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9resumo.

A pesquisa se cerca de teses sobre o direito urbano, para tratar do 
objeto principal desta dissertação: as inovadoras políticas urbanas de 
transporte elaboradas pela administração Luiza Erundina (1989-1992), 
como a Tarifa Zero e a Municipalização dos transportes coletivos por 
ônibus, na cidade de São Paulo. O caminho das políticas públicas de 
transporte foi tortuoso no entremeio à democracia (1978-1988), em parte 
foi inicialmente abordado por uma construção coletiva de movimentos 
sociais (como o Movimento Nacional pela Reforma Urbana-MNRU) e de 
grupos de trabalho com a temática dos transportes criados por partidos 
do campo democrático-popular. Em outra parte, configura-se um marco 
que tem as figuras do secretário de transportes Lúcio Gregori, e da prefeita 
Luiza Erundina como centrais para o desenvolvimento e articulação dos 
projetos políticos, esses que hoje (na contemporaneidade) alcançaram 
o devido debate público no país. As conclusões da pesquisa apontam 
para uma realidade de esforços administrativos, conjunta à falta de 
engajamento populacional na participação das políticas de transporte. 
Expõem também os limites metodológicos das diferentes propostas 
participativas conduzidas pela administração quando comparadas às 
ações de diferentes secretarias, sendo essas ações: conselhos ou fóruns de 
negociação. Contudo apresenta que a não efetivação das políticas urbanas 
elaboradas pela administração Luiza Erundina não é um resultado direto 
da simples existência ou não de movimento social prévio à gestão. Trata-
se sim (no presente) do efetivo poder popular de modificar o “estado do 
urbano”, desde a sua forma prática à sua forma sensível, desde sua forma 
econômica, à forma de partilhar o poder entre todo o conjunto social.

Palavras-chave: participação; políticas públicas; transporte urbano; 
direito à cidade; movimentos sociais.
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11abstract.

The research focuses on theses about urban law, to deal with the main 
object of this dissertation: the innovative urban transport policies 
elaborated by the Luiza Erundina administration (1989-1992), such as 
the Zero tariff and the Municipalization of collective bus transportation, 
in Sao Paulo City. The path of public transport policies was tortuous in 
the midst of democracy (1978-1988), in part was initially approached 
by a collective construction of social movements (such as the National 
Movement for Urban Reform-MNRU) and working groups on the theme of 
transports created by parties of the democratic-popular field. In another 
part, there is a milestone that has the figures of transport secretary Lúcio 
Gregori and the mayor Luiza Erundina as central for the development and 
articulation of political projects, which today (in the contemporary world) 
have reached the due public debate in the country. The conclusions of 
the research point to a reality of administrative efforts, together with the 
lack of population’s engagement in the transportation policies. They also 
expose the methodological limits of the different participatory proposals 
conducted by the administration when compared to the actions of different 
secretariats, being these actions: councils or forums of negotiation. 
However, it argues that the failure to implement the urban policies 
developed by the Luiza Erundina administration is not a direct result of 
the mere existence or absence of a social movement prior to management. 
It is a question of the actual power of the people to change the &quot;state 
of the urban&quot;, from its practical form to its sensible form, from its 
economic form, to the way of sharing power among the whole social set.

Keywords: participation; public policy; urban transportation; right to 
the city; social movements.
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introdução.

Este trabalho se inicia apresentando uma linha de raciocínio que precisa 
ser reforçada: a escolha do período histórico da redemocratização não 
se fez despretensiosamente nesta dissertação.  Foram muitos e longos os 
anos que o Brasil viveu sob o encalço de regimes autoritários – a Comissão 
Nacional da Verdade1 considerou o período de 1946 a 1988 para apurar as 
graves violações de Direitos Humanos ocorridas no país – nestes tempos de 
exceção algo tão caro quanto a democracia não podia ser reivindicada sem 
que houvesse consequências violentas, mas sim ponderada como projeto 
utópico. 

Os espasmos, o grito rouco por um sistema político democrático se fez 
em meio ao extremo da brutalidade física firmado pelo regime militar. Já 
no início dos anos 80 o espírito por mudança fica bem evidente: com a 
retomada da voz pela população, através das grandes mobilizações pela 
campanha do voto direto - Diretas Já; pela construção de um novo legislar 
na recente democracia, com a fundação de novos partidos neste período, 
onde um em particular se destaca pela distinção de ter sido formado pela 
classe operária no calor das primeiras massivas greves na ditadura, o 
Partido dos Trabalhadores-PT; e pelo processo de escrita e debate público 
ao qual estes novos partidos puderam contribuir para a versão final da 
Constituição de 1988. Não é, portanto, ao acaso que o poroso processo 
de redemocratização de nosso país teve amplo anseio por participação 
social. Esta participação qualificada e exigente por ser intermitentemente 
democrática, se apresentou no processo Constituinte (1986 - 1988) sob 
a forma de vários grupos e movimentos sociais, que efetivaram o decurso 
de participação política com a formulação e defesa de inúmeras emendas 
populares, e na Carta Magna onde consolidaram a prática política com 
o estabelecimento da Lei de Iniciativa Popular2. Em contraposição ao 
evidente avanço de formulação e prática política, estabeleceu-se uma 
inconsistente abertura democrática pelos parlamentares no mesmo 

1  Criada pela Lei 12528/2011 e instituída em 16 de maio de 2012, a CNV é considerada um 
“mecanismo de Justiça de Transição”, mas só foi instaurada 27 anos depois do fim da Ditadura 
Militar. Seu Relatório Final foi divulgado em 2015 e está disponível em: <http://www.cnv.gov.
br/index.php>. Acesso em 10 de maio de 2015.

2  “A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de 
projeto de lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo 
menos por cinco Estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um 
deles” (art. 61, § 2º, CF).
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processo Constituinte, basta verificar que a composição da Assembleia 
Nacional Constituinte absorveu de 55% dos parlamentares eleitos em 
1982 durante o regime ditatorial, e que apenas 45% da composição 
total foram eleitos sob as novas regras político eleitorais da transição 
democrática. 

O desejo de participação popular também apareceu no legislar da questão 
urbana. De quem e para quem são feitas as cidades? A quem é assegurado 
o direito ao bem viver? Uma das pistas de investigação possível foi captar 
como marco teórico de estudo urbano o trabalho O direito à cidade do 
filósofo Henri Lefebvre. Os conceitos mobilizados por este autor se chocam 
com a lógica de planejamento, principalmente, econômico, social e urbano 
do capitalismo neoliberal instituído (posteriormente consolidado) no 
Brasil pós ditadura e, portanto, são conceitos contestatórios desta ordem.

Ao me cercar de teses sobre o direito urbano, o objeto principal desta 
dissertação ganha destaque: as inovadoras políticas urbanas de transporte 
elaboradas pela administração Luiza Erundina (1989-1992), como a Tarifa 
Zero e a Municipalização dos transportes coletivos por ônibus, na cidade 
de São Paulo. 

O caminho das políticas públicas de transporte foi tortuoso no entremeio 
à democracia, em parte foi inicialmente abordado por uma construção 
coletiva de movimentos sociais (como o Movimento Nacional pela 
Reforma Urbana-MNRU) e de grupos de trabalho com a temática dos 
transportes criados por partidos do campo democrático-popular. Em 
outra parte, configura-se um marco que tem as figuras do secretário de 
transportes Lúcio Gregori, e da prefeita Luiza Erundina como centrais para 
o desenvolvimento e articulação dos projetos políticos, esses que hoje (na 
contemporaneidade) alcançaram o devido debate público no país.

Sob a perspectiva do transporte como direito deve-se ressaltar que uma 
vez discutido o subsídio total do transporte, com o projeto de Tarifa Zero, 
ou ainda a forma de ganho das empresas pública e privadas pelo serviço de 
transporte, projeto de Municipalização, coloca-se o cálculo da tarifa como 
uma categoria primordial de análise. O cálculo tarifário é uma política 
intrinsecamente ligada ao que os gestores estipulam e determinam como 
prioridades administrativas, visto que o valor individual cobrado dos 
usuários infringe um limite à livre circulação dos corpos no território. Ou 
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seja, a tarifa que cada gestão pratica trata-se ela mesma de um indicador 
social, e as políticas que elas implementam devem sim ser devidamente 
esmiuçadas. 

Construção de uma perspectiva de pesquisa, metodologia e 
organização do texto.

A busca por circunscrever a gestão Erundina, seus projetos e ações, como 
objeto de estudo dessa dissertação, percorreu um trajeto não projetado 
no início da pesquisa. Devo confessar que algumas das dificuldades 
encontradas se tornaram parte de minhas maiores descobertas do 
trabalho, em parte isso também representa a vivência com um outro 
método de pesquisa a qual ainda não estava segura, que foi uma conjunção 
entre historiografia e método sociológico. No entanto, as dificuldades/
descobertas por parte desta socióloga nas trilhas historiográficas foi 
a compreensão que o universo discursivo, o vocabulário empreendido 
nas lutas cotidianas, por um conjunto de atores sociais também me 
transportava para uma chave de entendimento do universo a que eles 
pertenciam, e que eu, como pesquisadora ou ativista, não vivenciei.

Outros desdobramentos de meus problemas de investigação se deram 
na formulação do objeto, desde o início da pesquisa busquei aproximar 
a gestão Luiza Erundina, e seus projetos, com processos de mobilizações 
sociais populares de então. Para realizar esta estratégia fiz uma imersão no 
Centro de Documentação e Memória da UNESP, cujo acervo é especializado 
em documentos, referências, estudos e pesquisas sobre a história política 
contemporânea, e que privilegia informações sobre movimentos sociais 
brasileiros deste mesmo período. Como toda busca em acervo, fixei 
o transporte e os movimentos sociais como dois tópicos transversais 
para a busca, e no CEDEM os  documentos de interesse para a pesquisa 
foram catalogados a partir dos seguintes conteúdos: 1) Boletim do MDB| 
Jornal do Povo s/d; 2) Constituinte| Revista Somos Todos Constituintes, 
Publicação do Centro de Estudos e Acompanhamento da Constituinte nº 3, 
4, 5, 7, 8, 9 e 10; 3) O PT e a Constituição| Revista Em Tempo, nº226, 248, 
261, maio de 1988, outubro/novembro de 1990, setembro de 1992; 4) 
Eleição Brasil 1989| Jornal A Hora do Povo de 7 e 8 e 19 de dezembro de 
1989 e Revista Isto É nº 1024, de maio de 1989; 5) Jornais de Correntes 
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Petistas| Jornal Em Tempo, publicação da tendência Democracia Socialista, 
de maio de 1988, Jornal O Trabalho nº325, 332 de julho de 1992 e 
fevereiro de 1993, Convergência Socialista nº331, 340, de abril e agosto 
de 1992) ; 6) Organizações Comunitárias| Panfletos, Boletins e Cartilhas 
do Serviço de Orientação da Família do bairro de Santo Amaro, de outubro 
de 1980, fevereiro de 1984, março de 1986, janeiro de 1993;  7) Gestão 
Erundina| Jornal do Ônibus nº27, 30, 31, 32 e 33, de novembro e dezembro 
de 1989; e 8) Lei Orgânica Municipal | Jornal Em Tempo de novembro de 
1989.

Curiosamente, é também no CEDEM que se encontra salvaguardado o 
acervo documental da gestão Luiza Erundina. O projeto de documentação 
e memória da gestão se iniciou no último ano do mandato, e se consolidou 
em 1993 quando foi fundado o Centro de Estudos da Cidade de São Paulo 
– CEDESP. A coleção é composta por cópias de documentos oficiais, cópias 
dos pareceres de planejamento técnicos elaborados nos quatro anos de 
gestão, e por arquivos de áudio e vídeo de inúmeras reuniões públicas. 
Em 2002 o centro fecha suas atividades e doa seu acervo à UNESP, os 
dados passam a se integrar ao CEDEM neste mesmo ano. Neste arquivo 
pude encontrar a maior parte das relevantes informações copiladas para a 
dissertação.

O método de pesquisa aplicado convergiu para o tratamento 
historiográfico dos documentos e materiais de acervo, e a análise 
sociológica das entrevistas e pesquisas bibliográficas. Esta solução 
implementada foi destrinchada aos poucos, e ao longo da pesquisa, 
primeiramente porque houve dificuldade em encontrar documentações 
sobre movimentos sociais que tenham debatido políticas de transportes 
durante a gestão Luiza Erundina, e segundo, consequência deste, porque 
impossibilitou a realização de entrevistas com atores destes movimentos. 
Restando uma virada investigativa para o tratamento dos gestores de 
política pública urbana da administração Erundina como parte integrante 
dos atores sociais a serem estudados. Ativistas sociais e planejadores 
urbanos que contribuíram para a trajetória de transformação política 
brasileira.

Explico melhor, na busca por delimitar os interlocutores coletivos que 
estavam engajados com a temática das políticas urbanas de transporte 
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para a pesquisa, me conscientizei do trajeto que a própria equipe 
do governo Erundina de São Paulo, mais precisamente da área de 
planejamento urbano, realizou: muitos deles se formaram da Universidade 
de São Paulo, fizeram parte do Movimento Nacional pela Reforma Urbana, 
disputaram os sindicatos das suas categorias, ajudaram a compor nas 
primeiras horas a formação do novo Partido dos Trabalhadores (PT), 
e fizeram formação e assessoria técnicas para que o conhecimento e 
informação angariados pelos estudos universitários fossem difundidos 
para as camadas populares organizadas.

Retomar a memória destes gestores, e também atores da política urbana, é 
fazer uma escolha metodológica: apresentar a história de nossas inovações 
político legislativas através de um quadro mais extenso que o do político 
partidário, e ainda reafirmar que o processo político que se seguia era de 
uma pluralidade ímpar, e que os avanços legislativos alcançados por este 
vasto grupo perduram nossa realidade contemporânea.

Ainda sob esta nova perspectiva da pesquisa, mantiveram-se algumas 
hipóteses articuladas no projeto inicial, sendo elas: 1-  não existência de 
movimento social de transporte atuando durante a gestão Luiza Erundina; 
2- diminuta comunicação entre gestão e população na introdução 
do projeto Tarifa Zero; e 3- a não votação da Tarifa Zero pela Câmara 
Legislativa ter sido reflexo da baixa aprovação Wda proposta pela própria 
população paulistana.

Estas hipóteses foram analisadas e, em bastante medida, contestadas nos 
dois últimos capítulos. Outras hipóteses especulavam sobre influência 
que os planejadores urbanos, arquitetos de formação, puderam inserir no 
âmbito da gestão o debate lefreviano do direito à cidade, ainda que com 
outro vocabulário3, e sobre a contribuição que alguns deles também deram 
através de seu histórico de participação no MNRU.

Ainda assim ao desenvolver a pesquisa se tornou perceptível os limites e 
dinâmicas próprias de cada uma das pastas, ou secretarias da gestão. E 
ainda, como o perfil de cada gestor (secretário, diretor de departamento, 

3  Como aponta a professora Raquel Rolnik em entrevista para esta dissertação (ROLNIK, 
13/08/2015).
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etc) influenciou nas dinâmicas participativas engendradas e consolidadas 
pela primeira experiência petista na maior cidade do Brasil. 

_

Sobre os dados primários da pesquisa, me utilizei primordialmente de 
entrevistas, documentos histórico administrativos da gestão municipal e os 
projetos de leis aprovados ou não pela Câmara Municipal de São Paulo. Os 
documentos, em grande maioria, foram encontrados no acervo já citado do 
CEDEM. Já outros dados documentais foram coletados na sede da Empresa 
Metropolitana de Planejamento (Emplasa), na sede da Companhia de 
Metro de São Paulo, na Biblioteca da Câmara Municipal de São Paulo, e 
ainda em acervos pessoais, como o da professora Raquel Rolnik doado à 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP Maranhão, do ex-secretário 
Lúcio Gregori, e do Nazareno Affonso. 

As entrevistas que realizei me auxiliaram nas dúvidas que eu tinha em 
relação ao objeto de estudo. Nesta etapa pude contar com relatos, muitas 
vezes afetivos, de personagens que fizeram parte da gestão Erundina 
no município de São Paulo de 1989 a 1992, sendo eles: Paul Singer 
(economista, secretário de Planejamento), Lúcio Gregori (engenheiro, 
secretário de Transportes), Paulo Sandroni (presidente da CMTC), Eulália 
Negrelos (arquiteta, diretora técnica regional de Habitação Popular), 
Raquel Rolnik (arquiteta, diretora de Planejamento). Contei ainda com 
uma entrevista com Nazareno Affonso, arquiteto e um dos poucos 
militantes do Movimento pela Reforma Urbana que trabalhava diretamente 
com a temática dos Transportes, e membro do Conselho dos Transporte do 
PT.

Ainda como fonte primária, utilizada para estabelecer compreensões 
básicas acerca das matrizes discursivas, foi realizada a seguinte consulta: 
cópias de projetos e ações políticas da gestão –  salvaguardadas em acervo; 
fitas de áudio com gravações de reuniões públicas com a população; fitas 
de áudio e vídeo do material de imprensa do governo municipal; marcos 
das legislações federal e municipal (Lei Orgânica Municipal, Constituição 
Federal, primeiras versões do Estatuto da Cidade e Plano Diretor de São 
Paulo).
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Já como material secundário ocorreu a leitura de vários jornais, revistas e 
informativos de época, como exemplo: Todos somos constituintes, revistas 
das correntes do PT, acervo do Jornal Estado de São Paulo, acervo pessoal 
da professora Raquel Rolnik, ainda teses, dissertações, livros e artigos.

A bibliografia acadêmica foi selecionada a partir de um conjunto de 
temas primordiais, temas que transversalmente trabalhados resultaram 
no mapeamento das seguintes obras chaves: 1) Governo Luiza Erundina 
(1989-1992) a partir de Singer (1996), Couto (1995), Patarra (1996), 
Kowarick e Singer (1993), Bittar (1992); 2) Movimentos e mobilizações 
Sociais principalmente sobre temática urbana com Brandão (2011), 
Kowarick (1987), Dagnino (2004), Maricato (1985 e 2007), Silva (1982 e 
1991), Telles (2007), Telles e Bava (1981), Affonso (1985 e 1986), Pandolfi 
e Espírito Santo (2014); 3) Políticas de transporte, embora existam poucas 
pesquisas acadêmicas com o foco nas políticas urbanas de transporte em 
São Paulo, algumas mapeadas enfatizaram os anos precedentes da análise 
do objeto de estudo deste presente trabalho, encontrei como referência, 
especificamente, as dissertações de Eduardo Fagnani (1985), Celso Daniel 
(1982), e o livro de Vasconcellos (2001). Já as pesquisas que trataram 
especificamente sobre a gestão é preciso mencionar principalmente o 
livro de Singer (1996), a dissertação de Adolfo Mendonça (1997) “Gestão 
pública, regulamentação e flexibilidade de planejamento: a experiência 
da ‘municipalização’ do transporte coletivo em São Paulo (1989-1992)”, 
os artigos “A política das linhas de ônibus” de Marcos Campos (2014), e “A 
mobilidade urbana: uma agenda inconclusa ou o retorno daquilo que não 
foi” de Alexandre Gomide e Ernesto Galindo (2013). 

É importante indicar que o desafio da escrita desta dissertação recai 
principalmente em articular os estudos de planejamento de tal políticas 
junto ao contexto participativo dos anos que se seguiram pós ditadura, 
apresentar o ideário de participação popular estimado pela gestão Luiza 
Erundina, as efetivas ações que a população exerceu durante este mandato, 
e ainda engendrar uma análise crítica da gestão a partir da obra referência 
“O direito à cidade” de Lefebvre (2011).
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Divisão dos capítulos.

O Capítulo 1 apresenta o panorama político e econômico subdividindo-o 
em três períodos, Tempos de exceção (1964–1985), Entremeio à 
democracia (1978 – 1988) e Democracia e o desmanche (1988–1992), 
e como este cenário influenciou os atores sociais (parte da sociedade e 
Estado) à reivindicar e promover políticas públicas urbanas. Especial 
atenção foi dada ao processo de eleição e escrita da Constituição Federal, 
à atuação do Movimento Nacional de Reforma Urbana neste processo, e o 
desmanche das políticas públicas federais principalmente sob a governo 
presidencial de Fernando Collor de Melo (1990–1992).

Já o Capítulo 2 faz uma proposta intencionalmente mais descritiva da 
ascensão de Luiza Erundina- PT como prefeita da maior cidade brasileira 
(1989–1992), apresenta as cisões internas do partido que dificultam 
a administração, as relações conflituosas entre os poderes executivo e 
legislativo, os projetos urbanos para transporte (uma marca da gestão), 
e as atuações da população na elaboração e reivindicação do transporte 
como direito.

Por fim, o Capítulo 3 analisa os pressupostos de direito à cidade 
mobilizados pelo filósofo Henri Lefebvre; a formação dos planejadores 
urbanos da administração Luiza Erundina4 (1989-1992), históricos 
atores do processo político social no processo Constituinte brasileiro, e a 
prática que empreenderam enquanto gestores na cidade de São Paulo; a 
inversão de prioridades praticada pela gestão quando torna o transporte 
um irradiador de diversos outros direitos urbanos; e o desfecho de 
descontinuidade das políticas nas administrações municipais posteriores.
As conclusões contidas nas Notas Finais apontam para uma realidade de 
esforços administrativos conjunta à falta de engajamento populacional 
na participação das políticas de transporte. Expõem também os limites 
metodológicos das diferentes propostas participativas conduzidas pela 
administração quando comparadas as ações de diferentes secretarias, 
sendo essas ações: conselhos ou fóruns de negociação. Contudo apresenta 

4  Digo isso porque sobre os estudos urbanos brasileiros selecionei os que tratavam sobre 
da cidade de São Paulo, e ainda são de centros universitários paulistas – com destaque para 
a FFLCH e FAU da Universidade de São Paulo – que saem os nomes dos planejadores urbanos 
que compuseram o primeiro e segundo escalão do governo municipal de 1989-1992.
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que a não efetivação das políticas urbanas elaboradas pela administração 
Luiza Erundina não é um resultado direto da simples existência ou não de 
movimento social prévio à gestão. Trata-se sim (no presente) do efetivo 
poder popular de modificar o “estado do urbano”, desde a sua forma 
prática à sua forma sensível, desde sua forma econômica, à forma de 
partilhar o poder entre todo o conjunto social. 



participação social e popular na 
construção da Nova República.

A possibilidade geral das crises está na própria metamorfose do 
capital, a separação, no tempo e no espaço, da compra e da venda. 
Porém, esta nunca é causa das crises (...). Se se pergunta qual é a 
sua causa, se quer saber porque sua forma abstrata, a forma de sua 
possibiidade, se converte de possibilidade em realidade.

Marx, 1985, p.11.
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O Capitulo 1 foi formulado como uma etapa de apresentação histórica e 
social da conjuntura que influencia o objeto de pesquisa desta dissertação. 
Sua estrutura possui como subdivisões três intervalos de tempo, que por 
vezes se intercalam e borram os limites propostos: Tempos de exceção 
(1964 – 1985), todo o período da Ditadura Militar brasileira; Entremeio à 
democracia (1978 – 1988), período que compreende as primeiras grandes 
greves civis, ainda no regime ditatorial, até a promulgação da Constituição 
de 1988; Democracia e o desmanche (1988–1992), período que se 
inicia depois da assinatura da Carta Magna, com ênfase na eleição para 
presidente de Fernando Collor de Melo. 

Abarcada nesta divisão encontra-se a década de 1980, período que 
particularmente mais me debrucei na descrição e análise por apresentar 
um conjunto de elementos políticos centrais para a implementação da 
gestão Luiza Erundina em São Paulo (1989-1992), e que será apresentada 
no capítulo 2. Este Entremeio à Democracia foram por anos caracterizados 
como a “década perdida” para o Brasil e para os países latino-americanos 
quando analisados a partir de uma inicial leitura economicista. Tanto 
as questões econômicas, como suas derivadas diretas, as questões 
trabalhistas e sociais, sofreram grandes choques com o repentino declínio 
do crescimento econômico vivenciado por estes países capitalistas 
periféricos – ditos “subdesenvolvidos”. A era nacional-desenvolvimentista 
no Brasil, encerrava-se nesses anos 1980. No entanto, com o fim do longo 
regime militar, é também este decênio que recoloca a democracia no 
horizonte da política brasileira, impulsionada pela maior mobilização 
social vivida até então no país. Neste sentido, a dita “década perdida” 
apresentava uma forte contradição. Em uma leitura mais atualizada deste 
período, os anos 1980 poderiam ser descritos como “tempos de utopia e 
esperança”, e aqui cito Bonduki:

O período esteve longe de ser ‘perdido’; ao contrário, foi fértil, rico, 
de grande vitalidade social e política. Embora repleto de conflitos e 
contradições, gerou um modelo de gestão em que a participação e o 
controle social interferiram positivamente na formulação de políticas 
públicas inovadoras (2014, p.79).

Numa perspectiva panorâmica, o entremeio à democracia apresentou 
uma avalanche de expectativas político-sociais no Brasil advindas do 
processo de abertura democrática pós-governo militar. No entanto, tais 
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expectativas levaram a um anticlímax a partir dos anos 1990, resultando 
numa democracia de talhe liberal, que, em certa medida, assentia com 
uma transformação do capitalismo mundial em um grande projeto 
de financeirização do capital – a então Democracia e o Desmanche. 
Este embate entre as expectativas político sociais e a instauração de 
uma democracia liberal pode ser percebido pela produção intelectual 
selecionada, cuja orientação teórica abrange as áreas de sociologia, 
economia e arquitetura. O que faço aqui é mobilizar essa literatura, além 
de autores clássicos da academia, para apresentar o deslocamento de uma 
década à outra – de um clima otimista para outro de grande preocupação.

São alguns dos marcos históricos do período: 1) gestão do militar 
moderado Ernesto Geisel que propôs “distensão lenta, gradual e segura” 
à reimplantação da democracia (1974-1979); 2) início da realização das 
primeiras grandes greves sindicais, a primeira ocorreu na região do ABC 
paulista pelos metalúrgicos (1978); 3) gestão do último militar presidente 
João Baptista Figueiredo que deu continuidade ao projeto de distensão 
do anterior (1979-1985); 4) é sancionada a Lei Orgânica dos Partidos 
Políticos (final de 1979) e com isso se garante a volta do pluripartidarismo 
e a consecutiva organização de novos partidos políticos, como, por 
exemplo, o Partido dos Trabalhadores (1980); 5) as primeiras eleições 



diretas para o governo do estado (1982) e da prefeitura das capitais 
(1985); 6) fim da ditadura militar com a eleição indireta, por meio de 
colégio eleitoral, do primeiro presidente civil, Tancredo Neves (1984), que 
faleceu antes de tomar posse – assumindo o cargo, então, seu companheiro 
de chapa, o vice-presidente José Sarney (cujo mandato, a partir de 1985, dá 
início ao que foi chamado de “Nova República”); 7) o processo Constituinte, 
discussão política e formulação das chapas, eleição dos parlamentares e 
efetiva abertura da Assembleia Nacional Constituinte (1986-1988); 8) a 
promulgação de Constituição civil – a conclamada Constituição Cidadã – 
(1988); 9) a primeira eleição direta para presidente, que elegeu Fernando 
Collor de Melo (1989); 10) o impedimento por corrupção deste primeiro 
presidente eleito diretamente, em lugar do qual assumiu o vice, Itamar 
Franco (1992).

Necessário também apontar que a estrutura deste capítulo obedece a uma 
ordem cronológica, de maneira a facilitar o desencadeamento narrativo de 
fatos e acontecimentos, além do processo de entendimento por parte do 
leitor. Essa estrutura, no entanto, não restringe a leitura dessa cadeia de 
eventos apenas à circunscrição de determinado espaço temporal. Outras 
interpretações históricas são sempre possíveis, e permanecem abertas a 
diversos outros pesquisadores.  

Grádico 01. Quadro histórico da política nacional entre 1964-1992.
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tempos de exceção.

O Brasil viveu durante 21 anos sob o julgo do regime militar (entre 
1964 – 1985), ao todo, seis ditadores foram eleitos indiretamente como 
presidentes da república pelo regime. Os militares tomaram o poder, 
suspenderam leis e a Constituição e instalaram um governo arbitrário e 
criminoso, a este modelo totalitarista de poder Giorgio Agamben (2004) 
chamou de “estado de exceção”. Confirmando as regras às quais o autor 
baseou sua análise, o regime político brasileiro selecionou cidadãos cujo 
aporte ideológico poderia lhe ser contrário, os elegeu como inimigos 
do Estado, os caçou, prendeu, torturou sob a pecha de terroristas 
(como se assim fossem). Inúmeras pessoas (civis e militares) foram 
presas, assassinadas, tiveram seus direitos políticos cassados e assim se 
estabeleceu uma fantasiosa e artificial estabilidade econômica e social, 
principalmente sob a pretensa inspiração da Doutrina de Segurança 
Nacional e “anticomunista”. No rol das graves violações de direitos 
humanos ocorridas durante o período ditatorial brasileiro, o Relatório 
da Comissão Nacional da Verdade (BRASIL, 2014) destaca: as prisões 
ilegais e abusivas, a tortura e mortes consequentes, as violências sexuais, 
violências de gênero e violências contra crianças e adolescentes cometidas, 
as execuções e as ocultações de cadáveres e desaparecimentos forçados. 
A análise do relatório destacou as violações como práticas largamente 
aplicada contra a população, essas violações foram então tratadas como 
crime contra a humanidade (idem, ibidem). A aliança, portanto, da 
suspensão e alteração das leis vigentes, junto do poder que o Estado passa 
a exercer sobre os corpos, discorrem exatamente sobre a suspensão da 
própria vida, a “mera vida”. “Pois o homem não se reduz à mera vida do 
homem, tampouco à mera vida nele mesmo, nem à de quaisquer de seus 
outros estados e qualidades, sim, nem sequer à singularidade de sua 
pessoa física” (BENJAMIN, 2011, p. 154)5. 

Este foi, inclusive, um modelo governamental característico de países 

5  No texto entregue à banca de defesa eu havia empregado o conceito “vida nua” de 
Agamben (2004), no entanto me foi indicado apresentar o conceito em que o autor se 
baseia, o de “mera vida” de Benjamin (2011). “Existe uma incontestável semelhança entre os 
argumentos de Agamben a respeito da “vida nua” e as análises de Benjamin sobre a “mera 
vida”. Contudo, o pano de fundo conceitual e os desdobramentos do debate são outros” 
(BARBOSA, 2013).
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da América do Sul entre as décadas de 1970 e 1980, e estabelecidos 
sob o apoio e influência do governo dos Estados Unidos da América6 
na conjuntura da Guerra Fria (1941-1991). O temor de que o Brasil se 
alinharia ao comunismo e influenciaria outros países da América Latina, 
contrariando assim os interesses capitalistas dos EUA, embasaram os 
movimentos pró-golpe. Classificados como Top Secret (durante 46 anos) 
os arquivos estadunidenses que comprovam o apoio, financiamento e 
treinamento de oficiais brasileiros por agentes da CIA foram recentemente 
abertos, como demonstra o primeiro documentário a ter acesso ao recém-
aberto arquivo, O Dia que durou 21 anos, do diretor Camilo Tavares 
(2012).

Conexões internacionais entre os Estados militarizados do eixo sul-
americano – Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai – foram 
pactuadas através de vários acordos multinacionais velados, um dos 
atualmente mais conhecido foi denominado de Operação Condor 
(BRASIL, 2014, Cap. 6, p.2). Sob o oferecimento de tecnologia, sistemas 
de operação, e treinamento proporcionado pela CIA dos EUA, cuja ajuda 
foi imprescindível para o sistema repressivo transnacional do bloco do 
cone sul. “Sem a ajuda dos Estados Unidos, nenhum país da região teria 
tido condições para organizar e operar sozinho o avançado sistema de 
comunicações montado para a Operação Condor” (BRASIL, idem).

Sobre o modelo econômico adotado durante a gestão de exceção, 
Mercadante (1990) apresenta a reflexão de que o nacional 
desenvolvimentismo das políticas de Estado foi de “de uma certa forma” 
mantido pelos governos militares. Iniciado no governo Vargas, em seu 
segundo mandato como presidente (1950-1954), e principalmente sob 
influência do pensamento da Comissão Econômica para a América Latina-
CEPAL (órgão da ONU criado em 1949), o nacional desenvolvimentismo 
pretendia alavancar economias periféricas a partir da defesa da 
“substituição de importações” dos países, via o fortalecimento de sua 
industrialização, com prioridade para a produção voltada ao mercado 

6  Para mais detalhes do grau de incentivo e cooperação do governo dos EUA 
nas ditaduras militares no Brasil e América Latina ver o subitem 3.1. A Influência 
dos EUA sobre as Forças Armadas da América Latina, Relatório Comissão 
Nacional da Verdade, Cap. 6, p.6.
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interno. O Estado era incumbido de exercer um papel fundamental: 
“investir no setor produtivo, na produção de insumos, na constituição da 
infraestrutura básica, na centralização do esquema de financiamento e 
na articulação dos pacotes de investimentos” (MERCADANTE, 1990, p.4). 
Para o autor, a ditadura militar apenas alterou parte da configuração deste 
modelo econômico, com a conformação do binômio de “segurança nacional 
e desenvolvimento”. 

Contudo se faz impossível deixar de destacar que grande parte das 
transformações econômicas que ocorriam no Brasil foram resultado 
da intensificação do caráter transnacional ou global das economias 
capitalistas. Ou seja, justamente as questões econômicas devem ser 
compreendidas através da lógica de trocas econômicas entre países, e, 
portanto, do sistema capitalista como um todo, mundial. Mas recordando 
sempre o esforço que os EUA infligiram na manutenção de sua 
centralidade de poder entre o bloco de países capitalistas durante a Guerra 
Fria (1941-1991).

Eric Hobsbawm tratou dos abalos produzidos pelo sistema econômico 
capitalista no período, e os descreveu como As Décadas de Crise – a 
história de um mundo que perde suas referências e que recai em grandes 
instabilidades (HOBSBAWM, 1995, p. 393). Em meio às desigualdades 
econômicas vivenciadas nos países – desigualdades econômicas da 
população interna – e entre países – o fato de que desigualdades 
percentuais maiores aparecem nos países de economia periférica7 
–, Hobsbawm apresenta a tese de que a crise seria fruto da perda de 
coordenação nacional e internacional das políticas de governo: “As 
Décadas de Crise foram a era que os Estados nacionais perderam seus 
poderes econômicos” (HOBSBAWM, 1995, p.398). 

Corroboram com esta proposição os seguintes marcos: primeiramente, 
o decreto unilateral dos EUA de inconversibilidade do dólar em ouro 
em 1971, que significou a implantação da primeira moeda fiduciária 
da história desprovida de qualquer lastro, e a efetiva implantação do 

7  Ou seja, há, nos países periféricos, maior concentração de renda. Para fazer 
tal afirmação Hobsbawm se utilizou do Coeficiente Gini, “uma medida adequada 
de desigualdade, mede a desigualdade numa escala de 0,0 – igual distribuição 
de renda 0 a 1,0 – desigualdade máxima” (HOBSBAWM, 1995, p.397). 



padrão dólar flexível mundial; as Crises do Petróleo de 1973 e de 1979, 
quando a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), a 
partir da decisão de estabelecer maior controle sobre o preço do produto, 
comandou o aumento do preço do barril e a redução de sua produção; e 
em uma segunda etapa, ao final de 1979, “uma nova e decisiva guinada na 
política monetária americana como  o  choque  dos  juros  de  Paul  Volcker” 
(SERRANO, 2002), quando as  taxas  de  juros  ultrapassaram todos os  
níveis  históricos “e são acompanhadas por uma onda de inovações e 
desregulações financeiras que, desde então, vem se espalhando por todo o 
mundo” (idem, ibidem); e finalmente a terceira etapa com o Crash da Bolsa 
americana em 1987, causando forte recessão econômica nos EUA e mundo; 
e a grande crise de câmbio internacional em 19928.

8  Necessário dizer que, como um evento consti tuti vo da própria lógica do sistema capitalista, 
inúmeras outras grandes crises no sistema aconteceram depois desta crise de câmbio do 
início dos anos 90 (nosso período de análise). Como exemplo disso, indico o colapso do 
mercado fi nanceiro em 2008, a parti r do marco da declaração de falência do gigante banco de 
investi mentos, Lehman Brothers, que traduz com mais clareza a crise do mercado imobiliário 
no auge do capitalismo fi nanceiro. Ver Dardot e Laval (2013).
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38

O Brasil, entre 1968 e 1973, sob governo militar, vivenciou um efeito de 
acelerado crescimento econômico denominado de “milagre econômico”. 
Não sem um custo: o país que chegou a crescer 14% no ano exigiu uma 
montanha de recursos para efetivar seu modelo de desenvolvimento 
nacionalista9. A dívida externa, que em 1964 (primeiro ano da ditadura) 
era de US$ 3,4 bilhões, vai a US$ 49 bilhões em 1979. O cenário positivo do, 
até então, destemido regime militar se altera ainda ao final do ano de 1973, 
mesmo ano da primeira Crise mundial do Petróleo, com estabilização e 
posterior queda do – aparentemente vívido – crescimento econômico. 

entremeio à democracia.

Paralelamente ao flagrante endividamento brasileiro, no ano de 1978, 
uma grande instabilidade política ocorre dentro do governo ditatorial. A 
escolha do general Figueiredo para presidente para sucessão do General 
Geisel não era consensual dentro do círculo militar dominante, pois sua 
escolha efetivava o projeto de abertura lenta e gradual do regime10. É 
também neste mesmo ano de 1978 que eclode a primeira grande greve 
operária após anos de dura repressão, o que dá início ao marco do período 
do Entremeio à democracia. Enquanto sujeitos do dever político, os 
trabalhadores rompem a aparente pacificidade do setor fabril durante o 
governo ditatorial. 

[A greve] Eclodiu em São Paulo no estratégico setor metalúrgico 
e, nos anos seguintes, iria se repetir abarcando outras categorias 
operárias e do setor terciário, numa onda crescente que envolveu as 
principais cidades brasileiras. Não só estas greves, mas antes e depois 
delas, também os movimentos urbanos, ao saírem às ruas a fim de 
reivindicar melhorias para seus bairros, se colocavam imediatamente 
numa situação de desobediência civil face ao aparato legal: Por 
serem estas manifestações proibidas e, geralmente, reprimidas, elas 
representavam uma contestação e deslegitimação à ordem instituída 
(KOWARICK, 1987, p.11).

9 Seu modelo específico de desenvolvimento nacional – acompanhado de discursos ufanistas 
e um clima de patriotada que mal escondiam a função estrutural que exercia o capital 
internacional no “tripé econômico” (seja por meio de empréstimos seja pela instalação de 
subsidiárias de grandes indústrias multinacionais)

10  O presidente ditador Ernesto Geisel, considerado moderado pelos militares “linha-dura”, 
é celebre pelo discurso de abertura do regime em um processo “lento, gradual e seguro”.
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O caráter destas grandes mobilizações – enraizadas primeiramente 
entre os trabalhadores no ABC Paulista, e depois amplificadas pelo país – 
carregava um evidente tom contestatório à ordem política vigente. Apesar 
dessas movimentações não serem as responsáveis imediatas pela queda 
derradeira do governo ditatorial,11 foram, ao menos, grandes propagadoras 
da insatisfação popular e tiveram grande impacto no contexto político da 
época. 

Em 1981, o país viveu verdadeiramente seu primeiro ano de recessão. Paul 
Volcker, presidente do Banco Central americano, o Federal Reserve, elevou 
os juros americanos de 10,87% (em setembro de 1980), para 19,10% 
(em junho de 1981),12 afetando brutamente o fluxo mundial de recursos. 
O Brasil sofreu o impacto do choque nos juros. Os reflexos imediatos 
passíveis de serem apontados foram: a desaceleração do crescimento, a 
ampliação das tensões inflacionárias e o agravamento da crise cambial. 
Se em 1981 a dívida externa brasileira líquida respondia ao valor de US$ 
64,4 bilhões, já ao final de 1982 chega à quantia de US$ 79,4 bilhões13 
líquidos (SAFATLE, 2012), e com US$ 13 bilhões vencendo em até um 
ano (INFOGRÁFICO, 2014). Incapacitado de pagar suas dívidas, o Brasil 
entra em moratória e, em 22 de novembro de 1982, anuncia formalmente 
a decisão de recorrer ao Fundo Monetário Internacional (FMI). Em 
dezembro do mesmo ano, o empréstimo é assinado pelo presidente do 
Banco Central do Brasil Carlos Langoni, pelo ministro da Fazenda Ernani 
Galvêas e pelo secretário de Planejamento da Presidência Delfim Netto.14

Devemos atentar para o formato que os Estados nacionais (não só o Brasil) 
passam a adotar então para superar as crises: aliança dos Estados com as 
organizações econômicas mundiais, sob a estreita cumplicidade de atores 
privados, desembocando em uma suspensão calculada da ação do Estado. 

11  Mesmo porque muitas das manifestações e greves não defendiam propostas abertamente 
contra o regime Militar, eram antes propostas que questionavam condições de subsistência, 
de trabalho e de jornada. Ver KOWARICK, 1987. 

12  INFOGRÁFICO, 2014, http://oglobo.globo.com/infograficos/divida-crise/.

13  Ver Figura 1 – “Crescimento da dívida externa brasileira” no Anexo.

14  Para melhores detalhamentos sobre a crise financeira de 1982, ver Safatle (2012). O 
artigo intitulado “A mãe de todas as crises do Brasil”, contou com o extenso depoimento de 
Ernani Galvêas, que era o ministro da Fazenda a época. O artigo pertence à reportagem “O dia 
que o Brasil quebrou” e venceu o prêmio Esso de Informação Econômica. 
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Essas medidas, que são tomadas a partir do final dos anos 1970, forjam 
as novas regras do sistema capitalista, como um capitalismo financeiro 
mundializado (DARDOT; LAVAL, 2013, p. 18).15 

O cenário econômico e político brasileiro então convergiu para caixa e 
reservas quase zeradas no governo Figueiredo, um evidente rompimento 
entre o setor privado e a tecnocracia brasileiras, e ainda o ressurgimento 
dos movimentos de massa ocupando as ruas. O exemplo mais emblemático 
desta forte mobilização popular foi a campanha das “Diretas Já” que 
chegou a reunir, em 25 de janeiro de 1984, um milhão de pessoas na Praça 
da Sé em São Paulo, num comício em que se exigiam eleições diretas para a 
Presidência da República.

Então, já sob este antagônico cenário de crise econômica e de intensas 
mobilizações sociais de oposição, os alicerces do regime militar foram 
corroídos e as divisões internas ao governo levam à negociação sobre o 
fim da ditadura o fim da ditadura. Em abril de 1984, o deputado Dante 
de Oliveira, do estado do Mato Grosso, apresentou um projeto de emenda 
constitucional que buscava definir a escolha do presidente da República 
pelo voto direto. Entretanto, um pacto conservador foi delineado, e a 
emenda foi rejeitada na Câmara em 25 de abril, com uma diferença de 22 
votos, levando ao colégio eleitoral a eleição do primeiro presidente civil da 
nova democracia, em 15 de janeiro de 1985. Contudo, algumas mudanças 
já instituídas por lei em 1979 – como a reinauguração do sistema 
pluripartidário no país – foram adotadas nesta eleição. Com essa mudança 
no processo eleitoral, o antigo Partido ARENA altera sua legenda para 
Partido Democrático Social – PDS, o Movimento Democrático Brasileiro–
MDB, acrescenta “Partido” ao nome, e outros antigos e novos partidos 
entram no cenário.

Coube novamente ao Colégio Eleitoral definir o escrutínio 
presidencial. Naquele momento, o Colégio Eleitoral contava com 
686 membros – 356 do Partido Democrático Social – PDS e 330 
dos partidos de oposição, entre os quais o Partido do Movimento 
Democrático Brasileiro [PMDB], o Partido Democrático Trabalhista 
[PDT], o Partido Trabalhista Brasileiro [PTB] e o Partido dos 
Trabalhadores [PT] (TSE, 2014).

15  Ciente de que o reflexo deste novo modelo no Brasil se deu mais vigorosamente nos anos 
90, este tópico será retomado no próximo Subcapítulo. 
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O candidato indicado pelo PDS e apoiado pelo regime ditatorial, Paulo 
Maluf, disputou com o candidato do PMDB, Tancredo Neves, o título de 
primeiro presidente civil da Nova República. Graças a uma divergência 
interna do PDS a respeito da indicação de Maluf –- e o consecutivo racha 
no partido, que levou à criação da Frente Liberal16 como opositora – a 
chamada Aliança Democrática, composta por todos os outros partidos 
e votos de oposição, venceu as eleições no colégio eleitoral. Entre os 
congressistas presentes, 480 votaram em Tancredo, 180 em Maluf e 17 se 
abstiveram.

Na véspera da posse do cargo de presidente da República, no dia 14 
de março de 1985, Tancredo Neves foi internado em estado grave de 
saúde. Seu vice, José Sarney, da Frente Liberal, assumiu então o cargo 
interinamente. Contudo, no dia 21 de abril de 1985, Tancredo faleceu em 
São Paulo devido a complicações do pós-operatório.

Já como presidente, Sarney instaurou o Plano Cruzado e decretou 
moratória unilateral da dívida brasileira, em fevereiro de 1987. A 
negociação da dívida, que vinha ocorrendo com os credores desde 1986, é 
interrompida. A equipe do Ministério da Fazenda ainda chegou a formular 
o Plano Cruzado, o Plano Bresser, e o Plano Verão. No fim deste governo 
“[...] a inflação, medida pelo IGP-DI, acumulava variação de 1.783%, 
jogando o déficit nominal consolidado do setor público para 83,1% do PIB. 
Foram tempos caóticos” (SAFATLE, 2012).

Frente a este cenário financeiro instaurado no Brasil, a Nova República 
foi símbolo do abandono dos frágeis compromissos sociais e dos poucos 
avanços trabalhistas que haviam sido conquistados no período nacional-
desenvolvimentista, que no nosso caso começou a ser instaurado nos anos 
de 1930, pelo Governo de Getúlio Vargas.

O neoliberalismo adotado timidamente pelos governos militares nos 
anos 1964-85 e ostensiva e intensamente pelos governos desde 1985 
tem provocado toda uma ampla e profunda alteração das relações 
entre o Estado e a Sociedade civil, provocando evidentes dissociações. 
Antes, quando predominava o projeto de ‘capitalismo nacional’, 
havia-se desenvolvido um certo metabolismo entre a Sociedade e o 

16  Futuro Partido da Frente Liberal–PFL (entre 1985 e 2007), refundado em 2007 como 
Democratas–DEM.
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Estado. Depois, aos poucos, à medida que predomina o projeto de 
‘capitalismo transnacional’, desenvolve-se uma crescente dissociação 
entre Estado e Sociedade, rompendo-se o metabolismo que se havia 
criado nas décadas anteriores (IANNI, 2004, p.53).

Lembrando a hipótese de Hobsbawm apresentada anteriormente – em que 
o desenvolvimento do capitalismo de mercado transnacional resultou na 
diminuição do poder econômico dos Estados Nacionais – a contribuição de 
Octávio Ianni neste debate aponta para um desdobramento social da perda 
de poder econômico, efeito do distanciamento entre Estado e sociedade. 
O decurso conflitivo desta relação de distanciamento foi amplamente 
noticiado e, no caso brasileiro, determina a própria dialética político-
econômica.

Na proposta de apresentar um fio condutor entre a adversidade do 
panorama econômico nacional da década de 1980 – dentro do qual o 
Brasil aparece em 1987 com uma dívida externa que já superava a casa 
de US$ 100 bilhões17 – e a forte discussão participativa societária, temos 
como substrato o processo Constituinte de 1986 a 1988. Como indica 
Safatle (2012) “A Constituição de 1988 (...) tinha como principal direção o 
resgate da dívida social que o país acumulava ao longo de sua história”.18 
Outro resultado desta “dialética da crise” é a percepção de que existe uma 
retomada da disputa histórica pelos anos 1980. Tendo isto em vista, tanto 
Bonduki (2014), quanto Maringoni (2012) e Oliveira (2007) teceram 
ideias correlatas, principalmente no que diz respeito aos desdobramentos 
dos processos participativos e democráticos que veremos nos próximos 
tópicos desta dissertação:

Se olharmos no detalhe, as interpretações sobre “perdidos” ou 
“ganhos” não são tão opostas como parecem. A própria derrocada 
econômica gerou uma inquietação social de tal ordem que não pode 
mais ser contida pelo feroz dispositivo repressivo da ditadura. É 
possível dizer que as avaliações fazem parte da dialética da crise 
(MARANGONI, 2012).

Francisco de Oliveira sugere uma definição para os anos compreendidos 
entre 1964 e 1990, que formariam uma “Era de Invenções”. Em sua 

17  INFOGRÁFICO, 2014, ver em: http://oglobo.globo.com/infograficos/divida-crise/.

18  Este é um ponto de inflexão que será detalhado no próximo subitem.
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definição tais “invenções” corresponderiam a inovações políticas dentro de 
um cenário de precária liberdade: 

A Nova República institucionalizou a redemocratização após a queda 
da ditadura sob a forma de uma transição feita ainda “por cima”, 
prussianamente, pois o controle da redemocratização ficou mezzo 
a mezzo entre o partido de oposição à ditadura, agora Partido do 
Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), e os amplos “salvados 
no incêndio” no Partido da Frente Liberal (PFL), mas já fortemente 
temperado pelo surgimento do Partido dos Trabalhadores (PT) – 
provavelmente a maior invenção política da história brasileira do 
século XX depois do PCB, em 1922 –, cujas bases sociais e, para 
além, simbólicas se assentavam justamente no “novo sindicalismo” 
ou “sindicalismo autêntico”, até a constituição do Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) (OLIVEIRA, 2007, p 22, grifos 
meus).

Esta importância que Oliveira (2007) dá à criação do Partido 
dos Trabalhadores em 1980 também é um precioso dado para o 
desenvolvimento argumentativo da dissertação. Pois foi através das greves 
sindicais no ABC – já apresentadas como as primeiras greves civis em 
período ditatorial (a partir de 1978) – que se formou politicamente os 
operários que criaram o partido. As contradições do período são as marcas 
do Entremeio à Democracia, que pode, portanto, ser traduzido como um 
tempo histórico de disputas para a construção do sistema democrático. 
O que esta pesquisa pretende acrescentar com o desenvolvimento deste 
subitem é um olhar também crítico aos processos que buscavam a 
participação civil direta, como eles se deram, quem eram os proponentes, 
quais metodologias apresentaram, e houveram resultados positivos no 
âmbito legislativo? Para tanto, a sequência dos tópicos a serem analisados 
será: o processo da Constituinte; o Movimento Nacional por Reforma 
Urbana; e o que efetivamente se consolida como pauta de reforma urbana 
na Constituição Federal de 1988 – dando principalmente enfoque à 
temática das políticas urbanas e de transporte.

Processo Constituinte e Emendas Parlamentares.

Uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva teria a virtude de acelerar 
os ritmos da transformação, encolhendo as distâncias existentes entre o 
Estado e a Nação. Todavia, esse caminho foi cortado tortuosamente pelos 
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donos do poder, movidos pela ideia de que ‘segurando as pontas’ podem 
‘controlar o processo histórico’. 
Florestan Fernandes, deputado Federal Constituinte pelo Partido dos 
Trabalhadores (PT) no período de 1987 a 199019

É um parlamento de costas para o passado este que se inaugura 
hoje para decidir o destino Constitucional do país. Temos nele 
uma vigorosa bancada de grupos sociais emergentes, o que lhe 
confere nova legitimidade na representação do povo brasileiro. 
Estes meses demonstraram que o Brasil não cabe mais nos limites 
históricos que os exploradores de sempre querem impor. Nosso povo 
cresceu, assumiu o seu destino, juntou-se em multidões, reclamou a 
restauração democrática, a justiça e a dignidade do Estado. 
Ulysses Guimarães, presidente da ANC no pronunciamento de 
abertura dos trabalhos da Assembleia20

O conceito de “processo constituinte” que aqui será apresentado (1986 a 
1988) está ligado a uma proposta interpretativa do sociólogo e deputado 
da constituinte Florestan Fernandes (1988). Ele não diz respeito apenas 
à efetivação empírica dos trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte 
(1987 a 1988) – e à premissa de escrever uma nova Carta Magna –, mas 
antes à construção das forças políticas que se estabeleceram a partir das 
eleições no Congresso Nacional, das conexões dos movimentos populares 
com os parlamentares, do jogo político das empresas de comunicações 
e de outras empresas privadas na execução de lobbies favoráveis a suas 
atividades. 

Um exemplo claro da importância do processo como um todo foi uma 
decisão política tomada pelos parlamentares responsáveis pela transição. 
Segundo esta decisão, a Assembleia Nacional Constituinte–ANC não seria 
exclusivamente um foro para a elaboração da nova Constituição, que 
seria dissolvido logo após sua promulgação. Deste modo, o Congresso 
teria poderes constituintes até a promulgação da Carta, mas prosseguiria 
posteriormente exercendo funções constitucionais como Parlamento. Com 
a adoção deste modelo, os senadores que haviam sido eleitos em 1982 

19  FERNANDES, 1989.

20  SAMPAIO, 2011.
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(ainda no contexto do regime ditatorial)21 também se tornaram integrantes 
automáticos da ANC, junto aos senadores eleitos pelo voto direto em 1986. 
Esta porosidade demonstrava uma escusa continuidade entre a abertura 
democrática e o regime ditatorial: a ANC contou com uma maioria de 55% 
dos parlamentares eleitos pelo autoritário sistema eleitoral anterior. 

Partidos de posições distintas – como o PSD, o PT, e parte dos 
peemedebistas – se posicionaram pela Constituinte exclusiva, 
mas foram voto vencido. A Assembleia foi integrada por 559 
parlamentares (487 deputados e 72 senadores), com renovação de 
45% em relação à composição do Congresso na legislatura anterior 
(SAMPAIO, 2011).

Esta decisão por si só teve o poder de apresentar por mimese todo o 
projeto militar de “distensão lenta, segura e gradual”, que o General 
Ernesto Geisel já apresentava em 1974 quando assumiu a presidência. 
Novamente se assegura no centro do poder as mesmas forças 
conservadoras aliadas da ditadura, sendo representantes oficiais agora da 
Assembleia Nacional Constituinte e responsáveis pela “transição”.

Mesmo com a fragilidade deste processo de transição rumo à democracia, 
a instituição da ANC representou uma momentânea “unidade” da 
sociedade civil, que se construiu em torno do reestabelecimento do Estado 
de Direito e das instituições democráticas (DAGNINO, 2004). Parte da 
sociedade civil organizada em atuantes movimentos sociais, federações 
de sindicatos, ONGs, associações profissionais e acadêmicas construiu 
mecanismos participativos junto à ANC.22   Assim, o processo de elaboração 
da Constituição brasileira de 1988 como carta magna legisladora contou 
com um inventivo processo democrático. Esta atuação conjunta da 
sociedade civil inspirou grandes mobilizações sociais, tanto nas cidades de 
origem dos manifestantes, quando em carreatas conjuntas ou comícios em 
frente ao Plenário do Congresso Nacional em Brasília.

21  E sob as regras do sistema eleitoral ditatorial, como o bipartidarismo da ARENA (partido 
da situação) versus o MDB (partido da oposição moderada), lembrando que as propostas do 
partido de oposição ainda eram controladas e limitadas pela legislação ditatorial.

22  Maricato (2007) afirma que boa parte destes grupos civis associativos ainda são atuantes 
no presente. Muitos deles participam do Fórum de Reforma Urbana, contabilizando muitas 
conquistas ao longo de quase 27 anos. Mais detalhes nos próximos subitens da dissertação.
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O grande salto qualitativo para a participação popular, fruto do 
trabalho dos comitês, Plenários e movimentos, apareceu em 
março de 1987, quando o regimento interno da Constituinte abriu 
a possibilidade, através do mecanismo da “iniciativa popular” 
legislativa (já existente em outros países), da elaboração e defesa de 
emendas populares ao projeto da Constituição (SILVA, 1991, p.5).

É possível verificar uma contradição neste mecanismo da “iniciativa 
popular legislativa”: de um lado, as emendas populares congregaram uma 
luta popular, encabeçada por movimentos sociais, por maior participação 
no processo de redemocratização; de outro, garantiram a manutenção 
pelo Estado do controle do processo, através da institucionalização de 
parte dessas ações participativas. No regimento da ANC constavam três 
formas de participação: via entidades e associações, através de audiências 

 

Figura 01. Ato público para a entrega das Emendas Populares. 
Fonte: Memorial da Democracia, Instituto Lula.
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públicas, como encaminhamento de sugestões e ainda sob o título de 
emendas populares.23 

É relevante apontar que as emendas populares exerceram forte influência 
sobre a dinâmica político-legislativa ao utilizar instrumentos de 
democracia direta para o trabalho de elaboração da nova Constituição, 
resultando assim em um marco na política representativa do Brasil.

A percepção, por parte dos ativistas, de que a possibilidade 
de interferência direta no processo legislativo abria novas 
perspectivas na Estrutura de Oportunidades Políticas fez com que 
eles priorizassem os mecanismos conquistados. Isto balizou as 
mobilizações e minimizou os conflitos em relação àquela disputa 
de estratégia. A defesa e a incorporação desta institucionalização 
da interação junto à esfera político-legislativa significou, 
consequentemente, uma legitimação (apesar de todas as polêmicas 
sobre a exclusividade e a soberania que envolveram a convocação 
e instauração da ANC) daquele processo institucional. Em suma, os 
movimentos populares aceitaram as “regras do jogo” e procuraram 
desenvolver estratégias para maximizar a sua influência sobre 
os deputados e aproveitar o seu poder de interferência direta no 
processo constituinte (BRANDÃO, 2011, p. 151-152).

Dentro das formas consideradas “regras do jogo”, as emendas populares 
se destacaram. Foram um mecanismo político, de iniciativa popular, 
vivamente defendido pelos Movimentos Sociais e parlamentares “de 
esquerda” e “moderados”, que efetivamente se somou ao Regimento 
Interno da Assembleia Nacional Constituinte em 1987. Para que cada 
proposta de emenda fosse aceita para votação na casa, ela precisaria ter a 
assinatura de no mínimo 30.000 eleitores brasileiros, em lista organizada 
por no mínimo 3 entidades associativas legalmente constituídas.

Ainda segundo Brandão (2011), apesar das limitações de tempo de 
entrega das propostas já assinadas, recursos e estruturas tanto das 
entidades associativas quanto da mobilização popular, “o saldo final 
foi impressionante: 228 entidades diferentes apresentaram 122 
emendas populares que angariaram um total de 12.277.423 assinaturas. 
Considerando que cada eleitor pode subscrever até três emendas, entre 

23  Informação do Centro de Estudos e Acompanhamento da Constituinte, “Todos Somos 
Constituintes”, nº3, 1988.
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6% e 18% dos eleitores da época assinaram alguma emenda” (2011, p.70). 
Nem todas as emendas populares foram aprovadas na ANC, contudo, a 
ampla discussão entre movimentos e sociedade – para que se colhessem 
as assinaturas e para garantir o apoio de parlamentares para a própria 
aprovação do dispositivo – significou, de fato, uma grande novidade no 
processo democrático.  

No entanto, o dia a dia dos trabalhos legislativos demonstrou o 
peso do processo de transição democrática que havia ocorrido. As 
forças conservadoras aliadas da ditadura que se postaram no regime 
democrático, compondo tanto o poder executivo quanto parte do 
poder legislativo, contribuíram para o fracasso do grande projeto 
social e reformador aclamado por uma sociedade que acabava de se 
redemocratizar (FAGNANI, 1997, p.232). 

Há ainda interpretações de que a sociedade brasileira jamais se 
democratizou. Chauí (2006), por exemplo, considera que o Estado e 
algumas de suas instituições se democratizaram apenas parcialmente. 
Durante o período de transição democrática, a disputa em torno do papel 
do Estado era travada dentro das esferas do Congresso e do Governo, 
enquanto isso muitos direitos deixaram de ser priorizados. Destinaram-
se parcos recursos públicos para a execução das políticas sociais – a 
justificativa apresentada pelas instâncias governamentais foi a conjuntura 
econômica vivida à época. Fagnani (1997) também relata diversos 
descumprimentos legais por parte do Executivo federal, principalmente 
durante o processamento da legislação constitucional complementar:

O arsenal de manobras empregadas para esse fim contempla o 
descumprimento das regras constitucionais, o veto integral a 
projetos de lei aprovados pelo Congresso, a desconsideração dos 
prazos constitucionalmente estabelecidos para o encaminhamento 
dos projetos de legislação complementar de responsabilidade 
do Executivo, a interpretação espúria dos dispositivos legais e a 
descaracterização das propostas, pelo veto parcial, a dispositivos 
essenciais. Concomitantemente, o governo formulava uma nova 
agenda de reformas constitucionais (FAGNANI, 1997, p. 225).

Diferentemente do grande saldo positivo apresentado por parte da 
historiografia brasileira, como algumas publicações oficiais do Governo 
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Federal,24 Fagnani apresenta um desfecho diferente, apontando que 
toda a mobilização pública para a construção coletiva da legislação por 
direitos sociais e da cidade sofreu intensas alterações conservadoras 
pelos parlamentares. Partindo do estudo de Fagnani, entendemos que 
ainda que portadora de grande capacidade mobilizadora, as forças 
extragovernamentais desta sociedade não conseguiram sustentar sozinha 
– sem o apoio majoritário do poder legislativo – uma agenda política de 
esquerda no âmbito da política federal. 

Já o trabalho de Dagnino (2004) expande o diagnóstico colocado por 
Fagnani (1997). Ao analisar o mesmo período de transição democrática 
pós-ditadura, a autora relata:

[...] o que parecia ser um processo linear e ascendente na direção 
do avanço democrático [...] é a revelação prática e contundente de 
que este processo enfrenta contradições, limites, dilemas, de que ele 
tem um ritmo desigual, que seu avanço, nas várias dimensões que 
o compõem, é heterogêneo e acidentado, parece nos fazer esquecer 
que a disputa política é ingrediente intrinsecamente constitutivo da 
construção e do aprofundamento da democracia (DAGNINO, 2004, p. 
139). 

A análise traz uma dimensão plural, considerando que as disputas 
democráticas não são lineares, e trazem a dissidência no seu âmago. 
Esse projeto democrático é o locus do dissenso: nele existe a confluência 
perversa entre, de um lado, o projeto neoliberal que repercute no Brasil e 
nos países da América do Sul no decurso das últimas décadas e, de outro, 
segundo Dagnino, “um projeto democratizante, participativo, que emerge 
a partir das crises dos regimes autoritários e dos diferentes esforços 
nacionais de aprofundamento democrático” (2004, p. 140).

Como arremate temos ainda Francisco de Oliveira nos apontando sua 
reflexão sobre o momento de formulação da redemocratização: 

A Nova República já foi pensada como uma ruptura, mas bem 
observada, ela é a consequência da sociabilidade e do campo de forças 
longamente gestado desde o golpe militar de 1964, passando pela 
intensa transformação produtiva e da estrutura social e das novas 
formas de representação social e política (2007, p. 22). 

24  Baseamos esta consideração nas seguintes publicações que foram lidas e 
mapeadas: BRASIL, 2005 e BRASIL, 2010.
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O efeito deste movimento por maior participação democrática, gestado 
pela sociedade civil, não causou reflexos unicamente positivos: a equação 
é muito mais complexa. Ele nos lembra o efeito de uma “roda da fortuna”,25 
em que a composição da roda é segmentada por um espectro de cores. 
As cores primárias, bem como suas combinações, representariam a 
própria sociedade brasileira e suas clivagens. O efeito do “giro” designa o 
momento de transição de poder, repousando sob a seta a força política – 
ou tonalidade/estamento – que adquire notoriedade, e que, desta forma, 
vence uma contenda pontual. A propulsão física, na maioria das vezes, é 
realizada por forças internas à sociedade brasileira26: no caso da transição 
política do governo militar para a democracia, ocorreu de a roda começar 
a “balançar” – com a crise econômica e as dissidências internas dos grupos 
militares –, e então parte significativa da população passou a “girar o disco 
todo” por mais democracia e direitos. 

25  O tema da Roda da Fortuna se originou na Antiguidade greco-romana provavelmente 
a partir da fusão de duas deusas: Fors e Fortuna. Já na Idade Média, a Roda da Fortuna 
representou, conjuntamente, a Roda da Vida e a Roda do Acaso, simbolizando as constantes 
mudanças, positivas ou negativas. Fonte: Revista Roda da Fortuna – revista acadêmica da área 
de história antiga e medieval (http://www.revistarodadafortuna.com/#!quem-somos/ciaz)

26  Podendo por vezes ser conjugada com movimentos externos, como a crise econômica 
mundial. De todo modo, sempre articulada e rearticulada sob motivos e pretextos internos ao 
Brasil, e por atores brasileiros. Ver Dagnino, 2004, p. 148.  

 

Figura 02. Notícia na imprensa sobre os decretos que o presidente Sarney sancionou antes da 
promulgação da Constituição. Fonte: Jornal O Globo, p. 10, 05 de outubro de 1998.
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Do outro lado, a saída do regime autoritário do poder não foi realizada 
por meio da eliminação dos políticos ligados ao círculo militar no poder 
– ou ainda da elite política e econômica que se beneficiou destes 21 anos 
dos militares no poder –, ao contrário do que ocorrera com parte do 
movimento de esquerda no Brasil, eliminado via “desaparecimento” ou 
“suicídio”.27 

Todos os atores políticos ligado ao poder neste período passaram a 
agenciar sua interpretação do que seria viver em um país com regime 
democrático, alguns entendendo que o processo significaria mais direitos 
sociais e outros que significaria mais acesso às oportunidades econômicas 
– disputando, muitas vezes, visões opostas sobre esse ambiente 
circunscrito que é sociedade brasileira. A analogia com a “roda da fortuna” 
se detém em expor a constante “rotação da roda”, via articulações e 
disputas endógenas das forças de interesse e de seus atores no processo 
histórico. 

movimento nacional pela reforma urbana.

O tema da Reforma Urbana chegou a ser debatido no início dos anos 
1960, pelo então presidente João Goulart, quando formulou as propostas 
das “Reformas de Base” e a necessidade da revisão da questão fundiária 
brasileira; bem como por um conjunto importante de arquitetos brasileiros 
na realização do Seminário de Habitação e Reforma Urbana (SHRU) no ano 
de 1963, promovido pelo Instituto de Arquitetos do Brasil sob o apoio do 
governo federal (BONDUKI; KOURY, 2010).28  Como foi exatamente contra 
as propostas sociais avançadas como esta que o golpe militar irrompeu em 
1964, essas pautas foram desde então abafadas. 

27  O Relatório da Comissão Nacional da Verdade (CNV) finalizado em 2014, apresentou o 
número de 434 mortos e desaparecidos políticos no Brasil e no exterior de 18 de setembro 
de 1946 a 5 de outubro de 1988. A cada um destes nomes a CNV procurou apresentar 
esclarecimentos e as circunstâncias das graves violações de direitos humanos praticadas. 
“Os perfis apresentam, muitas vezes, as falsas versões oficiais divulgadas à época e suas 
incongruências, bem como os resultados das investigações realizadas nas últimas décadas. 
Em cumprimento à Lei no 12.528/2011, que criou a CNV, sempre que possível, foram 
determinados em cada caso, estruturas, locais, instituições e autoria” (BRASIL, 2014).

28  Através do Instituto de Pensões e Aposentadoria dos Servidores do Estado (IPASE).



52

A retomada do tema na sociedade brasileira se deu a partir de uma série de 
organizações da sociedade civil, movimentos, entidades de profissionais, 
sociedades amigos de bairro, comunidades eclesiais de base, organizações 
não-governamentais de assessoria a movimentos sociais, e sindicatos que, 
já nas décadas de 1970 e 1980, chegaram a lidar com a problemática das 
cidades, do grande aumento demográfico urbano, e da “periferização”.

As reivindicações eram apresentadas como direitos, com o objetivo 
de reverter as desigualdades sociais com base em uma nova ética 
social, que trazia como dimensão importante a politização da questão 
urbana, compreendida como elemento fundamental para o processo 
de democratização da sociedade brasileira (SAULE JR; UZZO, 2010, 
p.259).

Primeiramente constituído como Movimento Popular pela Reforma 
Urbana, em 1985, e depois como Movimento Nacional pela Reforma 
Urbana, o movimento foi um grupo heterogêneo que, durante o processo 
da Constituinte, promoveu a articulação do cenário de participação 
popular por todo o Brasil em torno das pautas de política urbana. A 
composição do grupo expressa em parte o envolvimento e atuação no 
campo urbano: Federação Nacional dos Arquitetos, Federação Nacional dos 
Engenheiros, Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional 
(FASE), Articulação Nacional do Solo Urbano (ANSUR), Movimento dos 
Favelados, Associação dos Mutuários, Instituto dos Arquitetos, Federação 
das Associações dos Moradores do Rio de Janeiro (FAMERJ), Pastorais, 
movimentos sociais de luta pela moradia, entre outros (SAULE JR; UZZO, 
2010). Muitos também são os profissionais envolvidos: advogados, juristas, 
arquitetos, engenheiros, geógrafos, sociólogos e assistentes sociais – todos 
compuseram olhares multifacetados para a análise da questão urbana. 
Silva (1991, p.28) valoriza este fator e indica que a forma de organização 
do Movimento, “articulando um conjunto complexo de entidades e 
movimentos, possibilitou um outro olhar e uma releitura do papel de 
técnicos e assessores junto aos movimentos e entidades populares”. 
Parte dos militantes do movimento também auxiliaram na criação dos 
novos partidos, assim que foi sancionada a Lei Orgânica de (1979) de 
reorganização partidária. Friso a importância que teve a intersecção 
de militantes entre o MNRU e o PT, pois será uma linha raciocínio no 
desenvolvimento dos capítulos posteriores da dissertação. 
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A interdisciplinaridade e a atuação mais próxima com a população 
representam o caráter inovador da metodologia de planejamento urbano 
do MNRU. Antes dessa experiência, houveram estudos interdisciplinares 
de análise para planejamento urbano no Brasil (um importante exemplo 
é o caso dos estudos de Lebret e a SAGMACS)29, no entanto, eles não 
ultrapassaram estruturas burocratizadas do Estado para a formulação 
e aprovação de propostas de forma isonômica com a população – o que 
sublinha a fragilidade do caráter orgânico das relações entre técnicos 
e população. É possível ainda apontar a importância das ideias de 
organicidade – entendida como o vínculo entre propostas formuladas pelo 
saber técnico e sua politização quando em contato com as demandas dos 
movimentos sociais – e de multidisciplinaridade para a apresentação de 
análises mais aprofundadas. Organicidade e multidisciplinaridade são 
as bases para as consistentes propostas que o Movimento executa. Tais 
propostas já haviam surgido em estudos históricos, como os de Lebret, 
mas, ao contrário destes, o estudo da Reforma Urbana de que estamos 
tratando foi proposto pela articulação entre entidades técnicas, sindicatos 
e, em sua maioria, pela população mobilizada. Não se tratam de estudos 
encomendados pelo poder público, mas de propostas civis, articuladas 
e redigidas por civis, cuja formulação como proposta de emenda 
constitucional alcançou o expressivo número de 150 mil assinaturas.

Outro apontamento relevante sobre esta metodologia de reflexão e ação 
do movimento é o grau de assimilação e influência sobre, a já referida30, 
formulação política do Partido dos Trabalhadores. O dado principal em 
que baseio esta reflexão é nos seminários nacionais do PT em 1991, nos 
cadernos de Teoria e Debate publicação trimestral do Diretório Regional 
de São Paulo do PT, e na cartilha nacional de gestão das políticas públicas 
O modo petista de governar, que teve sua primeira impressão em 1992 
(BITTAR, 1992).

As entidades, profissionais e líderes comunitários começaram seus 
trabalhos um ano antes da abertura da Assembleia Nacional Constituinte, 
preparando assim um conjunto de informações, debates e propostas para 

29  Ver CESTARO, Lucas Ricardo. A atuação de Lebret e da SAGMACS no Brasil (1947-1964). 
Ideias, planos e contribuições. Tese de Doutorado.  São Carlos, IAU/USP, 2015.

30  Indicação da p. 31 desta dissertação.
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subsidiar os trabalhos da Subcomissão da Questão Urbana e Transportes.

Assumiram, também, a tarefa de redigir a Emenda Popular sobre 
Reforma Urbana sob o estímulo do Plenário Pró-Participação Popular 
na Constituinte, da cidade do Rio de Janeiro. A Emenda obteve cerca 
de 150 mil assinaturas em todo o país e foi defendida na Comissão de 
Sistematização da Constituinte pela arquiteta Ermínia Maricato, no 
dia 27 de agosto de 1987, representando as entidades que apoiavam a 
Emenda (SILVA, 1991, p.6).

No período da Assembleia Nacional Constituinte, um conjunto de 
reformas foi apresentado como necessário para alterar o quadro de 
ampla desigualdade da sociedade brasileira. Como já foi apontado acima 
(SAULE JR; UZZO, 2010), reivindica-se uma “nova ética social” que, ao se 
aportar a bandeira da Reforma Urbana, propõe a “articulação e unificação 
dos movimentos através de uma plataforma” conjunta (SILVA, 1991) e a 
“justiça social”, trazendo consigo a importante dimensão da politização 
da questão urbana. Este último ponto precisa ser enfatizado: em uma 
análise do Movimento Nacional pela Reforma Urbana, Ana Amélia da 
Silva publicou o texto “Reforma urbana e o direito à cidade”, no qual a 
politização do movimento refere-se a um entendimento de 

denúncia e da crítica da desigualdade espacial a partir da negação 
da não-cidade, da cidade paralela, clandestina ou espoliada. Neste 
sentido, a bandeira da Reforma Urbana implica mesmo numa 
perspectiva e num imaginário de ruptura ampla da segregação 
sócioespacial (SILVA, 1991, p.8). 

Este também é o relato da professora e arquiteta Raquel Rolnik em 
entrevista concedida para a presente pesquisa no dia 13 agosto de 2015, 
no grupo LabCidade da FAU USP: 

(...) a emenda popular é uma luta contra a exclusão sócio territorial e 
pela inclusão. “Pela inclusão” significa reconhecimento da existência, 
significa também o direito a participar, porque a tese era de que: 
bom, são invisíveis e não são vistos porque não tem direitos, porque 
quem formulou as políticas públicas jamais os incluiu. Se passarem 
a formular juntamente com eles as políticas públicas, então elas 
serão includentes. Então a ideia da participação, ela deriva da ideia 
da inclusão socioterritorial. Você terá a inclusão socioterritorial, e 
a participação como um meio para. A tese de que é da natureza da 
democracia, e essa democracia exclui então temos que inventar uma 
democracia direta para incluir.
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Silva (1991) teve a oportunidade de analisar textos publicados na época 
das mobilizações, inclusive de Raquel Rolnik, e apresentou que a grande 
inovação histórica que estava sendo debatida e promovida residia no 
conceito de “participação popular na gestão das cidades”. O direito de 
participação pública reivindicado no processo de construção da nova 
Constituição abrangeria “a capacidade de escolher, julgar e participar 
da gestão da coisa pública” (SILVA, 1991, p.11), sendo materializada no 
espaço – na cidade.

Ainda, uma importante reflexão que Silva já traz no seu trabalho é sobre 
a transformação das reivindicações localizadas da população em pautas 
mais abrangentes e de alcance para produção de política nacional. 

De um lado, a bandeira de creche, de moradia, de posto de saúde, 
etc., são substituídas, a nível do discurso, por um ideário onde o que 
se pede é o direito à cidade como um todo, que inclui não só aqueles 
direitos especificamente urbanos que visam acabar com a justiça 
social no espaço das cidades, mas também o direito de participação 
na gestão da coisa pública” (SILVA, 1991, p.28)

A “linguagem dos direitos” também teria sido uma inovação realizada 
pelo movimento, e, para corroborar com esta análise feita por Silva (1991, 
p.29), Ermínia Maricato – a arquiteta e professora universitária escolhida 
pelo Movimento para defender a proposta na subcomissão da Questão 
Urbana e Transportes – foi autora, anos antes, de um texto cujo o tema 
dissertava sobre a reforma urbana e o movimento social.31 O texto se 
chama “Direito à terra ou direito à cidade”, publicado em 1985, e, até o 
momento da escrita desta dissertação, representa o primeiro texto em 
arquivos públicos32 que trata diretamente da influência de Henri Lefebvre 

31  Este texto curiosamente não foi citado por outros trabalhos sobre política urbana 
publicados nos anos 80 e 90. Esta consideração trata da leitura de todo o conjunto de textos 
que tive acesso, que consultei e introduzi nas referências bibliográficas desta dissertação, de 
autores brasileiros publicados em território nacional a partir da publicação de Henri Lefebvre 
(1969).

32  Este texto encontra-se na Biblioteca da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP 
São Paulo, e foi descoberto a partir da busca integrada entre as Bibliotecas do Estado de 
São Paulo. Para confirmar tal dado foram realizadas buscas nos acervos das bibliotecas do 
Estado do Rio de Janeiro (UFRJ e UERJ), bem como na biblioteca de instituições integrantes do 
Movimento, como o Instituto Pólis, ou instituições que são hoje responsáveis pelo tema dos 
transportes, como a Associação Nacional dos Transportes Públicos. A busca foi feita através da 
palavra chave “direito a cidade”, e os primeiros, na sequência de textos a partir da publicação 
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na formulação dos especialistas do Movimento pela Reforma Urbana. 
Nele, a autora tenta conclamar os movimentos populares para debates de 
maior qualidade nas reivindicações a serem propostas, propondo fugir da 
simples reivindicação de um bem ou serviço urbano local (sem analisa-la 
em confronto com uma estrutura de poder), e propondo também cuidados 
no nível de organização dos grupos, para que não sejam cooptados pelas 
administrações públicas de forma clientelista ou paternalista.

Assim, o trecho em que o filósofo Lefebvre é mencionado, dispõe sobre a 
dialética da “urbanidade”, e faz parte de um dos argumentos centrais do 
texto, sobre a discrepância entre os modos de viver no ambiente urbano 
das distintas camadas da sociedade:

Na periferia urbana os sacrifícios resultam principalmente da 
localização da moradia. Lá os trabalhadores não vivem um espaço, 
uma cultura, um ambiente propriamente urbano. São apenas força 
de trabalho urbana. A estrutura das nossas cidades, que comporta 
grande parcela de terrenos vagos ociosos (muitos dos quais 
urbanizados), localiza os trabalhadores fora da cidade, sendo esta 
entendida aqui no sentido amplo que lhe dá Henri Lefebvre (‘O direito 
à cidade’) (MARICATO, 1985).

A organização da população no espaço físico da cidade, portanto, dá-se na 
perspectiva da segregação social. E, para combater essa prática, a proposta 
da autora é a via da informação, da conscientização, da formação política e 
da participação.

A cidadania prevê o direito, não apenas à terra, mas à cidade, com seu 
modo de vida, com seus melhoramentos, com suas oportunidades de 
emprego, de lazer, de organização política. Terra urbana, diante desse 
raciocínio significa terra urbanizada (MARICATO, 1985).

A construção da consciência do direito à cidade é tida como tarefa árdua, 
mas transformadora nos rumos das lutas urbanas, podendo levantar 
também uma “bandeira geral de reforma urbana”. Neste sentido reforça 
todo o caráter que o Movimento pela Reforma Urbana logo depois irá 
assumir na busca por direitos, através da linguagem dos direitos.

do Livro “O Direito a Cidade” de Lefebvre (1969), são os artigos de Maricato (1985) e de Silva 
(1991). 



 

 

Figura 03. Material de divulgação do Movimento Nacional pela Reforma Urbana, 1988. Fonte: 
Acervo da professora Raquel Rolnik doado à Biblioteca da FAU USP - ainda não catalogado.

Pode ser compreendido que, em última instância, o que se buscava 
com o Movimento Nacional pela Reforma Urbana era um projeto de 
democratização da sociedade brasileira. A partir desta ideia, são três os 
pontos principais que eu gostaria de destacar: a) a formação acadêmica 
dos especialistas do Movimento facilitou a introdução do conceito de 
direito à cidade a todos os militantes; b) as grandes mobilizações sociais, 
organizadas pelo Movimento, foram resultados de um projeto de formação 
técnica e política “da/com” a população em que é possível perceber a 
disposição de construção democrática do Movimento; e c) essa formação 
resultou nas várias disputas que ocorreram dentro do ambiente legislativo 
da Constituinte, onde o Movimento, ainda assim, chegou a influenciar 
a redação final da Constituição de 1988 através dos mecanismos de 
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participação combinados.33 As análises pormenorizadas das primeiras 
propostas de redação da Questão Urbana na Constituição e do que foi 
efetivamente aprovado como marco legal em 1988 serão apresentadas no 
próximo subitem.

Com o fim do processo constituinte, o Movimento Nacional pela Reforma 
Urbana toma outro corpo e se transforma no Fórum Nacional de Reforma 
Urbana. Seu estabelecimento como Fórum em muito tem a ver com a 
ausência, na Constituição de 1988, de formulação de penalidades ou 
medidas de controle, no capítulo da Questão Urbana. A partir daí surge o 
movimento pela aprovação da Emenda nomeada “Estatuto da Cidade”.

questão urbana e transportes na Constituição de 1988.

Na Constituição de 1988, a questão urbana foi tratada pela primeira vez 
na história da legislação constitucional do Brasil. Embora aparecesse em 
apenas dois artigos, o 182 e o 183, o marco legal se estabeleceu através 
do Capítulo II, intitulado “Da Política Urbana”, sob o título da Ordem 
Econômica. Para a realização do debate político interno da ANC foram 
criadas 8 comissões e 24 subcomissões temáticas. Na construção da 
legislação nacional de política urbana, a comissão que tratou do assunto 
foi a “VI - Comissão da Ordem Econômica”, mais especificamente a 
“Subcomissão da Questão Urbana e Transportes”.

Dois importantes documentos, encontrados em acervos, tornaram públicos 
à época os trabalhos dos parlamentares e assim facilitaram o controle 
social do que estava sendo implementado. O primeiro documento a ser 
analisado foi o informativo “Todos somos constituintes”,34 produzido 
pelo Centro de Estudos e Acompanhamento da Constituinte –CEAC 
(composto, por sua vez, por acadêmicos e pesquisadores da Universidade 
de Brasília–UnB), tinha como objetivo acompanhar e monitorar de perto 
o trabalho de todas as comissões preparatórias na construção da Carta 

33  O mecanismo de participação direta das Emendas Populares e o mecanismo de direito 
de defesa das propostas de emendas nas audiências públicas da plenária (nestas últimas, 
representantes dos movimentos poderiam apresentar aos congressistas as emendas que 
defendiam).

34  Documento encontrado no acervo do CEDEM da UNESP.



 
 

Figura 04 (esq.) Capa do Informativo Todos Somos Constituintes. Fonte: Acervo CEDEM. 
Figura 05. Membros da mesa diretora dos trabalhos da Subcomissão da Questão Urbana e 
Transportes. Fonte: Revista Todos Somos Constituintes, Acervo CEDEM.

Magna. O segundo documento analisado foi o “Perfil dos constituintes 
membros da comissão de ordem econômica”,35 produzido pelo Instituto de 
Estudos Socioeconômicos–INESC, que, ao realizar consultoria e assessoria 
parlamentar para os deputados e senadores da Câmara e Senado tinha 
acesso a um grande número de informações.

35  Documento encontrado no acervo pessoal da Professora Raquel Rolnik e doado à 
Biblioteca da FAU USP, ainda não catalogado e s/d.
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De pronto, nas primeiras leituras do informativo “Todos Somos 
Constituintes” consegui selecionar um pequeno trecho de análise da 
subcomissão da Questão Urbana e Transportes: 

A direita e o empresariado lutaram na eleição constituinte com um 
objetivo maior, controlar a ordem econômica, para garantir a livre 
empresa, fortalecer o capitalismo brasileiro, manter o direito de 
propriedade intocável e afastar o Estado o mais possível da economia. 
Nenhuma comissão teve tantos “pesos pesados” do pensamento 
conservador no Brasil como esta (CEAC, 1988).

Ao todo 16 parlamentares fizeram parte da subcomissão. A partir das 
informações do documento do INESC (BIBLIOTECA FAU USP, s/d), o 
seguinte agrupamento pode ser proposto: 

1) nomes ligados a “empreiteiras e construtoras” – Gerson Marcondes 
(PMDB/SP), Luis Roberto Ponte (PMDB/RS) –; 
2) “conservador religioso” – Cidel Dantas (PMDB/CE) –; 
3) nomes de “latifundiários” – Nyder Barbosa (PMDB/ES), Lael Varella 
(PFL/MG), Maluly Neto (PFL - SP) –; 
4) “nacional privatista” – Paulo Zarur (PMDB/SP); 
5) “posições de centro” – Sergio Naya (PMDB/MG), Noel de Carvalho 
(PDT/RJ) –; 
6) “progressistas, com posições de esquerda” – Dirceu Carneiro (PMDB/
SC), Expedito Júnior (PMDB/RO), José Ulisses de Oliveira (PMDB - MG), 
Marcio Lacerda (PMDB/MT), Manoel Castro (PFL/BA), Myrian Portela 
(PDS/PI) –; 
e 7) “licenciado” – Joaquim Francisco (PFL/PE).

Se considerarmos o número dos parlamentares com posições de 
esquerda, teremos 6 parlamentares para o total de 16 parlamentares na 
subcomissão. Esta análise indica um dos obstáculos para a promoção de 
políticas urbanas de transporte voltadas à redução dos problemas sociais 
na nova Constituição. 

Outro dado importante para compreender a dinâmica de formulação e 
votação da nova Constituição, principalmente no tocante às mudanças 
e alterações nas propostas da Questão Urbana e de Transportes, é que 
os trabalhos Constituintes foram desenvolvidos a partir das seguintes 
etapas: 1) realização de 5 a 8 audiências públicas por cada uma das 24 
subcomissões temáticas; 2) redação e votação nas Subcomissões; 3) 
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validação da extinção das subcomissões; 4) sistematização e redação de 
projeto Substitutivo dividido em 8 partes temáticas; 5) apresentação e 
defesa das emendas populares e individuais,36 das emendas substitutivas, 
modificativas, supressivas e aditivas dos parlamentares.

Como a análise das primeiras etapas do processo constituinte já foram 
apresentadas aqui – com o quadro dos parlamentares designados a 
formular e debater a política urbana e de transportes, e qual a correlação 
de forças existente dentro da própria subcomissão da ANC –, a seguir 
farei a exposição de três propostas populares, mapeadas nos arquivos da 
pesquisa, e que já fazem parte das últimas etapas de votação da legislação 
sobre o tema na ANC: 1) a primeira proposta foi realizada pela Associação 
Nacional dos Transportes Públicos (ANTP), 2) a segunda por um conjunto 
de entidades que se autodesignou Movimentos Populares de Transportes, 
e, por último, 3) a defesa da emenda popular formulada pelo Movimento 
Nacional pela Reforma Urbana.

1) ANTP37 | O trabalho da associação consistiu: a) em manter propostas 
de definições gerais para os transportes, com a posterior criação de 
um Código Nacional para o transporte urbano e uma Lei Orgânica; 
b) na substituição da forma de contrato das empresas privadas para 
assumirem o serviço dos transportes, onde não mais existisse “concessão 
e autorização”, e sim “contratação de serviços”;38 c) no aumento da 
contribuição para melhorias operacionais do sistema de transporte; d) 
no recolhimento de impostos de transporte pelo governo estadual (que 
a época era competência do governo federal); e) na extensão do conceito 
de região metropolitana a novos aglomerados urbanos (aqui indica-se 
como exemplo a região de Campinas); f) na implantação de instância 
metropolitana deliberativa, para assuntos metropolitanos; g) na criação do 
“imposto de transporte”, como forma de subsídio nos moldes de imposto 
de outros serviços públicos, pagos por toda a coletividade; h) na promoção 

36  Emendas coletivas são propostas assinadas por no mínimo 280 parlamentares, emendas 
individuais são de um ou mais parlamentares. 

37  Para apresentar o foco das propostas da ANTP me apoio no artigo de Affonso (1986), visto 
que não tive acesso a nenhuma cópia ou reprodução do documento original.

38  Esta proposta, reivindicada pela ANTP no processo Constituinte, será desenvolvida e 
implementada em anos posteriores nos governos municipais, principalmente Petistas.
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de reforma tributária (fortalecendo municípios e órgão metropolitanos 
estaduais); i) e na garantia da participação popular na formulação e gestão 
dos serviços públicos de transporte, buscando que o interesse social do 
serviço seja priorizado em relação ao interesse privado de empresas.

2) Movimentos Populares de Transportes | Já o conjunto de ideias e 
reivindicações de estatização dos serviços de transporte, adoção do 
serviço de tarifa social, e participação da população na definição de gestão 
e investimento do sistema, apareceram no texto de Affonso (1986) como 
reivindicações específicas dos Movimentos Populares de Transportes. 
Tais reivindicações pressupunham ampla mobilização da população 
para que a emenda fosse votada na Constituinte, o que não chegou a se 
efetivar durante o processo constituinte. Os movimentos sociais que 
foram envolvidos no processo de debate e elaboração desta proposta 
foram: Associação dos Usuários de Transportes Santo André, Associação 
dos Usuários de Transportes de Guarulhos, Federação das Associações 
de Moradores de Belo Horizonte, Centro Pastoral Vergueiro, Centro de 
Educação Popular do Instituto Sedes Sapientae.

3) Movimento Nacional pela Reforma Urbana | Por fim, para a devida 
investigação da proposta de emenda popular que mais repercutiu na 
sociedade civil, escrita pelo Movimento Nacional pela Reforma Urbana 
– então em formação –, tornou-se importante introduzir aqui uma cópia 
integral do documento enviado à ANC para apreciação. Dou destaque 
aos dois artigos que tratam “do transporte e serviços públicos”. O 
Art. 16º apresenta o serviço público como monopólio do Estado, sua 
prestação deverá ser realizada através de administração direta e indireta. 
Especificou-se mais abaixo, no parágrafo único do mesmo artigo, que 
a proposta vedaria “qualquer uso de recursos públicos para subsidiar 
serviços operados pela iniciativa privada”. No Art. 17º existe uma proposta 
de valor tarifário de até 6% do salário mínimo mensal, e os dois parágrafos 
subsequentes dispõem sobre a criação de um fundo de transportes 
administrado pelos municípios e pelos estados para compor a diferença 
entre o custo do serviço e a tarifa paga pelo usuário. Dispõem ainda que, 
para uma possível indicação de reajuste de tarifa, salvaguarda-se o direito 
à ampla divulgação dos elementos que compõem o cálculo tarifário. Da 
seção da proposta popular que trata “da gestão democrática da cidade” 
fica exposto em seis artigos um claro tom reivindicativo de garantia da 
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participação popular na esfera pública (uma requisição que coincide 
nas duas propostas populares mapeadas nesta dissertação). Assinam 
este último documento a Federação Nacional dos Engenheiros (FNE), 
Federação Nacional dos Arquitetos (FNA), Articulação Nacional do Solo 
Urbano, Coordenação Nacional dos Mutuários, Movimento de Defesa do 
Favelado (MDF), e Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB) – entidades 
que representam o núcleo principal do Movimento Nacional pela Reforma 
Urbana.

Sobre o “Capítulo II – Da Política Urbana”39 aprovado na Constituição 
de 1988, a legislação ordenou o desenvolvimento das funções sociais 
da cidade e da propriedade urbana, e se embasou em princípios como 
o da garantia do direito a cidades sustentáveis; gestão democrática 
por meio da participação popular; ordenação e controle do uso do 
solo; oferta de equipamentos urbanos e comunitários, bem como o de 
transporte e serviços públicos adequados aos interesses e necessidades da 
população. No entanto, é importante salientar que, contrariando a própria 
organização interna da ANC, a redação final do capítulo não exprimiu nada 
sobre a temática dos transportes. 

O que se percebe na Constituição Federal é que a regulamentação sobre os 

39  CAPÍTULO II DA POLÍTICA URBANA Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, 
executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem 
por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir 
o bem-estar de seus habitantes. § 1º O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, 
obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da 
política de desenvolvimento e de expansão urbana. § 2º A propriedade urbana cumpre sua 
função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas 
no plano diretor. § 3º As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e 
justa indenização em dinheiro. § 4º É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei 
específica para área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário 
do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado 
aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de: I - parcelamento ou edificação compulsórios; 
II- imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo; III - 
desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente 
aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, 
iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais. Art. 183. Aquele 
que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco 
anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, 
adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. 
§ 1º O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a 
ambos, independentemente do estado civil. § 2º Esse direito não será reconhecido ao mesmo 
possuidor mais de uma vez. § 3º Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião 
(BRASIL, 1988a).



 

Figura 06. Movimento Nacional pela Reforma Urbana, Proposta popular de emenda ao projeto 
de Constituição: sobre a Reforma Urbana, 1988. Fonte: Acervo pessoal da professora Raquel 
Rolnik, e doado à Biblioteca da FAU USP, ainda não catalogado.



Figura 07. Capa do jornal de 06 de outubro de 1988. 
Fonte: Acervo do Jornal Estado de São Paulo.
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transportes foi fragmentada em diversos outros capítulos. Por fim, destaco 
a totalização dos excertos aprovados em 1988, que versam sobre o tema de 
transportes coletivos e terrestres, e que ainda vigoram como lei em 2016. 

Legislação da Constituição de 1988:

 (...)TÍTULO III

DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

CAPÍTULO II

DA UNIÃO

Art. 21. Compete à União:

XX - instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive 
habitação, saneamento básico e transportes urbanos;

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

IX - diretrizes da política nacional de transportes 

XI - trânsito e transporte (BRASIL, 1988a, grifo nosso).

Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988 

PREÂMBULO 
        Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte 
para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais 
e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a 
justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, 
fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a 
solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. 

 

Figura 08. Excerto de abertura da Constituição Brasileira. 
Fonte: BRASIL. Constituição, de 1988a.
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No quesito administração pública, se compararmos o governo militar 
com os primeiros anos de estabelecimento do regime democrático, 
podemos certamente apontar a descentralização do poder como uma 
das características mais substanciais do novo período. Foi a Constituição 
de 1988 que definiu os Municípios como entes federativos, ao lado da 
União, dos estados e do Distrito Federal. As cidades passaram a ter 
competências tributárias específicas e garantiram uma maior parcela 
na arrecadação de impostos. O texto da Carta Magna também inovou ao 
encarregar os municípios de atuar no desenvolvimento e gestão urbana, 
e ao nomear o Plano Diretor como o instrumento primeiro da política de 
desenvolvimento e de expansão urbana, exigindo sua elaboração para 
todos os municípios acima de vinte mil habitantes (SANTOS JR, 2011). 
Em contrapartida, o desafio dessas novas atribuições são uma gama 
de obrigações objetivada na prestação de serviços que antes não eram 
desempenhados pela escala local. 

(...) CAPÍTULO IV

DOS MUNICÍPIOS

Art. 30. Compete aos Municípios:

(...) V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão 
ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de 
transporte coletivo, que tem caráter essencial (BRASIL, 1988a, grifo 
nosso).

O Art. 30 traz as atribuições dos municípios:  legislar sobre temas de 
interesse local e, com a cooperação da União e dos estados, cuidar dos 
serviços públicos de caráter essencial como o ensino fundamental e saúde, 
bem como organizar e prestar o serviço público de transporte coletivo.

(...) TÍTULO VII

DA ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA 

CAPÍTULO I

DOS PRINCÍPIOS GERAIS DA ATIVIDADE ECONÔMICA

Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou 
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sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a 
prestação de serviços públicos.

Parágrafo único. A lei disporá sobre:

I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias 
de serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua 
prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e 
rescisão da concessão ou permissão;

II - os direitos dos usuários;

III - política tarifária;

IV - a obrigação de manter serviço adequado (BRASIL, 1988a, grifo 
nosso.

Sobre a noção de “prestação de serviços” é possível perceber divergências 
entre o conjunto das três propostas populares de emenda acima 
apresentadas – da Associação Nacional dos Transportes Públicos, dos 
Movimentos Populares de Transportes e do Movimento Nacional pela 
Reforma Urbana – e o que foi efetivamente aprovado pelos parlamentares. 
As propostas dos Movimentos Populares de Transportes e a da ANTP eram, 
no nível do discurso, incontestavelmente mais inovadoras – a primeira 
defendia a estatização do serviço, e a segunda indicava a substituição da 
forma de contratação das empresas privadas, de “concessão e autorização” 
para “contratação de serviços” (ambas as ideias foram, inclusive, bastante 
debatidas e disseminadas por um Grupo de Trabalho dos Transportes 
criado dentro do PT).40

Sobre a proposta do Movimento Nacional pela Reforma Urbana, ela 
indicava a criação de fundo de transportes que poderia remanejar recursos 
para a compensação do custo do serviço que não fosse coberto pelo valor 
tarifário pago pelo conjunto de usuários. O que pode ser verificado é 
que estas propostas não foram abordadas na redação final da lei sobre o 
serviço de transportes. 

(...) CAPÍTULO II

40  Posteriormente foi estabelecido um padrão de propostas para o serviço de transportes 
coletivos ao qual toda gestão municipal Petista se dedicou a desenvolver (BITTAR, 1992).
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DOS DIREITOS SOCIAIS

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de 
outros que visem à melhoria de sua condição social:

I - relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem 
justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização 
compensatória, dentre outros direitos;

II - seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário;

III - fundo de garantia do tempo de serviço;

IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de 
atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com 
moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, 
transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe 
preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para 
qualquer fim;

(...) CAPÍTULO VII

DA FAMÍLIA, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE E DO IDOSO41

Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar 
as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, 
defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à 
vida.

§ 2º Aos maiores de sessenta e cinco anos é garantida a gratuidade 
dos transportes coletivos urbanos (BRASIL, 1988a, grifo nosso).

Os trechos acima reduziram e condensaram algumas das propostas de 
emendas populares: a de “tarifas sociais”, dos Movimentos Populares de 
Transportes, e o “atrelamento da tarifa ao valor máximo de 6% do salário 
mínimo”, do Movimento Nacional pela Reforma Urbana. Na Constituição 
as propostas concretas feitas pelos movimentos foram transformadas 
em medidas fluidas de “vinculação da tarifa do serviço de transportes ao 
salário mínimo” e à garantia de gratuidade do serviço apenas aos maiores 

41  Redação modificada em 2010: Da Família, da Criança, do Adolescente, do Jovem e do 
Idoso (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010).
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de sessenta e cinco anos.

Ainda no capítulo da lei que trata da família, criança, adolescente e idoso, 
as últimas leis que tratam da regulamentação do tema dos transportes, 
ainda aprovadas no processo Constituinte, são as que regulam o direito aos 
portadores de deficiência à acessibilidade do serviço de transportes. 

(...) CAPÍTULO VII

DA FAMÍLIA, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE E DO IDOSO42

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 
criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, 
à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à 
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão43.

§ 1º - O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde 
da criança e do adolescente, admitida a participação de entidades não 
governamentais e obedecendo os seguintes preceitos:

(...) II - criação de programas de prevenção e atendimento 
especializado para os portadores de deficiência física, sensorial ou 
mental, bem como de integração social do adolescente portador de 
deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e 
a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação 
de preconceitos e obstáculos arquitetônicos (redação modificada pela 
redação de 201044).

42  Redação modificada em 2010: Da Família, da Criança, do Adolescente, do Jovem e do 
Idoso (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010).

43  Redação modificada em 2010: Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado 
assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, 
à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda 
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (Redação 
dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010).

44  criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as pessoas 
portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social do 
adolescente e do jovem portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e 
a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de 
obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação. (Redação dada Pela Emenda 
Constitucional nº 65, de 2010).
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§ 2º A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos 
edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte 
coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de 
deficiência.

 (...) TÍTULO IX

DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS

Art. 244. A lei disporá sobre a adaptação dos logradouros, dos 
edifícios de uso público e dos veículos de transporte coletivo 
atualmente existentes a fim de garantir acesso adequado às pessoas 
portadoras de deficiência, conforme o disposto no art. 227, § 2º 
(BRASIL, 1988a, grifo nosso).

Para além das limitações enfrentadas pelos movimentos sociais em 
efetivamente inferir na Constituição de 1988, as propostas mais 
contundentes articuladas por eles – que atrelavam os serviços de 
transportes a uma totalidade e dinâmica de contexto citadino, com vista a 
direitos mais amplos – só foram regulamentadas após a lei nº 10.257, em 
10 de julho de 2001. 

Nomeada pelos movimentos sociais como Estatuto da Cidade, a legislação 
regulamentou o Capítulo II “Da Política Urbana”, instituída pelos Art. 182 
e 183 da Constituição Federal, onde enfim pôde atrelar a política pública 
de transportes ao conjunto de diretrizes gerais da política urbana. No 
plano do discurso esta é uma clara distinção entre o que antes era tratado 
apenas como um serviço público e então passava a ser política e plano de 
transportes.

Legislação de 2001: 

CAPÍTULO I

DIRETRIZES GERAIS

Art. 1o Na execução da política urbana, de que tratam os arts. 182 e 
183 da Constituição Federal, será aplicado o previsto nesta Lei. Art. 2o 
A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento 
das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as 
seguintes diretrizes gerais:

I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o 
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direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-
estrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e 
ao lazer, para as presentes e futuras gerações;

(...) V – oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte 
e serviços públicos adequados aos interesses e necessidades da 
população e às características locais; 

IV – instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive 
habitação, saneamento básico e transportes urbanos45;

CAPÍTULO II

DA POLÍTICA URBANA

Seção XII

Do estudo de impacto de vizinhança

Art. 37. O EIV será executado de forma a contemplar os efeitos 
positivos e negativos do empreendimento ou atividade quanto 
à qualidade de vida da população residente na área e suas 
proximidades, incluindo a análise, no mínimo, das seguintes questões: 
(...) V – geração de tráfego e demanda por transporte público;

CAPÍTULO III

DO PLANO DIRETOR

(...) Art. 41. O plano diretor é obrigatório para cidades:

(...) § 2o No caso de cidades com mais de quinhentos mil habitantes, 
deverá ser elaborado um plano de transporte urbano integrado, 
compatível com o plano diretor ou nele inserido (BRASIL, 1988b, 
grifo nosso).

45  A redação modificada em 2015 e em vigência é IV - instituir diretrizes para 
desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico, transporte e mobilidade 
urbana, que incluam regras de acessibilidade aos locais de uso público;
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.

Ao fim e ao cabo, a Constituição subsidiou algumas inovações, 
conflituosas, no entanto, em seu conjunto. Desde uma mistura de garantias 
democráticas para a participação popular na gestão das cidades (através 
dos mecanismos de abertura de processos Constituintes Estaduais e 
Municipais em todo o território nacional) e da obrigatoriedade de Leis 
Orgânicas e Planos Diretores Municipais, a legislação de 1988 também 
assegurou pouca capacidade de investimento e melhoria dos serviços 
públicos (transporte incluso) quando priorizou a municipalização dos 
serviços articulada à nova lógica de planejamento e orçamento46 das 
entidades federativas (também aprovada em 1988). A partir desta 
forma de prestação de contas, que designa um planejamento de gastos 
municipais a partir de sua própria receita, a maior parte dos municípios se 
viu devedora da União, pois, ainda que alertados pelos movimentos sociais, 
poucos foram os impostos municipais garantidos na nova legislação. 
Articula-se a isso todo o contexto de crise econômica já apresentado e 
teremos um baixo resultado nas políticas urbanas então implementadas.

Ainda sobre os trabalhos no processo Constituinte, existe uma análise 
do próprio movimento social de que o debate sobre as pautas de política 
urbana e de transportes adotaram uma lógica excessivamente técnica e 
administrativa. Compartimentada em serviços, a política urbana pouco 
foi efetivada como dever social das entidades federativas – União, estados 
e municípios –, sendo assim, também foi pouco disputada como direito 
político do cidadão.

(...) a Reforma Urbana obedeceu mais uma trajetória de debate 
eminentemente técnico das questões (diferentemente da arena 
de debates mais político-ideológicos da Reforma Agrária). Estes 
assessores apontam para a tendência de ‘tecnificação’ da política 
onde a discussão para resolver o ‘caos’ das cidades se apoiou, 
fundamentalmente, em pareceres de técnicos, registrando-se a 
pouca presença das classes populares no enfrentamento dos lobbies 
montados pelos setores imobiliário e da construção civil (SILVA, 1991, 
p. 24)

46 O modelo orçamentário brasileiro é definido na Constituição Federal de 1988 do Brasil, e 
compõe-se de três instrumentos: o Plano Plurianual – PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias – 
LDO e a Lei Orçamentária Anual - LOA.
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O trabalho de Silva (1991), que teve o Movimento Nacional pela Reforma 
Urbana como foco, indica, nesta passagem, um ponto chave para esta 
dissertação: o planejamento das políticas urbanas e de transportes 
no Brasil foi, na prática, concebido nos gabinetes técnicos dos órgãos 
municipais, por seus funcionários de carreira47. Ainda pode indicar que 
mesmo através do processo democrático de construção da Constituição 
de 1988, o caráter “excessivamente técnico” do planejamento urbano foi 
mantido. Deixo para os próximos capítulos desta dissertação a averiguação 
das formas participativas e o caráter de gestão pública que foram 
reivindicados pelos movimentos sociais de política urbana, e, além disso, 
se elas chegaram a ser aplicadas na gestão Erundina em São Paulo, objeto 
específico do presente trabalho.

políticas neoliberais: a transição para o início dos anos 90.

O período denominado Democracia e o desmanche abarca a conjuntura 
pós a assinatura da Carta Magna em 1988, e a força das políticas 
neoliberais instauradas prioritariamente na gestão do primeiro presidente 
eleito por voto direto (depois da ditadura militar), Fernando Collor de 
Melo (1990-1992).

“Globalização” é um dos vários termos econômicos em voga na virada 
das décadas de 1970 para 1980. Entre os autores que se debruçaram a 
pesquisar o processo globalizador das economias, Samir Amin (1992 
apud DÉAK, 2001, p.3) destacou que o nascimento do mundo moderno e 
o sistema econômico que dele vai emergir já estava colocado a partir das 
grandes navegações dos séculos XV e XVI.48 Em  declaração similar, Octavio 
Ianni (2004, p.55) observou que partindo da “perspectiva histórica de 

47 Para o tema da prática profissional no planejamento urbano ver: FELDMAN, Sarah. 
Planejamento e zoneamento. São Paulo: 1947 – 1972. Editora da Universidade de São Paulo/
FAPESP, 2005.

48  “(Se fosse para designar uma data para o nascimento do mundo moderno,) Eu escolheria 
1492, o ano em que os europeus começaram sua conquista do planeta – nos sentidos militar, 
econômico, político, ideológico, cultural, e até, num certo sentido, étnico. Mas o mundo em 
questão é também o mundo do capitalismo, um sistema social e econômico qualitativamente 
diferente de todos os sistemas da Europa ou alhures. Esses dois traços são inseparáveis, e 
esses fatos colocam em xeque todas as análises e respostas à crise da modernidade que 
deixam de reconhecer sua simultaneidade” Samir Amin, 1992 apud DEÁK, 2001, p.3.
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larga duração, o projeto de ‘capitalismo transnacional’ ou ‘globalizado’, 
teria antecedentes no colonialismo e no imperialismo, entrando em novo 
ciclo com o globalismo”. A especificidade encontrada, portanto, residiria 
na intensidade que se efetua neste sistema de trocas de bens de capital, 
principalmente nas trocas existentes entre os países periféricos e os 
centrais do globo. 

Ao atentar para uma análise macroeconômica mundial nos eventos pós 
1970, conseguimos perceber o grau de alcance entre as influências das 
economias centrais e periféricas. Fato este, que notadamente afetou o 
caso brasileiro e a sua economia interna. Para Csaba Déak (2001) - e 
possivelmente em concordância com o relato feito por Hobsbawm (1995) 
-, trata-se, inclusive, de tornar perceptível que estes processos mundiais 
tiveram ainda mais força quando atingiram o país.

 (...) da maneira como é utilizada aqui (Brasil), a globalização torna-
se pretexto para privatização do patrimônio público, abandono dos 
controles endógenos e soberanos da economia e do mercado interno, 
sub-investimento em infraestrutura… em suma: arma na defesa da 
manutenção dos entraves ao desenvolvimento que resultam na atrofia 
geral da produção, acefalia da economia mediante entreguismo nos 
setores-chave, ausência de sistema financeiro e demais características 
da econômica neo-colonial (DEÁK, 2001, p. 11).

O autor ainda termina sua crítica expondo que este modo de agir político 
encontra equivalente no discurso sobre a “vocação agrícola brasileira”. 
Na implantação local acrítica desta suposta “vocação”, o que se mantém 
é a prevalência de uma sociedade elitizada, em nome de um processo 
econômico neoliberal – a globalização. Logo, revelam-se processos 
históricos que expõem especificidades da aplicação de um novo ciclo do 
sistema econômico em países com pouca tradição democrática, ou ainda, 
recém saídos de regimes ditatoriais, caso do Brasil e de vários países da 
América Latina. 

Com isso, ao final do século XX, ocorre um novo rearranjo do sistema 
econômico mundial, e os países mais ricos e produtivos do final dos 
anos 1970 fixaram seu posto49 e aprofundaram o abismo em relação aos, 

49  Apenas adentrando neste seleto grupo o sul e sudeste da Ásia, com o início de um 
crescimento vertiginoso.
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países da África, Ásia ocidental e América Latina, países em que a maioria 
da população ficou mais pobre nos anos 1980 e nos quais a estagnação 
se combinava com a injusta distribuição de renda. Nas palavras de 
Hobsbawm:

“(...) para não falar do candidato campeão mundial de desigualdade 
econômica, o Brasil. Nesse monumento de injustiça social, os 20% 
mais pobres da população dividiam entre si 2,5% da renda total da 
nação, enquanto os 20% mais ricos ficavam com quase dois terços 
dessa renda” (1995, p. 397)50.

Em contraponto ao percurso acadêmico que nas décadas de 80 e 90 
embasavam sua análise econômica através de um dado primário como a 
globalização, estudos contemporâneos introduzem outra chave de leitura 
crítica, a “financeirização mundializada do capital51”. O autor Oliveira 
(2007) aponta a atuação da política de financeirização em solo brasileiro: 

Uma parte notável do excedente tomava o rumo do exterior para o 
pagamento da dívida, com o que se caminhou já nos anos 1980 para 
uma crise da dívida externa que marcou todo o período e tornou 
quase sem eficácia econômica a redemocratização política operada 
após o encurralamento da ditadura, afinal afastada em 1984. O que 
a literatura veio a chamar depois de “financeirização” da economia 
já se insinuava, subordinando a acumulação interna de capital ao 
movimento internacional do capital, e retirando centralidade das 
decisões internas (OLIVEIRA, 2007, p.25).

Vemos aqui um outro horizonte de entendimento da economia no período 
de transição, um em que a financeirização seria a forma específica da 
mundialização do capital – que, em uma citação à Françoise Chesnais 
(2006), Oliveira conclui, foi chamada “equivocadamente de ‘globalização’” 
(Oliveira, 2007, p.25). Com isso percebe-se que os debates entorno dos 
processos de mundialização do capital retratam um momento histórico-
contemporâneo que se acentuou a partir de meados dos anos 1970 no 
mundo. No Brasil de forma mais estabelecida nos anos 1990, já como um 
sistema capitalista reinventado como neoliberal. 

A teoria econômica neoliberal preconiza um Estado de propagação de 

50  Neste trecho o autor cita o relatório da ONU Humman Development, de 1991 e 1992.

51  Mais sobre o tema ver os autores Francisco de Oliveira (2007) e Dardot e Laval (2013).
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políticas e democracias que se apresentam como “mínimas”, que busca 
através de reformas estruturais garantir sua agenda, esta sim mais 
afeiçoada a uma agenda de mercado. A esta ascensão do neoliberalismo 
no mundo, deve-se somar a crise do próprio socialismo que ocorre em 
meados da década de 1980, e que teve seu desfecho em 1989 com a ruína 
da União Soviética e a queda do muro de Berlim, repercutindo também em 
vários outros países socialistas, que dá fim à Guerra Fria em 1991.

A apregoação deste “Estado Mínimo”, citado por inúmeros autores, 
seria traduzido por ações de desestatização da economia, de onde se 
desencadeia um processo de indução à privatização das empresas estatais 
e de outras diversas áreas de direitos, como a educação, a saúde, e a 
previdência52. Ocorre também a redefinição das relações de trabalho 
apostando na flexibilização do trabalho e dos direitos, ao que Evelina 
Dagnino complementa: “os direitos trabalhistas estão sendo eliminados 
(...) sob a lógica de que eles constituem obstáculos ao livre funcionamento 
do mercado, restringindo assim o desenvolvimento e a modernização” 
(2004, p. 156). 

No entanto, mesmo essa definição de Estado mínimo cabe aqui ser 
questionada, para Moraes (1996) “o objetivo de resgatar a dinâmica da 
economia de mercado requer um Estado extremamente forte, ainda que 
suas ações causem a impressão de que ele está se retirando da cena”. Ainda 
para o autor, existem metas a serem cumpridas para que este Estado se 
apresente desta forma na economia neoliberal, seriam elas: a contenção da 
inflação, a elevação dos lucros, a geração de desemprego e acentuação das 
desigualdades.

As tarefas compreendidas por essas metas são exemplares da 
amplitude da ação do Estado: desregulamentação da economia; 
articulação dos compromissos perante organismos financeiros 
internacionais destinados a garantir a estabilidade monetário e o 
pagamento da dívida externa; gestão do conflito entre as frações 
capitalistas envolvidas no processo de abertura da economia. Estas 
são algumas das “frentes de trabalho” de um Estado que os setores 
mais conservadores da sociedade sonham ser o Estado mínimo. Todo 
o esforço do Estado em desvencilhar-se de empresas pouco atraentes 
em termos de rentabilidade e que muito é explorado ideologicamente 

52  Políticas mais claras a partir do Governo Collor (1990-1992).



78

por aqueles mesmos setores, se desvanece nas mirabolantes cifras 
que se contabilizam na prática de socorro ao sistema financeiro. 
De um lado, premiam-se os corruptos e, de outro, salvaguarda-se o 
dinheiro em seu papel de equivalente geral. O mesmo dinheiro que se 
interpõe no circuito compra e venda e que está na raiz de todo esse 
quiproquó (MORAES, 1996, p. 87).

E mesmo para Dardot e Laval (2013) o dito estado mínimo seria uma 
suspensão calculada da ação do Estado, que, entretanto, não se restringe 
apenas ao projeto de reformulação econômica, ao modo de produção, ou à 
espoliação do capital.

É possível adicionar aos efeitos econômicos que ocorriam no país a lógica 
férrea da mecanização em uma economia capitalista. Embora no campo 
macroeconômico as empresas internacionais tivessem passado a migrar 
dos países centrais com alto custo de mão de obra, para países periféricos, 
a lógica da mecanização rege que o aumento da produção seja realizado 
junto a um barateamento do custo: 

(...) mesmo barato, como é o trabalho no Brasil, em comparação 
com Detroit e Wolfsburg a indústria automobilística em São Paulo 
enfrentava os mesmos problemas de crescente redundância de 
trabalho causada pela mecanização que em Michigan e na Baixa 
Saxônia, ou assim disseram ao autor líderes sindicais em 1992 
(HOBSBAWM, 1995, p. 403).

Por outra via, o processo de formação política que grande parte da 
sociedade vivenciou no final do período ditatorial transborda nos anos 
90 com proposições e dinâmicas político participativas, como a criação 
de espaços públicos de partilha de poder entre Estado e Sociedade. São 
exemplos disso os Conselhos Gestores de Políticas Públicas, instituídos 
por lei, e os Orçamentos Participativos, formulados ainda nos anos 80 e 
inscritos em cartas programáticas nacionais do Partido dos Trabalhadores 
(PT) como “modo petista de governar – estes foram posteriormente 
implementados em cerca de 140 cidades brasileiras. 

“Assim, os anos 90 foram cenário de numerosos exemplos de trânsito 
da sociedade civil para o Estado”, diz Dagnino (2004). Dado o início 
das eleições pluripartidárias e democráticas, ao final dos anos 80 já se 
consolidava uma via de entrada por parte dos militantes de movimentos 
sociais nas gestões governamentais ou ainda aproximação deles em uma 



79

pa
rt

ic
ip

aç
ão

 so
ci

al
 e

 p
op

ul
ar

 n
a 

co
ns

tr
uç

ão
 d

a 
N

ov
a 

Re
pú

bl
ic

a
ca

pí
tu

lo
 0

1

prática partilhada de governo. A isto a autora denominou de “confluência 
perversa”. Esta tese de Dagnino, já apontada aqui53, articula três noções que 
constituem as referências centrais para o entendimento desta confluência: 
sociedade civil, participação e cidadania. 

(...) grande parte da interlocução entre o projeto neoliberal, que ocupa 
majoritariamente o aparato do Estado, com o projeto participativo 
se dá justamente através daqueles setores da sociedade civil que 
se engajam nessa aposta e passam a atuar nas novas instâncias de 
participação junto ao Estado (DAGNINO, 2004, p. 147).

A política institucional do Estado dotou-se de mecanismos participativos 
ao mesmo tempo que o próprio cenário econômico transformou este 
Estado em propagador de políticas sociais mínimas. Dardot e Laval (2013) 
apresentam o neoliberalismo como resultado de um momento histórico 
específico, que congrega atores econômicos, jurídicos e políticos na 
produção de um ambiente cultural e subjetivo que infere no surgimento 
de um novo sujeito, uma nova forma de vida, uma nova racionalidade, 
um sujeito que aceita e internaliza as regras de gestão empresarial para 
sua própria vida. Portanto, é ainda mais emblemática a coincidência 
momentânea, para que dois dos projetos antagônicos, da exigência de uma 
sociedade civil ativa e propositiva em um Estado social mínimo, estivessem 
no campo de disputa das políticas públicas brasileiras. Esta análise de 
Dagnino (2004) é reforçada pelo novo contexto de subjetivação da vida de 
Dardot e Laval (2013), a parcela social propositiva e participativa passa a 
enfrentar não somente ao Estado, como também ao conjunto da sociedade 
que foi culturalmente massificada pelo projeto econômico vigente.

corte de cena: governo Collor e arena política.

Se for verdade que a modernização entrou por um rumo que não está 
ao alcance e nosso bolso, além de não criar o emprego e a cidadania 
prometidos, como ficamos? O que vamos pensar dela? O mito da 
convergência providencial entre progresso e sociedade brasileira em 
formação já não convence. E se o aspecto da modernização que nos coube, 

53  Pág. 21 desta dissertação.
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assim como os outros, for o desmanche ora em curso, fora e dentro de nós? 
E quem seríamos nós neste processo? (SCHWARTZ, 1993, p.137).

Durante a primeira eleição presidencial direta no Brasil após a ditadura 
militar, o cenário econômico é de 80% de inflação ao mês, e o político é 
de rearticulação dos interesses conservadores em torno da candidatura, e 
posterior gestão, de Fernando Collor de Melo. Parafraseando Francisco de 
Oliveira, uma era de invenções políticas dá seu lugar a outra, uma era de 
indeterminação, e “Collor era a indeterminação elevada à décima potência” 
(2007).

Se analisadas a partir da perspectiva de Oliveira (2007) “a era de 
invenções” é caracterizada por um conjunto de soluções políticas 
inovadoras produzidas a partir de novos atores na arena até os anos de 
1990. São exemplos delas os sindicatos sob novas bases sociais e legais 
– emergindo principalmente através do proletariado que trabalhava em 
multinacionais de produção de automóvel –, as políticas sociais debatidas 
e alcançadas até a Constituição de 1988, o surgimento do Partido dos 
Trabalhadores (PT)54, da Central Única dos Trabalhadores (CUT), e do 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). No entanto, uma 
das particularidades deste início da Nova República 

foi a tentativa de criar uma política que fosse a tradução dos novos 
interesses criados pela intensa expansão capitalista, recuperando 
as linhas de força entre classe e representação, o que conferia 
previsibilidade à política (p.22). 

Contribuindo para esta formulação Oliveira pontua cada partido político, 
oficializado antes da eleição presidencial de 1989, com sua respectiva 
bandeira, e público alvo de representatividade. “As linhas entre classe 
e representação, interesses e representação, pareciam tão claras como 
nunca estiveram na política brasileira55”, sendo realmente difícil perceber 
o “corte de cena” que a transparente arena político-representativa do país 
iria engrenar a partir da candidatura biônica do “caçador de marajás”.

54  Que Francisco de Oliveira considera ser “a maior invenção política da história brasileira do 
século XX depois do PCB, em 1922” (2007, p.22).

55  Oliveira apenas ressalva o período da política “café com leite” na República Velha.
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No entanto é partido da análise da extrema instabilidade inflacionária 
brasileira que Oliveira apresenta o fechamento de sua hipótese do 
afloramento de uma “era de indeterminação”:

Um salvacionismo intenso percorreu a espinha dorsal da sociedade, 
varrendo as relações entre classes e interesses, representação 
e política. Uma perversa pedagogia da inflação havia castigado 
duramente os valores democráticos que são exceção na já longa 
história da República, e a sociedade inteira clamou por uma mudança 
radical, drástica e rápida. (Oliveira, 2007, p.30)

Eleito em março de 1990, Collor teve pequena vantagem com 53,03% dos 
votos válidos, contra os 46,97% de Lula. Após denúncias de participação 
ativa de corrupção durante seu governo, em setembro de 1992, o processo 
de impeachment é acatado pela Câmara dos Deputados, e antes de ser 
afastado do cargo pelo Congresso Nacional ele renuncia em outubro de 
1992. No entanto o processo de impedimento continuou, e o Senado 
aprovou, e em 1993 o STF confirmou a decisão pelo afastamento final do 
cargo e a privação dos direitos políticos por oito anos56. Findado o prazo, 
já em 2000 ele concorre em eleições para o cargo de prefeito da cidade 
de São Paulo57, e em 2002 ao cargo de governador do Estado do Alagoas. 
Foi eleito duas vezes senador de Alagoas, em 2006 e 2014 (já que o cargo 
oferece mandato de oito anos), já pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB). 

Como projeto político de modernização do Estado e da economia os 
primeiros atos do Governo de Collor de Melo, anunciados no Programa 
Federal de Desregulamentação (BRASIL, 1991), foram a citada 
desregulamentação, aliada à reforma administrativa e patrimonial; o 
Programa Nacional de Desestatização e as políticas industriais e de 
comércio exterior, que visaram a redefinição do papel do Estado e o 
defendido redimensionamento do mesmo, “eliminando a tutela do mesmo 
sobre a atividade econômica”.

56  Em abril de 2014, o Supremo Tribunal Federal (STF) considerou não haver provas 
suficientes para condenar o parlamentar pelos crimes de peculato – quando uso do cargo 
público para desvio de recursos –, e por corrupção passiva e falsidade ideológica. A maioria 
dos ministros decidiu absolvê-lo nesses dos crimes ainda que o caso já estivesse prescrito.

57  Ele não obteve autorização da Justiça Eleitoral para mudar seu domicílio eleitoral de 
Maceió para a capital paulista.
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Ainda que o mandato de Collor como presidente tenha sido de curta 
duração, a política de finaceirização, bem como a própria “era de 
indeterminação”, começou ali. A peridiodização que tento apresentar 
se refere a um movimento singular de correlação entre globalização e 
desregulamentação do neoliberalismo implementado na América Latina na 
década de 1990: a Democracia e o Desmanche. Essa noção de desmanche 
foi emprestada do crítico literário Roberto Schwarz (1993), na resenha do 
livro O colapso da modernização, de Roberto Kurz.

Na busca por bibliografia acadêmica desta gestão federal, dois temas 
complementares surgiram de modo recorrente na pesquisa: um é o plano 
econômico, posteriormente apelidado de Plano Collor e o outro é o “PND”, 
Plano Nacional de Desestatização. A sigla que já foi utilizada para designar 
um plano, ou programa nacional de desenvolvimento, descrito em vasta 
literatura comparada do período desenvolvimentista nacional, assume 
agora um signo oposto, determinado pela posterior política do desmanche. 

Segundo Mercadante, autor à época de textos sobre política econômica 
brasileira no início dos anos 1990, “O Plano Collor não é apenas uma 
política de estabilização marcada pela ortodoxia monetária [...] A 
privatização do Estado e a internacionalização da economia são partes 
de uma estratégia de desenvolvimento neoliberal” (1990, p.3). Para que 
este estudo pudesse debater tal afirmação buscamos uma publicação 
oficial, no caso o relatório escrito pelo IPEA – Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada,58 intitulado “Privatização no Brasil: Passado, Planos 
e Perspectivas”, de 1991. Neste relatório, é descrita a estrutura do Plano 
Nacional de Desestatização, o PND.  Lançado como medida provisória, 
MP- 155, logo no início do mandato, aproveitando a alta popularidade pós-
eleição, o plano é regulamentado pelo Decreto 99.463, de 16 de Agosto de 
1990.

Uma das principais diferenças do Programa Nacional de 
Desestatização (PND) lançado entre os primeiros atos do Governo 
Collor e as experiências anteriores é sua inserção no conjunto 
mais amplo de reformas então editadas com o objetivo comum de 
modernizar o Estado e a própria economia brasileira. (...) abriu-

58  Fundação vinculada ao Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento do Governo 
Federal.
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se a economia às importações, com a eliminação de barreiras 
não-tarifárias e com a redução das tarifas, e se procurou criar um 
ambiente mais propício à entrada de novos capitais. (...) Pela primeira 
vez se pensa em vender empresas que tradicionalmente pertenceram 
ao Estado (IPEA, 1991).

Na Comissão Diretora do Programa, do total de 11 membros, 7 cadeiras 
eram do setor privado. A lista de prioridades das empresas que deveriam 
ser privatizadas era discutida neste grupo, bem como seu potencial de 
venda e valor estimado. A fragilidade desta política reside no que pode se 
entender como um “portfólio” sendo avaliado por possíveis investidores. 
E ainda que estes representantes não fossem os compradores finais, eles 
tiveram como agenciar estas informações privilegiadas com o capital 
investidor, inclusive para manter o preço de compra muito abaixo do 
real valor da empresa, uma conta que associa o capital da empresa 
e a atribuição de valor a uma subestimada capacidade de produção 
das empresas, portanto errônea. Este plano também tratou do capital 
estrangeiro de forma mais liberal que processos anteriormente avaliados 
no relatório.59 A lei 8.031 licenciava ao capital estrangeiro a compra de 
até 40% das ações ordinárias (com direito a voto) e até 100% das ações 
preferenciais (sem direito a voto). O que muda completamente três 
anos depois da privatização: todas as restrições caem, e as empresas, 
antes nacionais, passam a ser passíveis de ter seu comando realizado 
completamente pelo capital estrangeiro. 

Em um exemplo preciso do plano de desestatização para a política de 
transportes, Gomide e Galindo (2013) apontam que a Empresa Brasileira 
de Transportes Urbanos (EBTU), criada em 1975 e responsável pelo 
planejamento, financiamento e desenvolvimento tecnológico do setor, 
foi extinta em 1990. Para os autores o governo Collor interpretou o art. 
30, inciso V, da Constituição Federal de forma pragmática e retirou-se 
das políticas para o transporte urbano. E o que em gestões anteriores 
o governo federal propiciava de assistência técnica e financeira aos 
municípios na concepção e estruturação de órgãos de gestão, de 
elaboração de planos e projetos de transportes, de formação e capacitação 

59  E indica que o plano é mais liberal que as privatizações que ocorreram na Espanha, Itália, 
França e Portugal no mesmo período na virada das décadas de 80 e 90.
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de pessoal para o setor, através da EBTU e do Fundo de Desenvolvimento 
dos Transportes Urbanos, a partir de 1990 não existe mais.

Com estes exemplos da política Collor podemos inferir que a agenda 
econômica neoliberal foi mesmo estabelecida pela gestão técnico-
administrativa daquele governo. Sob os preceitos de Estado que minimiza 
sua atuação social, mas que interfere sim na gestão político econômica dos 
grandes capitais nacionais e internacionais, conceito já apresentado aqui60, 
Dagnino (2004) admite que a política seria estrutural do processo global 
de adequação das sociedades ao modelo neoliberal, no entanto avança na 
exposição de seus efeitos sociais em uma democracia: 

[...] o projeto neoliberal operaria não apenas com uma concepção 
de Estado mínimo, mas também com uma concepção minimalista 
tanto da política como da democracia. Minimalista, porque restringe 
não apenas o espaço, a arena da política, mas seus participantes, 
processos, agenda e campo de ação (DAGNINO, 2004, p. 159). 

Este encolhimento das responsabilidades sociais do Estado obscurece 
as disputas por “mais direitos” travadas durante a transição do regime 
autoritário para o democrático. Desse modo, determina novas noções 
de política e de democracia, com o encolhimento das mesmas e a 
despolitização dos antigos espaços do dissenso.

A instabilidade do campo macroeconômico persistiu. As tentativas de 
controle vieram através da adoção de vários planos de estabilização da 
moeda, no entanto sem o efeito pretendido. Ao estudar o espectro da 
aceleração inflacionária, Fagnani (1997) apresenta o argumento de que foi 
a tentativa do ajuste recessivo que deteriorou o quadro social brasileiro. 
O aumento da crise estrutural do setor público61 também contribuiu para 
este processo. Na visão do autor ocorreu uma contrarreforma das políticas 
sociais, de conteúdo conservador, ou seja, neoliberal. “[...] truncada, pelo 
impeachment, e ainda inconclusa nessa fase – que visava obstaculizar 
à consumação dos novos direitos constitucionais no campo social 

60  p. 63 desta dissertação.

61  Fagnani explica que esta crise do setor público se deu pela conjunção da desorganização 
administrativa (uma gestão que não sabia comandar máquina pública) e a crise orçamentária 
(má alocação dos recursos e pela falta deles em uma crise econômica).
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formalmente assegurados pela Carta de 1988” (FAGNANI, 1997). 

A respeito do capitalismo financeirizado como estruturante das “novas 
relações e do novo lugar do Estado-nação”, deve ser acrescentada uma 
última reflexão de Oliveira (2007): 

A metamorfose do capital produtivo em capital financeiro retira o 
conflito da agenda entre os atores, sobretudo entre os trabalhadores 
e o empresariado, para desloca-lo para a Nação, pois os juros das 
dívidas aparecem como prejuízo da Nação. Os trabalhadores não 
conseguem enfrentar-se com o capital financeiro, pois não têm 
relações diretas com ele, a não ser sob a forma “nacional” ou como 
consumidores. O terreno do conflito foi modificado e por isso ainda 
não há “política”, apenas “polícia”, que é representada nos programas 
dos partidos.

Aqui Francisco de Oliveira se aporta à teoria de Jacques Rancière 
para apresentar que a arena política mudou substancialmente desde 
a conquista do fim da ditadura, uma sociabilidade que se transforma 
do exercício político de grupo de atores sociais diversos para uma 
sociabilidade marcada pelo individualismo.

Ainda contando com o período de interlocução entre estes dois tempos 
de relações societárias, os próximos capítulos apresentarão a distinção 
da primeira eleição democrática, entre o âmbito do executivo nacional 
(marcado por um o projeto político conservador e neoliberal) e que no 
âmbito local – a cidade de São Paulo (marcado no mesmo período, por um 
projeto político que presava a igualdade de direitos).



políticas urbanas de transporte na gestão 
Luiza Erundina em São Paulo (1989-1992).
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A ascensão do Partido dos Trabalhadores–PT à gestão municipal da maior 
cidade do país com 9.646.185 milhões de habitantes62 – ponto central de 
análise desta dissertação – é uma representação histórica e recombinada 
do processo de transição político-democrático brasileiro, que para 
fins didáticos, denominei: Entremeio à democracia. Para autores como 
Kowarick e Singer (1993) tratou-se de uma evidente ruptura ideológica 
no quadro do poder executivo no município de São Paulo.63 Esta ruptura 
só pode ser compreendida se tivermos em vista dois grandes eventos 
históricos: 1) as greves operárias na Região Metropolitana de São Paulo a 
partir de 197864 – que promoveram um novo modelo de formação política 
do proletariado fabril, e que, ao mesmo tempo, também apresentaram 
os limites das lutas sindicais na conquista de direitos do movimento 
operário –; e 2) a reforma partidária de 1979 – que propiciou o fim do 
sistema bipartidário vigente desde o regime militar65, e reconduziu o 
pluripartidarismo no país. 

Logo depois da reforma partidária, em fevereiro de 1980, o Partido dos 
Trabalhadores foi oficialmente criado, sob a perspectiva de “construção 
de uma organização essencialmente política de defesa das classes 
trabalhadoras” (idem, ibidem, p.195), junto aos principais líderes sindicais 
das greves operárias mencionadas e com o apoio de relevante quadro de 
intelectuais, artistas e profissionais liberais.

Poucos são os parlamentares que ingressaram no PT no momento 
de sua criação e vários são os grupos e orientações ideológicas nele 
presentes: aí estão católicos que bebem nas águas da teologia da 
libertação, social-democratas radicais e grupos que seguem a tradição 
marxista-leninista. Alguns pautam-se nas várias versões trotskistas 

62  Censo 1991, fonte Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano de São Paulo. 
Disponível em: <http://smdu.prefeitura.sp.gov.br/historico_demografico/tabelas/pop_dist.
php>, acesso 04/05/2016.

63  Ver o Quadro Político do Governo Federal, do Estado e do Município na p. 91 deste 
capítulo.

64  As greves que obtiveram maior destaque foram as do sindicato de metalúrgicos de São 
Bernardo, no ABC paulista, sob a liderança de Luiz Inácio Lula da Silva, que chegaram a reunir 
160 mil metalúrgicos da indústria automobilística. Em 1979, aconteceram cerca de 400 greves 
de funcionários públicos em todo o país. Jornal Folha de S.Paulo, 19/10/1979.

65  Dois foram os principais decretos do governo militar instaurado em 1964 que procuravam 
enfraquecer a oposição ao regime, o Ato Institucional nº2 (27 de outubro de 1965) e o AI nº4 
(20 de novembro de 1965), que combinados instauraram o bipartidarismo no Brasil.
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ou até maoístas e muitos são ideologicamente ecléticos. Outros 
trilham as misturas revolucionárias temperadas pela experiência 
da guerrilha. É forte a presença de grupos dissidentes do Partido 
Comunista Brasileiro, como também de um ideário socialista não 
comunista e anti-soviético, mas não anticubano, frequentemente 
marcado por uma visão instrumental das instituições políticas e da 
própria democracia. Não raro, imperava a dupla militância, e até 
hoje é comum a existência de ferrenhos conflitos entre as diversas 
tendências e grupos presentes no PT (KOWARICK e SINGER; 1993, 
p.196).

Nas primeiras décadas de formação do partido, é possível afirmar que 
o processo de tomada de decisões era marcado por uma forte abertura 
para as reivindicações da base de militantes, visto o estudo de Kowarick e 
Singer (1993) – que, em 1991, se articulava com alguma das 16 tendências 
políticas ou correntes internas, havendo também espaço para militantes 
que não estavam organizados em nenhuma delas. Paralelamente, no início 
da década de 1990, houve um processo de sedimentação da burocracia 
partidária nacional, na contramão daquela porosidade do processo 
decisório que extrapolava os limites formais das divisões internas da 
agremiação partidária. Esse fenômeno tem como seu mais forte exemplar a 
consolidação de um grupo majoritário no partido – a corrente Articulação66 
– e a capacidade deste grupo de garantir o poder decisório, de caráter 
intrapartidário, correspondem ao que Kowarick e Singer chamaram, em 
1993, de “um processo de burocratização e oligarquização”. Isto remonta a 
alguns aspectos controversos do partido que procurei destacar e que será 
criticamente formulado ao longo do capítulo.  

A criação do PT, dentro do marco de formação política das categorias de 
base sócio econômica do país, se consolidou nessa dinâmica estrutural 
antagônica. Contudo, tanto as mobilizações grevistas, quanto a difusa 
estrutura partidária por correntes tiveram grande influência para a 
chegada de Luiza Erundina ao poder em São Paulo nos anos de 1989 a 
1992, ou ainda nas características que a gestão da prefeitura, por ela 
empreendida, assumiu frente às deliberações do PT nacional. 

66 Também nas palavras de Kowarick e Singer (1993, p.201), a Articulação era a “força 
hegemônica nos órgãos de direção municipal, estadual e federal do partido, em torno dos 
quais se aglutina[va] a maior parcela de vereadores e deputados tanto estaduais como 
federais”.
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Por outro lado, a própria trajetória de Luiza Erundina de ascensão ao 
poder corresponde a um retrato único na história deste início do partido, 
e tornou-se tão ou mais importante para a análise da gestão formada na 
capital paulista. Mulher, solteira, migrante nordestina e militante radical 
(KOWARICK e SINGER; 1993), Luiza Erundina de Souza tinha “cara de 
povo” (SINGER, 1996, p.20). Nascida no interior da Paraíba, concluiu sua 
graduação em 1966 no curso de serviço social da Universidade Federal 
da Paraíba, e ainda em seu estado natal foi professora, alfabetizadora de 
adultos e ocupou o cargo de secretária municipal de Educação de Campina 
Grande em 1958, aos 24 anos (PATARRA, 1996). Em 1971, passou a morar 
em São Paulo e começou sua carreira de assistente social concursada na 
capital – o que possibilitou sua aproximação com os movimentos sociais 
populares atuantes na cidade (idem, ibidem). Singer, seu secretário de 
planejamento durante a gestão municipal, aponta que na história desta 
personagem “[ela] destacou-se pela atividade junto aos movimentos 
populares e como sindicalista, tendo ocupado a presidência da organização 
dos funcionários públicos municipais e participado da grande onda de 
greves que varreu o país entre 1978 e 80” (1996, p. 19). Ou seja, trata-se de 
uma personagem ativa dos marcos do período de Entremeio à democracia. 

Sobre os cargos conquistados no poder legislativo destaca-se a vereança 
conquistada em 1982 e em 1986 o cargo de deputada estadual por São 
Paulo. Ainda em 1985 ela havia disputado o poder executivo como vice-
candidata à prefeitura de São Paulo, tendo então Eduardo Suplicy como 
líder da chapa. “Na eleição, vencida por Jânio Quadros com 37,5% dos 
votos, a chapa petista chegou em terceiro lugar com 19,8%” (SINGER, 
1996, p.19). 

A trajetória da futura prefeita da capital paulista pelo PT foi composta 
de meandros, sobretudo, internos ao partido. Já na preparação para a 
eleição de 1988, novo desafio foi encontrado. A disputa entre as tendências 
majoritárias e minoritárias do PT nacional caracterizou a prévia eleitoral 
do partido, na qual seria decidido o candidato petista à prefeitura de São 
Paulo. 

As divisões internas (do partido) se manifestaram com toda a força 
na escolha do candidato do Partido dos Trabalhadores à Prefeitura 
de São Paulo. Foram muitos os nomes ventilados no partido como 
possíveis postulantes à candidatura: Hélio Bicudo, José Dirceu, José 
Genoíno, Luiz Gushiken, Eduardo Jorge, Luiz Eduardo Greenhalgh, 
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Plínio de Arruda Sampaio e Luiza Erundina. De todos estes, apenas os 
quatro últimos se inscreveram como pré-candidatos (COUTO, 1995, 
p.103).

O diretório municipal petista realizou, em 12 de junho de 1988, a eleição 
prévia ao cargo máximo da Prefeitura de São Paulo. Por volta de nove mil 
filiados foram às urnas do partido e escolheram entre Plínio de Arruda 
Sampaio e Luiza Erundina. Segundo a análise de Couto (1996), os dois 
candidatos apresentavam diferenças palpáveis. Plínio, por seu “perfil de 
‘moderado’, com forte ligação com a Igreja Católica, imagem de advogado 
competente e administrador experimentado” (p. 104),67 era apresentado 
pela Articulação como o candidato que mais possibilitaria alianças em 
nível político – eventualmente com o PMDB e seus dissidentes (que depois 
formaram o PSDB) –, e como aquele que também teria maior capacidade 
de ampliar a base de votos do partido junto ao eleitorado paulistano.  Já 
Erundina, devido à formação e à atuação política apresentadas acima, 
seria, ainda segundo Couto, “portadora de um discurso participacionista e 
com tonalidades revolucionárias” (p.103). 

Sua presença era constante nas assembleias populares de 
protesto e reivindicação, acampamentos e invasões de terras 
ou moradias: sua linguagem sempre foi direta, radical, e sua 
ação em muito estimulou a atuação de múltiplos grupos de 
moradores que se enfrentavam com os governos estaduais 
e municipais no percurso dos anos 70 e 80 (KOWARICK e 
SINGER; 1993, p. 201).

Couto também diagnosticou distinções tanto entre este perfil dos 
candidatos, quanto nas cartas programáticas apresentadas aos filiados 
para a prévia eleitoral interna do partido:

Essa questão foi um dos elementos determinantes para a 
escolha de Luiza Erundina como candidata do partido à 
Prefeitura de São Paulo, uma vez que ela, ao contrário de seu 
adversário – Plínio de Arruda Sampaio –, defendia o papel 
deliberativo, e não consultivo, dos conselhos populares (COUTO, 
1996, p.81). 

67  Plínio teve entre suas experiências de trabalho a coordenação do Plano de Ações do 
Governo Carvalho Pinto (1958-1962) e o desenvolvimento de projetos de reforma agrária na 
América Latina junto à ONU (COUTO, 1996, p.104).
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Foi, portanto, por causa dessa plataforma de participação popular que as 
pequenas tendências ganharam o pleito interno. Com 55,9% dos votos 
dos filiados, contra 43,3% de Plínio, o amplo segmento popular da base 
determinou o nome a ser indicado pelo diretório municipal do PT para 
concorrer nas eleições: Luiza Erundina. 

A partir desta etapa, a campanha eleitoral passou a assumir, oficialmente, 
um tipo de unidade partidária – digo “um tipo”, pois o caráter de 
unificação das correntes e filiados assumido para a campanha foi ímpar. 
Por não acreditar na viabilidade eleitoral de Erundina (um dos principais 
argumentos para o apoio interno a Plínio), parte da direção partidária não 
se esforçou para eleger a candidata. 

Foi a primeira vez, por exemplo, que Lula (presidente do PT 
Nacional) declarou abertamente o seu apoio a um candidato 
[Plínio] em uma disputa interna do PT. [...] O futuro presidente 
do DM (diretório municipal), Rui Falcão, deslocou-se para fazer 
campanha em São Bernardo (COUTO, 1996, p.115).

Foi com os apoiadores que construíram e votaram nas prévias do PT que 
Erundina montou seu comitê eleitoral. “Greenhalgh, que declarou ter 
votado em Erundina, foi convidado por ela para ser seu vice, e aceitou” 
(Idem, ibidem). 

Dos 14 candidatos à prefeitura de São Paulo que obtiveram votos em 
1988, os principais que concorreram ao pleito foram: 1) o ex-prefeito 
de São Paulo (1969-1971), ex-governador de São Paulo (1978-1982) e 
ex-candidato à Presidência da República (1985), Paulo Maluf (nos dois 
primeiros casos pela ARENA e no último pelo PDS, sempre em conluio 
com os militares); 2) João Oswaldo Leiva pelo PMDB, engenheiro e ex-
secretário do governo estadual de Franco Montoro (1983-1987) e Orestes 
Quércia (1987-1991) ; 3) José Serra pelo PSDB, economista, também foi 
secretário do governo estadual de Franco Montoro e deputado federal para 
a Assembleia Constituinte de  1988; e 4) Luiza Erundina pelo PT. 

A trajetória da campanha eleitoral pode ser apurada através das pesquisas 
eleitorais publicadas pelos grandes veículos de informação. Em 29 de 
Setembro de 1988 – um mês e meio antes da eleição –, os jornais O 
Estado de S. Paulo e Jornal da Tarde apresentaram Maluf (PDS) com 
38% das intenções de voto, Leiva com 14% e Erundina com 12%. Em 04 
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de Novembro de 1988, a Folha de S.Paulo divulga a pesquisa Datafolha 
afirmando que Maluf estava ampliando a vantagem sobre o segundo 
candidato, com 28% das intenções de voto, enquanto Leiva apresentava 
21% e Erundina mantinha os 14%.

9 Novembro de 1988 – É a vez de “O Estado de São Paulo” 
divulgar a sua pesquisa. Título da matéria: “Maluf, em primeiro, 
amplia a diferença”. Os números: Maluf, 27%; Leiva, 17%; Luiza 
Erundina, 15%. Escondido, no final do texto, o detalhe: desde a 
primeira pesquisa, publicada em 29 de Setembro, Maluf caiu 11 
pontos percentuais (PATARRA, 1996, p. 28, grifos do autor).

A direção partidária, que havia se afastado da campanha, só se 
reaproximou às vésperas da eleição, quando os números nas pesquisas de 
intenção de voto passaram a indicar uma possibilidade palpável de eleição 
da candidata. Em 14 de Novembro de 1988, a Folha de S.Paulo publicou 
a última pesquisa de intenção de votos. Maluf era cotado com 26%, Luiza 
Erundina com 20%, e Leiva já aparecia com apenas 16% das preferências. 

Eu sei que é isso, faltando apenas uma semana para as eleições 
é que eles [os dirigentes do partido] perceberam que tinha 
possibilidade de... é que eles começaram a fazer campanha

Exatamente, a gente fez a campanha sozinhos. Na rua, na 
base da militância, de cada um fazer cartaz na sua casa, botar 
botãozinho, passar nos vizinhos. Isso foi assim que a gente 
conseguiu os 30%. E a gente sempre teve os 30% em São Paulo, 
continuou tendo, a diferença é que agora tem dois turnos. Não 
aumentou nem diminuiu. Se você for pensar a esquerda sempre 
teve 30% em São Paulo. Ah! Só que com esta porcentagem você 
não ganha a eleição nunca mais. Só ganhou aquela vez, 29,8%, 
uma coisa assim, é o que a gente teve na época (ROLNIK, 
13/08/2015).

Dia 15 de novembro foi o dia da eleição e com um dia de contagem o 
Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo divulgou o resultado: Luiza 
Erundina do PT com 1 milhão 534 mil e 547 votos ganhou as eleições, 
somando um total de 29,8% dos votos; enquanto Paulo Maluf do PDS, 
com 24,4%, do total ficou em segundo lugar; Leiva, em terceiro lugar, 
apresentou 14,1% do total de votos; e, em quarto lugar, José Serra teve 
5,5% dos votos (COUTO, 1996, p.118).  Para apresentar a evolução dos 
números de intenção de votos apresentados pelos grandes jornais, 



 

Grafico 03. Evolução da intenção de votos para prefeito de São Paulo, 1988. 
Dados: PATARRA, 1996.

preparei um gráfico (abaixo) com as pesquisas de opinião – com a ressalva 
de que elas podem conter metodologias distintas de coleta e análise de 
dados – e os votos finais da eleição. O único objetivo aqui é apontar a 
estável terceira posição que os veículos de comunicação apresentam a 
candidata petista e a enorme discrepância entre as pesquisas e sua efetiva 
eleição.

Na mesma eleição que Luiza Erundina foi vitoriosa – sendo a primeira 
mulher prefeita da mais populosa cidade do país –  o Partido dos 
Trabalhadores consolidou sua força como legenda partidária em outros 
municípios brasileiros, com a eleição de 25 administrações de cidades. 
No entanto, este quadro de ganhos petistas deve ser contextualizado por 
um ponto mencionado acima por Rolnik (2015): as eleições municipais 
de 1988, inclusive os pleitos realizados nas grandes cidades, como São 
Paulo, não tiveram segundo turno. Ainda assim, esta vitória do partido no 
município de São Paulo foi coroada com o alcance da maior bancada na 
Câmara Municipal de São Paulo – em 1988, também chegaram ao poder 
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legislativo municipal 16 vereadores do PT, somando 30,19% do percentual 
de cadeiras.

A coligação formada pelo PT na eleição continha outros dois partidos, os 
comunistas do PCB e PCdoB, que, por sua vez, elegeram mais um vereador 
cada. Couto ainda esclarece que se somou à coligação do PT um vereador 
do PDT, que nos últimos momentos da campanha apoiou Erundina como 
candidata a prefeita. Tendo isso em vista, o autor calcula que a bancada 
situacionista apresentava 19 vereadores, alcançando 35,85% do total de 
vereadores eleitos.

Seriam necessários ainda 8 vereadores, ou 15% das cadeiras, para 
que a situação se tornasse majoritária. Dentre os partidos restantes 
na Casa, apenas o PSDB apresentava alguma afinidade ideológica 
[então] com as agremiações componentes da coligação situacionista 
emergente das eleições; no PMDB poder-se-ia talvez, contar com um 
ou dois votos, dos vereadores José Roberto Trípoli e Lídia Corrêa, 
situados mais à esquerda no espectro ideológico peemedebista. Ainda 
que os tucanos se somassem à bancada situacionista, ainda restariam 
três votos para a conquista de uma maioria absoluta no Legislativo 
municipal (COUTO, 1996, p. 200).

Sem a maioria dos votos na Câmara, essas contas eram realizadas a cada 
pauta, projeto, lei e ação política que o poder executivo indicava para 
aprovação no ambiente legislativo municipal – já que desde o começo do 
mandato Luiza Erundina descartou as possibilidades de outras alianças 
partidárias que ideologicamente fossem contraditórias ao programa 
partidário do PT. Ela contava com a “colaboração” – termo que usou em 
entrevista68 – de outras forças políticas para que o mandato se viabilizasse, 
mas sem firmação acordos que significassem integração ao governo 
eleito. Soma-se ainda a esse quadro o afastamento dos vereadores do 
PSDB, que no início do mandato foram diagnosticados como próximos 
ideologicamente do PT e que, aos poucos, foram aderindo à oposição. 
“Foram aliás, tendo (o vereador Walter) Feldman à frente, a oposição mais 
veemente ao Executivo na capital paulista” (COUTO, 1996, p. 202). Já a 
partir do segundo ano de mandato (fins de 1990), os vereadores do PSDB 

68  “Estamos interessados em contar com a colaboração, a participação de todos aqueles 
profissionais, de todas aquelas pessoas que queiram nos ajudar a viabilizar essa proposta de 
governo”. Luiza Erundina em 16 de novembro de 1988 (apud COUTO, 1996, p.201).
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se consolidaram como oposição, quando o tucano Arnaldo Madeira venceu 
a disputa pela presidência da mesa da Câmara Municipal.  

Este fato mais a derrota da proposta de tarifa-zero, o elemento 
mais importante do projeto orçamentário para 1991, levou a 
prefeita a tentar ampliar a coligação governamental, inclusive 
integrando elementos dos partidos aliados à administração 
(SINGER, 1996, p.96).

Singer indica que “tardiamente” Luiza Erundina mudou sua posição sobre 
ampliar a coligação, mas também analisa que a mudança teria sido reflexo 
do próprio desenvolvimento do partido, que havia acabado de passar pela 
experiência de ter tido Lula no segundo turno da Eleição presidencial 
de 1989. Segundo o autor, a decisão da prefeita de atrair novos apoios 
ao governo só foi tomada sob a influência e com o apoio do PT. Mas essa 
decisão só veio no início do ano de 1991, e então o interesse do PSDB em 
se comprometer com a administração já era muito baixo. A bancada tucana 
discordava do aumento de IPTU, que oneraria proprietários de imóveis 
caros, e parte dos vereadores já passavam a apoiar Paulo Maluf como 
candidato a prefeito da cidade de São Paulo nas eleições seguintes, em 
1992.

Tabela 01. Bancadas partidárias na Câmara Municipal de São Paulo após as eleições - 1988. 
Fonte: COUTO, 1996, p. 199.

Partido Número de cadeiras Percentual de cadeiras 
PT 16 30,19% 

PMDB 9 16,98% 
PDS 8 15,09% 

PSDB 5 9,43% 
PTB 5 9,43% 
PFL 4 7,55% 
PL 3 5,66% 

PCB 1 1,89% 
PCdoB 1 1,89% 

PDT 1 1,89% 
Total 53 100% 
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À adversidade encontrada no ambiente legislativo municipal soma-se o 
quadro político dos governos nas escalas Estadual e Federal, importantes 
para o diagnóstico da falta de apoio político e financeiro encontradas pela 
gestão da capital paulista.

A força construtiva do partido de base operária criado no Entremeio à 
democracia, assume no município de São Paulo exatamente no período de 
Democracia e o desmanche. Neste quadro político por escalas de governo é 
possível indicar o papel de influência política e econômica que os governos 
federal e estadual exerceram na gestão municipal de 1989 a 1992, tendo 
em vista o que já foi apresentado no Capítulo 1 desta dissertação sobre 
a força econômica motriz do governo Collor, com a implementação de 
políticas neoliberais no Brasil e seus desajustes no comando das políticas 
econômicas que causaram grande impacto no planejamento municipal 
de São Paulo. Em audiência pública ocorrida no dia 17 de novembro de 
1990 para debater o “Orçamento de 1991 e Tarifa Zero”, Marilena Chauí, 
Secretária Municipal de Cultura e encarregada da mediação da plenária, 
declara que o governo federal no ano de 1989 (gestão de José Sarney) e 
no ano de 1990 (gestão de Fernando Collor de Melo) ainda não haviam 
liberado recurso público algum para a prefeitura de São Paulo (CEDEM 
UNESP, 1990d). A ex secretaria referia-se a recursos da Caixa Econômica 
Federal, com quem a prefeitura já possuía contratos assinados de repasses 
assinados, e também dos recursos do Banco Nacional do Desenvolvimento 
Econômico e Social-BNDES, órgão que havia disponibilizado um volume 
financeiro para outras prefeituras brasileiras, mas que recusou o pedido de 
verba para a maior e mais populosa cidade do país.

.

Iniciei este segundo capítulo da dissertação com a trajetória da ascensão 
do Partido dos Trabalhadores, com a candidata Luiza Erundina, à 
Prefeitura do Município de São Paulo. Passarei, mais adiante, a apresentar 
as ações práticas das políticas públicas desenvolvidas pela gestão 
Erundina nos anos 1989 a 1992, tendo como foco a análise do modelo de 
planejamento de cidade implantado e da participação social gerida por 
esta administração. Dantes, todavia, é necessário investigar a própria 
composição dos cargos comissionados convidados a assumir a gestão 
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Órgão Nomeado início 
de gestão 

Nomeado no final 
da gestão 

Sec. de Governo José Eduardo M. Cardozo - 
Sec. Neg. Extraordinário Luiz Eduardo Greenhalgh Alípio Márcio Dias Casali 

Sec. Administração Fermino Fechio Filho Sérgio Rebello Tamm 
Renault 

Sec. de Negócios Jurídicos Hélio Bicudo Dalmo de Abreu Dallari 
Sec. de Finanças Amir Khair Amir Khair 
Sec. de Planejamento Paul Singer Paul Singer 
Sec. de Habitação Ermínia Maricato Ermínia Maricato 
Sec. de Transportes Tereza Lajolo Lúcio Gregori 

Sec. de Serviços e Obras Lúcio Gregori Márcio Junqueira de S. e 
Silva 

Sec. de Vias Públicas Paulo Azevedo Delmar Mattes 
Sec. de Abastecimento Adhemar Giannini Antonio Buzzato 
Sec. de Adm. Regionais Aldaíza Sposati José Carlos Pegolaro 
Sec. de Educação Paulo Freire Mário Sérgio Cortella 
Sec. de Cultura Marilena Chauí Marilena Chauí 

Sec. de Saúde Eduardo Jorge Carlos Alberto Pletz Neder 

Sec. de Comunicação Perseu Abramo - 
Sec. de Esportes Juarez Soares Laurindo Lalo Leal Filho 
Sec. de Bem Estar Social Marta Campos Rosalina de S. Cruz Leite 
Sec. da Assistência Militar - Ten. Cel. Estevam Nikoluk 
Sec. Especial da Reforma 
Administrativa - Sérgio Rebello Tamm 

Renault 
 

administrativa junto da prefeita Luiza Erundina.

A tabela abaixo apresenta o primeiro escalão da gestão – todo o 
secretariado.  No quadro vermelho estão em destaque os nomes ligados 
ao planejamento das áreas afins da política urbana (considero aqui 
principalmente a Secretaria de Planejamento, Secretaria de Habitação, e 
Secretaria de Transportes), e no quadro azul estão os nomes de grande 
notoriedade da gestão (intelectuais e professores de universidades):

Tabela 02. Quadro do secretariado nomeado por Luiza Erundina, início (1989) e fim da gestão 
(1992). Fonte: COUTO, 1996, p. 123 e BITTAR, p. 234.



desenvolvimento da política de transportes na administração petista.

 

Figura 09. Logo da administração municipal de São Paulo 1989-1992. 
Fonte: CEDEM UNESP, 1989.
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Dois são os caminhos para interpretar o desenvolvimento da política 
de transportes da gestão. O primeiro, e ao qual me deterei pouco neste 
momento, é o que antecede à gestão Luiza Erundina como acúmulo de 
experiências do EMURB e EMPLASA representaram como instituições de 
planejamento urbano ainda no regime de exceção da ditadura militar. 

Paulo Egídio era governador, ligado ao Geisel, no entanto ele 
promoveu um grupo de estudos do qual o Lúcio Gregori participou, eu 
participei como socióloga, e isso formatou logo em seguida a Emplasa. 
Grande parte de quem trabalhou neste projeto foi para a Emplasa.

Nesse momento o Secretário de Negócios Metropolitanos era Roberto 
de Cerqueira César que abriu, por “debaixo do pano”, os dados. A 
gente trabalhava nas brechas, e foi parar nas mãos do Lúcio Kowarick, 
que publicou o primeiro texto relacionando o tema de moradia e 
transporte (SILVA, 14/10/2016).

Já como segundo caminho, é possível apontar que a concepção de 
administração pública congregada na gestão Luiza Erundina teve sua fase 
embrionária gestada a partir da formação do PT e da lógica de trabalho 
do partido dentro de órgãos do poder legislativo. Entre 1987 e 1991 o 
PT contava com dez deputados estaduais exercendo mandato na 11ª 
legislatura da Assembleia Legislativa de São Paulo: Antônio Lucas Buzato; 
Clara Levin Ant; Expedito Soares Batista; Ivan Valente; José Cicote; José 
Dirceu de Oliveira e Silva; José Machado; Luiza Erundina de Souza; Roberto 
Gouveia Nascimento; e Telma Sandra Augusto de Souza. A bancada petista 
representava 11,9% na casa, e ainda possuía seis suplentes69 (SÃO PAULO, 
1996). Para que os deputados fossem assistidos parlamentarmente, o 
partido organizou uma equipe de assessoria coletiva para a bancada.

A Clara Ant era deputada estadual, a Luiza Erundina era deputada 
estadual, o Celso Daniel70 [assessor] e o José Machado – que depois 
virou o prefeito de Piracicaba – eram deputados estaduais. Então o 
PT tinha uma bancada sensacional, e naquela época o partido tinha 
uma assessoria coletiva da bancada. Então a liderança da bancada 
chamava especialistas, petistas, em várias áreas para assessorar o 

69  Na 11ª Legislatura 1987/1991, 10 eram os deputados petistas do total de 84, e 6 eram 
os suplentes do total de 18: Alcides Carlos Bianchi; Arlindo Chináglia Júnior; Devanir Ribeiro; 
Francisco Carlos de Souza; João Antônio da Silva Filho; José Mentor Guilherme de Mello Netto.

70  Apenas uma correção deste depoimento de Rolnik é necessária, Celso Daniel que a 
entrevistada cita como deputado, foi na verdade um assessor temático como ela.
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conjunto da bancada na situação parlamentar. (...) Quem era líder da 
bancada naquele momento era a Luiza Erundina, eu fui [trabalhar 
como assessora] em 86 para 87, a assessoria da bancada tinha o 
Amir Khair como coordenador, o assessor jurídico era o José Eduardo 
Martins Cardoso, Pedro Dalari, e tinha vários assessores temáticos, 
e eu era assessora temática de “habitação e política urbana” da 
bancada, trabalhando direto com a Luiza (ROLNIK, 13/08/2015).

Foi justamente a partir da conformação das assessorias legislativas 
temáticas – chamadas pelo partido de Grupos de Trabalho do PT – que 
os assessores técnicos diagnosticaram problemas, promoveram debates 
e propuseram propostas por áreas de políticas públicas. Esse trabalho 
cooperativo entre os “quadros políticos” no legislativo e os assessores 
técnicos, que envolvia a elaboração de dossiês e propostas parlamentares, 
foi posteriormente consolidado pelo partido com a produção de cartilhas 
do “modo petista de governar”. 

Assim como as diversas outras áreas de atuação política, a política 
de transportes realizada pelo PT era baseada no Grupo de Trabalho 
de Transporte que o partido arregimentou para compor a assessoria 
parlamentar. Este grupo de trabalho contava com militantes que atuavam 
em órgãos públicos, movimentos populares, câmaras de vereadores, 
nas lutas dos trabalhadores dos transportes (BITTAR, 1992). Fizeram 
parte do GT de Transportes personagens como Celso Daniel, Nazareno 
Affonso (mestre em Arquitetura e Urbanismo USP), Amir Khair, Paulo 
Itacarambi (mestre em Engenharia de Transporte pela Poli–USP), Antônio 
Luiz Mourão Santana (que, segundo Gregori [2015], havia trabalhado em 
empresa de consultoria e era considerado o “oráculo” técnico do PT na 
parte de transportes), entre outros. 

Este grupo havia criado o projeto de Municipalização dos Transportes 
(nome fantasia). Contratação não mais por concessão de serviços 
públicos, como é clássico. Tinha esse nome Municipalização, um 
jogo de palavras com Estatização. Que era na verdade você contrata 
a frota por fretamento. Uma vez contratado você calcula quanto vai 
custar um ônibus/mês, paga para o empresário, ponto. Você separa 
completamente o custo do serviço que você paga da tarifa que você 
vai cobrar, com a qual o empresário não tem nada a ver (GREGORI, 
23/04/2015).

Havia uma peculiaridade que a Secretaria de Transportes do município 
de São Paulo apresentava naquele momento – e que merece destaque, 
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pois determinou como as propostas apresentadas pelo poder executivo 
foram engendradas: a pasta tinha sob sua tutela duas grandes empresas 
públicas, a CMTC e a CET. Tal como interpretado por um dos secretários 
de transportes da gestão Erundina, Lúcio Gregori, essas empresas eram 
consideradas, muitas vezes, mais importantes do que a própria secretaria. 

(...) o secretário de transportes ele é um sujeito muito frágil, pois 
tinha debaixo dele duas “baita” empresas, a CET e a CMTC. A CMTC 
era na verdade a “dona” dos transportes, ela era a concessionária 
exclusiva, era ela que operava de um lado e geria o sistema privado, e 
a CET geria todo o trânsito. O secretário de transportes repassava o 
dinheiro para a CMTC, tanto que já vinha na rubrica, então repassava. 
Uma espécie de rainha da Inglaterra, o cara ideal, ou cidadão, cidadã, 
para a mídia contrária fazer campanha contra o governo. Deu 
problema? Congestionamento? Chama o secretário de transportes, 
mas ele mesmo não resolve nada, chama a CET ou a CMTC (GREGORI, 
23/04/2015).

Desde a criação da Companhia Municipal de Transportes Coletivos em 
1946, já havia se consolidado um longo e falho processo de planejamento 
urbano dos transportes. Campos (2014, p.5) apresenta alguns pontos de 
inflexão ao longo da história quando diz: “um dos principais objetivos 
da entrada do Estado na cena dos transportes coletivos na cidade (...) 
fazia parte de uma política de transporte no qual se buscava, até 1959, a 
eliminação dos atores privados do setor”. Mas este que foi inicialmente o 
planejamento da política pública para o setor dos transportes seguiu um 
caminho flutuante. Na década de 1950 houve um aumento contínuo na 
atuação das empresas privadas, de 13,7% da sua participação no total dos 
passageiros transportados em 1949, chegou a 56,7% no ano de 1960. Já 
em 1976, o governo de Olavo Setúbal inverteria novamente a importância 
positiva da empresa pública com uma drástica reorganização do sistema, 
mas que novamente voltou a se desestruturar nas gestões municipais 
seguintes (CAMPOS, 2014, p.5). Assim, ainda que a companhia pública 
historicamente ocupasse uma importância gerencial para a política de 
transporte da cidade de São Paulo, em 1989 quando a gestão petista 
assume o poder, sua administração estava bastante desarticulada, e havia 
caminhado para a transformação do interesse privado na exploração do 
serviço público como prioritário. 

Voltando ao que unificava o debate petista em torno do tema de 
transportes, Mendonça (1997) relata em sua dissertação que as 
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administrações petistas consideradas até o ano de 1988 tinham três tipos 
de diretrizes gerais para a política de transportes: “estatização da operação 
dos serviços, redução da tarifa e participação e controle popular” (p.57). 
Um ano depois, em 1989, tem início a gestão Luiza Erundina, além de 
outras 25 administrações municipais petistas. Todas essas administrações 
adotaram como guia para a política de transporte o “modo petista 
de governar”, e parte delas desenvolveu de forma única as diretrizes 
partidárias. O caso de São Paulo é um desses.

Dia 1º de janeiro de 1989, junto com a tomada de posse da prefeita Luiza 
Erundina de Sousa, tomaram posse também os secretários nomeados 
por ela. A primeira secretária de transportes a assumir o cargo foi Tereza 
Lajolo. De acordo com Mendonça (1997): 

Entre os três secretários de transporte que atuaram na administração 
Luiza Erundina, a vereadora Tereza Lajolo era a mais envolvida com 
a questão de transporte coletivo, tendo participado ativamente do 
Grupo de Transporte do PT antes de assumir as funções de secretária 
(MENDONÇA, 1997, p 58). 

Lajolo tinha experiência como militante dentro do setor de transporte 
coletivo desde 1982, quando foi eleita vereadora, e foi a partir deste 
cargo que entrou em contato com a assessoria de bancada do Grupo de 
Transporte do PT. Suas ações enquanto secretária foram variadas, ainda 
que sua presença no cargo tenha sido de apenas nove meses. A primeira 
ação significativa de sua gestão foi a de aprovar, em conjunto com toda 
a equipe da gestão Erundina, o aumento de tarifa de ônibus – medida 
tomada a partir da declaração do Governo Federal de implantação de novo 
plano econômico, o “Plano Verão”. Neste ponto da história econômica 
brasileira, todos os economistas já estavam de sobreaviso, pois era 
consenso a suposição de que este seria mais um plano de tentativa de 
controle inflacionário a partir de congelamento de preços e serviços.71  
A principal preocupação da administração era com a empresa pública 
de transportes, a CMTC. A administração alegou que, com a crônica 

71  Exatamente como foram o Plano Cruzado, instalado em 1986, e o Plano Bresser, em 1987: 
“a tentativa inicial tivera um estrondoso sucesso durante um semestre aproximadamente, 
seguido pela volta da inflação com ímpeto redobrado. Em 1987 ainda uma segunda tentativa 
fora feita com o Plano Bresser, cujo sucesso foi menos estrondoso e muito mais curto” 
(SINGER, 1996, p.56).
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inflação e com o plano de congelamento de preços, o valor tarifário então 
cobrado “não bastava para cobrir os custos da CMTC” (SINGER, 1996, 
p.59). A medida gerou controvérsia entre os militantes do partido, pois 
o transporte coletivo na cidade havia sido defendido como a principal 
prioridade do governo (SINGER, 1996, p.69). O caso sublinhava então a 
profunda divergência entre os militantes que exerciam alguma função 
dentro da gestão municipal e os militantes que estavam fora da gestão. 

A outra ação da secretária Tereza Lajolo, que acabou por custar o 
seu cargo e o de Celso Consenza (presidente da CMTC), foi o curso de 
formação política que a CMTC ofereceu aos seus funcionários de janeiro a 
setembro de 1989. O objetivo do curso era “ajudar na conscientização do 
trabalhador” e na sua “desalienação” – nas palavras de Lajolo e Consenza, 
respectivamente (em 1989). O que realmente custou o cargo da Secretária 
de Transportes e do presidente da CMTC foi o fato de que, tanto a imprensa 
quanto os partidos de oposição reclamaram do conteúdo “ideológico” 
do curso aplicado na empresa pública CMTC. O valor total gasto com o 
curso foi de $589mil cruzeiros e foi considerado uso indevido de dinheiro 
público (NERI, 1990). 

Tereza Lajolo, primeira secretária de Transportes da gestão, era 
ligada ao setor trabalhista do PT, e ligada e apoiada pelo sindicato dos 
motoristas e cobradores de ônibus. A gestão dela vinha na onda de 
uma perspectiva de estatização dos transportes e formação política 
do pessoal. A crise do Trânsito no Transporte era muito maior. A 
Plataforma de campanha da Erundina tinha sido muito assentada na 
tarifa dos transportes, na estatização e na qualidade. Então a gestão 
que estava já caminhando para um ano do mandato não estava dando 
conta, ou trazendo estas novidades, trocou (GREGORI, 23/04/2015).

Ainda no final do mandato da secretária, mais precisamente em agosto 
de 1989 (quando a secretária foi afastada do cargo), a prefeitura 
lançou o “Plano de Governo 1989”, sob a coordenação da Secretaria de 
Planejamento, Secretaria de Finanças, Chefia do Gabinete da Prefeita e 
Vice-Prefeito. Nesta publicação, que teve tiragem de 10 mil exemplares e 
foi distribuída de forma gratuita, reafirmou-se a prioridade que a gestão 
daria ao tema de transportes: 

As prioridades de Governo para este período estão agregadas em 2 
grupos: Transporte, Habitação e Saúde (Prioridades 1) e Alimentação, 
Infraestrutura urbana, Assistência Social e Jurídica e Esportes 
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(Prioridades 2) (CEDEM UNESP, 1989).

O segundo secretário de transportes a tomar posse foi Adhemar Gianini, 
que ficou aproximadamente dez meses no cargo (entre setembro de 1989 
e agosto de 1990). Seu período na pasta foi marcado pela tentativa de 
agilizar as análises e a implementação do projeto de municipalização do 
serviço de transportes. 

Trabalho bem feito, que o Gianini já tinha começado a fazer contratos, 
que ele chamava ‘contratos de teste’ com o empresário, e estava 
reagindo muito bem (GREGORI, 23/04/2015). 

No entanto, a busca por acelerar a administração pública teve um revés: 
o secretário foi acusado de burlar a burocracia de licitação de serviços 
públicos. A Companhia de Engenharia de Tráfego–CET, subordinada 
à Secretaria de Transporte assim como a CMTC, assinou contratos de 
serviços com nove empresas para estudos de implantação de corredores 
de ônibus sem obedecer ao formato de concorrência pública. Os diretores 
da CET afirmaram que não houve concorrência porque todas as empresas 
eram de “notória especialização”, o que poderia dispensar a exigência de 
licitação (REPORTAGEM LOCAL, 1990). 

A figura do pequeno empresário Adhemar Gianini, secretário de 
abastecimento [cargo que ele ocupou no início da gestão], sujeito 
eficiente que faz acontecer, foi convidado para ser secretário de 
transportes muito nesta perspectiva. O arrojo também o leva a 
dar umas tropeçadas, e isso a Erundina era feroz, contra eventual, 
possível acusação de falta de integridade. Ele caiu (GREGORI, 
23/04/2015). 

Em agosto de 1990, Lúcio Gregori assumiu a pasta da Secretaria de 
Transportes, acumulando a chefia dessa pasta com a da Secretaria de 
Serviços e Obras (que a ele havia sido designada desde o início do mandato 
da prefeita). O perfil de Gregori era principalmente o de planejador 
urbano. 

Formado na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, entre os 
anos de 1955 e 1960, logo no início de sua carreira no ramo público, na 
década de 60, ele estagiou na Secretaria de Planejamento do Estado de São 
Paulo – durante o governo de Carvalho Pinto. Seu primeiro chefe foi Plínio 
de Arruda Sampaio, responsável pela equipe de elaboração do Plano de 
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Ação desse governo. Em 1968 foi trabalhar no Metrô em São Paulo, sendo 
o funcionário de registro número 33; de lá saiu por “uma discordância 
qualquer”. Foi também o primeiro diretor de planejamento da Emurb, com 
o fim do governo Carvalho Pinto ele saiu. Por volta de 1974 foi chamado 
a compor a equipe do “Diagnóstico 75” – publicação do governo de Laudo 
Natel (1971 – 1975) no estado que tinha como objetivo analisar a região 
metropolitana de São Paulo72 –, como Diretor Adjunto, e sob o comando do 
arquiteto Roberto Cerqueira César (Diretor do Grupo Executivo da Grande 
São Paulo-Gegran). Por causa dessa experiência anterior ele acabou sendo 
convidado para o cargo de Diretor Técnico da Empresa Metropolitana 
de Planejamento– Emplasa, no governo de Paulo Egydio Martins (1975 
– 1979); depois passou pela Fundação Sistema Estadual de Análise de 
Dados-Seade, e ocupou cargo na Coordenadoria Geral de Planejamento-
Cogep, na prefeitura de Mário Covas (1983 – 1985). Sobre sua atuação 
profissional ele afirmou em entrevista para a presente pesquisa que 
estava sempre no circuito de trabalho, e que tinha muitos contatos. “Em 
1980 eu entro no PT, na reunião de Higienópolis. (...) Aí virei uma espécie 
de consultor do PT” sobre Planejamento Urbano. Em 1984 ele entrou na 
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo-Cetesb, de onde saiu para 
trabalhar na gestão Luiza Erundina como secretário de Obras e Serviços 
Públicos e depois como Secretário de Transportes. 

Trouxe comigo dois cavalheiros que pra mim são os desconhecidos 
mais importantes do governo da Erundina, um deles se chama José 
Jairo Varoli, economista, trabalhava na Sabesp e era comissionado 
da prefeitura, trabalhava na Secretaria de Serviços e Obras; e Mauro 
Zilbovícius, [que] hoje é professor doutor da Poli em custos da 
engenharia de produção. Esse eu tinha conhecido nos meus tempos 
de empresa de consultoria (GREGORI, 23/04/2015).

As ações da secretaria de Transporte que mais repercutiram positivamente 
na opinião pública durante a gestão da Luiza Erundina, e que ainda hoje 
são as mais conhecidas propostas em política pública da área, foram 
as ações que ocorreram sob o comando de Lúcio Gregori. Elas serão 
descritas a seguir mediante: 1) uma análise do quadro político-social 
dentro do qual estes projetos foram inseridos; 2), uma apresentação das 

72  SEP. Região metropolitana de São Paulo: diagnóstico 75. Secretaria de Economia e 
Planejamento do Governo do Estado de São Paulo-SEP, 1974.
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principais características das propostas; 3) uma caracterização do trânsito 
político a que as propostas foram submetidas; 4) um debate sobre as 
repercussões dentro e fora da gestão; e, por último, 5) uma exposição das 
concretizações finais dessas propostas em projetos e ações. Saliento que o 
foco desta dissertação não é explicar as fórmulas e cálculos de engenharia 
de transportes, para isso ler Mendonça (1997) e Campos (2014), e sim 
apresentar a arena política de formulação das políticas públicas e disputas 
para a sua implementação.

projeto Tarifa Zero.

Muito do que foi escrito sobre o projeto técnico Tarifa Zero se deu no 
âmbito de sua divulgação como projeto de lei e encaminhamento para 
aprovação na Câmara de Municipal de vereadores em setembro de 1990. 
Boa parte do debate, ocorreu dentro do próprio PT e também através dos 
meios de comunicação (imprensa escrita e TV)73, ressalvo o destaque das 
audiências públicas sobre “Orçamento de 1991 e Tarifa Zero” realizado de 
forma descentralizada em cada regional administrativa do município de 
São Paulo74. 

analisando os documentos. 
De acordo com o documento mais completo do arquivo da gestão Política 

73  Para enriquecer a bibliografia mobilizada para esta dissertação, inscreve-se na pesquisa 
uma fase de análise documental, sobretudo dos estudos técnicos de produção da própria 
Prefeitura ou encomendados por ela. Durante a produção da base se dados da dissertação 
alguns importantes  documentos foram digitalizados, são eles: 1) “Política de transportes e 
tarifa zero, proposta para 1991/1992 e alternativas possíveis” (SMT e CET, 1990); 2) “Projeto 
tarifa zero estratégia de implantação, proposta inicial e estimativas de custos” (CET, 1990b); 
3) “Pesquisa de opinião pública tarifa zero” (CEDEM UNESP, 1990b); 4) “Relatório gerencial 
tarifa zero” (CET, 1990a); 5) “Tarifa zero e eficiência no transporte coletivo urbano” (Fundação 
João Pinheiro, 1991); 6) “Tarifa Zero, Informativo da administração democrática e popular de 
São Paulo” (CEDEM UNESP, 1990a). Todos foram lidos, e alguns serão destacados na escrita 
da pesquisa. A dissertação também compõe a abordagem de contraposição a este material 
documental, e/ou complementação dele, com as entrevistas concedidas por Lúcio Gregori 
(Secretário de Transportes), Paulo Sandroni (Presidente da CMTC) e Paul Singer (Secretário de 
Planejamento), todos membros do primeiro escalão da gestão Luiza Erundina.

74 Documentadas através de vídeo e áudio, fazem parte do acervo CEDEM UNESP (1990c e 
1990d) e também foram analisadas na dissertação.
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de transportes e tarifa zero, proposta para 1991/1992 e alternativas 
possíveis (SMT e CET, 1990) a proposta Tarifa Zero tinha a intenção de 
intervir no sistema de transporte coletivo por ônibus do município de São 
Paulo como um todo. A prefeitura tentava, portanto, sanar ou minimizar os 
principais problemas diagnosticados, sendo eles:

1) o tempo de viagem, que excedia a uma hora por trajeto; 
2) o péssimo nível de serviço que propiciavam; 
3) a superlotação (durante os horários de pico o sistema chegava a 
transportar até 11 passageiros em pé por metro quadrado); 
4) a baixa confiabilidade do sistema de transporte entre os 
usuário, devida ao descumprimento dos horários estabelecidos e à 
irregularidade das condições físicas da frota de ônibus; 
5) a reduzida velocidade (a frota  operava em média a 13Km/h); 
e, por fim, 6) a carência de planejamento da rede de transporte. 

A todas estas falhas do sistema, a prefeitura apresentou no documento 
um ingrediente que podemos constatar como constante na maioria 
das gestões municipais brasileiras desde que se municipalizou a oferta 
dos serviços de transporte pela Constituição de 1988. Sem dotações 
orçamentárias dos outros entes federativos para garantir a eficiência das 
políticas, o orçamento público do município de São Paulo era insuficiente 
para subsidiar o sistema de transportes – que já operava em déficit – e 
tendia a prejudicar o financiamento de outros setores e serviços públicos. 

A preços de junho de 1990, o custo anual do sistema de ônibus era 
de Cr$ 66,7 bilhões e a receita, Cr$ 37,7 bilhões. Dessa forma, o valor 
anual do subsídio era de Cr$ 29,0 bilhões (SMT e CET, 1990).

A gestão indicava qual era o gasto corrente e o déficit que ele gerava, para 
manter, em 1990, um sistema de transporte altamente falho. É preciso ter 
em mente que uma das executoras do serviço de transportes, a CMTC, era 
também uma empresa pública com grave crise orçamentária.

definições do projeto Tarifa Zero. 
A solução elaborada pela gestão propunha três ações primordiais: 

1) A primeira seria desvincular o valor da tarifa do custo do sistema, por 
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meio de subsídio total ou parcial do serviço. Para tanto era necessário 
a criação de um fundo específico, o Fundo Municipal de Transportes–
FUMTRAN, que, com dotação própria de verba, assumiria todo o custeio 
do sistema de transportes e garantiria também recursos para melhorar 
o serviço. 

2) A segunda ação proposta era de que todo o custeio do sistema e, 
por conseguinte, todo o recurso do FUMTRAN, viria de um acréscimo 
na arrecadação do Imposto Predial e Territorial Urbano–IPTU (um 
dos poucos impostos diretos existentes no Brasil, que apresenta a 
característica de ser vinculado diretamente à riqueza do cidadão – 
neste caso, seu patrimônio imobiliário). O cálculo do IPTU foi, e ainda 
é, por lei, realizado a partir da Planta Genérica de Valores Imobiliários–
PGVI, que cadastra o preço médio do metro quadrado em cada via da 
cidade, e o traduz em um valor venal para cada imóvel no município. A 
proposta da gestão foi reformular o cálculo da defasada PGVI, e exigir 
um pagamento maior de imposto das classes mais ricas para custear o 
serviço de transporte público da cidade – partindo da ideia “tributação 
com sacrifício equitativo” (Pintos-Payeras; Hoffmann, 2009), a ação 
garantiria uma certa redistribuição de renda.

3) A terceira e última ação proposta foi a de alterar a forma de 
remuneração das empresas operadoras de transporte, vinculando todas 
à municipalização do sistema. 

O documento finaliza assim o argumento: “Esse conjunto de proposições 
compõem a base do Projeto ‘Tarifa Zero’, o qual define claramente uma 
política de transportes e tráfego para o município” (SMT; CET, 1990). Para 
além destas ações primordiais, outras diretrizes e metas do projeto foram:

- Priorização do transporte coletivo no sistema viário; 
- Definição da responsabilidade pela gestão do sistema de transporte 
coletivo, estruturação, consolidação e, sobretudo, alocação de recursos 
financeiros para o órgão gestor; 
- Racionalização e adequação da rede de transporte coletivo, visando 
a melhorar o desempenho do sistema e, ao mesmo tempo, rebaixar os 
custos operacionais; 
 - Ampliação da frota existente, através, sobretudo, de ônibus de grande 
capacidade;  
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- Reestruturação e recuperação da CMTC, como empresa operadora 
municipal;  
- Regularização dos contratos das operadoras privadas, através de 
licitação de todas as linhas;  
- Integração entre as áreas de Planejamento e Operação de tráfego e 
transportes; 
- Implantação de dois Corredores de Transporte Coletivo (Vila Nova 
Cachoeirinha e Francisco Morato/Rebouças/Consolação), até o final da 
administração; 
- Elaboração de projetos para mais dois Corredores de Transporte, para 
implantação após 1992 (SMT; CET, 1990). 

A proposta desta “reestruturação da Política de Transporte e Tráfego”, 
defendida pelo documento, foi produto de reflexão e trabalho de vários 
profissionais da gestão, e envolveu não só a Secretaria Municipal de 
Transportes – principalmente nos nomes de José Jairo Varoli e Paulo 
Sandroni (CMTC), Mauro Zilbovícius, e Lúcio Gregori – como a Secretaria 
de Planejamento – na figura de Paul Singer – e a Secretaria de Finanças – 
com Amir Khair. No entanto, deve-se apontar que toda a reestruturação 
da política partiu de uma ideia inicial, nas palavras de seu idealizador, o 
Secretário de Transportes, Lúcio Gregori:

De repente me vem a ideia da tarifa zero, na minha maneira de ver 
juntava muitas coisas ao mesmo tempo. Primeiro era uma “pulada” 
política, como de fato se comprovou ser, aliás 25 anos depois continua 
sendo. Tinha toda uma possibilidade de articulação dessa ideia 
entorno da distribuição de renda, muito bem capitada pelo Paul 
Singer. Tinha a questão (de barateamento) operacional, arrecadar 
custa, para arrecadar você tem que ter um sistema de arrecadação, 
controles, bilhetagem, etc. (GREGORI, 23/04/2015).

Ainda neste mesmo documento da SMT e CET (1990), os profissionais 
projetaram um conjunto de combinações entre “alternativas possíveis 
para o transporte coletivo”, e “avaliação de cenários em função da 
disponibilidade de recursos”, estimando assim o tempo de duração de cada 
alternativa em relação ao seu custo. Comecemos explicando os cenários, 
ou seja, os valores do aporte financeiro que os vereadores da Câmara 
Municipal poderiam aprovar como recursos para a política de transportes. 

Haviam cinco cenários pré-estudados de liberação de recursos: de Cr$20 
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bilhões, Cr$25 bilhões, Cr$30 bilhões, Cr$35 bilhões e Cr$40 bilhões. O 
documento da prefeitura cruzava esses cenários com as possibilidades 
de gestão apresentadas pela prefeitura para executar o serviço. Além 
disso, em cada um dos cinco cenários de disponibilidade de recursos, 
foi ainda considerada a aprovação ou não da liberação da Câmara de um 
investimento suplementar de Cr$13 bilhões no sistema. Independente 
do cenário estudado, seria apenas com a aprovação desse investimento 
suplementar que a prefeitura poderia fazer a ampliação da frota de ônibus, 
com a adição de novos veículos. 

O leque das alternativas estimadas partia de um ponto mínimo inicial e um 
ponto limite. A primeira alternativa, portanto, descrevia o quadro em que 
a Câmara Municipal aprovaria o mesmo valor de subsídio que a prefeitura 
já mantinha no sistema (Cr$20 bilhões), sem possibilidade de alteração da 
baixa qualidade do serviço, o que sustentava a operação do sistema por 6 
meses. Já com a autorização do investimento adicional de Cr$13 bilhões, 
parte da infraestrutura viária e da sinalização poderia ser melhorada para 
a operação do tráfego e gestão do transporte coletivo. O último cenário 
apresenta o valor máximo (Cr$40 bilhões de liberação de recursos, 
mais Cr$13 bilhões de investimento suplementar) necessário para a 
implantação do custo zero da tarifa ao usuário, com operacionalização 
progressiva para todo o sistema de transporte, o chamado sistema Tarifa 
Zero. Nesta hipótese a previsão do acréscimo da frota seria na ordem de 
5.500 ônibus e o sistema operaria durante 5 meses. No interim entre estas 
duas relações extremas (a estimativa mais baixa e a mais alta) de cenários 
e alternativas, existiam outras três previsões já calculadas, à medida que 
aumentam os valores presumidos para o recurso, proporcionalmente, 
avançam: 1) a prognose de melhoria da qualidade do serviço; 2) o tempo 
de duração do sistema a ser implantado – de um ano a 6 meses –; 3) e o 
número de acréscimo de veículos comprados caso o investimento adicional 
fosse aprovado – também idealmente progressivo, de zero veículos a 5500. 

Já a Fundação João Pinheiro75 – instituição de pesquisa e ensino vinculada 

75 Referência nacional em seu campo de atuação, a Fundação João Pinheiro presta serviços a 
instituições federais, estaduais e municipais, empresas e organizações privadas, universidades, 
institutos de pesquisa, organismos internacionais e entidades representativas de diversos 
segmentos sociais. Via http://www.fjp.mg.gov.br/index.php/institucional
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à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais, criada 
em 1969 – em pesquisa encomendada pela administração pública, 
apresentou por sua vez o relatório Tarifa Zero e eficiência no transporte 
coletivo urbano (1991), e pretendia comprovar com seu estudo que:

A Tarifa Zero no transporte coletivo urbano, entendida naturalmente 
como a não cobrança direta de qualquer valor dos passageiros pelo 
uso do transporte, (...) possibilita modelos tributários mais justos, e 
uma produção de transporte mais eficiente (p.1). 

Essa também foi a forma encontrada pelo estudo da prefeitura para 
enfrentar críticas de que a política não teria um financiamento fiscal 
justo; de que propiciaria a ineficiência de sistemas subsidiários, pela falta 
de estímulo à produção; e que, por último, provocaria o aquecimento da 
demanda do serviço. 

Motivos que impulsionaram a criação do projeto.

Em uma rápida exposição de motivos, devemos lembrar de alguns 
argumentos já anteriormente destacados: 1) o comprometimento da então 
candidata à prefeita Luiza Erundina ao cumprimento da diretriz partidária 
de pensar na aplicação do modelo de estatização do serviço de transportes 
público; 2) na impopular medida de reajuste tarifário posta no primeiro 
semestre de mandato que causou ferrenhas críticas das classes populares 
e do próprio partido.

Contudo, através do relato de Gregori (23/04/2015) podemos ampliar 
o escopo de análise dos motivos que prefeita e equipe de planejamento 
urbano do governo compartilhavam. Em relação à proposta de 
planejamento para o transporte é também necessário ter em vista a 
figura do secretário de Transportes como um ator social. Lucio Gregori 
descreve que a Secretaria de Transportes, até meados da administração 
petista, ainda sofria com dificuldades de gestão do setor, ao que o 
secretário designou de perfil “rainha da Inglaterra” – uma espécie de 
setor de relações públicas, sem poder gestor de fato. Referindo-se a 
pouca importância que tinha a SMT na administração municipal de 
São Paulo, o entrevistado apresentou ser também um dos motivadores 
para a idealização do projeto Tarifa Zero a tentativa de destacar sua 
administração na secretaria. 
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A sensação que me dava, por temperamento de engenheiro, e 
considerações teóricas, de eu ser um verdadeiro idiota. Para um cara 
como eu que não vou fazer carreira política, não sou um técnico de 
transportes, não sou o que se chama de um especialista. (...) Juntando 
tudo isso, a tarifa zero me pareceu muito sedutora. Em uma tacada só 
eu arranjo uma bela de uma encrenca aqui para todos os lados, e tiro 
a Secretaria de Transportes deste cantinho. Se não, vou ficar aqui até 
o final do governo gerenciando o nada. (GREGORI, 23/04/2015).

No mais, o secretário afirma que a ideia da criação da tarifa zero nos 
transportes foi baseada no sistema de limpeza urbana da cidade, pasta que 
ele também assumiu, e que se utilizava de um mecanismo de pagamento 
à prefeitura através de taxa dos maiores produtores de resíduos (lixo) 
na cidade. Portanto, a tarifa zero foi elaborada primeiramente como uma 
taxa de serviço de transporte para ser cobrada de empresas, fábricas e 
indústrias como meio de custeio da força de trabalho contratada.

Então a Erundina falou: antes de mais nada, Lúcio, você precisa fazer 
uma análise jurídica disso, então mandamos para a procuradoria 
geral da prefeitura. Passado uma semana a procuradora veio e 
falou: olha fizemos o estudo, a prefeitura não pode instituir a taxa 
de transporte. [Se instituída] No dia seguinte ‘pega’ a causa, porque 
pela Constituição de 1988 só podem ser criadas taxas municipais e 
estaduais mediante a autorização do Congresso Nacional. 

Isso foi falado para mim.

Estou eu no meu gabinete [com] o Mauro, que era Diretor de 
Transportes. Falei para o Mauro:  ferrou tudo, não dá pra fazer taxa de 
transporte, o projeto vai pro brejo. Eu estava deprimido, chateado. Aí 
o Mauro disse, é simples, taca a mão no IPTU, faz um fundo. É? É! Oh, 
só que agora é outra coisa. Bom, eu volto no dia seguinte, e falo com a 
Luiza: seguinte tem que ser uma reforma tributária, calcada no IPTU, 
mas não pode vincular. Porque é proibido por lei, você vincular um 
imposto à uma despesa. Então a gente inventa um fundo (GREGORI, 
23/04/2015).

E assim é formulada a Política de transportes e a tarifa zero, baseada 
na utilização do IPTU progressivo das camadas mais altas da população 
paulistana, que custearia o fundo municipal de transportes para a 
implementação da tarifa zero para toda a população.
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repercussão dentro e fora do governo.  
Em 28 de Setembro de 1990 o ofício nº 381/90 foi enviado do gabinete 
da prefeita Luiza Erundina ao então presidente da Câmara, Eduardo 
Matarazzo Suplicy – PT. Nele era apresentado formalmente o projeto de lei 
do Fundo Municipal de Transportes, que subsidiaria as políticas de Tarifa 
Zero que a prefeitura buscava implementar.

Senhor Presidente 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, acompanhado da 
respectiva exposição de motivos, a fim de ser submetido ao estudo e 
deliberação dessa Egrégia Câmara, o incluso projeto de lei, que dispõe 
sobre a criação do Fundo Municipal de Transportes – FUMTRAN, e dá 
outras providências.  
(...) Luiza Erundina de Souza, Prefeita.  
Anexos projeto de lei, exposição de motivos e legislação citando no 
texto (BIBLIOTECA INSTITUTO PÓLIS, 1990a).

O texto da lei também expõe que ficaria ao encargo do Conselho Municipal 
de Transportes–CMT a gestão autônoma do fundo. É importante salientar 
que no artigo 1º da Proposta de Lei–PL, o conselho seria composto por 
quatro membros: o secretário municipal de Transportes, o secretário 
municipal de Planejamento, o secretário municipal de finanças, e um 
representante do Poder Legislativo Municipal, cabendo à prefeita o voto 
de desempate quando necessário. Ainda estabelecia um grau de hierarquia 
entre os conselhos de transporte, onde o CMT ficava responsável por 
“aprovar planilhas de custos propostas pelo COMTAR”. Já o Conselho 
Municipal de Tarifas–COMTAR, instituído anteriormente,76 e que possuía 
em sua composição setores da sociedade civil, a partir da proposta da lei 
ficaria submetido ao novo conselho. Sobre a concepção e formação do 
COMTAR:

Nesta condição, propus a participação do DIEESE, do FIPE da 
Universidade de São Paulo, do CEBRAP e do CEDEC, além do Conselho 
Regional de Economia de São Paulo. Integrariam ainda o COMTAR 
vários secretários do governo municipal (SINGER, 1996, p. 152).

76 A instauração do COMTAR se deu logo após a implementação do reajuste tarifário pela 
Prefeitura, no primeiro semestre de 1989, na tentativa de diminuir o déficit da empresa 
municipal de transportes públicos, a CMTC, quando o governo federal, por meio do Plano 
Verão, ameaçava lançar novas medidas de congelamentos dos preços, enquanto a inflação 
continuava a subir (cf. p. 97).
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É verdade que a participação da sociedade civil no COMTAR dava-se de 
maneira técnica e não como uma amostra democrática de participação dos 
usuários do serviço. Contudo aqui, mais uma vez, apresenta-se que nem 
mesmo foi resguardado esta característica central dos debates eleitorais 
e do Plano de Governo de 1989 (CEDEM UNESP, 1989). Neste sentido, a 
proposta do CMT é o registro da busca pela garantia de um mecanismo 
regulador do poder executivo sobre o processo de decisão do conselho 
mais plural e abrangente que era o COMTAR. Trata-se de um instrumento 
de controle que, de certa maneira, apontou a divergência entre a teoria 
da política democrática e a prática decisória cuja balança pendia para 
as decisões de governo, e não para a sociedade civil convidada. Enfatizo 
que para esta política nem mesmo foi indicada a superação da noção de 
“sociedade civil organizada”, com a eleição de representantes da própria 
população, moradores da cidade. 

Mas, como foi dito, o PL já consolidava seu objetivo propondo a imediata 
implementação do sistema de Tarifa Zero:

Art. 7º - Os recursos do FUMTRAN serão administrados pelo Conselho 
Municipal de Transportes com vistas à implantação de transportes 
coletivos por ônibus e tróleibus, a tarifa “zero” para o usuário, a partir 
de 1º de julho de 1991. 
§ 1º - O Conselho Municipal de Transportes, até 30 dias antes do 
início do sistema de tarifa “zero”, verificará a planilha de custos 
elaborada pelo COMTAR e, sendo insuficiente os recursos disponíveis 
no FUMTRAN, proporá o valor da tarifa a ser cobrada do usuário. 
§ 2º - O valor da tarifa será fixado por decreto do Executivo. 
§ 3º - Sempre que houver recursos suficientes no FUMTRAN será 
implantado o sistema de tarifa “zero”. 
§ 4º - Não será implantada a tarifa “zero” se a projeção anual dos 
recursos do FUMTRAN for inferior ao valor real equivalente a Cr$ 
42.500.000.000,00 em julho de 1990 (BIBLIOTECA INSTITUTO PÓLIS, 
1990a).

Segundo Campos (2014), na proposta de orçamento para o ano de 1991, 
constava um aumento progressivo e redistributivo de cerca de 570% no 
IPTU da cidade. Aplicado no Fundo Municipal de Transportes, esse valor 
conseguiria financiar o projeto Tarifa Zero.

Já sobre a repercussão do projeto fora do governo, perguntei ao ex-
secretário Lúcio Gregori em dois momentos distintos se houvera 
mobilização da população em defesa do projeto de tarifa zero. No dia 25 de 
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Abril de 2013, em uma visita ao Campus da USP São Carlos, o ex-secretário 
de transportes respondeu com um sonoro “não”. Outra fonte consultada, 
antes de minha entrevista formal com o ex-secretário, também confirmou 
o diagnóstico – em junho de 2013, em entrevista para a CNN, Lúcio Gregori 
e Luiza Erundina repetiram que não houve mobilização social em defesa 
do projeto. Em um terceiro momento, em sua residência em Jundiaí, em 
entrevista agendada para a pesquisa de mestrado, ele pode pormenorizar 
a informação: 

Lúcio - Eu também me lembro que pensei na época que o movimento 
de transporte era quase nulo, perto da saúde, da educação, “porcaria, 
não tinha”. 
Entrevistadora - Essa era também outra pergunta, primeiro como 
foi a troca com a população, através dessas várias discussões que 
vocês fizeram na cidade? E quem eram essas pessoas que eram do 
Movimento?  
Lúcio - Eram movimentos populares, de pessoas dos bairros.  
Entrevistadora - Não necessariamente organizados? Ou eram 
organizados?  
Lúcio - Em termos de movimento de transporte muito pouco, acho 
que conheci um ou dois, e aliás com falas muito confusas. Você via que 
não tinha nenhuma tradição de estudo, como eu vejo hoje que alguns 
grupos têm.  
Entrevistadora - Então, essa era uma hipótese minha, eu não achava 
que existiam movimentos de transportes. Porque para mim eram 
possivelmente pessoas mais ligadas ao movimento de habitação que 
tinham uma discussão de “olha onde estão indo as novas moradias, 
então vamos precisar...” 
Lúcio - Já tinha uma tradição disso com a Ermínia. 
Entrevistadora - Mas saber que existiam, ainda que fossem 
pequenos...  
Lúcio - Isso foi um debate até com o Sandroni, na Zona Sul, não me 
lembro aonde. O cara falou umas coisas sem pé nem cabeça, mas eram 
movimentos de transportes, isso eu me lembro bem. Mas com essa 
característica muito frouxa, que me lembro que na época me deu essa 
sensação, de como o transporte não estava “empoderado” na cidade, 
para usar uma palavra da moda (GREGORI, 23/04/2015).

Para a gestão a proposta de Tarifa Zero inovadora a ponto de quase ser 
possível considera-la “única”.77 Assim, se fazia necessário trabalhar e 

77 Necessário dizer que houve experiências precedentes, tanto no metrô de São Paulo 
em 1977 (funcionou durante 90 dias sem o pagamento do transporte) quanto em Austin, 
Trenton e Denver nos EUA (por Paulo Sandroni, 2013. Disponível em: <htttp://sandroni.com.



informar bem a população para que o projeto tivesse a opinião pública 

ao seu favor. É importante apontar que houve então várias divergências 

políticas internas no PT em relação à proposta, bem como a dificuldade da 

gestão em não contar com um número expressivo de cidadãos mobilizados 

e organizados na defesa do tema de transportes. Sendo assim, um variado 

programa de atividades de divulgação e propaganda do projeto Tarifa Zero 

foi articulada. 

Um documento encontrado no arquivo CEDESP, intitulado Tarifa Zero, 

Informativo da Administração Democrática e Popular de São Paulo 

(CEDEM UNESP, 1990a), trata da divulgação do projeto. Nele consta um 

resumo do projeto, uma apresentação da reforma tributária que daria 

condições de financiá-lo, um chamamento à participação popular em 

defesa do mesmo e uma entrevista com o secretário Lúcio Gregori.

br/?p=517>. Acesso em 02/07/2016).

 

Figura 10. Tarifa Zero, Informati vo da Administração Democráti ca e Popular de São Paulo.
Fonte: CEDEM UNESP, 1990a.
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Ainda na Biblioteca do Instituto Pólis, foi possível encontrar o documento 
Campanha ‘reforma tributária e tarifa zero’ – cronograma de mobilização,78 
datado de 15 de outubro de 1990. Sob a coordenação do Programa 
Integrado de Educação Popular–PIEP, o documento, que possui o timbre 
oficial da prefeitura de São Paulo, remonta atividades informativas e de 
defesa da prefeitura, realizadas em ambientes organizados previamente e 
em contato direto com a população.

É importante destacar do documento os “instrumentos e produtos” 
desejados com a mobilização: 

- campanha de mídia 
- boletim informativo da campanha (mala direta para os agentes da 
campanha)  
- release para imprensa alternativa (jornais de sindicatos, 
movimentos, partidos) 
- cartaz de divulgação 
- cartilha 
- panfleto para distribuição massiva 
- audiovisual sonorizado, vídeo educativo sobre o projeto 
(BIBLIOTECA INSTITUTO PÓLIS, 1990b).

Por fim, dentre essas atividades organizadas pela administração 
municipal para a defesa do projeto destaco principalmente a “realização 
de 19 audiências públicas em cada região administrativa para discutir o 
retorno do projeto de Orçamento enviado à Câmara com destaque para 
a reforma tributária e a tarifa zero” (idem, ibidem). Estas audiências, 
detalhadas no cronograma da campanha, foram todas gravadas79, e 
tratam-se das atividades de divulgação mais elaboradas, tanto do ponto 
de vista da análise do discurso empenhada pela gestão administrativa, 
quanto da própria metodologia da ação e seus desdobramentos político-
democráticos na sociedade. Em cada audiência um grupo de secretários e 
técnicos da Secretaria de Transportes, do Planejamento ou das Finanças 
ficavam responsáveis pela condução da atividade, da apresentação e defesa 
dos dois projetos combinados (reforma tributária a partir do aumento do 
IPTU, e a tarifa zero nos transportes). Posteriormente, era aberta a palavra 

78 Anexado no apêndice da dissertação.

79 No acervo do CEDEM UNESP, ao qual tive acesso, é possível encontrar as gravações de 
áudio que registram as reuniões na íntegra e as edições em vídeo e imagem.
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aos moradores da região, que poderiam discutir o projeto, tirar dúvidas, 
criticar ou apresentar defesas. Uma amostra de como essas audiências 
puderam ultrapassar os limites da suposta apresentação técnica de um 
projeto da área de transportes, foi a audiência da regional Campo Limpo, 
realizada em 17 de novembro de 1990, onde a secretária responsável pela 
coordenação da atividade era Marilena Chauí, da Secretaria Municipal de 
Cultura: 

Eu só gostaria de fazer algumas observações extras sobre a tarifa 
zero. A tarifa zero como ela implica num aumento de taxas e 
impostos, esse aumento também faz aumentar, por obrigação 
constitucional, a verba de educação e bem-estar social. E pode 
posteriormente diminuir o subsidio da CMTC e melhor o orçamento 
de todas as outras secretarias sociais. A repercussão da tarifa zero 
sobre o restante dos serviços públicos é muito positiva. A segunda 
observação é de natureza política, (...) o município pode fazer a 
redistribuição da renda através do exercício da justiça tributária. E a 
tarifa zero é a inovação no campo da justiça social através da melhoria 
de um serviço público que afeta a população inteira da cidade. A tarifa 
zero significa, primeiro, que a parte mais privilegiada da população 
é ela, e não a prefeitura, que vai subsidiar o transporte coletivo. E 
segundo que a tarifa zero não é só não pagar o ônibus na hora em 
que se usa, mas é poder melhorar o sistema das linhas, o sistema das 
faixas exclusivas, o sistema de corredores, o número de pessoas por 
ônibus, e readaptação da malha viária para o transporte coletivo, e, 
portanto, a diminuição dos carros nas ruas, o que significa o aumento 
da velocidade dos ônibus (atualmente é velocidade de carroça, de 5 
a 8 Km/h) e diminuição do tempo de viagem. É isso que eu queria 
apresentar, que a tarifa zero tem um significado político, social e 
ambiental global. É por isso que a tarifa zero precisa ser vista como 
uma medida verdadeiramente inovadora e revolucionária, dentro da 
cidade de São Paulo (CEDEM UNESP, 1990d).

As defesas do projeto nas audiências puderam alcançar o caráter global 
dos projetos, e um possível desencadeamento para uma agenda positiva 
das políticas sociais, no âmbito do município. Eu destaco ainda a fala de 
duas moradoras, na mesma audiência em Campo Limpo, que fizeram o uso 
de sua palavra no momento do debate aberto. 

Se a Erundina, nossa prefeita, estava com a ideia de fazer essa tarifa 
zero porque ela não brecou este aumento da tarifa? Já vai comendo 
um pouco mais do salário do operário, que está se debatendo todo 
para sobreviver com esse salário. E eu pergunto aos mesários, este 
projeto é experimental ou já é definitivo? Porque que se nós pagando 
o ônibus já não conseguimos apanhá-lo, e de graça, o que será de nós? 
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Por mais que coloquem ônibus na linha o povão vai passear, vai andar 
“pra riba” e pra baixo, e quem vai para o trabalho fica preso no meio 
da estrada (companheira Maria Tereza, em CEDEM UNESP, 1990d).

Nesta fala a moradora questiona a linha de condução das políticas da 
área de transporte, que varia desde aumentos tarifários, que prejudicam 
principalmente o “operário” ou o trabalhador da classe econômica mais 
baixa, à proposta da tarifa zero, sem custo para o usuário do transporte. 
Questionamentos relevantes para se entender o panorama de recepção 
das políticas públicas aos quais os cidadãos lidaram, e absorveram, 
durante a administração petista. Já, o conteúdo final de sua fala pode 
ser interpretado de duas formas: a primeira é de que a moradora não 
consegue enxergar o transporte por lazer como um direito, muito menos 
para a classe de renda baixa, “o povão”. Transparece, assim, um padrão 
dessa faixa de renda do meio de transporte valorizado apenas quando 
direcionado para o trabalho. A segunda forma, em consequência desta 
anterior, é que se nem mesmo o transporte para o trabalho, a atividade 
que traz o sustento para a família e para a trabalhadora e trabalhador, 
tem qualidade, é evidente que muito mais suspeitas são levantadas a um 
serviço que queira expandir ainda mais sua capacidade de atendimento.

Tá na hora dos patrões assumirem a tarifa, já que são eles os 
maiores beneficiados dos ônibus que circulam em São Paulo. Não 
é o trabalhador que sai, e toma duas ou três conduções pra chegar 
no serviço, já esmagado, que é o beneficiado do ônibus. É o patrão 
porque chega sua força de trabalho, que consegue chegar na 
empresa e dar os altos lucros que dá pra eles. (... ) Sobre a aprovação 
deste projeto a gente não pode ficar apenas acompanhando o 
que os vereadores na Câmara “vai” decidir. Nós “vamos ter que tá 
mobilizando” a população pra que esse projeto seja aprovado na 
Câmara, junto com a estatização do transporte público de São Paulo. 
Agora, não é possível mobilizar a população com uma política de 
aumentar a condução como a prefeitura vem aumentando, uma 
administração que deixa o ônibus à Cr$0,50. Por isso levanto uma 
proposta que haja o compromisso da administração assumir nenhum 
aumento a mais de ônibus até a tarifa zero (Raquel, em CEDEM 
UNESP, 1990d)

Já a moradora Raquel apresenta seus conhecimentos sobre a teoria 
econômica, de formação de valor e lucro no sistema capitalista. No 
conjunto da fala é possível percebe-la como militante experiente de algum 
movimento social ou partido, pois tratam-se de elaborações formais e 
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identitárias de movimentos da esquerda política. E ela também finaliza a 
argumentação com o estranhamento pela política de aumento tarifário do 
transporte coletivo, no entanto, esta moradora manifesta uma proposta 
de comprometimento da administração por encerrar os aumentos no 
transporte. Esta proposta, caso não fosse acatada, poderia ser considerada 
como falta de comprometimento administração Luiza Erundina para com 
a população, que eles mesmos tentavam mobilizar para pressionar os 
vereadores a votar a favor dos projetos do poder executivo. 

Ao final, o conjunto de documentos (impressos, áudios e vídeos) 
comprovam a tentativa da prefeitura de explicar o projeto e de organizar 
uma participação maior da população para a sua defesa. As exatas palavras 
redigidas no documento de Campanha são: “formação de uma comissão de 
mobilização unificada, para toda a cidade, com o objetivo de acompanhar 
a tramitação do projeto na Câmara”. Esta foi a tentativa que a prefeitura 
engendrou, ainda que efetivamente ela não tenha resultado em maiores 
mobilizações populares.

desfecho do projeto Tarifa Zero. 
O debate da proposta orçamentária para o ano de 1991 que contemplava 
o aumento da tributação do IPTU em 570%, a formação do fundo para os 
transportes e a aplicação desse fundo no projeto Tarifa Zero, se justapôs 
ao movimento de perda da maioria parlamentar na Câmara de vereadores 
do município (apresentado na introdução deste segundo capítulo). Foi, 
portanto, sob a presidência do vereador Arnaldo Madeira–PSDB80 - e diante 
da consolidação de uma oposição composta por “janistas, malufistas, 
peemedebistas e tucanos” que o projeto foi rejeitado e engavetado pela 
Câmara.

Tão logo a oposição se viu em maioria, deixou claro que em hipótese 
alguma aprovaria a tarifa zero. O que significava sua rejeição sem que 

80 Na base de dados da Biblioteca da Câmara Municipal de São Paulo consta as seguintes 
informações sobre o vereador e sua atuação parlamentar no período analisado: “Nome 
parlamentar: Arnaldo de Abreu Madeira; Mesa diretora: Presidente de 01/01/1991 
a 31/12/1991; Vereança: De 01/02/1983 a 00/00/1988 ver. PMDB; De 00/00/1988 a 
31/12/1988 ver. PSDB”, para mais detalhes acessar: <http://www.camara.sp.gov.br/biblioteca/
arquivo-vereadores/>
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tivesse havido qualquer tentativa de negociação e sem que a maioria 
em plenário se desse ao trabalho e ao desgaste de votar contra. O 
projeto de lei instituindo a tarifa zero foi engavetado e a proposta 
de orçamento- programa para 1991 teve as verbas destinadas ao 
subsídio do transporte coletivo fortemente reduzidas (SINGER, 1996, 
p. 147).

Veja-se o relato do ex-secretário de Planejamento Paul Singer a respeito do 
impacto dimensionado pela pesquisa Toledo & Associados, encomendada 
pela administração após as campanhas de TV sobre a tarifa zero irem ao 
ar: “Estou convicto de que o recuo da oposição [na Câmara] se deveu em 
boa medida ao impacto da proposta da tarifa zero na opinião pública”. 
Na pesquisa consta que 65,3% dos paulistanos eram a favor da proposta, 
27,6% eram contra e 7% não sabiam opinar. “Digno de nota é que nada 
menos que 82,4% dos entrevistados sabiam que a aplicação da tarifa zero 
exigiria um aumento do IPTU” (idem, p.146).

A tentativa da prefeitura de mobilizar a população para a defesa da Tarifa 
Zero não se consolidou, mas uma possível interpretação para o ocorrido 
pode ser debatida através da noção de “projetos políticos” descrita por 
Dagnino (2004). Nela, 

a coincidência na exigência de uma sociedade civil ativa e propositiva, 
(...) é, de fato, emblemática de uma série de outras “coincidências” no 
nível do discurso, referências comuns que, examinadas com cuidado, 
escondem distinções e divergências fundamentais (2004, p. 147). 

Ainda que boa parte da população paulistana tenha tido acesso a 
informações sobre o modelo de sistema de transporte que a administração 
pública queria instaurar, e que concordasse com ele, não foi através 
de presença popular massiva na Câmara Municipal que o projeto foi 
apresentado e defendido. No entanto, nas audiências públicas sobre o 
“Orçamento de 1991 e Tarifa Zero”81 é possível destacar mais uma fala do 
morador João, presidente da Sociedade Amigos de Bairro de Jardim São 
Gabriel que também preocupado com sucessivo aumento do valor das 
tarifas de ônibus, e ciente das explicações da administração de que seria 
fruto do impacto da hiperinflação econômica, recomenda mobilização e 

81 Anunciadas no documento do PIEP, Campanha ‘reforma tributária e tarifa zero’ – 
cronograma de mobilização (BIBLIOTECA INSTITUTO PÓLIS, 1990b).



124

realização de plebiscito para garantir o projeto.

 Se não houver uma situação que “breca” isso aí, não vamos conseguir 
mais pagar condução. Quando dizem que na Câmara de vereadores 
vai ser difícil aprovar, eu não sei se todo mundo sabe que existe 
uma regra que quando 5% da população reivindica um só objetivo, 
ele se transforma em lei. Então eu pergunto aos companheiros da 
administração se é constitucional ou não é fazer um “plebicite” 
descentralizado pela cidade afora. Daí a gente está partindo pra cima 
dos vereadores com 5 ou 10 mil assinaturas do povão em geral, e 
quando assumirem (que der certo partir pra cima deles com a ajuda 
do povo) e “vim” a vigorar a gente não está sozinho, poxa. A gente está 
junto com o povo. Não é isso que os políticos “faz” por aí? (CEDEM 
UNESP, 1990c)

Talvez falas como a desse morador da Zona Leste tenha influenciado a 
última tentativa de forçar a apreciação do projeto na Câmara Municipal. 
No dia 28 de dezembro de 1990, o vereador Eduardo Matarazzo Suplicy 
- PT inscreve o projeto de lei PL 446 que teria como finalidade instituir a 
realização de plebiscito sobre a tarifa zero para o transporte coletivo de 
ônibus e também auferir dos munícipes a forma de subsidio da política. Já 
ao dia 19 de fevereiro e 1991 o projeto é indeferido, por esbarrar na Lei 
Orgânica Municipal que exige que ao menos 1% do eleitorado paulistano 
se manifeste a favor do plebiscito (BIBLIOTECA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SÃO PAULO, 1990). 

Portanto, a expectativa por parte da gestão de já se ter uma sociedade 
civil organizada para a defesa da pauta é conflitante com o processo 
de formação democrático. Num contexto imediatamente pós-ditadura, 
em que parte dos direitos sociais está em disputa ideológica no campo 
cultural e na prática política cotidiana, tudo estava em construção. 
Ainda que a gestão local da administração pública tenha estimulado e 
defendido espaços de diálogo para uma maior participação popular nas 
várias áreas de política urbana, o projeto não foi produzido em resposta a 
uma mobilização prévia da população, imbuída, esta, da reivindicação ao 
direito de livre trânsito na cidade. Além disso, houve falta de organização 
política no âmbito legislativo, afinal, se tivessem recolhido as assinaturas 
suficientes para o pedido de plebiscito para a Tarifa Zero, outras vias de 
disputas teriam se aberto.



Figura 11. Tarifa Zero, Informativo da Administração Democrática e Popular de São Paulo.
Fonte: CEDEM UNESP, 1990a, p.01.
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Figura 12. Tarifa Zero, Informativo da Administração Democrática e Popular de São Paulo.
Fonte: CEDEM UNESP, 1990a, p.02.



Figura 13. Tarifa Zero, Informativo da Administração Democrática e Popular de São Paulo.
Fonte: CEDEM UNESP, 1990a, p.03.
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Figura 14. Tarifa Zero, Informativo da Administração Democrática e Popular de São Paulo.
Fonte: CEDEM UNESP, 1990a, p.04.
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projeto de municipalização do transporte coletivo por ônibus.82 

Diferentemente do projeto de tarifa zero, o projeto de municipalização 
conta com outras pesquisas acadêmicas realizadas sobre o tema. Uma 
hipótese para tanto é de que o projeto faz parte de uma política pública 
formatada dentro do PT, e que foi implantada, com certa diversidade, 
em um representativo número de municípios. Sobretudo trata-se de 
casos que não foram rejeitados pelo poder legislativo, e sim aprovados e 
implementados.83 

definições do projeto de municipalização. 
De antemão, como observado acima no estudo da gestão Erundina, o 
projeto de municipalização do serviço de transporte coletivo era, desde 
o início, o projeto formulado pelo partido e definido como prioridade 
de governo pela equipe administrativa. No Plano de Governo 1989, a 
Secretaria Municipal de Planejamento– SEMPLA e o Departamento de 
Economia e Orçamento–DECOR do município executaram uma reavaliação 
orçamentária com as principais atividades e projetos por pasta/secretaria. 

Tabelas do Plano de Governo 1989: 

82 Como metodologia de pesquisa no estudo do projeto de municipalização implantado 
pela gestão Luiza Erundina houve uma priorização do uso de extensa análise documental, 
e das entrevistas de importantes nomes da administração petista do recorte histórico. Os 
documentos que foram analisados, e eventualmente serão destacados nesta pesquisa são 
os seguintes: 1) “Relatório de Pesquisa, Municipalização dos serviços de ônibus: avaliação da 
proposta pelos usuários” (CMTC, 1990); 2) carta “Manifestação de protesto dos profissionais 
do projeto de municipalização” (Comissão dos profissionais das empresas subcontratadas 
pela CET, 1990); 3) “Plano de Trabalho para o exercício de 1991” (CMTC, 1991); 4) “Caderno 
Transporte Coletivo – Proposta de Mudança no Sistema de Transporte Coletivo da Cidade 
de São Paulo” (SMT e CMTC, 1989); e a coletânea de documentos na qual constam os 
textos  5) “Situação da CMTC”; 6) “Nota sobre o Departamento de Transportes Públicos da 
gestão anterior”; 7) “Transcrição do Comunicado da Presidência aos Funcionários da CMTC” 
(Secretaria Municipal de Transportes, 03 a 05/01/1989).

83  Sobre as pesquisas que especificamente se atentaram ao estudo da implantação 
da municipalização na cidade de São Paulo, cito aqui a dissertação de Adolfo Mendonça 
(1997) “Gestão pública, regulamentação e flexibilidade de planejamento: a experiência da 
‘municipalização’ do transporte coletivo em São Paulo (1989-1992)”, e o artigo “A política das 
linhas de ônibus” de Marcos Campos (2014).



Para a SMT, especificamente, as metas e projetos no primeiro ano de gestão 
Luiza Erundina eram:

Implantação do Plano Municipal do Transporte Urbano: a CMTC 
assumirá o pleno comando da operação de todas as linhas e reterá 
a totalidade da receita de passagens. As frotas das empresas 
privadas serão fretadas pela CMTC, mediante licitação; o serviço 
destas empresas será remunerado pela distância percorrida, 
independentemente do número de passageiros e das passagens 
vendidas. Com o pagamento às empresas privadas segundo [serviços] 
efetivamente prestados, qualidade dos serviços e quilômetro rodado. 
(CEDEM UNESP, 1989).

Aqui encontramos um debate que se estenderá pelo decurso da 
administração, sobre qual a melhor forma de remuneração do serviço 
de transporte coletivo. O documento apresentado acima, relativo ao 

 

Figuras 15 e 16. Receita e despesa de 1989; e Resumo de despesas em NCz$.
Fonte: CEDEM UNESP, 1989, p. 17-18.
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planejamento da municipalização no início da gestão, propõe como medida 
para remuneração a “distância percorrida, independentemente do número 
de passageiros”. Esta forma foi chamada de “remuneração por quilometro 
rodado”. No entanto, a afirmação sobre o número de passageiros ser 
irrelevante para a remuneração das empresas, foi alterada quando da 
implantação do projeto.

É de grande importância destacar os dois pontos nevrálgicos para 
implantação do projeto: 1) a reorganização gerencial entre os serviços 
prestados pela Companhia Municipal de Transporte Coletivo e a Secretaria 
Municipal de Transportes, e 2) a alteração no modelo de remuneração do 
serviço, que, de “serviço pelo custo” passaria a ser por fretamento. 

Sobre o primeiro ponto, já tocado acima no subitem “Desenvolvimento da 
política de transportes na administração petista”, a reorganização gerencial 
buscava garantir uma maior adequação das atividades que tanto a SMT 
quanto a CMTC executavam. O gerenciamento, contrato e fiscalização 
do sistema de transportes coletivos ficariam, a partir da implementação 
do projeto, ao encargo da SMT – a CMTC deixaria de ser concessionária 
exclusiva do serviço de transporte coletivo, devendo operar o serviço do 
mesmo modo que as outras empresas privadas. No modelo anterior, que 
o projeto vinha alterar, a companhia era responsável por apenas 30% do 
total de passageiros transportados pelo sistema da cidade de São Paulo, 
operando as linhas menos rentáveis do sistema de transportes.

Já em relação ao segundo ponto, o modelo de remuneração do serviço 
público de transportes coletivos contava anteriormente com um regime 
contratual de concessão de serviço, funcionando por meio de 33 empresas 
privadas organizadas em 23 áreas de operação, mais a CMTC. O regime de 
concessão em que as empresas eram remuneradas pela tarifa arrecadada, 
sem subsídio da prefeitura, chamado de “serviço pelo custo” é assim 
explicado por Campos (2014):

Na prática, o que o “serviço pelo custo” significava era que tanto 
empresa pública quanto empresas privadas seriam remuneradas com 
base na quantidade de passageiros pagantes transportados em seus 
ônibus. Fato este que poderia levar a níveis de arrecadação distintos 
em relação ao custo de cada empresa. Não se remunera diretamente 
via custo, mas indiretamente via quantidade de tarifa arrecadada.
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A proposta de municipalização alteraria o quadro de desvantagem da 
CMTC – que era aquela que, dentre todas as operadoras, tinha o custo 
mais elevado do serviço por passageiro. Sobretudo, a proposta alteraria a 
lógica empresarial privada, que em busca de transportar o maior número 
de passageiros ao menor custo possível buscava, em última instância, 
apenas as linhas centrais da cidade, desfavorecendo uma vez mais os 
bairros periféricos. A transição para outro modelo de remuneração era 
composta pela seguinte série de medidas: o valor da tarifa seria dissociado 
do custo do serviço; a remuneração das empresas passaria a ser medida 
através de um cálculo combinado entre quilometragem rodada e número 
de passageiros transportados; se apenas a distância percorrida fosse 
cumprida a empresa receberia 80% do valor combinado pelo frete; 
os 20% restantes deveriam ser pagos mediante a comprovação que a 
empresa atendeu o número de passageiros esperados pela linha (número 
estimado através da demanda histórica de cada linha e dos estudos 
que a própria CPTM, sob comando de Paulo Sandroni, executou); com 
a tarifa desvinculada do custo do serviço seria possível implantar um 
financiamento municipal para subsidiar o serviço, subsidiando também 
parte do valor pago pelo usuário como tarifa.

No documento Plano de trabalho para o exercício de 1991, o destaque é o 
extremo replanejamento proposto para a companhia pública:

O Plano apresenta, em anexo, uma proposta preliminar de 
composição das linhas da CMTC:  
Redução do número atual de 256 linhas (13 passageiros/m²) para 
156 linhas (07 passageiros/m²), e concomitante elevação de frota 
para 3.539 ônibus (menos reserva técnica de 262 ônibus) (CMTC, 
1991).

Veremos à frente os números de implantação do sistema.

contexto político de debate. 
Como anteriormente descrito, o projeto de “estatização” do serviço de 
transporte era uma diretriz do próprio partido – uma especificidade do 
“modo petista de governar” – para todas as administrações do PT no país.  
A proposta dentro da gestão Luiza Erundina decorreu de longo debate 
no Grupo de Trabalho sobre transporte público. O grupo instituído logo 



133

po
lít

ic
as

 u
rb

an
as

 d
e 

tr
as

np
or

te
 n

a 
ge

st
ão

 L
ui

za
 E

ru
nd

in
a

ca
pí

tu
lo

 0
2

no início da administração era composto por técnicos e consultores da 
área de transportes. Os questionamentos debatidos no grupo giravam em 
torno da importância da estatização do sistema de transporte coletivo e a 
possibilidade de sua implantação – assunto que foi, inclusive, objeto de um 
dos primeiros pronunciamentos da prefeita eleita: 

Eleita prefeita da cidade de São Paulo, com 30% dos votos, no dia 
seguinte à vitória, Luiza Erundina responderia ‘sim’ ao ser perguntada 
quanto à sua intenção de estatizar o sistema de transporte municipal 
(KOWARICK E SINGER, 1993, p.201).

Faziam parte deste grupo pessoas que já participavam do GT de assessoria 
do PT (como Paulo Itacarambi, Antônio Luiz Mourão Santana e Amir 
Khair), grupo ao qual foi incorporado o secretário de transportes Lúcio 
Gregori. Dois pontos principais nortearam as discussões: o primeiro era 
a centralização do serviço de transportes coletivos, a ser realizado pela 
Secretaria Municipal de Transportes (SMT) e não mais pela CMTC; o 
segundo era que a própria CMTC passaria a ser tratada como empresa 
operadora de serviços, assim como as outras empresas privadas 
prestadoras do serviço de transporte.

Com o negócio de Municipalização eu tinha equívocos a respeito, e 
graças ao Paulo Singer aprendi muito sobre a questão de transporte. 
Porque eu fui fazer parte do Conselho político do governo, de vez 
em quando tinha reunião lá no Diretório (municipal), e um dia 
sobre a municipalização que eu ouvia falar, eu disse: no fundo a 
municipalização é garantia do empresário não ter risco nenhum, e 
subsidiar o empresário. Aí o Paulo Singer me dá uma aula, dizendo 
não é nada disso, porque o empresário de transporte não é para ter 
risco mesmo, porque o risco do empresário de transporte acaba 
repercutindo na população. É outra coisa, é um prestador de serviço 
público, contratado para isso, não é desejável que ele eventualmente 
corra riscos. E a outra coisa é que você não está subsidiando ele coisa 
nenhuma, você está pagando o custo dele, você está subsidiando o 
usuário (GREGORI, 23/04/2015).

Ainda sob a batuta de Adhemar Gianini na Secretaria de Transportes, 
iniciou-se o estabelecimento dos primeiros contratos com o novo 
formato de gerenciamento e financiamento. As empresas que no primeiro 
momento aceitaram a proposta de municipalização eram de baixa 
rentabilidade. Algumas delas apresentavam dificuldades econômicas – 
um dos possíveis motivos para aceitarem o novo modelo de contrato, 
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como salienta Campos (2014). Os contratos eram realizados em caráter 
emergencial, e individualizados, empresa-prefeitura. Esta primeira 
experiência funcionou como estratégia de convencimento para as grandes 
empresas se interessarem na mudança contratual, conforme os resultados 
iniciais se mostravam positivos. Segundo Campos (2014) estes primeiros 
contratos foram realizados em janeiro de 1990 e atingiram ao todo 16 
empresas operadoras.

Concomitante à execução dos primeiros contratos de municipalização, 
a partir de novembro de 1989 o Departamento de Pesquisa e Serviço 
ao Usuário da CMTC formulou uma pesquisa de opinião para averiguar 
o índice de aceitação entre a população do projeto de municipalização 
dos transportes. O resultado do relatório foi publicado em janeiro de 
1990. Com este instrumento de quantificação e qualificação da opinião 
de usuários do sistema, a CMTC pretendia melhorar a comunicação entre 
eles e a empresa pública. Um dos pontos avaliados, por exemplo, foi o 
baixo nível de informação sobre a proposta de municipalização:  64% 
dos usuários disseram estar cientes da proposta, mas poucos entre 
esses puderam explica-la melhor. Uma avaliação do relatório é que, de 
fato, tratava-se de um projeto complexo. Outro resultado da pesquisa 
apontou, todavia, que a população também tinha dificuldade em explicar 
o sistema de contrato e remuneração então vigente. Essa pesquisa foi 
usada posteriormente para nortear todos os materiais de informação e 
comunicação produzidos pela Secretaria Municipal de Transportes.

Durante o ano de 1990, após a saída de Gianini da secretaria e a entrada 
de Gregori, o projeto Tarifa Zero ganhava um peso maior no processo 
de restruturação do sistema. Como descrito acima, o projeto de lei da 
Tarifa Zero foi rejeitado na Câmara de vereadores, e, além disso, o valor 
de subsídio para o serviço foi drasticamente reduzido. Por conta disso, 
segundo Gregori, o peso dos problemas do setor de transportes recaiu 
também sobre os parlamentares, que haviam recusado o plano proposto 
pelo executivo, e passaram a ser corresponsáveis na busca de uma solução 
alternativa para o projeto. Esse impasse que se apresentava ao poder 
legislativo transformou a relação entre a gestão do poder executivo e o 
conjunto dos vereadores.

 É que a prefeitura dizia que resolveria o problema dos transportes da 
cidade com esta proposta, começo, meio e fim, “eu tenho a aprovação 
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da população”. A Câmara não vota. Bem ou mal a Câmara se viu sócia 
do problema dos transportes da cidade (GREGORI, 23/04/2015).

Embora o valor proposto ao serviço de transportes pelo orçamento de 
1991, redigido pela Prefeitura, tenha sofrido um grande corte, as alíquotas 
do IPTU foram aumentadas para o exercício de 1991. Esta verba adicional 
e a experiência piloto implementada pelo então secretário de transportes 
Adhemar Gianini, de municipalização de algumas linhas de ônibus 
na cidade, foram as chaves para a transformação vivida no serviço de 
transportes do município de São Paulo. 

Chico Whitaker faz uma leitura disso tudo, e conversa com os 
líderes da oposição falando que tinha que dar um jeito na questão 
de transportes, tem a experiência experimental [sic] dos contratos 
de municipalização, vamos fazer um grupo de trabalho para ver se 
a gente soluciona isso. Ele conversa comigo, monta uma reunião no 
meu gabinete, é a primeira vez no governo do PT que vereadores 
de oposição visitam o gabinete de um secretário municipal. [Vai] O 
Andrade Figueira, que era do PFL então, vai o Antônio Carlos Caruso 
PMDB (o PMDB já era como é hoje só que ele era oposição mesmo), 
vai o Paulo Kobayashi, que era do PSDB, e vai o Toninho Sampaio que 
era o cacique da Câmara – irmão de Carlos Sampaio era um vereador 
há “cinquenta anos” e mandava na Câmara, e o Brasil Vita não pode 
ir, mas que está presente em hipótese, era outro vereador do PTB. 
Nesta reunião, começa a estudar um projeto de lei para regulamentar 
os transportes, porque as concessões estavam vencidas, tinha que 
fazer uma nova concorrência. Vamos fazer uma nova concorrência? 
(GREGORI, 23/04/2015).

Foi com a colaboração deste grupo de líderes, das bancadas situacionistas 
e oposicionistas do governo na Câmara Municipal, do secretário dos 
transportes e do presidente da CMTC que após meses de trabalho, com 
uma média de duas a três reuniões por semana, “artigo por artigo” é 
debatido e redigido, e a nova lei de regulamentação dos transportes é 
pactuada.

efetividade do projeto de municipalização. 
 A municipalização dos transportes coletivos de São Paulo, como um 
novo instrumento de gestão do sistema de transportes, foi consolidada 
através da Lei Municipal nº 11.037, de 25 de julho de 1991. Com esta 
legislação foi dado à prefeitura o direito de contratar lotes de veículos para 
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operacionalizar o serviço de transporte coletivo. A remuneração do mesmo 
era calculada sobre a distância percorrida pelo veículo, e sobre um número 
estimado de passageiros atendidos por linha. 

Um item debatido dentro do PT foi o prazo de contrato das empresas, 
considerado longo. A proposta acordada entre o governo e os líderes de 
bancada de oposição estabeleceu um período de 8 anos de vigência dos 
contratos. Na casa legislativa, parte dos vereadores descontentes ainda 
escreveram três emendas que de alguma forma flexibilizaram o projeto de 
municipalização: 

1) a primeira impôs limite de 10% de troca entre as linhas da CMTC e 
das empresas privadas; 
2) a segunda garantia que em dias de greve de operadores as empresas 
privadas receberiam a remuneração integral pelo serviço; 
3) e a terceira limitava a obrigação das empresas em adicionar à 
frota 1.000 ônibus, em vez dos 2.000 acordados entre os líderes das 
bancadas.

Luiza Erundina chegou a vetar as emendas, mas a Câmara voltou a aprovar 
os três vetos. 

Para dar início à implantação do processo licitatório, todas as linhas foram 
estudas e reorganizadas. O número de veículos coletivos que compunha 
o sistema de transporte cresceu entre o primeiro ano a gestão e seu 
último, de 7.986, para 10.286 veículos em operação diária (MENDONÇA, 
1997, p.174). Outros dados que apontam a efetividade do projeto foram 
os de lotação média dos ônibus em horários de pico, que, para Singer, 
o ex-secretário de Planejamento, seria o indicador “mais pungente da 
desumanidade do sistema”: em média o número de passageiros em pé de 
10 passageiros por m², a lotação decresceu para 6,67 em 1992.  Na zona 
sul da cidade – região que será apontada por este estudo como aquela 
que congregou as mobilizações da população por transporte durante 
a gestão Luiza Erundina, sendo também a região que possuía as piores 
condições do serviço – descrito por Singer (1996), a lotação decresceu de 
12 passageiros para 7 passageiros por m².  Além disso, segundo a peça 
publicitária da prefeitura Municipalização do ônibus em São Paulo, um 
grande salto de qualidade (1992), com o aumento do número unidades 
de ônibus nas ruas houve a redução do tempo de espera nos pontos de 



 

Figura 17. Entrega de 1000 ônibus, a primeira etapa da municipalização dos transportes. Av. 
23 de Maio. Fonte: Acervo pessoal de Elissa. Disponível em: <https://picasaweb.google.com/
lh/photo/FOzbKvG3IoY1fio7Uw(WBA>. Acessi em 25 de janeiro de 2015.
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parada, calculada em: 5% para a Zona Norte, 6% Zona Sul, 11% Zona Leste, 
e 12,5% Zona Oeste. Reduziu também a idade média da frota de 6 anos em 
1989, para 4 em 1992. E ainda a ampliou o serviço de atendimento com a 
redimensionamento das linhas de ônibus e sua ampliação, contabilizando 
43 novas em 1992.

Com a municipalização a melhoria da qualidade do serviço não 
depende mais da tarifa e as empresas contratadas são remuneradas 
de acordo com o custo de seus serviços. Agora é a sociedade quem 
define os recursos que a administração pública deve investir no 
transporte, determinando assim sua qualidade. As empresas 
contratadas apenas executam o que lhe é determinado e recebem pelo 
custo. Em São Paulo o transporte feito por ônibus passou a ser um 
serviço verdadeiramente público, organizado e administrado segundo 
critérios sociais (CEDEM UNESP, 1992b).

Importante também apontar que a partir da municipalização foi executada 
uma experiência modelo de implantação de pequenas linhas na periferia 
do município, à custo zero para a população. Estas linhas circulares de 
ônibus percorreram o conjunto habitacional Cidade Tiradentes, distante 
60 Km do centro da cidade, e atenderam um total de 200 mil moradores 
do bairro. Portanto, mesmo com a não aprovação do projeto de Tarifa 
Zero para a totalidade da cidade, a administração pública inovou e 
experimentou sua aplicação em uma das regiões mais pobres e mais 
numerosas da cidade, a Zona Leste.

participação popular na política de transportes.

O histórico das mobilizações populares de transporte na região 
metropolitana de São Paulo é grande, principalmente na década de 70 e 
no início dos anos 80.  É possível apontar casos reais de grande relevância 
a partir principalmente de duas dissertações defendidas na USP São 
Paulo: “O trem da opressão” de Ana Amélia da Silva (1982), e “Chega de 
enrolação, queremos condução” de Nazareno Stanislau Affonso (1985). 
Há, ainda, o importante artigo “O movimento do ônibus, a articulação 
de um movimento reivindicatório de periferia” de Vera da Silva Telles 
e Silvio Caccia Bava (1981). Os estudos apontaram uma relação destas 
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mobilizações diretamente com o contexto de crise econômica e política do 
regime ditatorial militar, e a retomada de amplos movimentos de massa, já 
descrito no Capítulo 1 desta dissertação.

Telles e Bava (1981) esmiúçam o movimento de transportes dos anos 70 
em São Paulo, e apontam sua formação no interior das associações de 
bairro, que por sua vez eram amparadas pelas comunidades eclesiais de 
base, e apresentam o caso da metrópole paulistana em que a ações deste 
movimento se deram antes mesmo dos movimentos operários de massa 
passarem a existir. 

Pelo menos no caso de São Paulo (cidade), as lutas e movimentos 
populares antecederam as lutas operárias. Quando surgem os 
primeiros movimentos reivindicatórios de massa, como este que 
iremos descrever, o movimento operário ainda estava muito longe 
daquilo que vamos representar nos últimos dois anos (da ditadura). 
Eram greves isoladas em uma fábrica ou outra, e a luta sindical nos 
períodos de dissídio ainda mobilizava parcela muita reduzida de 
operários (TELLES; BAVA, 1981, p.78). 

Com isso os autores reforçam o caráter insurgente dos atores civis. Ao 
estudar as manifestações das classes populares, Telles e Bava (1981) 
encontraram nela uma intensa vida política, com formação de propostas 
coletivas de suas necessidades e de enfrentamento ao poder e políticas 
ineficientes do Estado: “Estes movimentos, marcados pela espontaneidade, 
demonstram que a mobilização e organização dos setores populares se 
dá apesar do intensivo controle e vigilância exercidos pelo Estado” (1981, 
p.80).

Por outro lado, estes mesmos autores apresentaram o seguinte sentido 
nas mobilizações: “Mais exemplos poderiam ser citados84 e todos apontam 
num único sentido: a mobilização das classes populares em defesa de 
suas condições de vida” (TELLES E BAVA, 1981, p.79). A partir da leitura 
das outras pesquisas indicadas me parece que esta afirmação necessita 
do acréscimo da chave “urbana” de análise. Portanto, os movimentos de 

84 Os exemplos referem-se ao seguinte parágrafo: “Em 1975 também foram noticiadas 
concentrações do mesmo gênero. Uma assembléia do Povo, com mais de 1000 moradores 
da periferia, em que se exigia das autoridades a melhoria dos transportes coletivos da região. 
Uma concentração de mães da periferia na Assembléia Legislativa; mães que exigiam escolas 
e creches para seu filhos”, p.79.
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transportes, com grande frequência, se correlacionavam aos movimentos 
populares urbanos, pois ambos reivindicavam uma melhora na condição 
da vida urbana. Como descreve Affonso (1985) sobre o movimento 
popular de transportes da Região Metropolitana de São Paulo, entre os 
anos de 1979 a 1983: 

Os Movimentos Reivindicativos de Transportes Coletivos (MRTC) 
são, inicialmente, a resposta popular ao abandono do transporte 
ferroviário e por ônibus promovido por uma política de transporte 
voltada quase que unicamente à reprodução e ampliação do 
capital em detrimento da reprodução da força do trabalho. Mas 
no seu confronto com o governo munindo-se da experiência das 
lutas políticas dos trabalhadores, os MRTC vão exigindo também 
a participação direta nas decisões e, com isso, vão questionando a 
legitimidade das estruturas de poder do Estado. 

Ainda sobre os modelos reivindicativos estudados por estes autores, 
podemos perceber que existe uma chave de leitura que tanto o Estado 
como os meios de comunicação – e eventualmente a própria população – 
reproduzem: a escolha do termo “quebra-quebra” para explicar as ações 
e manifestações da população revoltosa. A palavra “manifestação”, de 
cunho democratizante (pois assegurada na forma de lei85), não é um termo 
que o poder público ou os jornais de então conseguiam associar às ações 
reivindicativas da população de baixa renda, trabalhadores ou estudantes 
– que nas periferias da cidade não são abastecidos por um frequente e 
pontual86 meio de transporte coletivo. A pesquisa de Silva (1982), no 
entanto, abrange esta minha análise inicial e através de entrevistas com 
inúmeros atores das manifestações, apresenta o fato de que muitas 
vezes houve disputas de interpretação em relação ao “quebra-quebra”, 
entendidos não só como ações espontâneas de revolta, mas também 
articuladas com um modo específico de pensar a ação política. 

85 Em regimes democráticos, no caso brasileiro foi retomada como na Constituição de 88: 
“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, 
à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: IV - é livre a manifestação 
do pensamento, sendo vedado o anonimato; XVI - todos podem reunir-se pacificamente, 
sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não 
frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido 
prévio aviso à autoridade competente;

86 Referente à pontualidade do horário firmado em contrato entre Prefeitura e empresa de 
transporte coletivo.
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O mais importante é que a eficácia política da ação direta que coloca 
em xeque o aparato de Estado e o próprio Estado (governo, na voz dos 
entrevistados) não escapa aos usuários em sua comparação com o ato 
público. 

“É uma forma de ato público. Eu acho que mobiliza chamar 
reportagem, explicar essas coisas direito... Mas, não vai ‘mexer’ com 
esse ‘povo’ da FEPASA, com o governo que é o dono dos transportes, 
porque eles não ligam para isso, né? O quebra é um problema 
político que a gente coloca aí e vai começar a ‘mexer’ com eles, o 
que é péssimo para eles, né? Eles vão querer fazer alguma coisa, em 
benefício desse sentido. Porque, ultimamente, eles estão preocupados 
em fazer o trabalho político... e o quebra estraga isso. Por isso que eu 
acho que o quebra é melhor que ato público” (entrevistado). (SILVA, 
1982, p. 169).

Existe um reconhecimento da população de que os “quebras”, que 
envolvem a ação direta de depredação (de estações ou veículos de 
transportes coletivos do serviço público), são autogeridos e independem 
de partidos, sindicatos e outras organizações formais e institucionalizadas 
para ocorrer. A esta característica soma-se a fala de um entrevistado 
de Silva (1982) – participante das ações: para o entrevistado o objetivo 
político do “quebra” é atingir o Estado, atingir a falsa imagem produzida 
pelo Estado de que bons serviços de transporte são oferecidos à 
população, enquanto os usuários desses serviços têm clareza que não são. 
O objetivo final é, assim, atingir a figura política dos governantes e seu 
potencial de ser eleito em futuros pleitos.

É preciso apontar o fato de que os “quebras” ocorreram em linhas e locais 
periféricos em relação ao centro da cidade de São Paulo – seja em linhas 
férreas ou linhas de ônibus metropolitano (intermunicipal), ou ainda 
linhas de ônibus municipais da periferia da própria capital.87 Reflexo de 
uma segregação social que se explicita por meio da forma de ocupação 
do espaço metropolitano e da capital paulista, e regida pela divisão social 
do trabalho (Vasconcellos, 2001, p. 36). As manifestações que mais se 
destacaram no tema dos transportes – e que foram mapeadas neste 
estudo – ocorreram em cidades-dormitório ou bairros-dormitório, cuja 

87 Utilizo aqui os casos estudados pelas duas dissertações e pelo artigo citados no início 
deste subitem.



população tinha cotidianamente as áreas centrais da cidade de São Paulo 

como destino. São lugares em que o movimento pendular de deslocamento 

casa-trabalho é grande, e onde foram detectados os maiores problemas 

no serviço de transporte público. Silva (1982), por exemplo, nomeia o 

fenômeno como “transporte de subúrbios” – cuja origem é o vocabulário 

usado pelo próprio Estado no Plano de Remodelação dos Subúrbios, 

elaborado e implementado pela empresa estatal Ferrovias Paulistas S.A.–

FEPASA: 

[...] com o objetivo de melhoria da oferta de seu serviço público, 
especialmente na região Oeste da Grande São Paulo que engloba os 
municípios de Osasco, Carapicuíba, Barueri, Jandira e Itapevi. Esta 
região abriga grandes contingentes de trabalhadores com baixos 
níveis de rendimentos mensais, onde o acesso ao trem de subúrbios 
passa a ser elemento vital no cotidiano da sua reprodução enquanto 
força de trabalho (SILVA, 1982, p. 2).
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Mapa 01. Estudos de SILVA (1982) e AFFONSO (1985).
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O trabalho de Affonso (1985) analisa os movimentos reivindicativos de 
transportes coletivos de Taboão da Serra e Embu, confirmando que os 
casos documentados da mobilização popular por transportes de maior 
visibilidade se deram em locais onde os grandes percursos pendulares 
de transporte estão potencializados, entre periferia (moradia) e centro 
(trabalho).

Essa característica comum a ambas as pesquisas remete-as ao campo do 
marxista (ou materialismo histórico). Os autores descrevem as condições 
dos passageiros revoltosos: cidadãos de baixa renda; que moram em 
locais periféricos, afastados das oportunidades de emprego, de educação, 
de atendimento à saúde e de provimento de equipamentos de lazer; que 
fazem longos trajetos diários de transporte público para chegar ao destino 
final e são atendidos com serviços públicos de baixíssima qualidade.

A esta somatória de retiradas de direito, e consequente anulação 
civilizatória e da cidadania, o sociólogo Lúcio Kowarick chamou 
“espoliação urbana”. Uma das explicações para este acúmulo de problemas 
é o grande déficit habitacional para os cidadãos de baixa renda em locais 
mais centrais das cidades, além da falta de investimentos em melhoria na 
qualidade dos serviços públicos. Kowarick aponta em especial o serviço de 
transporte público, pois pode elevar em muitas vezes a jornada de trabalho 
deste passageiro – visto que o tempo de deslocamento casa-trabalho, casa-
escola, etc. influi na qualidade da atenção e disposição deste ser humano. O 
transporte seria, portanto, um serviço prestado apenas para a “reprodução 
do capital”, que atende apenas à demanda de mão de obra para os, então, 
donos do capital. 

Já o artigo de Telles e Bava (1981), O movimento do ônibus, a articulação 
de um movimento reivindicatório de periferia, estuda especificamente 
os bairros da zona sul de São Paulo – localizações periféricas em relação 
a uma das cidades mais populosas do mundo, denominados “bairros-
dormitórios” (p.89).A pesquisa destaca que a formação reivindicatória 
da população se deu através de duas esferas participativas, com lógicas e 
organizações diversas entre si: as Sociedades Amigos de Bairro da Região 
Sul (SAB’s) e as Pastorais da Igreja Católica.

Até 1973, as Sociedades Amigos de Bairro da Região Sul (SAB’s) se 
organizaram principalmente através do Plenário de Santo Amaro, 



Localidades -
Bairros de
Itapecerica da Serra
(Município limítrofe à
cidade de São Paulo):
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7

Mapa 02. Estudo de TELLES e BAVA (1981).
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identificado com forte caráter clientelista. O órgão reuniu as SAB’s da 
região e serviu de elo entre estas associações de bairro e os deputados 
e vereadores do MDB e ARENA. “Valem-se do prestígio conferido pela 
intimidade que gozam com os ‘políticos’ para serem respeitados pelos 
moradores” (TELLES; BAVA, 1981, p.82). Já as Pastorais da Igreja Católica, 
arregimentadas por setores católicos progressistas, organizavam trabalho 
de promoção humana. “A fé e as questões evangélicas combinam-se com 
os problemas concretos da população e a necessidade de organização 
em torno dos interesses imediatos que esta população expressa” (idem, 
ibidem, p. 84). Ligada à moral religiosa, mas de atuação reivindicativa 
para a população de baixa renda, a Igreja representou durante os anos de 
maior repressão da ditadura militar a única alternativa de participação 
da população. De acordo com os autores, este formato participativo se 
fortaleceu e passou também a influenciar e alterar a organização das 
SAB’s, principalmente a partir de 1974.88

O mapa (página anterior) se refere aos bairros mobilizados na organização 
do Convite para a realização da Assembleia do Povo em 1975, organizado 
pela Comissão do Ônibus. Embora tenham havido outras atividades 
articuladas pelos moradores de bairros da região sul, de acordo com 
as informações contidas no artigo, apenas esta ação especificava 
as associações de bairros que assinaram a proposta. A atuação dos 
moradores da região sul da cidade de São Paulo é singular, pois poucos 
são os casos estudados de mobilização da população por reivindicações 
de transporte na Região Metropolitana, e menos ainda são os casos que 
retrataram especificamente a capital no recorte histórico de estudo da 
dissertação. 

O quadro cronográfico a seguir, baseado nas informações de Telles e 
Bava (1981), apresenta as outras atividades montadas por moradores 
especificamente para discutir a situação do serviço de transportes na 
região e exigir melhorias:

88 “É curioso observar que, à medida que se desenvolvia o trabalho pastoral da igreja, este 
atraía para si as direções das SAB’s, que assim se distanciavam do Plenário de Santo Amaro” 
(TELLES; BAVA, 1981, p. 90).
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Alguns dos pontos levantados pela literatura acadêmica apresentada 
acima possuem semelhança com o tipo de mobilização popular que, 
esteve atuante durante os anos de 1989 a 1992 (período da gestão da 
prefeita Luiza Erundina em São Paulo), segundo os dados obtidos no 
correr da presente pesquisa. A coletânea de dados desta dissertação 
consistiu na recuperação de ações populares que envolvessem o tema de 

1972 Plenário Santo Amaro: seu presidente, Francisco Bernal, conta que conseguiu 
reunir durante o ano 7 mil moradores nas várias fases da 2ª reunião Setorial 
(p.86) 

1973 Assembleia Popular: reuniu 400 moradores da região. Boatos de que 
moradores se organizavam para promover quebra-quebra com ônibus da 
Jurema rondavam as reuniões das SAB’s. (p.90) 

1974 Reuniões quinzenais de diretores de SAB’s da região: ocorreram durante 
todo o ano, tiveram caráter de formação política e social dos integrantes, e 
chegaram a congregar 17 diferentes associações de bairro. Neste ano, também 
levaram a cabo uma pesquisa de opinião sobre o serviço de transportes entre os 
moradores dos bairros (p.91) 

1975 Instituída a Comissão do Ônibus: composta por representantes das SAB’s, 
passam a se dedicar à temática, produzem um boletim e o divulga à população; 

Assembleia da Comissão do Ônibus: os delegados estudaram o Plano de 
Integração de Transportes da prefeitura, que traçava as diretrizes 
implementadas pela gestão, organizaram uma Assembleia com a população e 
convidaram o Prefeito Olavo Egídio Setúbal, o Secretário de Transportes do 
município de São Paulo, um representante da Auto Viação Jurema, políticos da 
Arena e MDB, jornais e televisão; 

Assembleia do Povo: ocorreu no Colégio “Cedro do Líbano” no Jardim 
Vergueiro, reunindo mais de mil moradores da região para entregar um abaixo 
assinado para o Secretário de Transportes – que não chegou a comparecer – 
exigindo a melhoria do serviço de transportes. O documento somou mais de 10 
mil assinaturas, de 20 bairros diferentes, no entanto, “todos eles servidos por 
uma única empresa de ônibus: a Auto Viação Jurema Ltda” (p.87). 
Compareceram também políticos do MDB, os donos da empresa de ônibus e 
alguns jornais. 

 
Tabela 03. Mobilização popular de moradores da região sul de São Paulo.
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transporte coletivo no período citado – parte desta compilação da pesquisa 
foi desenvolvida nos acervos dos dois maiores veículos de jornalismo 
impresso da cidade, O Estado de S. Paulo, e a Folha de S.Paulo.

Para fazer esta busca por ações e manifestação da população, tive 
de recorrer ao termo “quebra-quebra”, trabalhado inclusive por 
pesquisadores da área acadêmica citados nesta dissertação, como Affonso 
(1985) e Silva (1982). Um universo de 9223 registros foi encontrado a 
partir da combinação das palavras-chave “quebra-quebra” e “transporte”, 
no acervo do jornal O Estado de S. Paulo, na década de 1990.89 Deste 
conjunto, apenas 11 registros jornalísticos – ou como chamaremos 
aqui, “casos” – foram possíveis de selecionar, pois eram os únicos que 
descreviam as ações populares que havíamos previsto para a pesquisa. 
A checagem das informações se deu posteriormente com a busca pelos 
casos no Jornal Folha de S.Paulo.90 Os casos compilados pelos dois grandes 
jornais apresentam as seguintes informações:

caso 1. Nos dias 12, 13, 14, 15 e 16 de fevereiro de 1990, grandes 
manifestações populares ocorreram na cidade de São Paulo, o jornal O 
Estado de S. Paulo passa a relatar o fato a partir do dia 14/02/1990. A 
apuração dos motivos para a manifestação: a falta de regularidade da linha 
de ônibus Jardim Jacira destino Estação Santa Cruz. O relato da população 
ao jornalista é de que para os horários de ônibus previstos às 4h30 e às 
5h00, nenhum veículo apareceu para fazer o percurso. Como se tratava 
do trajeto dos primeiros coletivos do dia, nenhuma alternativa existia 
para a população que não fosse esperar o próximo veículo. Apenas às 
5h40 apareceu o primeiro, quando já esperavam mais de 300 pessoas. O 
levante popular se generalizou quando a maior parte dos passageiros não 
conseguiu entrar no ônibus. O sentimento de perda de tempo e o atraso em 
seus compromissos de trabalho foi o que alimentou o movimento. Um tiro 
foi desferido pelo motorista da Viação Jurema – empresa municipalizada 
–, que disse que estava com medo de ameaça de linchamento. No decorrer 

89 Anexado ao Apêndice da dissertação.

90 É importante pontuar que para ter acesso ao Acervo Histórico dos jornais é preciso ser 
assinante. No caso do jornal O Estado de S. Paulo, eu assinei durante 4 meses o serviço, e do 
jornal Folha de S.Paulo, que garantia a leitura de um número limitado de matérias de graça, 
o uso que fiz foi a de checagem das informações exatamente por conseguir poucas matérias 
sem ter de assinar um contrato pago.
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dos dias, seguiu-se a contenda. Dia 16/02/1990 o jornal O Estado de S. 
Paulo lançou mais uma matéria que apresentava o calendário das revoltas 
populares: aquele seria o “quinto dia consecutivo de quebra-quebra”. O 
número total de ônibus depredados chegou a 20. Os bairros mais afetados 
foram o Campo Limpo, Jardim Sampaio, Jardim Jacira – divisa com 
Itapecerica da Serra, Zona Sul – e Capão Redondo. Novamente a população 
reclamou do atraso na partida dos veículos, que ultrapassava 40 minutos. 
Por outro lado, na mesma matéria, foram reportadas reclamações das 
empresas de ônibus sobre o projeto de municipalização do transporte 
coletivo, em que o ganho do serviço era realizado por quilômetro rodado e 
não por número de passageiros.

caso 2. No dia 19 de abril de 1991, o jornal O Estado de S. Paulo descreveu 
uma revolta de mais de 4 mil pessoas contra o atraso no transporte 
coletivo, na região de Santo Amaro - Largo 13 - na Zona Sul de São Paulo. 
O secretário de transportes, Lúcio Gregori e o presidente da CMTC, Paulo 
Sandroni, foram ao local. O secretário, ao discutir os motivos das oito 
horas de manifestação, disse que foram “fruto da crise [econômica] e 
do desemprego”. No entanto, admitiu que a situação dos transportes na 
Zona Sul era “crítica”. Como resultado da grande manifestação, o jornal 
relatou que 5 pessoas foram presas saqueando lojas, 69 ônibus foram 
depredados, e 200 policiais da tropa de choque foram mobilizados. A 
matéria também faz uma possível referência ao evento descrito no Caso 
1 (aproximação realizada por mim, mas que não pude confirmar). A 
notícia descreve eventos ocorridos entre fevereiro e março de 1990, onde 
vários passageiros revoltados depredaram mais de cem ônibus pela falta 
de transporte coletivo “a diretoria da CMTC reconheceu que o déficit de 
1200 ônibus era a causa das depredações” (Jornal O Estado de S. Paulo, 
19/04/1990). 

Nos anos da gestão Erundina, a tabela inicialmente indica o número de 
6 manifestações/dia,91 computadas através de 3 registros jornalísticos 
ou casos. Para os dados de localização dos eventos, apresento o mapa 3 
(página seguinte).

Ainda sobre os registros dos jornais, foi possível mapear outras duas ações 

91 Reportados em apenas 3 registros jornalísticos
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específicas que tratam do serviço público de transportes: a greve dos 
perueiros ou “clandestinos” e, em 1990, a grande greve de funcionários 
da CMTC (como meu foco analítico são as ações e manifestações de 
caráter mais espontâneo de participação popular, estes eventos não serão 
pormenorizados). 92

Sobre os casos de manifestação popular na zona sul, Gregori, então 
Secretário de Transportes da gestão, relembra: 

Então na primeira semana que sou secretário, interino ainda, entra o 
chefe de gabinete da Erundina, e diz que está tendo um quebra pau no 
largo em Santo Amaro: Você é o Secretário de Transportes então dá 
um pulo lá pra ver o que é. Eu chego no largo, estava em pé de guerra, 
colocando fogo em ônibus, um negócio horroroso. Pensei: o que estou 
fazendo aqui? Aí vem o coronel Ubiratam, naquela época ele era 
comandante do policiamento metropolitano, aí pergunto pra um e 
pra outro, e parecia briga de prostitutas, não há inocentes, o cara que 
estava jogando bomba era o cara que tinha interesse no transporte 
clandestino na região, o cara do sindicato que está aproveitando 
porque ele é contra a corrente que está não sei aonde, o usuário que 
está “p” da vida, este talvez seja o mais puro na história toda, mas 
é uma coisa assim... Ao mesmo tempo [Lúcio percebe que] é uma 
revolta popular complicada, porque o estado do transporte estava 
mesmo uma porcaria (GREGORI, 23/04/2015).

Para tratar do problema de forma materialista histórica, as notícias sobre 
os “quebras” durante a gestão Luiza Erundina devem ser analisadas 
sob o prisma das manifestações apontadas anteriormente, nas regiões 
destacadas nos mapas 1 e 2. Importante: tanto a técnica de ação direta 
nas mobilizações, os “quebras”, quanto a região de maior mobilização 
no município de São Paulo (estudada pelos pesquisadores apontados) 
estabelecem um padrão de análise que pormenorizarei.

Em um primeiro momento, o próprio Secretário de Transportes, Lúcio 
Gregori (figura pública e representante do poder executivo na cidade), 
descreve a ação popular como sendo articulada por atores sociais 
organizados em interesse próprio – sejam eles organizados pelo interesse 

92 Outro motivo para estes atos ficarem de fora na análise é porque procurei buscar os 
dados relativos à recepção da população cotidianamente usuária do transporte público, e não 
relativos aos servidores do sistema. Ainda que eles também possam ser usuários do serviço, 
durante suas greves o foco está na sua categoria de trabalhador, e não na de usuário.



5
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Mapa 03. Estudo de TELLES e BAVA (1981).
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em explorar o serviço de transporte com veículos não licenciados 
pela Prefeitura (o transporte clandestino ou “perueiros”), sejam eles 
organizados por sindicalistas (do próprio partido, mas de corrente política 
diversa  da maioria que compôs a administração petista na cidade) 
possivelmente insatisfeitos com a atuação administrativa. Isso não retira o 
caráter político das ações, e não nega que personagens também estivessem 
legitimamente envolvidos nas ações espontâneas, mas, como o próprio 
Lúcio reviu, existiam fatores reais para a explosão das manifestações 
populares: “o estado do transporte estava mesmo uma porcaria”, os 
usuários estavam mesmo revoltosos com o serviço.

É importante destacar que, durante a gestão Luiza Erundina, o primeiro 
caso, onde as manifestações tomaram forma do “quebra quebra” 
espontâneo que duraria 5 dias, ocorreram antes da criação do projeto 
Tarifa Zero (por volta de setembro de 1990), e antes também das 
primeiras implantações do serviço de municipalização do transporte por 
contrato de emergência (primeiro semestre de 1990). Além disso, ocorreu 
em um período posterior significativamente relevante do reajuste do valor 
da tarifa (no primeiro semestre de 1989, no início da gestão municipal), 
a que Singer, secretário de Planejamento da gestão, chamou de “a crise 
da tarifa de ônibus” (1996, p.55). A medida de reajuste fora bastante 
contestada dentro e fora do PT:

O confronto se explicava pela mútua frustração de expectativas: os 
companheiros do PT estavam frustrados porque depois de vários 
meses da “tomada do poder municipal”, aparentemente nada tinha 
mudado – no caso do transporte coletivo, a tarifa continuava sendo 
aumentada e a superlotação dos ônibus tinha ainda piorado mais. Os 
membros do governo por sua vez estavam frustrados não só porque 
suas próprias expectativas não se haviam realizado mas também 
porque o conhecimento precioso que estavam adquirindo sobre o 
lado de dentro da máquina governamental não despertava o interesse 
dos companheiros do partido, muito mais motivados a cobrar 
resultados do que considerar as condições objetivas em que o PT 
estava governando São Paulo (SINGER, 1996, p. 84).

Todavia, é importante apontar que a data de adoção da impopular medida 
(20 de maio de 1989, conforme comunicado da CMTC no jornal Folha 
de S.Paulo) de reajuste não coincide com as datas das manifestações 
mapeadas (dias 12, 13, 14, 15 e 16 de fevereiro de 1990; e dia 19 de abril 
de 1991). Assim, não é possível dizer que o aumento da tarifa naquele 
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momento específico tenha sido um ponto de inflexão que opôs sociedade 
versus administração municipal.  

Já o segundo caso de manifestação, em 19 de abril de 1991, é curioso pois 
ocorreu depois da elaboração, divulgação e tentativas de implantação das 
políticas de transportes descritas aqui – a Tarifa Zero e a Municipalização. 
Para esta data já haviam sido instaurados os contratos de municipalização 
de emergência, para apenas algumas linhas iniciais, mas a Lei Municipal 
nº 11.037, de 25 de julho de 1991, que estabelecia a política de 
Municipalização dos transportes por toda a cidade ainda estava por vir. 
Ambos os casos de manifestações, descritos aqui, ocorreram diante de 
um contexto de constante má qualidade no serviço de transporte, ou seja, 
a uma questão estrutural que, junto às preocupações já levantadas no 
programa de governo, dotou o tema dos transportes, ao longo da gestão, de 
uma importância central. 

E foi também no ínterim entre os dois de quebras mapeados pela pesquisa, 
que ocorreram no período da administração Luiza Erundina, que se 
deram as audiências públicas de “Orçamento de 1991 e tarifa zero” 
para a divulgação das propostas combinadas do executivo.  Na região de 
Santo Amaro, o único registro descoberto de um líder autodeclarado do 
movimento de transporte acabou por contribuir para uma conclusão sobre 
certa fragilidade de elaboração das ações do movimento na cidade. A fala 
completa:

A gente fez uma avaliação, se a gente não pensar a nível de 
transporte daqui a dez anos, não adianta nada ficar brigando linha 
por linha que não vai levar a lugar nenhum. Então em cima disso 
a gente tem duas propostas: uma, que é a criação do Terminal 
Interlagos, urgentemente, para entrar no projeto do ano que vem. 
Com a avaliação que com a criação deste terminal, que pegaria a Av. 
Washington Luis, Interlagos, Rubem Berta, 23 de maio e Centro a 
gente estaria atendendo uma população que partindo de Interlagos à 
Imbu-guaçú daria 40 a 50 Km, já seria um passo grande pra atender 
uma população enorme nessa região, e em parte o problema de 
transporte na zona sul. E a outra que seria a criação de uma garagem 
da CMTC na região, porque as duas que atendem hoje as várias linhas 
da região, que é a Jabaquara e Santo Amaro, hoje já está superlotada 
e não suporta nem os ônibus que elas têm de atender na área. Então, 
estes são os dois “problema primordial” pra zona sul (Companheiro 
Sebastião do Movimento de Transporte Guacuri-Cupecê, CEDEM 
UNESP, 1990c).
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As propostas em si não apresentam falhas de elaboração técnica para 
os problemas diários da região, que abrange a Vila Guacuri e Av. Cupecê 
na zona sul, contudo é possível apontar uma fragilidade de organização 
política do movimento, pois aquele foi o espaço de discussão de uma das 
mais inovadoras propostas de política pública na área dos transportes. Era, 
esperado deste movimento maior posicionamento a respeito do projeto de 
tarifa zero, sendo ele uma crítica ou apoio, mas não foi isso que ocorreu.

Ainda assim, Singer apontou, que a questão dos transportes foi a política 
de maior destaque tocada por eles: “Agora, quatro anos depois, continuo 
achando que estávamos certos e que a campanha pela tarifa zero 
representou o auge de nossa administração” (p.114). Realmente a política 
de planejamento dos transportes é destaque até hoje, no entanto, não foi 
acompanhada de planejamento para a participação popular. Não houve, 
por exemplo, tentativa de incorporar os manifestantes que questionaram a 
qualidade do serviço por conselhos participativos de gestão da política de 
transportes. Devo relembrar que os dois conselhos propostos pela gestão 
para o assunto dos transportes foi o Conselho Municipal de Transportes, 
composto apenas por gestores da administração municipal, e o Conselho 
Municipal de Tarifas, composto pelos gestores da prefeitura e a “sociedade 
civil organizada” que significava representantes técnicos de entidades 
renomadas de planejamento. Ambos conselhos não foram elaborados para 
ter como representante a própria população, ou moradores da cidade que 
viviam o problema dos transportes diariamente, como membros.



direito à cidade: conceito, discurso e prática.
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pressupostos do “direito à cidade”.

Com vistas a apontar alguns limites do planejamento de políticas urbanas, 
e compreender melhor a arena de disputa dos atores sociais do capital e do 
Estado na cidade de São Paulo (dentro do recorte temporal estabelecido), 
me ancorarei em um estudo clássico, específico, para apresentar a análise 
do presente capítulo.

É notório que a obra de Henri Lefebvre, um renomado estudioso do 
ambiente e realidade urbana, se embasa nas ideias de Martin Hidegger 
(1889-1976), Georg F. W. Hegel, mas com especial destaque para Karl 
Marx (1818-1883) – fato comprovado tanto pelo desenvolvimento do 
pensamento econômico realizado pelo autor ao abordar a transformação 
do espaço físico e social quanto pelas variadas citações em seus livros ao 
filósofo alemão93. Além disso:

Lefebvre foi o grande interlocutor e crítico de Sartre, amigo de 
juventude de Georges Politzer, companheiro de luta do Georg 
Lukács, e foi ele quem introduziu na França o marxismo de uma 
forma criativa, capaz de comentar ao mesmo tempo Hegel, Marx e 
Lenin, e ainda ler de maneira original Rabelais, Descartes, Pascal, 
Diderot, Musset e compreender a importância de Nietzsche e do 
existencialismo (SOTO, 2013, p.25).

E não se tratava apenas de longo caminho e interlocuções teóricas na 
vida de Lefebvre, ele também atuou de forma prática nas manifestações 
do Maio de 1968, através de seu vínculo com o Movimento Internacional 
Situacionista, e junto à Guy Debord.

É importante destacar esse trânsito de ideias para facilitar o entendimento 
de sua obra e de sua tentativa de transpor a teoria marxista na exposição 
de instrumentos científicos: não ideológicos (que na acepção do autor 
“ideologia” seria algo fechado e limitante; 2011, p.51), e não parcelares, 
ou seja, disciplinas não fragmentárias ou especializadas. Sua busca foi por 
uma ciência global, teórica e de aplicabilidade técnica (2011, p.43), que 
questionasse o objeto cidade e propusesse soluções e ações, uma ciência 
da cidade, uma filosofia prática da cidade, um urbanismo crítico.

93  Ex. LEFEBVRE, 2011, p.35-42, 85-87.
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Em O direito à cidade (2011) Lefebvre descreve a cidade como projeção 
da sociedade sobre um local, sendo que esta projeção abarca as questões 
culturais do campo sensível da vida, bem como o campo material e 
concebido. Os efeitos das relações sociais vigentes em uma cidade 
transparecem na “cidade-território”, neste espaço geográfico e territorial 
onde se dão as relações sociais.94 Para tanto, a divisão do trabalho imposta 
pelo capital, bem como, os sucessivos mecanismos de ordenação e 
planejamento urbano, se inscrevem no plano citadino e contribuem para 
as experiências (ou para a privação das experiências) da vida cotidiana, 
da ordem sensível, do tecido social e, consequentemente, “do urbano”.95 O 
presente trabalho é orientado pelos questionamentos apresentados pelo 
autor: 

As necessidades urbanas específicas não seriam necessidades de 
lugares qualificados, lugares de simultaneidade e de encontros, 
lugares onde a troca não seria tomada pelo valor de troca, pelo 
comércio e pelo lucro? Não seria também a necessidade de um tempo 
desses encontros, dessas trocas? (LEFEBVRE, 2011, p.106).

A cidade, para Lefebvre (2011), “não é um lugar passivo da produção 
ou da concentração dos capitais”, ou seja, o urbano intervém nos meios 
de produção, e, portanto, na própria produção da cidade (p.63). E é 
exatamente uma nova concepção de cidade que o autor procura repensar 
com esta obra. Para isso, ele precisa arregimentar fundamentos diferentes 
– aliás, opostos – aos fundamentos vigentes na sociedade capitalista, com 
vistas à transformação futura da sociedade que produzirá a cidade. São as 
bases de outras relações sociais que, para o autor, apontam não para os 
valores de troca (“espaços comprados e vendidos, consumo de produtos”), 
mas para os valores de uso (“a cidade e a vida urbana, o tempo urbano”, 
p.35): relações entre as pessoas, relações com o tecido urbano e na 
produção do mesmo (p.106). 

A tese de Lefebvre discorre não sobre a noção de direito à cidade como 

94  Não se trata das diferenciações entre campo e cidade que Lefebvre faz, mas sim da cidade 
como o ambiente físico e prático para as relações sociais de vários âmbitos.

95  A tese de Lefebvre sobre o conceito do urbano possui certas variações ao longo do 
conjunto de sua obra, mas, neste livro especificamente, pode ser assim sintetizada: “lugar de 
encontro, prioridade do valor de uso, inscrição no espaço de um tempo promovido à posição 
de supremo bem entre os bens” e de “realização prático-sensível” (p.118).
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direito ao uso da cidade nos moldes da “sociedade burocrática de 
consumo dirigido” existente. Esta sociedade dispersa e alienada vive sob 
a competição econômica e sob a exigência de crescimento, e, assim, só 
consegue produzir modelos catastróficos de ambiente urbano, de cidade. 
O direito à cidade é, para o autor, o direito à uma vida urbana reformada 
– decorrente da transformação da práxis da vida social, que deve ser 
orientada através de uma “ciência da cidade”96 (p.112). 

Contudo, apenas alguns grupos e classes sociais possuem a capacidade 
de ultrapassar os níveis de estratégia de poder (de Estado e do capital 
privado) e realizar ações verdadeiramente revolucionárias para a solução 
dos problemas urbanos. 

A estratégia urbana baseada na ciência da cidade tem necessidade de 
um suporte social e de forças políticas para se tornar atuante. Ela não 
age por si mesma. Não pode deixar de se apoiar na presença e na ação 
da classe operária, a única capaz de pôr fim a uma segregação dirigida 
essencialmente contra ela (LEFEBVRE, 2011, p.113). 

Há aqui uma concepção emancipatória em que os socialmente excluídos 
e segregados, ao questionarem e alterarem a prática urbana, são os 
verdadeiros atores sociais da transformação. Lefebvre ainda apresenta 
uma concepção de reforma urbana coerente com o conjunto da sua teoria – 
e com o tema debatido no Capítulo 1 desta dissertação. 

Das questões da propriedade da terra aos problemas da segregação, 
cada projeto de reforma urbana põe em questão as estruturas, as 
da sociedade existente, as das relações imediatas (individuais) e 
cotidianas, mas também as que se pretendem impor, através da via 
coatora e institucional, aquilo que resta da realidade urbana. Em 
si mesma reformista, a estratégia de renovação urbana se torna 
“necessariamente” revolucionária, não pela força das coisas, mas 
contra as coisas estabelecidas (LEFEBVRE, 2011, p. 113).

Desta forma, a estratégia “revolucionária” de renovação urbana, que visa 

96  A ciência da cidade seria o “conhecimento que tende para a planificação do crescimento e 
para o domínio do desenvolvimento” (p.113). Para a efetivação desta ciência, Lefebvre indica 
alguns passos a serem seguidos: a aplicação da transdução como método de análise, onde 
se que elabora um objeto possível, inventaria-se informações e realiza-se questionamentos 
do seu ambiente real; e formulações de utopia experimental, que compõem planejamentos 
urbanos futuros através do estudo crítico das práticas já aplicadas no passado e presente 
(p.109-110).
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a realização da sociedade urbana, aqui se opõe às estratégias das classes 
e camadas dominantes. São três os eixos que provocam a efetivação desta 
reforma revolucionária: 

1) a revolução econômica, que conduziria à planificação da produção 
industrial e rural mediante as necessidades sociais;  
2) a revolução política, que alteraria o controle do poder estatal para 
uma “autogestão generalizada”; e por fim, 
3) uma revolução cultural permanente, que seria capaz de alterar 
estruturalmente a forma de pensar e agir da população como um todo 
(p. 140). 

Lefebvre não nomeia este futuro utópico como socialismo, pois recorre 
à sua própria metodologia de análise da ciência da cidade, a utopia 
experimental, para apontar o que foi positivo ou negativo dentro da 
realidade prática –que ele chamou de “capitalismo monopolístico 
ligado ao Estado” (p.139). Ao mesmo tempo, o autor afirma que esta 
transformação revolucionária das relações e ambiente urbano não se dará 
automaticamente no sistema econômico atual, capitalista, apenas sua 
superação (a partir das revoluções citadas anteriormente) poderá alterar o 
urbano. 

Ainda assim, não devemos minimizar que um dos argumentos de 
encerramento do livro trata de uma teoria sobre a democracia. O autor 
usa o termo política para se referir às forças sociais, capazes ou não de se 
manifestar, os que “tomam ou não tomam a palavra” (p. 123). Seria diante 
da não aceitação das condições de exploração voluntária, e por meio 
da fala e da ação que a democracia se realizaria. “A vida política, nesta 
perspectiva, contestará o centro de decisão política ou o reforçará. Esta 
opção será, no que diz respeito aos partidos e aos homens, um critério de 
democracia” (p.123) .

.

A proposta estrutural desta dissertação parte desta linha do pensamento 
lefebvreano, contida no livro Direito à Cidade (2011). Transversalmente, os 
três capítulos que compõem esta pesquisa articulam dois temas centrais: 
transporte como direito e participação popular. 
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transporte como direito: invertendo prioridades na cidade.

Para a exposição do transporte como direito é preciso compreender o 
efeito das esferas mobilizadas pela gestão Luiza Erundina e que possuem 
capacidades de políticas difusoras97 para o transporte. Também é preciso 
compreender que o transporte é um dos direitos que, somados ao “direito 
à liberdade, à individualização na socialização, ao habitat e ao habitar”, 
implicam e compõem o direito à cidade (Lefebvre, 2011, p. 134). 

Neste sentido, o primeiro ponto a ser abordado deve ser uma das 
diretrizes partidárias petistas, que foi adotada pela gestão: a “inversão de 
prioridades”. 

Esta última expressão resumia a ideia de que os governos 
precedentes, pela sua composição de classe e orientação política, 
priorizavam os interesses dos setores privilegiados da cidade, e se era 
propósito de nosso governo atender preferencialmente os anseios e 
necessidades dos setores pobre e carentes, cumpria-lhes inverter as 
prioridades (SINGER, 1996, p.240).

Aplicada a todas as secretarias, a ideia era buscar garantir políticas 
específicas à camada de mais baixa renda da população e os recursos para 
sua efetivação. Assim, o dinheiro arrecadado com os impostos de todos os 
munícipes era intencionalmente direcionado à população mais vulnerável 
com vistas à mitigação da desigualdade social. Foram exemplos claros de 
aplicação da inversão de prioridades os seguintes projetos: a tarifa zero, a 
municipalização do transporte coletivo, a reforma tributária, o orçamento 
participativo, o plano diretor, os mutirões de habitação e a urbanização de 
favelas98. Alguns projetos pertencentes a outras secretarias, que não a de 
transporte, serão discutidos melhor nos próximos subitens.

No entanto, apesar dessas tentativas e desses projetos, as consequências 

97  Políticas marcadamente divulgadas, e que se tornaram símbolo da administração. Ainda, 
que tiveram a capacidade de se propagar como ideia e pauta reivindicativa de movimentos 
sociais mais contemporâneos.  

98  Sobre a análise do planejamento de políticas públicas de transporte é possível inferir que 
uma gama de fatores culturais, econômicos, sociais e políticos se intercalam e se relacionam 
no plano da cidade: “Do lado da habitação, a decupagem e a disposição da vida cotidiana, 
o uso maciço do automóvel (meio de transporte privado), a mobilidade aliás freada e 
insuficiente), a influência dos mass-media separaram do lugar e do território os indivíduos e 
os grupos (famílias, corpos organizados)”, Lefebvre (2011, p.83).
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do sistema econômico e político são determinantes na consolidação da 
discrepância entre “a concentração de renda, a permanência da pobreza, 
a liberdade de uso e ocupação do solo e a debilidade dos mecanismos 
de controle sobre o desenvolvimento urbano” (VASCONCELLOS, 2001, p. 
113). Mesmo a organização do ambiente de circulação possui uma relação 
direta com o desempenho dos atores sociais no transporte e “trânsito que, 
por sua vez, têm relação direta com as características sociais, políticas e 
econômicas de grupos e classes sociais” (Idem, ibidem). 

Ainda sobre a tese de transporte como direito deve-se ressaltar que 
o próprio cálculo tarifário pode estipular as prioridades de uma 
administração, uma vez que o valor individual cobrado dos usuários 
infringe um limite à livre circulação dos corpos no território. A tarifa que 
cada gestão pratica trata-se ela mesma de um indicador social. E quando 
relacionada ao valor do salário mínimo vigente (em um mesmo período) 
tem a capacidade de apresentar qual a porcentagem que o gasto com uma 
única tarifa de ônibus tem sobre o salário do mais pobre trabalhador com 
carteira assinada no país (visto que ele, por direito, recebe exatamente a 
quantia fixada como salário mínimo). O valor da tarifa em dezembro de 
1990 era de Cr$ 20,00, representando o valor de 0,22% em relação ao 
salário mínimo no período, de Cr$ 8.836,82.99 Os sucessivos aumentos 
da tarifa de ônibus (de janeiro a outubro de 1989 a tarifa subiu 525% 
segundo Folha de S.Paulo de 13 de outubro de 1989) representou uma 
inflexão nas políticas sociais e de transporte – fato notado e declarado pela 
população nas audiências públicas da gestão no ano de 1990. 

Na próxima página, a Tabela do aumento das tarifas de ônibus durante 
toda a gestão Luiza Erundina:

99  Em dezembro de 1990 (fonte: Dieese). Ignorando o cálculo inflacionário de cada período, 
é possível fazer, a título de exercício, uma comparação mais ou menos grosseira com os 
índices atuais (janeiro de 2016): levando em conta um salário mínimo de R$880,00 e o valor 
da tarifa de ônibus em São Paulo a R$3,80, hoje a passagem representa o valor de 0,43% do 
salário mínimo. Ou seja, o valor unitário da passagem para o usuário era menor na década de 
90.
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No. do Decreto Data do Reajuste Valor da Tarifa 
32.694 01/12/1992 Cr$ 2.900,00 

32.402 15/10/1992 Cr$ 2.200,00 

32.174 08/09/1992 Cr$ 2.000,00 

32.005 08/08/1992 Cr$ 1.900,00 

31.842 08/07/1992 Cr$ 1.600,00 
31.646 07/06/1992 Cr$ 1.200,00 

31.526 09/05/1992 Cr$ 900,00 

31.407 08/04/1992 Cr$ 750,00 

31.299 07/03/1992 Cr$ 600,00 
31.186 08/02/1992 Cr$ 450,00 

31.094 11/01/1992 Cr$ 350,00 

30.737 14/12/1991 Cr$ 300,00 

30.523 13/11/1991 Cr$ 250,00 
30.364 16/10/1991 Cr$ 200,00 

29.961 03/08/1991 Cr$ 150,00 

29.775 02/06/1991 Cr$ 120,00 

29.510 13/02/1991 Cr$ 100,00 
29.468 13/01/1991 Cr$ 85,00 

29.401 12/12/1990 Cr$ 60,00 

29.265 07/11/1990 Cr$ 50,00 

29.099 11/10/1990 Cr$ 35,00 
28.951 15/08/1990 Cr$ 25,00 

28.746 18/06/1990 Cr$ 20,00 

28.588 15/03/1990 NCz$ 15,00 

28.536 11/02/1990 NCz$ 6,00 
28.501 14/01/1990 NCz$ 3,50 

28.438 23/12/1989 NCz$ 2,50 

28.287 19/11/1989 NCz$ 1,60 

28.154 15/10/1989 NCz$ 1,10 
28.063 14/09/1989 NCz$ 0,75 

27.965 12/08/1989 NCz$ 0,55 

27.850 07/07/1989 NCz$ 0,38 

27.762 23/05/1989 NCz$ 0,27 
27.625 14/01/1989 Cz$ 170,00 

 

Tabela 04. Tabela do aumento das tarifas de ônibus da gestão Luiza Erundina Fonte: SPTrans 
<http://www.sptrans.com.br/a_sptrans/tarifas.aspx> Acesso em 21/06/2016.
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Seguindo esta lógica, o projeto tarifa zero avançava na discussão política 
sobre a gratuidade ao usuário. Os administradores da gestão pontuaram 
em vários momentos que a gratuidade do transporte ao usuário não era o 
mesmo que gratuidade do sistema. O fato é que o serviço seria subsidiado 
pela prefeitura através de impostos cobrados de todos os munícipes, 
com um especial montante cobrado das camadas de mais alta renda. 
Isso porque, como já dito, nos termos do projeto tarifa zero, o IPTU seria 
utilizado como base para a aplicação da tarifa zero (e, posteriormente, 
na aplicação da política de municipalização dos transportes coletivos). 
Este imposto, vigente desde 1966 no Código Tributário Nacional, foi 
inscrito através da Lei federal nº 5.172 e atinge a toda propriedade (bem 
imobiliário) localizada na zona urbana do território nacional, que possua 
ao menos dois itens do seguinte parâmetro de melhoramento urbano: 

I – meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais; 

II – abastecimento de água; 

III – sistema de esgotos sanitários; 

IV –  rede  de  iluminação  pública,  com  ou  sem  posteamento  para  

distribuição domiciliar; 

V - escola  primária  ou  posto  de  saúde  a  uma  distância  máxima  
de  3  (três) quilômetros do imóvel considerado (BRASIL, 2012).

O cálculo da alíquota do IPTU era (e ainda é) realizado através do valor 
venal do imóvel, inscrito na Planta Genérica de Valores Imobiliários-PGVI 
do município. Dados do Foro da Cidade de São Paulo, em 1992, indicaram 
que os projetos de reforma tributária e tarifa zero foram engendrados a 
partir da atualização da PGVI, e que o valor venal em si representava cerca 
de 70% do valor de mercado destas propriedades (CEDEM UNESP, 1992). 

Em setembro de 1990, a prefeitura enviou para a Câmara Municipal o 
projeto conjugado de revisão do IPTU e da tarifa zero. Este projeto de lei 
tinha como característica nove alíquotas para a cobrança de diferentes 
tipologias de bens imobiliários e ainda assumia a progressividade do IPTU 



(SINGER, p.125, 1996). Com base nos critérios legais de aplicação do IPTU, a 
administração propôs o aumento real das alíquotas de imóveis que contavam 
com a melhor infraestrutura pública, e das propriedades que possuíam os 
maiores índices de áreas construídas.  A isso é possível chamar de equidade 
tributária. 

Em 30 de dezembro de 1990 a revisão do imposto foi aprovada através da 
lei nº 10.921. No entanto, como apontado na tabela abaixo, os novos valores 
de alíquotas somam um valor total de arrecadação significativamente menor 
do que foi inicialmente elaborado pela administração petista. Dos 570% de 
aumento do IPTU, pedido no projeto executivo, foi autorizado pelo poder 

Figura 18. Tabela de cálculos e valores aprovados na lei nº 10.921. 
Fonte: Biblioteca da Câmara Municipal, 1990.

legislativo o aumento real de 125% no imposto.

Tabela de cálculo e valores aprovados na lei nº 10.921:
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Vale lembrar este foi mais um episódio comprobatório da difícil relação 
entre os poderes executivo e legislativo no governo Luiza Erundina, já 
devidamente apresentado no Capítulo 2. 

participação popular: as diferentes experiências, e 
mecanismos em áreas afins da política urbana.

Outro tema que atravessa o que então se entendia como “modo petista de 
governar”, eixo analítico de análise dos governos do PT é a participação 
social. A intenção deste subitem é discorrer sobre a estratégia de 
implantação de novos instrumentos de participação direta junto à 
estrutura de planejamento administrativo da gestão – como a instituição 
das plenárias de discussão dos projetos do poder executivo, bem como 
os casos em que o poder executivo buscou articular mobilizações sociais 
para demandas políticas e direitos. Uma vez que o quadro de ações 
democratizantes levadas a cabo pelas secretarias da prefeitura governada 
por Luiza Erundina e as mobilizações sociais da população ocorreram 
no mesmo período, destacaremos aqui o caráter dissonante desses dois 
campos de ação.

Em vista disso, é imprescindível inquirir: qual era o conceito de 
participação popular no governo Luiza Erundina? E mais, como se deu sua 
prática?

Para responder a essas perguntas é preciso apontar que os cenários das 
pastas da administração municipal de política urbana foram, por vezes, 
bem diversos: 1) o perfil dos gestores do primeiro escalão do governo 
foram variados (do secretariado a diretores de áreas), uns já possuíam 
experiência de trabalho com coletivos sociais, o que proporcionou maiores 
incentivos de aproximação com a população do que outros; 2) variações no 
grau de domínio popular sobre cada temática da política urbana, refletindo 
assim na efetividade ou não da participação popular na arena política; 3)  
as diferentes metodologias aplicadas por cada pasta (dos instrumentos 
de elaboração, crítica e aprovação de projetos com a população) também 
contribuíram para que o resultado da experiência participativa na gestão 
não fosse único.

É preciso assim, esmiuçar um pouco mais os nomes e cargos que a gestão 
pôde arregimentar, ainda na área de planejamento urbano. Apresento, 
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a título de destaque, um organograma simplificado com nomes de 
professores ligados à Universidade de São Paulo – ambiente no qual 
a presente dissertação foi realizada – e alguns de meus entrevistados 
para a dissertação. Do organograma, ao menos 3 personagens foram 
comprovadamente ligados ao Movimento Nacional pela Reforma Urbana e 
merecem uma referência de sua atuação: 

1) Ermínia Maricato foi a porta-voz do Movimento Nacional pela Reforma 
Urbana na Assembleia Nacional Constituinte (1988) para defender a 
pauta de reforma urbana. Foi membro da diretoria do SASP e ativista do 
projeto Ação Popular que, via Igreja Católica, assessorava movimentos 
de favelados e movimentos de defesa dos loteamentos clandestinos. Este 
projeto foi um dos grupos que articulou e desenvolveu a temática da 
questão urbana nos anos 70 e 80 (ROLNIK, 13/08/2015).

2) Raquel Rolnik participou, via Instituto Pólis, dos enfrentamentos 
na ANC pela reforma urbana, trabalhou como arquiteta no CDHU e 
no Instituto Cajamar, fazendo assessoria aos movimentos populares. 
“Todos nós (equipe técnica da gestão Luiza Erundina) trabalhamos com 
capacitação e assessoria a movimentos no Cajamar nos anos 80 e 90”. 
Ainda fez parte da assessoria coletiva da bancada do PT, na época que 
Luiza Erundina era líder de bancada da Assembleia Legislativa do Estado 
de São Paulo.

E foi por isso que eu acabei me envolvendo muito com a Luiza, porque 
eu fazia o link com os movimentos sociais etc. Imediatamente, quando 
ela decide ser candidata à prefeita, eu já estava trabalhando com ela 
na candidatura dela, eu e a assessoria da bancada, este foi o primeiro 
grupo dela. Então ali mesmo no Cajamar, nós fomos formulando, e 
tudo era uma estratégia absolutamente planejada, participativa e 
todos juntos, desde antes do governo (ROLNIK, 13/08/2015).

3) Nabil Bonduki foi consultor na Coordenadoria Geral de Planejamento 
da Prefeitura de São Paulo entre 1982 e 1984. Pesquisador de movimentos 
sociais urbanos no Centro de Estudos de Cultura Contemporânea–CEDEC, 
assessor técnico de habitação popular em 1986 pela Escola de Engenharia 
de São Calos-EESC-USP, assim como docente pela mesma unidade entre 
1986 a 2003 e presidente do Sindicato dos Arquitetos no Estado de São 
Paulo em 1987 (início do processo constituinte pós ditadura militar).

Por outro lado, o secretário de transportes Lúcio Gregori, engenheiro 



e militante do PT entre os anos 80 e 90, confirmou em entrevista 
(23/04/2015) que não se envolveu na pauta nacional pela reforma urbana, 
e a partir da bibliografia descrita no Capítulo 2, percebe-se que foi um 
profissional que priorizou a área técnica do planejamento como carreira.

Vejamos como as três secretarias primordiais para o planejamento de 
políticas urbanas (Habitação, Planejamento e Transportes) trabalharam 
com a noção da participação.

*Entrevista para a Dissertação. 
Gráfico 04. Fluxograma da equipe de planejadores urbanos. Fonte: Elaboração da dissertação via 
pesquisa de currículo Lattes dos personagens.
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habitação. 
O foco da política de habitação implantada na gestão foi o de garantir a 
implementação da parca legislação urbana conquistada na Constituição 
de 1988, e principalmente no embasamento da mesma através da função 
social da propriedade (parágrafo 2º, Artigo 182 da Constituição Federal).

Ao todo, três foram os Projetos de Lei votados na Câmara Municipal com 
a proposta de criação de Conselho Municipal de Habitação, o PL 411 
de 29/11/1990 (promovido pelo poder executivo, na figura da prefeita 
Luiza Erundina), o PDL 19 de 01/08/1991 e o PL 354 de 01/08/1991 
(ambos promovidos por José Indio Ferreira do Nascimento) e que não 
tiveram sucesso, e o Decreto de Lei nº 29.947 de 25/07/1991, assinado 
por Luiza Erundina, que foi sustado pela Câmara Municipal no mesmo 
ano (BIBLIOTECA, Câmara Municipal de São Paulo, 1990 e 1991). Ainda 
assim a proposta participativa da secretaria foi fortemente implementada 
no âmbito da elaboração dos projetos de habitação social e no âmbito da 
execução (visto que boa parte dos projetos foram realizadas a partir da 
mão de obra coletiva com a população, em mutirões). Mesmo os projetos 
incorporaram a lógica da partilha democrática, como “socialização do 
solo, racionalização dos projetos e do canteiro de obras, pré-fabricação 
de componentes, estandardização das unidades, habitação mínima e 
implantação de uma gama de equipamentos sociais” (BONDUKI, 2014, 
p.100)

O Programa de Habitação do Município de São Paulo “foi considerado um 
laboratório de experiências participativas (...) Tanto do ponto de vista 
da diversidade dos programas e da sua dimensão como da qualidade 
dos projetos, a intervenção foi marcante”. O programa de mutirões 
autogeridos do município, junto com outros projetos de “urbanização 
de assentamentos precários”, foram inclusive selecionados como boas 
práticas no Relatório Nacional Brasileiro para a Conferência das Nações 
Unidas sobre Assentamentos Humanos (Habitat II) em 1996 (BONDUKI, 
2014, p.99).

Os responsáveis pelo setor habitacional estavam comprometidos com a 
plataforma do movimento da reforma urbana, com a mudança no rumo da 
política de habitação e com a implementação de um processo amplamente 
participativo. A cidade contava, ainda, com o movimento de moradia mais 



168

mobilizado do país, que participou da formulação das propostas, sem 
perder sua autonomia (BONDUKI, 2014, p.89).

Os mecanismos de participação direta utilizados pela Secretaria de 
Habitação Social foram os mais inclusivos da gestão, chegando a atingir 
um contingente de aproximadamente 70 mil famílias que decidiam 
coletivamente, ora sobre a proposta técnica de projetos, ora sobre a divisão 
e trabalho nas autoconstruções das moradias. Tudo em conjunto com as 
assessorias técnicas com o apoio da administração   Estes também foram 
mecanismos bastante eficientes: ao longo dos quatro anos de governo 
foram desenvolvidos 250 empreendimentos habitacionais (BONDUKI, 
2014, p.90).

planejamento. 
Em relação à pasta de planejamento, considero que a elaboração do Plano 
Diretor durante a gestão é exemplo principal no que se refere à esfera 
da “participação social”. Pela Constituição de 1988, o plano diretor foi 
inscrito como peça obrigatória para todos os municípios acima de 20 
mil habitantes. Ele estabelece princípios legais, tributários, financeiros, 
políticos e de intervenções físico espaciais de planejamento das cidades. 
Importante acrescentar que este projeto pode trazer a ordenação do 
crescimento citadino, o desenvolvimento urbano, ou ainda priorizar o 
estabelecimento de uma reforma urbana.

Em texto redigido por Raquel Rolnik (Diretora de Planejamento - Deplan) 
e José Marinho Nery Jr. (Arquiteto da equipe de coordenação do Plano 
Diretor 1991) algumas linhas de princípios podem ser destacadas 
como foco teórico da gestão na implementação do plano diretor. Alguns 
princípios que dialogam com a metodologia participativa serão aqui 
apresentados:

- Que seja instrumento de uma reforma urbana e não de 
desenvolvimento urbano; 

- Que sua elaboração se dê de forma descentralizada e democrática, 
incorporando a totalidade do poder público e da sociedade civil 
organizada;

- Que possibilite uma maior autonomia e controle do poder local 
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nas decisões do planejamento e da gestão do Estado, inclusive 
possibilitando a emergência de formas diferenciadas de apropriação 
do espaço (BIBLIOTECA, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, 
1991).

A primeira versão do projeto de lei do Plano Diretor foi entregue à Câmara 
Municipal em 5 de fevereiro de 1991. Depois de amplo debate público 
e contando com o mesmo cenário de maioria oposicionista no poder 
legislativo relatado anteriormente no Capítulo 2, o projeto foi engavetado 
– tal como ocorreu com o da tarifa zero. O secretário de planejamento, 
Paul Singer, então coordenou um foro de negociação com um dos grupos 
técnicos da construção civil que mais havia manifestado objeções. Em 
reuniões privadas, a SEMPLA e o grupo dos 12 (representando as 12 
associações empresariais ligadas à promoção imobiliária) costuraram um 
plano consensual. Foram o grupo dos 12 os responsáveis por apresentar o 
novo projeto à Câmara. 

Para surpresa da secretaria, a descoberta das “reuniões secretas” - e 
mesmo o resultado do novo projeto apresentado - resultaram em 
mobilizações de movimentos sociais, de entidades de classe e do próprio 
poder legislativo. Em documento histórico nomeado “Posicionamento 
a respeito do substitutivo de Plano Diretor apresentado por Entidades 
Empresariais da Construção Civil à Câmara municipal de São Paulo”, 
aparece o registro dos seguintes nomes:  Associação Nacional do Solo 
Urbano-ANSUR, Associação dos Geógrafos Brasileiros-AGB, Associação 
em Defesa da Moradia- ADM, Associação Jurídico Social-AJUS, Associação 
por Moradia Vila Albertina, Centro de Defesa de Direitos Humanos de 
Campo Limpo, Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos, Movimento 
dos Encortiçados e Catadores de Papelão da Região Central, Pró Central 
de Movimentos Populares (BIBLIOTECA, Faculdade de Arquitetura 
e Urbanismo, 1991a). Fora estes movimentos sociais, outras quatro 
propostas foram apresentadas em contrapartida ao primeiro plano diretor 
da prefeitura, o que indica que houve outras entidades (e personalidades 
políticas) interessadas que se organizaram para discutir e intervir na 
pauta:  a primeira, o G12 (envolvendo institutos de arquitetura, de 
engenharia e os sindicatos de construtores, junto à Prefeitura Municipal 
de São Paulo), a segunda do Movimento Defenda São Paulo (composta 
por moradores do extrato de alta renda na capital) e Comissão de 
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Administração Pública da Câmara Municipal, a terceira do Vereador 
José Índio Ferreira do Nascimento e por último a do Instituto Brasileiro 
de Estudos Prospectivos (BIBLIOTECA, Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo, 1991b; SINGER, 1996, p.225). O Plano Diretor foi assim uma 
política urbana que suscitou grandes debates públicos, que congregou 
tanto os grupos representantes do grande capital urbano (os maiores 
interessados na especulação imobiliária, como uma pequena parcela 
da população que estava então atrelada a movimentos sociais ligados à 
moradia e terra (mas este eram poucos, principalmente porque a política 
era minunciosamente detalhada através de conteúdo e vocabulário técnico, 
de difícil apreensão para a população socialmente vulnerável e com baixa 
escolaridade).

transportes. 
Os exemplos de projeto desta secretaria foram exaustivamente detalhados 
na dissertação, contudo enfatizo dois mecanismos principais de atuação da 
pasta com vistas à participação popular, o primeiro a ação comunitária, e o 
segundo os conselhos. 

Quando sou nomeado secretário existia um grupo dentro da CMTC 
que se chamava “Ação Comunitária”, que era o pessoal que andava na 
cidade captando demandas da população. Eu faço duas leituras disso 
daí: uma, esse trabalho tinha um resultado muito baixo, o pessoal 
ficava detectando que a população queria a extensão da linha x ou 
y para mais z KM, a trucagem é que a CMTC expandia na marra. Ou 
seja, o serviço ficava um pouco pior, menos ônibus pra uma linha mais 
comprida agora, não tinha outra solução (sem a abertura de novas 
regras para a contratação do serviço). Por outro lado, tinha um certo 
“aparelhamento” disto por várias correntes do partido que queriam 
fazer disso coisas de caráter eleitoral. Curral eleitoral. A própria Ação 
Comunitária já era montada através de indicações, tinha vínculos 
que desembocavam no faturamento político disto. É uma das razões 
às quais a queda do Adhemar Gianini é muito criticada quando eu 
entro, porque eu não tenho esse pedigree. Toda a minha figura era o 
oposto, eu não fazia parte de nenhum grupo, não nada. “Ah esse cara 
vai atrapalhar”, mas como durante muito tempo eu não me dei conta, 
no mais a Ação Comunitária era da CMTC, só fui perceber quando a 
tarifa zero aparece como proposta. Aí por iniciativa da Luiza a gente 
vai a diversos debates, discussão, etc. para discutir a proposta de 
tarifa zero. Mas ela foi bastante enxugada, não sei como o Sandroni 
lidou com ela. Então passou muito pela discussão da tarifa zero essa 
questão da Ação Popular (articulação) (GREGORI, 23/04/2015).
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Pela descrição do secretário, esse mecanismo representou uma espécie de 
serviço de atendimento aos usuários, mas com potencial de agenciamento 
de capital político nas comunidades periféricas, que mais utilizavam o 
frágil serviço de transporte coletivo do início do mandato. Ação que se 
extinguiu durante a gestão.

Já os mecanismos de participação que foram o Conselho Municipal de 
Transportes e o Conselho Municipal de Tarifas, ambos elaborados pela 
mesma secretaria, apresentaram diferentes dinâmicas. O COMTAR, 
elaborado primeiro, foi considerado por Singer (1996) como um foro 
tripartite, composto: 1) por prestadores de serviço e trabalhadores do 
setor, representando os órgãos de classe; 2) pela administração municipal, 
que ao seu ver representou os usuários; e 3) pelos órgãos públicos e de 
assessoria técnica, como setores organizados da sociedade civil (p.252). 
Todos os membros foram indicados e não eleitos, e o conselho não era 
deliberativo.

Posteriormente previu-se a criação do CMT, projeto que não saiu do 
papel, mas que inscrevia a responsabilidade do conselho pela gestão do 
Fundo de Transportes, e consequentemente, o tornava uma instância 
deliberativa. Além disso, na escrita do seu projeto de lei foi destacado o 
papel hierarquizado e de regulador do COMTAR. Os membros eram todos 
da administração municipal, o que torna possível formular uma crítica: 
os gestores municipais, ainda que formuladores de políticas democrático-
populares, não poderiam representar o povo como um todo. Ao povo 
caberia a voz e garantias mínimas de elaboração, avaliação e fiscalização 
do poder, que, aí sim, executa as ações planejadas e acordadas pela 
maioria.  

Assim, retirando o que a gestão considerou como representação da 
sociedade civil nos conselhos, o outro único registro de participação de 
organizações sociais foi a fala do militante do movimento do Movimento 
de Transporte Guacuri-Cupecê, o “companheiro Sebastião”, na plenária 
do Orçamento de 1991 e Tarifa Zero da região de Santo Amaro (CEDEM 
UNESP, 1990c). 

.

Vejamos então como se relacionam conceito e prática da participação 
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popular, tomando a gestão como um todo. O Plano de Governo de 1989 
descreve o seguinte: “A administração deve contribuir para que todos 
exerçam plenamente a cidadania, através da participação em dois níveis: 
no acesso a bens e serviços e nas decisões políticas” (CEDEM UNESP, 
1989, p. 9). Em relação a este último item, a gestão compreendia a 
participação nas decisões políticas como a busca por garantir à população 
a possibilidade de definição das prioridades e no controle e fiscalização 
das ações do governo. Neste sentido, “para a democratização do processo 
de tomada de decisões é fundamental adotar-se o planejamento 
participativo”, partindo da análise de prioridades de realidade regional e 
da descentralização das ações do governo (idem, ibidem). 

Ainda assim, mesmo as conclusões posteriores do ex-secretário de 
planejamento, Paul Singer, sobre o tema de participação descrevem uma 
experiência de políticas de partilha democrática de poder empreendidas 
pela administração, retomando o lema de “governar para todos”:

A grande lição que me ficou da experiência do primeiro governo 
de esquerda da maior cidade do país foi a de participação popular 
só pode significar participação de todas as classes em foros 
representativos de interesses contrapostos (SINGER, p.243, 1996).100

A alusão ao tema lefebvreano do “direito à cidade” representou uma 
espécie de guia argumentativo na elaboração da dissertação. Quando 
contraposto ao próprio texto da arquiteta Raquel Rolnik, em conjunto 
com José Marinho (1991), elaborado para expor o projeto de lei do plano 
diretor e divulgado pela prefeitura, novamente “o guia” é despertado.

100  Enquanto o documento (Plano de Governo de 1989) indica uma elaboração teórica, 
referendada politicamente, a citação do ex-secretário  apresenta uma análise pessoal – não 
necessariamente isenta, mas com o peso de ser emitida por um pesquisador e docente 
renomado, que exerceu um cargo de confiança na gestão. Sendo fruto de uma experiência, 
trata-se, portanto, de uma elaboração crítica sobre uma prática – algo que, de acordo com a 
abordagem metodológica de Henri Lefebvre, estaria conceitualmente etapas à frente do mero 
conceito teórico. Este conjunto de objetos discursivos apresentados acima, formados pelo 
documento do plano de governo e pela citação do livro de Singer, apresenta conceitos que 
podem ser confrontados com a abordagem lefebvreana da participação como prática política, 
ao discutir o conceito de “urbano” (Ver LEFEBVRE, 2011, p.102). Ainda é interessante apontar 
que possivelmente já aliado a uma mudança de perspectiva partidária ocorrida no PT dos anos 
90, que, por sua vez, acompanhou o cenário político econômico mundial desta nova década, o 
autor e ex secretário Paul Singer apresenta em seu argumento uma diluição da noção marxista 
de luta de classes.
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(...) no atual momento de elaboração de um novo Plano Diretor para 
o município de São Paulo, há necessidade de organização e luta 
dos movimentos populares para que a principal peça da política 
urbana municipal introduza as mudanças desejadas pela maioria da 
população e possa garantir a todos o direito à cidade (MARINHO; 
ROLNIK, 1991, p.10, grifo meu)101.

No entanto, como a noção de direito à cidade, sob a perspectiva de 
Lefebvre, só é possível se realizar em um sistema econômico social 
diverso do sistema vigente, superando do modo de produção capitalista, 
a leitura que faço do termo direito à cidade, tal como foi utilizado pela 
administração petista, é de que se tratava de uma indicação da opção pela 
reforma urbana, nos moldes colocados historicamente pelo Movimento 
Nacional pela Reforma Urbana, do qual como vimos, alguns membros 
gestores foram militantes.

Em geral, o caminho de governabilidade proposto por Singer (1996) 
através do uso de mecanismos de participação como os fóruns de 
negociação (aplicados em quase todas as pastas), embaçam os limites que 
a administração possuía de concretizar a inversão de prioridades. Pois o 
“governar para todos” implicava em tentar costurar consensos políticos 
entre estratos sociais extremamente diversos, e de impossível realização 
no sistema econômico vigente. Uma forte concepção participativa lida com 
diferenças, o dissenso.

Dentro da busca por governabilidade, a “participação” só pode descambar 
em ideologia (como argumenta o Lefebvre). No entanto, o verdadeiro 
direito à cidade só pode se dar fora do capitalismo – o que uma gestão 
municipal pode tentar é uma indicação da reforma urbana, colocada nos 
termos do debate dentro dos movimentos sociais. Ou seja, participação se 
dá por meio da luta de classes e não por meio do “governar para todos”.

101  Ainda sobre o direito à cidade e a gestão petista, aponto mais um trecho da entrevista 
realizada com a diretora de planejamento e arquiteta responsável pela coordenação do 
projeto de plano diretor:  
- Raquel Rolnik: Então política pública se voltar para os mais pobres, os que precisam, estão 
excluídos, no sentido de incluir, invertendo a balança histórica da política urbana na cidade em 
todos os campos. É essa a ideia central da gestão Luiza Erundina. Também não me lembro de 
ter nada articulado no termo de direito à cidade, essa é uma leitura a posteriori.   
- Entrevistadora: É, mas eu imaginava que de alguma forma vocês dialogassem com isso. 
- Raquel Rolnik: Com o conceito, mas o conceito estava lá! Estava presente e articulado lá 
(ROLNIK, 13/08/2015).
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balanço da política de transporte na gestão 
Luiza Erundina no cenário nacional.

Diante do quadro de agravamento da crise econômica e social e da falta 
de credibilidade no Governo Federal, a nova Administração de São Paulo 
vê-se na obrigação, mais do que nunca, de honrar seus compromissos de 
campanha: apoiar as lutas dos trabalhadores e as iniciativas democráticas 
da sociedade por um novo ordenamento institucional; inverter prioridades 
na aplicação dos recursos públicos, com vistas a atender às demandas 
sociais; realizar  um governo transparente e democrático, com efetiva 
participação popular. Plano de Governo 1989 (CEDEM UNESP, 1989).

Paralelamente ao cenário de articulação política dentro do município, e 
já bastante envolvida com a defesa do projeto tarifa zero, a prefeita Luiza 
Erundina passou a pautá-lo dentro da Frente Nacional de Prefeitos-FNP, 
uma entidade municipalista suprapartidária que reunia vários municípios 
brasileiros, e que naquele momento ela liderava. Assim, o que antes 
foi delineado internamente na bancada petista do grupo de transporte 
como projeto em política pública, transbordou para práticas municipais 
distintas. A partir de deliberação conjunta, a FNP fez o requerimento para 
que o BNDES fosse a fonte prioritária para o financiamento das políticas 
de transportes. Entretanto, como mencionado anteriormente, este foi mais 
um caso de recusa de fonte de recursos do governo federal à prefeitura de 
São Paulo. De forma ainda mais lesiva, a Lei de Diretrizes Orçamentárias-
LDO do governo Collor foi apresentada sem nenhuma previsão de recursos 
para os municípios para o ano de 1991. A compreensão de “enxugamento 
das contas” federais chegou a tal ponto que ainda rondava uma ameaça 
de cobrança das dívidas que os municípios contraíram com a federação. 
Marilena Chauí, secretária de Cultura da administração petista, e nas 
palavras do secretário de transportes “uma das maiores defensoras do 
projeto tarifa zero”, desabafa: 

O que significa que além de não dar os recursos que a Constituição 
prevê, além de não liberar os recursos dos contratos que já foram 
assinados, ainda há intenção de retirar recursos do município 
para pagar dívidas que foram feitas há 8, 10 anos atrás (CEDEM 
UNESP,1990d).
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A área dos transportes foi talvez a esfera de atuação mais dinamicamente 
divulgada da gestão petista da maior cidade brasileira, se nos basearmos 
na avaliação do ex-secretário de planejamento Paul Singer (1996). Não 
menos importante foi o grau de conflitos políticos e sociais vigente neste 
período histórico, exatamente no momento e por conta das políticas de 
desmanche nacional, já apresentadas no Capítulo 1.

Retomando, o Brasil viveu uma de suas piores crises econômicas nos 
anos 1980 e 1990, quando a inflação chegou a atingir um patamar de 
mais de 80%. No dia da posse do presidente Fernando Collor de Melo, em 
março deste mesmo ano, foi decretado um plano econômico, conhecido 
como Plano Collor, que tornava indisponíveis “todos os ativos financeiros, 
inclusive dos depósitos à vista nos bancos, exceto uma pequena soma, 
por dezoito meses” (SINGER, 1996, p.253). Com esta medida, o Produto 
Interno Bruto-PIB per capita caiu em 6,0%.102

Ainda, de acordo com a explanação de Marilena Chauí, na audiência 
pública do Orçamento de 1991 e tarifa zero (Bairro de Campo Limpo, 
17/11/1990), o Brasil ocupava até 1989 o penúltimo lugar em distribuição 
de renda, em uma lista de oitenta países, e oitavo lugar no índice sobre 
produto interno bruto. A implementação do Plano Collor acentuou 
ainda mais a desigualdade. Nesta audiência pública, a secretária de 
cultura apontou como desdobramento da desigualdade econômica, as 
desigualdades social, política e cultural. A partir de índices de mortalidade 
infantil, da mortalidade feminina, e do analfabetismo, a secretária 
argumentava: “o Brasil é considerado um país do quarto mundo (já não 
cabe nem no terceiro) ”. 

Das dificuldades econômicas e sociais do município que tiveram origem 
nos rumos da política nacional, tanto a hiperinflação, que afinal não tinha 
sido controlada pelo Plano Collor - e que atingia e corroía as receitas 
municipais (o que dificultou investimentos nas políticas já planejadas pela 
administração) - como o próprio grau de desigualdades econômicas e 
regionais, foram problemas enfrentados pela gestão Luiza Erundina, cujos 

102  Como medida de comparação, vale ressaltar que em 1981, um dos piores anos da 
história econômica do país, o índice foi de 6,3% (SINGER, 1996, p.254), e ainda causou a 
paralisia de diversas atividades econômicas no país, bem como o próprio funcionamento da 
máquina pública (das diversas esferas de governo).



176

reflexos foram sentidos em várias das políticas relatadas nesta dissertação.

Por outro lado, outras ideias propriamente progressistas socialmente 
foram pautadas pela administração, principalmente em resposta à política 
de desmanche do governo federal, e enfrentando as questões da realidade 
local do município. 

E pode parecer uma coisa mirabolante, uma coisa de louco, uma 
redistribuição de renda feita em nível de município. Nunca se 
ouviu falar que se redistribua a renda num município, “porque 
município não tem poder pra fazer isso”. Tem sim, tem poder se tiver 
vontade política para fazer isso. Porque o município pode fazer a 
redistribuição da renda através do exercício da justiça tributária, da 
justiça fiscal, e fazer com que o imposto mais injusto, que é o imposto 
indireto (que é aquele que todos nós pagamos com o cigarro, com a 
cerveja) não seja o imposto mais importante, que mais importante 
seja o imposto que recai sobre a propriedade. Na medida que se muda 
essa distribuição da renda e se faz justiça fiscal, se faz justiça social 
(Marilena Chauí em CEDEM UNESP, 1990d).

Este princípio tributário contribuiu amplamente para um projeto de 
equalização social. Na gestão Luiza Erundina, a ferramenta do IPTU 
progressivo foi utilizada principalmente pela Secretaria de Transportes 
para garantir o financiamento para o projeto de tarifa zero.103 Contudo é 
no bojo de inovações legais que uma concepção mítica e heroica acabava 
por recair sobre os partidos que ensaiaram processos de ampliação 
democrática dos processos decisórios. 

Tudo quanto é candidato quando em eleição fala que irá fazer a 
redistribuição de renda, e nunca se faz a distribuição de renda. E 
não se faz porquê? Porque distribuir a renda significa que você vai 
mexer no bolso da classe dominante, só que estes candidatos todos 
são eleitos com o dinheiro da classe dominante, e, portanto, eles não 
vão fazer a redistribuição da renda, eles não foram eleitos pra isso. O 
governo petista é o governo que pode de verdade fazer redistribuição 
da renda (Marilena Chauí em CEDEM UNESP, 1990d).

Entre as décadas de 1980 e início de 1990 ainda era possível que tal 

103  É importante lembrar que esta ferramenta se mantém como dispositivo regulatório na 
Constituição Federal. Ele foi reforçado através do adendo da lei nº 10.257 em 10 de julho de 
2001 (nomeada de Estatuto da Cidade), fruto do trabalho dos movimentos sociais já descritos 
no Capítulo 1, e que após 11 anos de tramitação, regulamentou o capítulo da Política Urbana 
na Constituição.
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afirmação tivesse respaldo na prática de financiamento de campanha 
praticado pelo PT, cujas campanhas eleitorais não eram atreladas a 
doações de grandes capitais privados. Interessante também é a elucidação 
da dinâmica política através da construção de uma narrativa científico-
social, que ajudou a construir uma aura mítica em torno do partido: o mito 
de que o partido sempre zelaria pelos interesses dos trabalhadores da 
base do sistema econômico. Claro que é importante apresentar a ressalva 
de que o campo democrático-popular neste momento era constituído por 
outros partidos além do PT, como “PCdoB, os partidos comunistas, o PSB” 
(ROLNIK, 2014), e que foi este grupo de partidos o primeiro a ensaiar as 
práticas democráticas caracterizadas na dissertação. 

No entanto, dentro daquilo que posso caracterizar como mito petista, essa 
narrativa científico-social funciona como aquele “(...) fato que dá origem a 
uma ideologia, isto é, um sistema dogmático e fechado de significações: o 
estruturalismo, o formalismo, o funcionalismo” (LEFEBVRE, 2011, p.110). 
Ainda sobre o método lefebvreano de análise, seria aquilo que limita e 
obscurece, e por fim impede que argumentos e críticas racionais sejam 
formuladas e respondidas sobre algumas “operações mentais espontâneas 
do urbanista, do arquiteto, do sociólogo, do político, do filósofo” (Idem, 
ibidem).104 Ou seja, o autor reflete sobre o objeto próprio das áreas de 
intersecção entre política e cidade e rejeita as dimensões ideológicas daí 
resultantes. A partir dessas considerações talvez seja possível afirmar 
que se constituiu uma leitura redutora da arena de inserção política 
do PT a partir da suposição abstrata, cerne do “mito petista”, de que o 
partido estaria sempre e completamente comprometido com os interesses 
dos trabalhadores. Mesmo Rolnik, em 2014, relatou o fato como (...)
uma espécie de performance teatral ligada à ideologia e à simbologia 
desses partidos. E mesmo, a própria gestão apresentou claramente um 
posicionamento diverso: 

104  O autor apresenta uma crítica metodológica à noção de ideologia, e posiciona um 
método de análise: a transdução, que introduziria o “rigor na invenção e o conhecimento 
na utopia”. Em uma chave oposta à ideologia, o autor considera os conceitos e teorias 
mobilizados por uma utopia experimental, onde os projetos que estão para ser inventados 
passam pelo ajuste de estudos práticos, revisam-se suas implicações e consequências. “Quais 
tempos, quais ritmos de vida cotidiana se inscrevem, se escrevem, se prescrevem nesses 
espaços ‘bem sucedidos’, isto é, nesses espaços favoráveis à felicidade? É isso que interessa” 
(LEFEBVRE, 2011, p.110).
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Luiza Erundina tão logo assumiu o governo foi se reunir com as 
federações de entidades empresariais, do comércio e da indústria, 
para estabelecer um modus vivendi com elas. (...) Foi nesta ocasião 
que ouvi pela primeira vez Luiza Erundina declarar que ela era a 
prefeita de toda a cidade e, portanto, governaria para todos, o que 
depois foi transformado em lema do governo. (...) O fato básico que 
o PT estava ignorando era que o antagonismo entre capitalistas e 
trabalhadores não exclui áreas de interesse comum às duas classes. 
A mais importante destas áreas é a do crescimento da economia e 
particularmente do emprego (SINGER, 1996, p.241).

O “governar para todos” tinha por base a tese da viabilização da 
administração, então fortemente vinculada ao campo democrático-popular 
(e portanto aos interesses dos trabalhadores). Mas como vimos no subitem 
anterior, esse processo foi acompanhado por um conjunto de crises de 
âmbito teórico e prático, pois dependeu de uma equação de interesses 
entre empresários e trabalhadores, do investimento do capital e sua força 
de trabalho – o que representou mais um campo de disputa dentro da 
militância partidária. 

Por fim, em vista de tudo o que foi descrito sobre as políticas urbanas de 
transporte implementadas nesta gestão municipal em São Paulo, três são 
os pontos principais a ressaltar: 

1) A tarifa zero significou um projeto em que a parte mais privilegiada 
da população seria cobrada a fim de subsidiar o transporte coletivo 
de todo o município, de modo que o projeto poderia ser considerado 
uma inovação no campo da justiça social. Este pensamento não foi 
apenas elaborado pela administração num sentido idealista, mitológico 
ou propagandístico, mas seria partilhado ainda hoje por movimentos 
sociais, que 13 anos depois, reintroduziram a pauta no debate das 
políticas públicas brasileiras.105

105  O Movimento Passe Livre-MPL é um movimento social constituído em janeiro de 
2005, a partir do V Fórum Social Mundial, e que se configurou como o principal protagonista 
dos acontecimentos de 2013, quando grandes manifestações de cunho democrático e 
participativo tomaram as ruas do país numa série de eventos que derivaram da discussão 
sobre transporte e os aumentos tarifários em várias cidades brasileiras.  Esta disputa de poder 
e de ação participativa – que foi denominada por vários autores no Brasil por “Jornadas de 
Junho” – resultou na reversão do aumento de passagens nas instâncias do governo estadual e 
municipal de São Paulo, bem como em diversas outras cidades do país.
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2) Em segundo lugar, a tarifa zero previa a melhoria de um serviço público 
que afeta, direta ou indiretamente, a população inteira da cidade. Ou 
seja, estava atrelada a mudanças na malha viária (como construção de 
corredores e faixas exclusivas para ônibus), com mudanças nas linhas, 
na forma de interligar as linhas entre os bairros, no estabelecimento 
de um ônibus circular no centro da cidade, na melhoria no sistema 
de semáforos, de sinalização, e na mudança no sentido das vias para 
favorecer o transporte coletivo. Marilena Chauí chamou de “proposta 
global da tarifa zero” (CEDEM UNESP, 1990d) este favorecimento do 
transporte coletivo. Esperava-se com isso que, em um sistema público 
de boa qualidade, com trânsito e tráfegos racionalizados, a necessidade 
do número de veículos individuais na cidade também diminuiria. 

3) Por último, o projeto de municipalização do transporte público 
implantado efetivamente reformulou o controle e gerenciamento do 
sistema de transporte da prefeitura de São Paulo. Tanto as empresas 
de ônibus privadas quanto a pública CMTC tiveram sua forma de 
remuneração alterada via contrato e legislação municipal. O projeto 
de municipalização foi priorizado pela gestão, e não só foi garantido 
através de horas de trabalho técnico e de articulação política, como 
também financeiramente – pois a verba de aumento tributário do IPTU 
foi redirecionada para este fim, resultando num alto subsídio público 
para a melhoria do serviço, sem que houvesse aumento do valor da 
tarifa para o usuário.

descontinuidades da política urbana.

Todos os instrumentos legais utilizados na gestão não puderam “mesmo 
que articulados entre si e seguindo objetivos e diretrizes previamente 
explicitados” (MARINHO E ROLNIK, 1991, p.6), alterar estruturalmente 
a lógica do capital, por ser essa lógica intrínseca ao sistema de produção 
econômico vigente. Mas foram eles, mesmo que momentaneamente, 
os responsáveis por tentar intervir, sob a perspectiva da inversão 
de prioridades, no mercado capitalista de produção do urbano – “de 
modo a possibilitar distribuição mais justa dos benefícios gerados pela 
intervenção do poder no espaço da cidade” (idem). Durante a gestão 
esses instrumentos procuraram inverter as prioridades tanto do mercado 
imobiliário (chave para a habitação e para o planejamento) quanto 
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no sistema de transportes. Ainda assim, essa inversão de prioridades 
não foi capaz de atingir o cerne do mercado imobiliário: o direito à 
propriedade privada da terra, elitista e excludente por definição. E, no 
que tange o sistema de transportes, os mecanismos legais utilizados pelo 
poder executivo não foram capazes de intervir nos múltiplos fatores 
que fazem do transporte urbano um mercado essencial – a despeito das 
externalidades ao meio ambiente (como poluição, ruído, etc) – para o 
funcionamento do sistema econômico, como reflexo da cadeia produtiva, 
na  captação de matéria prima, no agenciamento da mão de obra e pela 
política (nacional e mundial) de insumos para a produção principalmente 
de veículos individuais (carros).

Posteriormente, com destaque para a administração de Paulo Maluf (1993-
1997), a década de 1990 testemunhou o desmonte das políticas da gestão 
Erundina, com o recuo do modelo de receita pública e a privatização das 
empresas públicas municipais de transportes. 

Os casos dos municípios de São Paulo e Santo André são exemplares. 
Neste, o próprio prefeito Celso Daniel, que instituiu o modelo 
na gestão 1989-1992, privatizou a empresa pública operadora 
municipal no seu segundo mandato (1997-2000). No município de 
São Paulo, com o início da gestão do prefeito Paulo Maluf, em 1993, 
encerram-se as atividades operacionais da Companhia Municipal 
de Transportes Coletivos (CMTC) mediante a privatização de toda a 
operação dos ônibus e das respectivas garagens. A antiga CMTC foi 
então transformada na empresa São Paulo Transporte S.A. (SPTrans), 
voltada somente à gestão do sistema de transporte da cidade (e não 
mais a sua operação) (GOMIDE e GALINDO, 2013).

A partir daí a forma de remuneração dos serviços prestados pelas 
empresas contratadas foi novamente redefinida, e alterou-se por completo 
o sistema de remuneração do sistema de transporte. Anteriormente, 
o critério de pagamento da Municipalização era o cálculo de custo do 
quilômetro rodado, mais o número de passageiros transportados – nesse 
sistema o subsídio chegou a US$ 900 mil por dia. Na gestão Maluf, o 
sistema de controle e pagamento das empresas de ônibus foi modificado. 
O pagamento tornou-se de um valor-limite por passageiro transportado, o 
que diminuiu o valor do subsídio (CRUZ, 2010, p.86).

O Maluf quando ganha a eleição ele saca que a municipalização 
tinha sido um dos grandes feitos do governo Erundina, exemplo: 
pesquisa do Datafolha feita pela ANTP, índice de margem do sistema 
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de transportes, era de -100 a + 100, em julho de 1990 estava em -40, 
em julho, agosto de 1992, está a +62 (depois da Municipalização). 
O Maluf não é bobo, ganha a eleição o que ele faz? Suspensão sobre 
a Municipalização, ah porque os ônibus andam batendo lata. Na 
campanha o Maluf falava que eles colocavam o ônibus em cima dos 
cavaletes, fica girando pra fazer km e não transporta passageiro 
nenhum. Coisa do PT com os tubarões do transporte. (GREGORI, 
23/04/2015).

Por tanto o que ocorre na sequência da gestão Luiza Erundina é 
novamente a importação da lógica internacional do mercado. Onde as 
grandes empresas nacionais de transporte, que passam a dominar o 
sistema das maiores cidades brasileiras, ditam o modelo de serviço que 
irão aplicar nas administrações públicas, e não o contrário.

O que se deve deixar claro é que com o pano de fundo político econômico 
estabelecido no Brasil, a gestão petista “nadou contra a corrente” no 
município, e que quando se deu seu término as políticas institucionais da 
prefeitura de São Paulo retornam às práticas pragmaticamente regidas 
pelo capital, sem muitas disputas ou embates.

Os temas centrais abordados na dissertação, transporte como direito e 
participação popular, fizeram seu trajeto no conjunto dos capítulos do 
trabalho – desde a descrição na Proposta Popular de Emenda sobre a 
Reforma Urbana (1988) do MRNU ao projeto da Constituição de 1988 



notas finais.

Poderá a vida urbana recuperar e intensificar as capacidades de integração 
e de participação da cidade, quase inteiramente desaparecidas, e que não 
podem ser estimuladas nem pela via autoritária, nem por intervenção 
de especialistas? Desta forma formula-se o problema teoricamente 
fundamental.

Lefebvre, 2011, p. 104.
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como direitos urbanos, à elaboração das políticas de transporte e serviços 
públicos na “gestão democrática da cidade” pela administração petista de 
Luiza Erundina em São Paulo. 

Como uma das conclusões aponto que, do ponto de vista da ampliação 
dos direitos sociais e do desenvolvimento do (utópico) direito à cidade, 
as políticas urbanas em transporte tiveram poucos avanços na sua 
implementação sob a forma de leis, dentro do regime econômico de 
desmanche. É preciso ressaltar, todavia, as tentativas, principalmente 
aquelas desenvolvidas pelo MNRU e pelo Grupo de Trabalho de 
Transportes do PT – que muitas vezes possuíram técnicos e militantes 
que transitaram em ambas coletividades, e em outras vezes tiveram a 
experiência de fazer parte da máquina pública e de aplicar parte das 
pautas defendidas pelos movimentos sociais.

Mas uma pergunta, para as notas finais, se coloca: foi o bastante o conjunto 
de instrumentos colocados à disposição da sociedade, pela administração 
Luiza Erundina, para regular o serviço de transporte e exigi-lo como 
direito?

Os dados coletados expõem esforços administrativos, bem como os limites 
tanto da falta do engajamento populacional na participação de disputa das 
políticas da área de transporte. Expõem também os limites metodológicos 
das diferentes propostas participativas conduzidas pela administração 
(momentos esse, em que foi possível intervir dentro do próprio sistema 
político, planejando e executando políticas públicas).

Não é preciso reafirmar que um processo mais democrático traz 
incrementos à eficiência do planejamento da política urbana, nem que essa 
ampliação de democracia ajuda na defesa social dos projetos. Contudo, 
vale apontar que o discurso da gestão Luiza Erundina, herdeira de vários 
técnicos e ativistas do Movimento pela Reforma Urbana, era exatamente 
o da defesa da participação popular – e que, portanto, quando o projeto 
democrático não se efetiva por completo, um ruído se instala.

A dissertação também conta com uma análise sobre o processo de 
formação dos mecanismos e projetos elaborados para a área urbana, e 
o curioso é que seu desenvolvimento se encontra na, característica já 
descrita aqui, interlocução entre o meio acadêmico (universidades e 
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centros de pesquisa), movimentos sociais (alguns dos quais articuladores 
históricos da formação do MNRU) e os técnicos indicados para preencher 
os cargos comissionados da administração municipal entre 1989 e 1992 
(também militantes e acadêmicos que foram o exemplo concreto do 
trânsito entre as três esferas: universidade, movimentos sociais, e Estado). 

A administração inovou nas experiências, em larga escala, de criação de 
instâncias institucionais de participação da população nas decisões de 
políticas públicas,106 desde o número dos espaços de interlocução, quanto 
do número de pessoas (civis, militantes, independentes partidários) 
que participaram deles. Ainda sobre os mecanismos, mesmo os modelos 
participativos, que dei destaque, merecem um debate. 

Os conselhos e fóruns de negociação, são mecanismos utilizados para 
garantir uma prática político-democrática, contudo não podem ser 
desvinculados de um direito de decidir sobre a cidade. Portanto, minha 
crítica incide sobre o fato de que fora as experiências executadas na 
Secretaria de Habitação, as decisões dos projetos urbanos não foram (e 
não são ainda) determinadas pelo conjunto da sociedade, mesmo em 
governos de notável ampliação e discussão democrática – como foi o 
caso do objeto de estudo. Especificamente, afirmo que isso não se deu 
em grande medida por causa dos mecanismos colocados pelo governo à 
disposição do conjunto social.

Não quero com isso apresentar os conselhos como únicos mecanismos 
de participação direta, até porque severas críticas foram ao longo 
dos anos realizadas sobre a atuação de seus representantes civis, no 
entanto não era este o debate então, no início da prática participativa.  
Tanto as experiências locais dos anos 1990 (Couto, 2012; Gomes, 2011; 
apud Pandolfi e Espírito Santo, 2014), quanto nos movimentos sociais 
contemporâneos (Pandolfi e Espíto Santo, 2014) são inúmeros os casos 
em que os mecanismos participativos desmobilizaram e burocratizaram 
os espaços de decisão conjunta ao Estado, tornando inábil o conceito 
sobre eficiência dos mecanismos participativos institucionalizados, e 
despolitizando não apenas os movimentos sociais, como o próprio Partido 

106  De então, mesmo se for contabilizado as diversas administrações petistas que ocorreram 
no mesmo período.
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dos Trabalhadores.

Pandolfi e Espírito Santo (2014) refletem sobre os rumos tomados pelos 
conselhos. O peso que o conselho assumiu na atualidade pode indicar 
chegada dos interesses especulativos do “transportar a cidade” (jogo 
de palavras com o termo produção da cidade) mesmo nas cadeiras da 
população usuária, e deixa de ter o brilho que historicamente foi plantado 
pelos governos de esquerda. 

Ainda assim, é preciso estabelecer uma prática de escuta e organização 
dos trabalhos administrativos a partir de demandas da população, se faz 
necessário nesta dissertação apontar quais foram as principais reflexões 
que a população elaborou neste mesmo período, e que transpuseram 
as instâncias institucionais garantidas pela administração, e ainda 
o repertório de ações (que também englobam as ações diretas de 
depredação - os quebra-quebras - como ações políticas) que a população 
se utilizou para apresentar as demandas:

- Revoltas populares de 1990: falta de regularidade da linha de ônibus, 
superlotação, perda de tempo e atraso para o trabalho, e déficit de 
veículos, verificados principalmente na zona sul;

- Plenária do Orçamento de 1991 e Tarifa Zero: criação do Terminal 
Interlagos de ônibus, criação de mais uma garagem da CMTC na zona 
sul, na região da Vila Guacuri e Av. Cupecê.

Apesar dos poucos registros que consegui obter da sociedade civil 
tomando sua voz, estes são muito significativos pois podem hoje ser 
interpretados que mesmo as pautas pontuais têm seu lugar, bem como a 
especificidade regional na grande escala da capital paulistana. 

Partindo dessas vozes dissonantes aos interesses do capital, explicita-
se que os conflitos urbanos são agravados com o mal planejamento das 
cidades (até porque o planejamento das cidades ocorre comumente 
seguindo a lógica e os ditames do próprio capital), e a péssima qualidade 
no serviço de transporte reflete e acentua a desigualdade social desta 
população. Isto é, ao procurar andar na contramão das tradicionais 
políticas de transporte implantadas no país e mundo, a gestão construiu 
novos conceitos, executou práticas que se consolidaram experiências 
(utópicas) com vistas à promoção da reforma urbana, conforme também 
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apontado pelas experiências empreendidas nas outras secretarias, e 
pela própria trajetória de trabalho destes militantes, e acadêmicos que 
assumiram cargos na gestão.

Por fim, para o autor que inspirou a abordagem dessa dissertação, 
Henri Lefebvre, o direito urbano, o direito à cidade, se realiza quando 
todos têm voz, todos que compõem a sociedade, principalmente os mais 
excluídos dela, e podem decidir o planejamento da cidade e o sentido das 
ações político administrativas. São, portanto, dimensões utópicas que se 
reafirmam pela não aceitação do mundo como ele é. 

A não efetivação das políticas urbanas elaboradas pela administração 
Luiza Erundina não é um resultado direto da simples existência ou não de 
movimento social prévio à gestão. Trata-se sim (no presente) do efetivo 
poder popular de modificar o estado do urbano, desde a sua forma prática 
à sua forma sensível, desde sua forma econômica, à forma de partilhar o 
poder entre todo o conjunto social.

Na prática a ideologia da participação permite obter pelo menor 
preço a aquiescência das pessoas interessadas e que estão em 
questão. Após um simulacro mais ou menos desenvolvido de 
informação e de atividade social, elas voltam para sua passiva 
tranquilidade, para o seu retiro. É evidente que a participação real 
e ativa já tem um nome. Chama-se autogestão. O que podem trazer 
outros problemas (LEFEBVRE, 2011, p. 104).

Aqui Lefebvre aponta com clareza a ideologia da participação, mas também 
é possível transpor a crítica sobre ideologia, para a ideologia da eficiência 
gerencial em uma economia capitalista. Como forma de apresentar isso, 
usarei o que David Harvey (2005), baseado no conceito de produção do 
espaço de Lefebvre, desenvolveu a partir da ideia de acumulação por 
despossessão.

Um olhar mais atento sobre a descrição de Marx da acumulação 
originária, revela uma ampla gama de processos. Estes incluem 
a comercialização e privatização de terras e expulsão forçada de 
populações camponesas; a conversão de várias formas de direitos 
de propriedade – comum, coletivo, estadual, etc. – em direitos 
exclusivos de propriedade; a supressão do direito a bens comuns; 
a transformação da força de trabalho em mercadoria e supressão 
de formas alternativas de produção e consumo; os processos 
coloniais, neocoloniais e imperiais de aquisições de ativos, incluindo 
os recursos naturais; monetização de intercâmbios e coleta de 
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impostos, particularmente da terra; o comércio de escravos; e a usura, 
dívida pública e, finalmente, sistema de crédito. O Estado, com seu 
monopólio da violência e suas definições de legalidade, desempenha 
um papel crucial no apoio e promoção desses processos (…). Todos 
os traços mencionados por Marx tem estado claramente presente 
na geografia histórica do capitalismo. Alguns deles se adaptaram 
e hoje eles desempenham um papel ainda mais importante do que 
eles haviam desempenhado no passado. Como destacado por Lenin, 
Hilferding e Luxemburgo, o sistema de crédito e o capital financeiro 
tem sido fatores que influenciaram significativamente a depredação, 
fraude e roubo (HARVEY, p.113, 2005 - tradução minha).107 

O interessante em apontar sobre este trecho, destacado do trabalho de 
Harvey, é que ele apresenta os estudos de Marx com as características 
próprias do desenvolvimento do capitalismo na história, e assim ele 
atualiza as ideias e conceitos para os eventos contemporâneos.

Através da inflação, o esvaziamento através de fusões e aquisições, 
a promoção de níveis de endividamento que nos países capitalistas 
avançados reduzem a servidão da dívida a populações inteiras, para 
não mencionar a fraude corporativa, a deposição de bens (o ataque 
aos fundos de pensão e sua liquidação devido a colapsos de ações e 
empresas) através da manipulação de crédito e ações, todas essas 
são características centrais do que é o capitalismo contemporâneo 
(HARVEY, p. 122, 2005 - tradução minha). 108

107 Una mirada más atenta de la descripción que hace Marx de la acumulación originaria 
revela un rango amplio de procesos. Estos incluyen la mercanilización y privatización de la 
tierra y la expulsión forzosa de las poblaciones campesinas; la conversión de diversas formas 
de derechos de propriedad –común, colectiva ,estatal, etc.– en derechos de propiedad 
exclusivos; la supresión del derecho a los bienes comunes; la transformación de la fuerza 
de trabajo en mercancía y la supresión de formas de producción y consumo alternativas; 
los procesos coloniales, neocoloniales e imperiales de apropiación de activos, incluyendo 
los recursos naturales; la monetización de los intercâmbios y la recaudación de impuestos, 
particularmente de la tierra; el tráfico de esclavos; y la usura, la deuda pública y, finalmente, 
el sistema de crédito. El estado, con su monopolio de la violencia y sus definiciones de 
legalidad, juega un rol crucial al respaldar y promover estos procesos (...) Todos los rasgos 
mencionados por Marx han estado claramente presentes en la geografía histórica del 
capitalismo. Algunos de ellos se han adecuado y hoy juegan un rol aún más importante que 
el que habían jugado en el pasado. Como lo resaltaron Lenin, Hilferding y Luxemburgo, el 
sistema de crédito y el capital financiero han sido factores que influyeron significativamente 
en la depredación, el fraude y el robô (HARVEY, p.113, 2005).

108 Através de la inflación, el vaciamiento através de fusiones y adquisiciones, la promoción 
de niveles de endeudamiento que aun en los países capitalistas avanzados reducen a la 
servidumbre por deudas a poblaciones enteras, por no mencionar el fraude corporativo, la 
desposesión de activos (el ataque de los fondos de pensión y su liquidación por los colapsos 
accionarios y corporativos) mediante la manipulación de crédito y acciones, todos estos son 
rasgos centrales de lo que es el capitalismo contemporâneo (HARVEY, p. 122, 2005).
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O “novo” imperialismo, que está em execução, se configura no território 
usualmente dominado por um agente do Capital provindo do centro 
hegemônico de poder mundial, e de realmente novo temos a nossa posição 
que analisa as similitudes do processo atual, com o imperialismo colonial 
histórico, e que tem a função de quebrar o discurso homogeneizado e 
positivo do sistema econômico Capitalista.  

.

O panorama em que se inscreve esta dissertação transformou-se em 
mais um marco de inflexão do período democrático brasileiro: em 2013 o 
contexto político nacional foi abalado por uma grande mobilização social 
denominada Jornadas de Junho, que teve os transportes como o primeiro e 
principal tema de debate, e que trouxe destaque ao Movimento Passe Livre 
como o ator social e grande articulador regional e nacional da demanda 
da tarifa zero;  ao final de 2015 uma longa crise política nacional se instala 
com o pedido de impedimento da presidenta Dilma Roussef (reeleita em 
2014) orquestrado pela elite política conservadora no país; ainda, em 11 
de junho de 2016 Luiza Erundina, agora filiada ao Partido Socialismo e 
Liberdade-PSOL (dissidência do PT como oposição de esquerda), lança sua 
pré-candidatura novamente à Prefeitura de São Paulo. Até o depósito da 
dissertação os rumos políticos do país continuam em grande disputa com o 
fim do lulismo – período iniciado em 2003 com a eleição de Luiz Inácio da 
Silva (Lula)-PT e finalizado no fim do primeiro mandato de sua sucessora 
partidária Dilma Rousseff, caracterizado pela manutenção de uma 
estabilidade econômica associada à políticas distributivas financiadas pelo 
Estado, de massivo apoio das classes populares – e com fortes restrições 
nos direitos sociais e econômicos com a ascensão do presidente interino 
Michel Temer-PMDB como ápice, cenário comparável aos ditatoriais 
regimes de exceção política.
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