ração, 
, 

porem, ·: .. evera permitir a elabo 

durarite 

um mesmo mandato. 

Ao contr~rio do que ocorreu durante a década 

de 50, o planejamento urbano não se contrapÕe ao tirba-

ni~mo. A import;ncia de um urbanismo atuante é ampliada 

com a pr~tica dri planejamento, suas funções e respons~ 

bilidades aumentam. Deve-se procurar não apenas u~ sis 

tema de planejamento eficiente, mas ta.mbém um urbanismo 

atuante. A ordenação pl~stica e artlstica do per:Í.odo 

urban:Í.stico (de 1898 ~ 19~5 cap. II e III) longe de ser 

anacr;nica é ainda mais atual em uma sociedade moderna< 

Á preocupaçao com a paisage~ urbana ganha evidencia com 

o desenvolvimento sbcio-economico. A identificação afc-

tiva e a util~zação da metr~pole como um lugar de viven 

cia é um aspecto importante da qu6lidade de vida e tão 

quanto as demais nec~ssidades de bens e ser 

v i ç o s u r 1) ano s . 



A prática de um urbani:.:ano democ:rático se rela-

ciona intimamente com a prát~ca da cidadania. Enquan-

, 
to o plano diretor e um projeto mais "abstrato" e de 

dificil compreens~o pelo cidad~o comum, -o mesmo nao a-

contece com r~ projetos de urbaui~~o que podem ser mais 

, 
facilmente compreendidos pelos •r;orr1ctores da arca onde 

ele se ~mplanta. A criaç~o de t·ma praça, a reutilizaç~o 

de um ·~d:ificio antigo, a ne•.:;e~: idade de uma creche, -sao 

projete:; ~ue a POl-'~lL··,ç~o 'local rode compreender! opinar 

e reivind:>:ar. Justalí;eL'.,, ':lOS ~~·~~ojetos urban{sticos se 

ria poas{v2l estreitar os la0os entre a 

municipal e a comunidade, aumentando a.efici~ncia das 

intervenç~es urbanlsticas. .• 

N~o apenas as obras p~blicas mas tamb~~ a le-

gislaçáo urban:Í..stica deveriam considerar a necessidade 

de 11 :cedesenhar" a cidade seguindo projeto3 especificas 

de espaço urbano, coerentes com as necessidades da popu 

lação, visando a convivência e a qualidade ambiental e 

transformando a metrÓpole de um local de sobrevivência 

para um local de vivência. 
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ANEXO I 

O RE;LATÓRIO DO SR. -BOUVARD 

"Exmo. Sr. Prefeito - Dignou-se V.Ex. confiar-me, 
de accordo com a Ca-mara Municipal, a missão d.e tomar pÇtrt e 
nos estudos d~ melhoramentos e extensão da capiial do Esta 
do; tenho 21. honra de apresentar,. juntos, os resultados d-; 
meu estuc.r- ~ 

Compõe~se elle de: 
12 Planta geral da ci~ade, com indicações propos 

tas no presente e para o futu.rc 1 · ·-

. 22 Planta de conjunto das mridificações previstas 
no cent~·0 da cidad~; .. 

. J!~ Projet~~ do prolongamento da rll;a D. José de 
Barros, de man(dra a fc.':'lar un.:~ art aria J"" grande circulc:.l
ção e_ uma entrada condign~>. <l.o cent::ro. -partindo da si tuaçâll 
actual das estações ferro-vi~rias; - · · 

~a Planta das alteraç~es a realizar na parte da 
cidade, comprehendida entre as ruas Libero BadarÓ e Formo--~, 
sa; 

52 Variante da mesma, considerando a possibilida
de da construcção de dois corpos de edificação symetricos 
e de estylo adequado, na orla do parque; 

~a Projecto de um parque, -a·ser cr~ado na Varz~a 
do Carmo; 

72 Variante do·m~smo, tendo em vista a· aiienação 
d~ rima parte dos terrenos. . · 

-Não se trata, no·caso vertente, senão de ques-~ 
tões· de principio; especie de programma de acção, qtie dev~ 
rá ser desenvolvido pelos serviços municipa_es; o director 
das obras da Prefeitura, sr. V. da Silva Freire, possuei 
áliás, toda .a competencia desejavel. pará levar a .effeito 
a importante obra que V .Ex. teve· a fel.iz idéa de emprehe.!!. 
der. · · 

o plano de conjunto especial. é susceptivel de ce!: --. 
:tas variações nos detalhes, que o· exame· minucioso dos l"oga · 
res poderá fazer surgir. As.outras disposiçÕes . propostas 
deverão .igualmente receber, durante a exec~~ão, .um_ estudo 
compl~mentar, para o qual continuo a ficar as ordens da ad -
mi~i~tração municipal. 

Na elaboração do ·estudo que. tenho· a honra de su~-
metter a V. Ex. não me dei-xei guiar pelas impressões dp 
primeiro momento, pe"la Stiggestão de U'm exame fugidio dos 
-locaes; estudei ó terreno, examinei o movimento commercial 
e ~ i~tensidade de circulação dos diferentes bairros, to-
mei nota dos aspectos mais interessantes, dos tr._onumentos ,c:-. 
etc., e .foi partindo do estado .de coisas presente que che··.:. ·
guei á deducção do processo de crescimento normal da cid~" 

---~-f ---- --- -....,....--- ___ ..., .... ):'-..,...... ...... -~ ... -----
.b -:- .. 
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de, de D&turo. Teria certamente sido facil delinear ·uma 
cidade i~~al, concebida de pont~ a pontat nio fazendo ca 
so do que.existe, abstraindo.dos esforços do passado;mas 
teria sido desconhecer os resultados alcançados,· calcar 
os pés as coisas mais respeitáveis, dar mostras da mais 
negra ingratidio para com os antepassados, teria sido a
nniquilar parcialmente a historia de uma grande cidade. 
Nio era seguramente esse o objetivo a ter-se em vista. 

E, de facto, quanto mais estudei a topographia 
da capital, tanto mais examinei o que elia foi no seu 
principio e n~ que ella se transformou, mais profunda 
foi a conv~';çio firmada no meu e13pÍri to, de que, sem com 
promettet· ::.oisa alguma, era possi vel tirar partido, e 
excelle~te partido, do que já existe, com o fim de gara~ 
tir o ft.turo. 

Suc~ede que, como conf''~quencia da configuraçio 
do sole\ naturalmente por assi~ dizer, a cidade alastra
se exagu~adamente, com grande prejuizo das finanças muni 
cipaes, ~el•}S espig.=; e::-.· das collina.s · f~ c~ds . de alcançar-;
sem que as con~trucçi~~ ~a est~~da~ pelos valles mai5 
difficilmente accessivei~. t nece~~ario, de ag0ra para o 
futuro, pr~en:cher os claros,·n que será fácil, se se to. 
mar a firme decisio de adoptar certo numero de medidas 
tendo como consequencia um effeito bem especial, tio in
teressante, como pittoresco. 

. t preciso, para esse fim, abandonar o systema é!:_· 
chaico do xadrez absoluto, o principio por demais unifo~ 
me da linha reta, vias secundarias que nascem sempre 
perpendicularmente da arteria principal~ É necessário,n.!!_ 
ma palavra e no estadn actual das coi~as, enveredar pe
las linhas·. convergentes. ou envolventes' co-ri.forme · .. os.· c~ 
sos. Uma vez posto em· pratica semelhante processo~ as 
ruas de parcellamento podem, sem inconveniente, tomar 
qualquer direcçio que lhes seja indicada pelo interesse 
dos proprietarios. 

Temos, por consequencia: para o centro, para o 
triangulo, para a urbs, respeito do passado, inutilidade 

.de rasgos e de alargamentos exagerado~- inutilidade de 
fazer trabalhar, sem conta nem peso, o alviio, com o. uni 
co resultado de fazer desapparecer o caracter historico, 
ar~heologico, interessante. Considero effectivamente pos 
sivel descongestionar 6 centro commercial, de.lhe melho 
rar certos aspectos, d'ali regularizar o movimento e ~ 
circul.açio, por meio de algumas p 0 ucas medidas parciaes 
e por meio de processos de derivaçio das correntes para 
as vias envolventes de facil comurticaçio. 

Para a peripheria adopta-se a circulaçio por 
meio de novas distribuições em amphi·theátro, apropria -
das á disposiçiopittoresca dos logares. Estabelecida e_!! 
ta preliminar, a solução do problema acha-se subordinada 
aos dados seguintes: 

-c·;·-,..·-.. - ..... -···~------ .· 
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Obter des~fogo do centro da cidade, ~elo retoque 
de alguma~ partes internas e pelo estabelecimento de co 
mmunicações, largasJ faceis e. directas, segundo 6 seu CO,!! 

torno. 
PÔr em evidencia e observar com carinho os aspe~ 

tos e os pontos de vista mais notaveis, interiores e ext~. 
riores. 

Crear aos edifícios publicos, construidos ou pr.2, 
jectados, a moldura condigna, uma vizinhança que os fa~a 

pÔr em relev0 e ~orresponda ao c~sto da sua construcçio. 
A~~egurar o desenvolvimunto da cidade em condi

ç~es n0rB~es e racionnes. 
Quanto ao primeiro pont0, uma visita minuciosa 

do interior da cidade, .das consú:rucções mais ou menos i~ 
portant~~s que alli existem, õaE· correntes de ·circulaçio, 
condu.zi~:am-nos a disposiç~es ma~· cadas nas plantas ante·· 
riorment1'l iniciadas e a respeito das quae"S me parece in.!!, 
til torn~r a ~e occ~~~~. . 

Q.~~"into ao se~u~.·!n pont•:, essas mesmas vi si tas, ou 
melhor as numerosas visit&i succe~~tvarnente foitas, den -
tro como f~ra da agglomeraçic, sugger±ram-nos as indica· 
ç~e~ igualmente constantes das mesmas plantas~ -
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Com relaçio aos monumentos ou edifícios publi
c~s, nurica ser~ demais insistir na escolha das disposi 
çoes por nÓs projectadas. Est~ decidida a construcçio d~ 
cathedral, do congresso, do pal~cio do governo, do paço 
municipal, palacio da justiça·. Serio por ventura· distri
buidos ao acaso? Evidentemente.nio: ~de necessidade abso 
luta collocal-os ~ethodicamente, de fÓrma.a que concorram 
para um conj~nto que pÓ~e ser do maior effeito.. t mister 
que a despeza que vio occasionar nio fique esteril. Há 
nisso ensejo para uma obra notavel, que marcar~ ~poca na -
historia de S. Paulo, que ser~ a, gloria dos poderes publi 
cos que lhe tiverem preparad~ a realização .e que nio me 
cansarei de recommendar. Ha sacriffcios, ha despezas ne-
6e~sarias, as relativas ~ creaçio do centro civico que 
proponho, estio ·em primeiro logar, porque dario logar no 
centro da capital paulista a um todo esthetico tio · gra.!!,
dioso como imponente. · 

Finalmente no que respei±a ao -augmento da cida
de, ao .desenvolvimento inevitavel, certo- e rapido, já in 
diquei o systema que considero o melhor, direi quasi o u
nico aceitavel no estado actual de coisas. · 

Em todas essas disposiçÕes cumpre. nio esquecer·a 
conservaçao e criaçio de espaços livres, de centros de v~ 
getaçio, de reservatorios de ar. Mais a populaçio augmen 
t~rá, '!'aior será. a densidade de agglomeraçio, mais cre_sce 
ra o numero de const~ucções 1 mais alto subirio os . edifi 
cios, maior se impora a urgencia de espaços livres, depr~ 
ç~s publicas, de squares, de jardins, de parques, se im
poe. 

·~o~.·~, R.---- ... --------..........---. 
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~oi para tal fim que independentemente dos pas
seios interiores, de que apresento a collocação nos estu 
dos, tendo em vista o encanto e attracção da cidade, a7 
conselho tres grandes parques, logares de passeio para ,. -
os habitantes, focos de hygiene e de bem estar, necess~ 
rios ~ saude publica, tanto moral como physica~ 

Não quero entrar mais detalhadamente no exame 
dos diversos projetos para que chamo a attenção da muni
cipalidade e d~ governo: julgo, por~m, essencial dizer u 
. ..,,... palavra d1Ã disposição proposta para o parque com-: 
prehenóld·~ ·entre a rua Libero Badar~ e o novo theat~o, 
bem como da arteria que proponho em prolongamento da rua 
D.Jos~ d~ Barros. 

Se ~ssas duas operaç~e; que podem ser emprehe~ 
didas f.! levadas desde logo a ca·· 10, uma criando um logra· 
douro· d"'-licioso que ligar~ da f(\rma mais feliz dois pon 
tos imp<..•:c't~ntes da cidade, a outra dando logar a um des~: 
fogo eff:caz e a uma ~~lhor entrada ~ara o·centro. 

E..;;,t.á chegado o ',')mento l ~ minha convicção, para 
que a cidade de S. Paulo e.a~.:re co;:-~ -::--~.sülução no caminho 
que lhe é ·i: raçado pelo seu rayido movimento de progre~ 
so. Esta capital, deve, hoje, sem tocar no passado, sem 
negligenciar o presente, cuidar do futu::ro, traçar o pr.!:!_ - ·-~'~' 

grama do s~u crescimento normal, do seu desenvolvimento 
esthetico; deve, em uma palavra,prever, adoptar e execu 
tar judiciosamente todas as medidas que reclamam e cada 
ve~ mais serão reclamadas pela sua grandeza·e importan-
cia. 

Para ter~inar, i de ~eu dever repetir que se ha 
pontos do programma proposto cuja ~esolução se imp~e em 
breve prazn, que se ha medidàs de p~evidencia, disposi-

. ç~cs· economicas que não poderiam ser adiadas sem -prejui .o. 

zo para as finanças pÚblicas, outras ha, e constituem ~ 
maior nu~ero que não deverão ser levadas a ~ffeito a não 
ser successivamente e segundo as circumstancias favora-
.veis, as necessidades verificadas, os recursos disponi 
veis. 

O trabalho que tenho a honra de.sub'meter a V. 
Ex., Sr. Prefeito Municipal, não .constitue, pois, na re~ 
!idade, senão a base de um programmade acção.no prese.!! 
te e para o futuro serião o escopo· pa~a bnde devem enca 
minhar-se os esforços da administração; mas. é de . impo.!:_ 
tancia que esse nrogramma seja desde logo adoptado, se 
se·não quizer ficar exposto a pas~os e~rédos e a graves 
desillus~es dentro de curto prazo. 

t essa a norma d~ proceder que.adoptaram e que 
adoptam, cada vez mais, todas as capitaes, todas as gra_!! 
des cidades do antigo e do novo mundo. É essa uma linha 
de conducta que a capit~l de S. Paulo, menos que qual-
quer outra, não poderia pÔr. de parte. . · 

S. Paulo, 15 de maio de 1911 - J.A.Bouvard, di 
rector honórario.dos serviços de architectura e dos pa~ 

seios, de viação e plano de Pariz. 11 

Fonte: RtJVista de Engenharia 10/07/1911. n~ 2. 
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ANEXO 2 

São Paulo, 7 de janeir.o de 1954 

IV CENTENÁRIO DA FUNDAÇÃO DA CIDADE 

--.. 
ELEMENTOS BÁSICOS PARA O PLANEJAMENTO REGIO-NAL DE . SÃO 
PAULO 

A - ;~o PLANO FEDERAL 

1 - Constiruição de uma Autoridade Nacional (Mirtist~rio, 
Comissao, Junta ou "Conselho Nacional de Urbanismo'i 
(C.U.U.) junto~ Presidenci~ da Rep~blica, com 7 mem 
brc.s. (1 (je cada região g~o-•!ConÔmica mais 2) incumbi 
da de: 

a) orientar o Plano Nacional e a aplicação das 
verbas co~stitucionais, harmo~izando e coor 
denando •) ._:ue exiF:te ·ha ~ .. mtido de Plano N::i 
cional, ccmc· 

Plano ~~cion" :_ .:3e Viação, 
Plano da Amazonia, 
Plano do Nordeste, 
Plano do Vale do Rio São Francisco, 
Plano da Bacia Paraná-Uruguai (7 E!!_· 
tados) 
Plano Salte, Comissão de Desenvolvi 
mento Industrial 
Conselho Nacional de Economia, IBGE, 
·etc. 

b).fixar as normas gerais a serem obedecidas, i 
niciar pesquisas e inqueritos nacionais, le 
vantamentos a~reos; coordenar os planos re'":: 
gionais a serem organizados. 

2- Reforma Constitucional no sentido de um difereritems 
criminação de receitas, ria qual o Munic:Í.pio seja· a-:: 
quinhoado na proporção de suas responsabilidades. 

... 

B - NO PLANO ESTADUAL 

a) A elaboração do Plano.Est~dual de São Paulo, 
enquadrado na região g~o-econÔmica sul e que 
fixe: · 
1- a distribuição equilibrada das populaç~es; 
2- os usos da terra (habitação, trabalho re-

creio); 
J- as vias de comunicação; 
4- oAplano de energia ou regi~es eletro-eco

nomicas. 
b) A elaóoração de uma lei que obrigue os muni

c:Í.pios de uma determinada população (JO ou 
40.000) a organizar s~us planos, em prazos 
determinados, pref~rivelmente associados(lei 
organica - art.21 e art. 74 da Constituição 
Estadual). 
Preferência para concessão de auxilias est~ 
duais • 
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c) Creação de um "Conselho Estadual de Urbanismt'" 
(C.E.U.) para coordenação dos planos, fixação 
de normas, etc. 

·c - NO PLANO INTERMUNICIPAL 

a) Constituição de uma "Co"missão do Plano da Re 
giãó Industrial de São Paulo" (COPRISP), com 
representantes dos.municipios situados dentro 
d·o raio de 100 km. pnra cont:<ideração e harmo
nisação dos problemas comuns: demografia, via 
ção, energia, agua, et;gotos, poluição de rio-;, 
recreio regional (Sautos, Guaruj~, Caraguata-

T tuba, I~anhaem, Lind~ia, Serra Negra.~.) prJ 
blemas rura.is, isto tl, reorganização técnic; 
e espiritual do campo, distribuiÇão das ind:. s 
trias com medida~ pa~a: _ ·-
1 - proibir novas indÚstrias no MunicÍpio d,~ 

S~o Paulo; . 
2. - inc~ntivar seu estabelecimento nos ou 

tros; 
3 - melhoria das cond1c~~s das pequenas cida 

des; 
4 - fundação de novos nÚcleos tipo cidade; -

jardins. e·"trading-estates"tipo "slough". 

D - NO PLANO MUNICIPAL 

(para São Paulo e outros 
pios no que lhes couber, 
da J;"egi~o) 

munici
dentro 

1- Aparelhar devidamente o-Departamento de Urbanismo, Pi!"' 
ra que faça Planos e não apenas 11operations de voirie 11 

· 

e outras que tais~ 

2- Aparelhar devidamente a "fiscalização geral", para que 
seja eficiente e idonea e não pe~mita que se crie uma 
Cidade clandestina ao lado da legal. . 
As leis não são boas porque bem se mandam, senão por-· 
que bem se. cúmprem. P. Vieira. 

3- Apressar o levantamento aéreo e iniciar desde· j~ um 
"Invent~rio completo da desordem". 

4- Iniciar imediata~ente inqueritos e pesquisas de ordem 
geral e nada projetar sem iriqu~rito preliminar, como 
norma •. 

5- Fixar os l~mites da -~rea edificada, dentro dos diver
sos padrÕes, impedindo "ribbon-development" e e.stab~ 
lecendo um limite definido (urb~n fence). e~tabelecend~· 
um tipo de loteamento rural, .tipo "~ied-lungen", de "" 
reas crescentes, minima de 20.000 m • 

•. 



6- Fixaç~o de alturas m~ximas definitivas, sem exceç~es 
nem subterfÚgios, nem preferen~iais· ou pontos fo-
cais: · 
a) para os pr~dios comerci~is 30 m e nio mais de 1 

1/2 vezes a largura das ruas; 
b) para as residê:ry.cias coletivas Un:t 11 fl~or-4pace 2 ind ex" (FSI) maximo de 3, O e um mini mo • .de 40 m 

de chio por habitaçio. .. • 

NB - Dados so".J·~·e os que atualm~nte estão sendo construi 
dos. A~. ".;uras absurdas, alem d{; outros maleficios-:
valcri:.:;.!;am artificialmente o:~ terrenós e impedem as 
sim os "melhoramentos" que eles mesmo vão "exi:
gir·•, pelo preço absurdo d;,s desapropriaç~es. 
O pÚblico paga para bene:f:Í.t:ios de ·alguns ••• 

7- Adotc.':.\4 o principio da "Unidaâo Vizinhança" (ou Pre 
cintu~l Planing) p~ra os loteamentos atuais e futu
ros, r0artic.ulandc 0 ·, atuai~ béd. r:;:-os d.-:! pseudo ·"vi
las" e "'jardins" em tv~·;•,:, de ~entras de comunidade, 
reinstaurando a vida socL!l comuui t~.:: ia. 
Isto e~igc a organizaçio d~ planos para cada bairro~ 
de acÔrdo com certa ordem de urgência. 
Aproveitar o Convenio Escolar, sindicatos e assoei~ 
ç~es de propriet~rios~ etc. 
Um crescimento biolÓgico normal requer divisão de c~ 
lulas e não entumescimento ilimitado e patolÓgico do 

·nÚcleo central. 

8- Vias expressas ~ara a cir~uiação feral, dêstinadas 
exclusiva~ente a circulaçao de ve1culos, articuladas 
com as avenidas de fundo de Vale, ~ecess~rias ~ R. 
A.E. -ou novo Departamento de Aguas e Exgotos. Harm.2. 
nização de esforços. 
Nada de avenidas para arranha-c~us de 100 metros de 

·altura e condominios absurdos, anti-sociais e anti
familiares, pelo preço de construção, sem despesa, 
ou outros que tais ••. 
A cidade não ~ terra de ningu~m para exercicio de 
competiç~es comerciais, mas sem ambiente. creador de 
belesa e remunerador. de esforços d~ todos ris que ne
la habitam. 

9- tspaços livres na ba~e de 40m2 po~_pessôa. 
Recreio orgimisado e gratuito. · 

10- Cobrança da taxa de melhoria sem exceç~es e para t.2. 
do o "unearned increment" e que exerce a função s.2. 
cial de diminuir a -"pressão de melhoramentos" o· que 
~ muito agradável, mas ~ custa dos outros. 

- --~-----. ---. _______ .,..._ ---· 

.. 
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11-

12-

Expropriação marginal, reloteamento e redistribuição, 
como ~edida de ordem ge~al, com emissão de titulos ur 
banis~icos pref~renciais, nos casos de alargamento ou 
abertura de novas vias prl.ncipais, o que é necessário 
p~ra recuperação da valorisaçio para a comcinidade e 
reali-zação perfeita dos volumes, sem éW.ei~Q.es mal con 
formados. •• • • 
Valorização e melhoramento sistematic't>.das zonas ru. 
rais dos ~:,nic{pios, com reor!;anização técnica c espJ.:.. 
ritual ~o campo, melhoramentc1 cte estradas, habitação 
(corti~n rural peior q~e o u~bano) eletrifi~ação ru
ral, edu-caÇão, :::aneament o, industrias rurais, ampare, 
e fi~anciamento e distribuiç~o da produção. 

Plallejamento dos pequeno f, r,t .cleos rurais, nos molde~; 
da 11 ferme radieuse" e da "V\llage Cooperatif 11 cor..t 
seu6 silos, escola rural, clubes, igreja, oficinas, , . , . 
maqu.'.nas ae lavL"'ll':-'t. 

Área do Municipio 

Zonas Urbana e Suburbana 

•. 

2 
.1.50~ k~ 

345 km
2 

1158 km2 zona rural. 
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