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RESUMO 

 
Estuda os processos de construção e re-configuração da cidade e do território do Oeste paulista, 
compreendido geográfica e historicamente como a porção do estado de São Paulo praticamente 
despovoada até 1900. Estabelece dois períodos significativos para o entendimento do processo de 
urbanização ao longo do século XX, relacionando as mudanças na configuração física aos momentos de 
ruptura na maneira de pensar a cidade e o território, numa opção conceitual que articula os termos 
processo e projeto. No primeiro momento, a construção do território e da rede de cidades, descendente 
de um processo de racionalização econômica do território produtivo, aliando as redes de mobilidade 
(ferrovias) e o mercado de solos, rebateu a sua estratégia de desenho para a organização da cidade, a 
qual se superpunham modelos urbanísticos europeus pela ação dos engenheiros-urbanistas. Numa outra 
ocasião, a re-configuração do território encontrou motivações no desígnio da integração nacional, na 
ideologia do planejamento e no incremento da industrialização paulista, que promoveram a instalação da 
matriz rodoviária de mobilidade, o crescimento da urbanização do estado, e a re-modelação da forma e 
da paisagem da cidade do Oeste paulista paralelamente à atuação do planejamento urbano. A 
observação do objeto frente às questões contemporâneas sugere um quadro urbano resultante dos 
desdobramentos dos dois períodos superpostos às novas territorialidades e às novas formas de 
urbanização da era das tecnologias de informação e comunicação e do capitalismo avançado. 
 

 

ABSTRACT 
 

This study focus on the processes of construction and re-configuration of the west São Paulo State 
territory and city, geographically and historically defined as the portion of São Paulo State practically 
uninhabited until 1900. It establishes two significant periods for understanding the urbanization process 
along the XX century, linking the physical configuration to the moments of rupture in the manner of 
thinking the city and the territory, in a conceptual option which articulates the terms process and design. 
First, the construction of the territory and the cities net, descending from an economic rationalization 
process of the productive territory, along with the mobility nets (railways) and the land market, reflected its 
design strategy upon the city organization, where European urban models were superposed by urban 
engineers. In another occasion, the territory reconfiguration met motivation in national integration, planning 
ideology, and the region industrialization progress, which promoted the highway system installation, the 
state urban growth, and the remodeling of the shape and landscape, along with urban planning. The 
observation of the object facing contemporaneous issues suggests an urban panel resulting from the 
unfolding of the two periods superposed on the new territoriality and on new ways of urbanization in the 
information technology, communication and advanced capitalism age. 
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APRESENTAÇÃO 

 

O interesse pelo objeto de estudo nos acompanha desde o trabalho final de graduação, quando 
utilizamos da análise comparativa de três cidades do Oeste paulista como método para uma intervenção 
projetual. Tal propósito fez com que nos concentrássemos em torno de um mote principal, o da articulação 
entre arquitetura e cidade, ou da “arquitetura da cidade” (ROSSI, 1995), orientando a leitura para as 
similaridades conferidas pelo uso da retícula como método de traçado urbano presente em todas as cidades 
do Oeste de São Paulo, entendendo como esta era capaz de formar e traduzir-se em arquitetura 
(GANDELSONAS, 1999). Da pesquisa iniciada na graduação, alguns questionamentos sinalizaram horizontes 
para um estudo mais aprofundado sobre o tema. 

Para a pesquisa de mestrado estendemos o tema à urbanização do território e propusemos uma 
leitura sobre os processos de transformação das cidades do Oeste paulista ao longo do século XX. Analisar 
como se processaram as transformações de cidades que participaram das mesmas redes de implantação e, 
por conseguinte, de um mesmo desenho, em um mesmo território.   

A metodologia de trabalho foi então organizada de modo a estabelecer critérios e selecionar 
hierarquias necessárias, reconhecendo como parâmetro fundamental que cidade e território, desenho urbano 
e organização do regime produtivo não são facilmente desconexos. Uma análise ambiciosa que nos colocava 
desde pronto a necessidade do recorte, fosse através da escala de observação, do método a utilizar ou do 
entendimento teórico do viés analítico que pretendíamos manter. 

O arco temporal proposto, o século XX, compreendeu o primeiro desafio metodológico. Segundo 
Secchi (2006), para a cidade e suas mutações, o século XX foi um longo século. Ao tratar da transição da 
cidade moderna para a cidade contemporânea o autor discute a afirmação de Hobsbawn (1994) sobre o 
“século breve”, e nos apresenta um arco temporal que tange as premissas do Iluminismo e perpassa as 
questões urbanas do século XIX, no qual, segundo o autor, está fincado o início desta transição, que se finda 
na última década dos novecentos.  

A idéia de modernidade foi então uma das entradas conceituais utilizadas que, em articulação com o 
conceito de mobilidade, constituem os fios condutores da análise sobre o objeto. A mobilidade (dos homens, 
das mercadorias, das idéias), neste caso, é uma questão que se liga ao funcionalismo, uma vez que é sobre a 
reflexão do espaço como exercício da função (econômico-produtiva) que se coloca a nossa problemática, e 
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que, por sinal, é própria da modernidade, em que a imagem da cidade imóvel, da muralha e da antiguidade é 
substituída pela inter-relação entre a cidade e o território modernos, que passam a ser partes de um único 
termo, o urbano. Assim, tais conceitos são sempre levantados nos processos de transformação do território 
do Oeste paulista, sobre diversas óticas, mas com o mesmo pano de fundo, o da racionalidade técnica 
utilizada para dominar o espaço, amalgamado no pensamento iluminista. Através das aproximações 
mobilidade e modernidade, compreendemos a real inserção dos termos chave para o nosso estudo: cidade e 

território modernos são pensados sob a lógica dos fluxos: a cidade em questão é a cidade sistêmica e o 
território em questão é o território produtivo. 

A chave de leitura baseada no binômio cidade-território funcionou ainda, do ponto de vista 
metodológico, como regulador de escala de observação, o que sugeriu como adequado o conceito de 
mapeamento, ou a noção de sanning – uma aproximação ao objeto que se faz por varredura, uma overview, 
método de observação próprio dos radares e satélites, uma percepção não ocular (PEIXOTO, 1997). Tal 
escala, considerada adequada, trouxe consigo a questão da generalidade e da construção de um modelo que 
privilegia o todo às partes, dos quais procuramos, na medida do possível, nos afastar, ajustando o foco para 
situações exemplares e as contrapondo com o quadro mais amplo ao qual se inserem. Por outro lado, 
rejeitamos os estudos de caso, e, no caminho contrário às generalidades redutoras, procuramos apontar 
situações urbanas exemplares lidas em suas dimensões locais e globais através de comparações.  

Através deste quadro teórico de referência estabelecemos que o recorte solicitado pelo tema de 
pesquisa é dado por um contraponto entre o entendimento do processo de urbanização de uma região 
circunscrita geográfica e historicamente – o Oeste paulista – e a compreensão do projeto que se firma sobre a  
sua cidade e o seu território em determinados momentos. Processo e projeto conformam, assim, os nossos 
limites e intenções de leitura do objeto: o processo é a urbanização, e o projeto é o urbanismo. A urbanização 
situa-se como expressão completa da dinâmica de transformação do território pela sociedade moderna. O 
Urbanismo trata de compreender as maneiras de pensar o território e a cidade, revelando as aspirações e as 
inquietudes desta mesma sociedade em um determinado momento histórico. 

Entretanto, não se trata de uma leitura evolutiva. Recusamos a idéia de uma seqüência linear e 
interessamo-nos pelas permanências e rupturas, pelos períodos de continuidade e descontinuidade (CALABI, 
2003) de uma ordem urbana estabelecida que se reestrutura e se transforma, mantendo os extratos 
constitutivos, ainda que subsumidos e recalcados, e nos quais os “momentos” de inflexão são os mais 
significativos, por permitirem um estado mais propício para as práticas de renovação – os projetos. 



 13

A nossa maneira de entender a cidade e o território através da superposição desses extratos nos 
aproxima do conceito de território como um palimpsesto (CORBOZ, 2004), o qual as várias gerações têm 
escrito, corrigido, apagado e acrescentado, e que, em nosso caso, o do Oeste paulista, parece ter ainda firme 
as linhas gerais de procedência. 

Por meio destes aportes metodológicos foi possível estabelecer que no quadro urbano do Oeste 
paulista sobressaltam dois “momentos” históricos principais em que é possível notar uma “deformação” do 
modelo de desenho territorial, os quais se revelam em atitudes de projeto. No primeiro “momento”, uma 
racionalização econômica do território produtivo alia a economia cafeeira à construção das ferrovias, 
propiciando a ocupação das zonas novas, criando os sítios favoráveis às fundações urbanas e estabelecendo 
a lógica de desenho para o território e a cidade, na qual a estrutura do regime produtivo, do sistema de 
mobilidade e do mercado de solos desempenhavam as balizas fundamentais de organização. No segundo 
“momento”, o imperativo da integração nacional instaurou o rodoviarismo, num período de transformações 
políticas e econômicas, rumo à modernização baseada na industrialização e no planejamento, 
proporcionando transformações na cidade e no território em questão, suscitando propostas e planos urbanos. 

Estruturamos a dissertação em torno destes dois momentos em que a estrutura interna da cidade 
responde ao desenho do território, o que resultou na redação de dois capítulos de base que concentram o 
desenvolvimento do tema. Estes dois capítulos são acompanhados de um aparte de considerações que 
sugerem a observação do objeto sob os novos pontos de vista colocados pelas questões urbanas 
contemporâneas, na hipótese da configuração de um novo “momento” nos processos de transformação do 
urbano no Oeste paulista. 
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INTRODUÇÃO 

 

Desde o momento em que uma população o ocupa [...] estabelece com o território uma relação 
que tem a ver com ordenação, inclusive com o planejamento e os efeitos recíprocos desta 
coexistência. Em outras palavras, o território é objeto de uma construção. É uma classe de 
artefato. Assim pois, constitui igualmente um produto. 
Os fins e os meios desse uso do território supõem, por sua vez, coerência e continuidade no grupo 
social que decide e executa as intervenções de exploração [...] Em conseqüência, o território é 
um projeto (CORBOZ, 2004, p.26, grifos nossos). 

 

 A passagem supracitada define os termos da nossa investigação sobre o objeto. Ao compreender o 
território enquanto projeto, estabelecemos que a construção e as transformações da cidade e do território, na 
sua estreiteza de intercâmbios, não se resumem a um processo, no qual os signos materiais deixados no 
território são resultado de um acúmulo de desejos, intenções e ações concretas de pequenos grupos ou de 
toda a sociedade nem sempre coordenadas entre si, mas que a este quadro, de certa forma espontâneo, alia-
se um outro, que considera que parte destes signos resulta de um movimento consciente de mobilização de 
imagens e discursos e de práticas de modificação que procuram descrever antecipadamente um possível 
estado de coisas futuro. Dessa forma, o território, como palimpsesto, resulta de um projeto e de um processo, 
com iniciativas que procuraram responder a um conjunto disperso de contingências que se modificaram ao 
longo do tempo. 

 Ao nosso estudo, interessa compreender o processo de urbanização do Oeste paulista1, com base 
nas transformações deste território e no modo como estas aconteceram, assim como os sujeitos que as 
promoveram e as suas reais motivações, as técnicas e as estratégias utilizadas. Enfim, é também um trabalho 
sobre o urbanismo.  

 Como forma de explicar a história que pretendemos contar, estabelecemos dois períodos, os quais 
preferimos chamar de “momentos” distintos, devido a sua particularidade em relação a uma periodização 
clássica: tratam-se de “tempos” diversos mas que se conjugam e se sobrepõem, não determinados por um 
                                                 
1 As diferenças entre as apreensões geográficas e históricas sobre o termo e a região nos levaram a discorrer, em um 
tópico específico da dissertação, sobre a nossa definição e circunscrição da região do Oeste paulista. Trata-se da porção do 
estado de São Paulo praticamente despovoada até os anos de 1900, distinta da região onde se inicia a “marcha do café” (a 
região central do estado, situada na Depressão Periférica) e associada ao avanço da “frente pioneira” (conceito utilizado por 
Pierre Monbeig [1984] para descrever o processo empreendedor sobre o território) no Planalto Ocidental. 
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fato histórico marcante, como usual nos trabalhos de história, mas sim pelas definições de conjunturas 
específicas resultantes de rupturas e descontinuidades nos modos de ação e compreensão da cidade e do 
território. Assim, o nosso primeiro “momento” refere-se à construção do território do Oeste paulista – a 
economia cafeeira, as ferrovias, a frente pioneira, a formação da rede de cidades, o desenho territorial e 
urbano e o urbanismo –, cujo arco temporal abarca os anos de 1870 a 1930, quanto ao repertório das 
concepções urbanísticas, e, do ponto de vista das transformações físicas, dos anos de 1900 à década de 
1950. O segundo “momento”, referente à re-configuração do território urbanizado do Oeste paulista – a 
integração nacional e o rodoviarismo, a industrialização, a ideologia do planejamento e o planejamento 
urbano –, compreende as transformações territoriais iniciadas na década de 1920 e findadas na década de 
1970, cujas concepções urbanísticas, relacionadas à decadência do urbanismo de “melhoramentos e 
saneamento” e à afirmação da “cidade racional”, somadas ao papel da metodologia do planejamento urbano 
no Brasil, remontam o período entre os últimos anos das décadas de 1930 e 1970.  A hipótese de um terceiro 
momento é aventada sobre as transformações no território e na cidade introduzidas pelo advento das 
tecnologias de comunicação e informação a partir dos anos 19702 e pela passagem à cidade contemporânea 
na década de 19903. 

 Os dois pontos de inflexão observados na história da urbanização do Oeste paulista nos fizeram 
dividir a dissertação em duas partes. A primeira parte concentra-se em torno do primeiro momento em que o 
objeto é problematizado com base na relação cidade-território, retrocedendo às origens motivadoras do 
processo de construção do território, percorrendo a sua geografia até o desenho da cidade. A segunda parte 
compreende o tempo histórico no qual o objeto é re-problematizado, em que as transformações suscitadas 
propiciam iniciativas de projeto. 

 A construção do território em questão, tratada na primeira parte da dissertação, pode ser 
simploriamente resumida aos condicionantes do processo de exploração territorial baseado no binômio café-
ferrovia do qual descende uma terceira estrutura balizar representada pela rede de cidades.  

 Primeiramente, a economia cafeeira foi a grande responsável por uma profunda alteração 
socioeconômica brasileira, ao deslocar definitivamente o pólo dinâmico do país, alterando os centros de 
importância econômica nacional e o eixo demográfico, até então localizados no nordeste e no leste brasileiro, 
para o centro-sul do país. O sucesso do complexo cafeeiro em São Paulo aliou-se à efetivação de um 

                                                 
2 Nos referimos ao conceito sócio-espacial definido por Milton Santos (1993, 1994, 2001) como o meio técnico-científico-
informacional. 
 
3 Segundo Secchi (2006), a transição da “cidade moderna” para a “cidade contemporânea” conclui-se na última década do 
século XX. 
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processo de “aparelhamento técnico do país” a partir de 1850, momento em que instaura-se no Brasil um 
cenário de busca pela modernização capitalista por meio várias medidas, objetivando a criação de um 
mercado de trabalho, da terra e dos recursos disponíveis -  a promulgação da Lei de Terras de 1850 para a 
regulamentação, demarcação e liberação das terras ao mercado e a extinção do tráfico de escravos  neste 
mesmo ano constituem os marcos do processo de penetração e generalização das relações capitalistas de 
produção na sociedade. A transformação da terra em propriedade privada alia-se ao assalariamento para a 
generalização da forma-mercadoria e, uma vez que livra a relação de trabalho da competição com a 
escravidão, acelera este processo de transição. Dessa forma, o trabalho assalariado e a propriedade privada 
– vale dizer, o desenvolvimento do capitalismo – inter-relacionam-se à industrialização (mesmo que esta seja 
rudimentar ou externa a este território) e à urbanização, dentro de um complexo econômico-produtivo (num 
primeiro momento resumido pelo complexo cafeeiro e depois ganhando novos elementos) que propicia a 
incorporação de territórios4.  

 No mesmo contexto, os sistemas de engenharia, enquanto aparatos técnicos “fundamentais para a 
formação do território produtivo” garantem a expansão e extensão deste complexo. A integração do território 
por parte das ferrovias ganha força neste momento, sendo propostos vários “Planos de Viação Geral” 
nacionais. Entretanto, a integração nacional seria parcial, representada pela eficácia do complexo econômico-
produtivo no estado de São Paulo, que conceberia a articulação total de suas terras por meio das ferrovias. 

 Estes aparatos técnicos, tendo os trilhos como principal componente no nosso primeiro período, 
colocam o paradigma da mobilidade relacionado à racionalização econômica do território para a sua inserção 
nos circuitos comerciais. A lógica dos fluxos, que concebe o território moderno como um espaço contínuo 
submetido a variações de qualidade dos meios de acesso (LEPETIT, 2001b; PICON, 2001), orienta o 
desenho do território e da cidade do Oeste paulista no momento da sua construção.  

 Estas infra-estruturas, responsáveis pela capacidade de articulação entre os territórios e pautada na 
produção capitalista, utilizam técnicas externas, operacionalizadas por empresas americanas e européias, o 
que insere o território numa escala internacional desde o início – sendo importante lembrar que, apesar do 
advento da cidade e do território modernos estar sempre subordinado à Revolução Industrial não significa que 
em países não industrializados tal lógica não esteja presente, seja por meio das transações econômicas 
relativas ao mercado de matérias primas ou das infra-estruturas que permitiam o seu funcionamento e 

                                                 
4 Tal contexto é reforçador da diferenciação entre o Oeste paulista dos anos 1840 para o de 1940 (segundo a distinção de 
Hollanda, 1973, p.129), uma vez que nos referimos a uma etapa mais avançada e mais acabada do desenvolvimento 
capitalista a motivar a construção de tal território, o que também torna relevante o exame realizado em tópico específico 
desta dissertação para o caso do Oeste norte-americano, exemplar quanto à aplicação da técnica e da razão na construção 
de um território para o capitalismo. 
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beneficiamento. É assim que a vida mercantil européia foi abarcando territórios e sociedades cada vez mais 
distantes, e nelas criando centros de comunicação e produção. Não por acaso, a exportabilidade das suas 
técnicas também se aplica para os seus modelos de organização territorial e urbana.  

 Ao tratarmos deste “território moderno” temos que pensá-lo, portanto, segundo os termos dos dois 
fatos geográficos que correspondem à importância das trocas comerciais: as vias de comunicação e a rede 
de cidades. Este é o mote principal do nosso primeiro capítulo.  

 A dinâmica de incorporação de terras, característica da “frente pioneira” (MONBEIG, 1984) no 
planalto ocidental paulista, continha uma economia “em três tempos”, que ia continuamente definindo “uma 
zona velha, outra madura e uma zona nova” (ibidem).  Mas nos territórios do Oeste paulista o avanço em 
direção as zonas novas não implicou a decadência das regiões que ficaram para trás. Diferentemente do café 
escravista, cuja herança foi a paisagem das “cidades mortas” do Vale do Paraíba, a nova expansão cafeeira e 
ferroviária não apenas suscitou a urbanização das terras dos planaltos, mas impulsionou a vida urbana nos 
centros do leste, sobretudo na capital. Nesse processo, foi definindo regiões e organizando uma primeira 
hierarquia no sistema de cidades do estado.  

 O cultivo cafeeiro, primeiramente favoreceu o desenvolvimento da urbanização da região central do 
estado de São Paulo, a qual chamamos de velho Oeste paulista (região de Campinas e Itu, Araraquara, São 
Carlos e Ribeirão Preto). Durante as últimas décadas do século XIX, o café floresceu neste território, 
configurando o modelo de organização da frente pioneira que irá avançar sobre a totalidade das terras do 
Planalto Ocidental paulista. A função urbana, nesta região, precedeu a instalação das linhas ferroviárias e as 
ferrovias, ao articularem o território, “seguiam as regiões de cultivo” e “alcançavam os municípios produtores” 
(MONBEIG, 1984). Eram todas “ferrovias do café”, orientadas segundo o interesse dos produtores e 
comerciantes de café. Foi assim com as cinco companhias ferroviárias a estabelecer-se na região do “velho” 
Oeste (Companhia Paulista, Mogiana, Ituana, Sorocabana e Rio Claro). Diferentemente, quando a marcha do 
café atinge o Oeste paulista, ou seja, as terras do planalto ocidental, o que veremos é que a via de 
comunicação em geral provoca o surgimento da função urbana, bem como a fragmentação dos municípios e 
das glebas rurais, pois a sua implantação se dava com o intuito de permitir a exploração do território 
despovoado.  

A partir do acesso às terras do planalto, as ferrovias que se estenderam desde estes pontos de 
penetração até os limites do estado (Ferrovias Araraquarense, Noroeste do Brasil, Paulista e Sorocabana) 
seguiram uma geografia simplificada, com a implantação de poucas linhas troncais lateralmente alimentadas 
pelas estradas de rodagem, configurando o desenho de “uma rede hidrográfica invertida”, orientando seus 
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traçados sobre os espigões entre os principais rios, aliando a facilidade de implantação das redes de 
mobilidade a um modelo que permitisse a rápida e fácil conquista, racionalização e comercialização do 
território.  

Ao incorporar as terras inabitadas, a frente pioneira teve na política massiva de imigração de 
trabalhadores estrangeiros a criação de uma população para o território paulista, até então coberto de 
florestas. Se, no Oeste do século XIX, a implantação do sistema viário acompanhou as plantações de café, no 
século XX, este abriu caminho para a ocupação agrícola e urbana do território. 

Nesta nova região, os impulsos motivadores ganharam complexidade, com as adaptações à 
fertilidade dos solos, e a conseqüente diversificação agrícola descendente das demandas de uma 
urbanização crescente do estado, e com a formação das pequenas propriedades de cultivo graças à 
subdivisão das grandes glebas por fazendeiros e companhias de colonização, aliados a um aperfeiçoamento 
do mercado de solos, tanto urbanos quanto rurais.  

Neste sentido, o processo pelo qual se dá a instalação da indústria ferroviária no Oeste paulista 
permite uma analogia com o quadro americano apresentado por Tafuri e Dal Co (1986) no qual a rede de 
mobilidade desenha um modelo de urbanização, destinado a ser reproduzido sem variação, que propicia, 
intorno a cada estação, um acelerado esquema de valorização das terras de modo a assegurar excepcionais 
dividendos que envolvem o assentamento do “inteiro sistema”, que se estende em escala regional. A ação 
das companhias de colonização que comercializavam terras na região é exemplar deste processo, assim 
como dos demais agentes, cujo empreendedorismo motivava ações publicitárias e previsões sobre os 
rendimentos relacionados à proximidade e ao pertencimento dos lotes aos núcleos urbanos promissores.  

A lógica que domina os procedimentos de divisão territorial dos pionners paulistas (HOLLANDA, 
1973) e americanos, cujos marcos introdutórios são, respectivamente, a promulgação da Land Ordinance em 
1785, para os Estados Unidos, e da Lei de Terras em 1850, para o Brasil, alia a racionalização do território, 
que permite a sua comercialização e exploração, ao desenho das infra-estruturas de transportes. Se o 
procedimento americano teve como principio a grelha de uma milha que divide desde o território nacional, até 
lotes urbanos (BENÉVOLO, 1994), em nosso caso, a facilidade de aplicação do método de águas vertentes 
norteou o parcelamento de glebas rurais e municípios, e foi rebatida pelo agrimensor no parcelamento do 
núcleo urbano, configurando o elemento mais típico da cidade do Oeste paulista, a quadra, unidade de 
parcelamento advinda da transposição da medida geralmente utilizada nas divisões de propriedades rurais (o 
hectare).  
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 Quando a mobilidade é a função basilar do sistema econômico que organiza o território, as variações 
de qualidade dos meios de acesso ditam as regras da urbanização. A hierarquia da rede urbana configurada 
resulta da posição dos núcleos em relação à rede de mobilidade. Assim, as cidades centros regionais foram 
as que desfrutaram de uma posição estratégica no processo pioneiro: foram elas em algum momento nós de 

comunicação, ponta dos trilhos e/ou bocas de sertão. 

 Com relação às fundações urbanas, no que diz respeito à origem dos seus chãos, figuram duas 
categorias principais: a dos núcleos urbanos nascidos da doação de uma porção de terra para a configuração 
de um Patrimônio Religioso, típica das cidades fundadas no século XIX, e a dos núcleos urbanos originados 
pela promoção de um Patrimônio Leigo ou pela ação de um simples Loteamento, estes resultado de um 
processo mais acabado de especulação fundiária, em que o comercio dos lotes urbanos se separa dos 
entraves da igreja, em que a localização das fundações se ligava diretamente às estações ferroviárias, ou  
ainda, prevendo o percurso dos trilhos e planejando os núcleos estrategicamente. 

 O projeto das cidades nascia também com o ideal de mobilidade agregado. O plano era reduzido a 
um simples instrumento de regulação prioritária, com limites provisórios, a serem tratados de forma dinâmica 
assim como os ritmos do progresso da região exigissem do crescimento urbano. O traçado tinha como 
principal preocupação a facilidade de circulação, de comunicação com os fluxos comerciais e a possibilidade 
de expansão: geometria rigorosa, de apelo à livre concorrência e à especulação (de origem rural, transposta à 
escala urbana). Quando não realizados por agrimensores, os projetos para os núcleos urbanos ficavam a 
cargo de engenheiros, freqüentemente ligados às companhias ferroviárias, que possuíam influência dos 
modelos urbanos europeus, adaptados à realidade e à técnica locais, figurando estes casos como situações 
exemplares do Urbanismo do Oeste paulista.  

 A segunda parte da dissertação concentra-se em torno de uma reformulação dos conceitos e das 
práticas sobre a cidade e o território. Nos anos de 1920 a transformação do mundo agrário (diversificação 
agrícola e do complexo cafeeiro, aumento da importância do mercado interno na produção estadual) e o 
incremento de uma economia urbana (o nascimento da indústria paulista e o aumento da urbanização do 
estado) deram origem a um processo de urbanização baseado na acumulação industrial.  A consolidação da 
vitória da “cidade sobre o campo” (IANNI, 1979), ou seja, quando a cidade deixa de ser apenas um apêndice 
do processo de exploração do território produtivo e caminha para ser o locus prioritário da acumulação, é o 
marco conceitual do nosso segundo “momento”.  

 No processo de urbanização, a economia agrícola mercantil (que ainda opera substancialmente no 
desenho da urbanização neste momento, pois o processo de construção do território só foi concluído na 
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década de 1950) ensejou uma urbanização espalhada pelo território, ainda que sobre o modelo de rede, pois 
este era o ideal para a racionalização do território produtivo; de forma distinta, economia industrial 
selecionaria pólos, pois ao seu desenvolvimento interessam as concentrações.  

 A superposição dos dois momentos fez com que o Oeste, ainda pioneiro, ficasse subordinado ao 
desenvolvimento das regiões mais consolidadas do estado. Desde o momento da transição para a sociedade 
urbano-industrial, na década de 1920, como durante o período da industrialização restringida, de 1930 a 
1955, e ao longo do período da implantação da industrialização pesada, de 1956 a 1980, confirmou-se uma 
situação que privilegiava os núcleos urbanos do leste, próximos centro produtor e do mercado nacional, a 
metrópole paulista, dotados de uma rede de mobilidade e uma estrutura urbana mais adensada e com uma 
atividade agrícola mais moderna. Em toda a região do Oeste, prevaleceu o desenvolvimento maior das 
capitais regionais, que se firmaram como núcleos polarizadores durante a política de descentralização 
industrial e concentraram tanto as atividades industriais como administrativas, educacionais e de comercio e 
serviços mais especializados, configurando o desenho da rede urbana em que claramente despontam os nós 
centrais. 

 A industrialização, como premissa para as políticas de desenvolvimento e de modernização, 
vinculou-se, neste momento, à ideologia do planejamento e ao intuito da integração nacional. A reorganização 
dos espaços nacionais também se referia à economia, à sociedade e à política. Os sistemas de engenharia 
retornaram com força total na transformação do território, então com estímulos e atitudes governamentais. 
Elaboraram-se novos planos de viação geral, agora com o objetivo de formar um sistema rodoviário nacional. 
A condição político-organizacional colocada em conjunto pela Constituição de 1937, pelo Plano de Plano de 
Reaparelhamento Econômico (1951-1954) e pelo Plano de Metas (1956-1961) fez das rodovias a nova matriz 
articuladora do território, o meio escolhido para promover os fluxos de mercadorias e pessoas no país. 

 São Paulo, responsável pela integração parcial do território nacional (graças a sua rede de cidades e 
de vias de comunicação), centro e modelo do processo de acumulação industrial, comandaria o processo, 
tornando-se o pólo atrator dos deslocamentos em escala nacional do novo sistema. No período em que a 
economia do país se volta para o mercado interno e o fato da urbanização e da industrialização se 
consolidam, a região Sudeste e principalmente o estado de São Paulo inspiram o plano do cenário que 
conheceríamos nas décadas de 1950-60-70 como o “Brasil grande e moderno”, cujo exemplo de 
desenvolvimento deveria se expandir e contaminar o interior desaparelhado do país. Para isso, era natural 
que o centro continuasse a se fortalecer para estender o seu desenvolvimento para as demais regiões, o que 
fez com que o maior incremento das infra-estruturas ligadas à circulação e à indústria se desse em estados 
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mais industrializados, reafirmando as desigualdades regionais. Assim, em termos do espaço econômico 
nacional, o cume deste processo significou uma concentração espacial e de atividades produtivas e de capital 
no estado e na região metropolitana de São Paulo. A construção de Brasília, com a necessidade de 
interligação do “coração” do país com os centros econômicos e com os territórios a integrar, e a implantação 
de um parque automobilístico na metrópole paulista reforçaram o quadro. 

 Entretanto, os acréscimos técnicos com a função de equipar de condições o território para o 
desenvolvimento econômico – e social – também contaram, neste segundo período, com o desenvolvimento 
do transporte aéreo. Além disso, foram importantes investimentos na capacidade energética, no 
reaparelhamento dos portos, nos projetos de hidrovias e, na década de 1970, no desenvolvimento das 
telecomunicações.  

 Tal remodelação dos espaços nacionais teve na ideologia do planejamento um grande instrumento 
de apoio. As idéias de racionalidade e modernização foram se somando à atração pelo desenvolvimento e 
sua premissa na industrialização, ao crescimento econômico, à necessidade de um comando eficaz sobre o 
território e à exigência cada vez mais requintada de adaptação ao modelo capitalista internacional, de forma a 
constituir, durante todo o período entre final dos anos 1930 e dos anos 1970, a existência de um “Projeto 
Nacional” (IANNI, 1979). Os planos nacionais5 que visavam o desenvolvimento e a integração do território são 
bastante representativos deste contexto.  

 Quanto ao planejamento urbano, o seu processo de institucionalização e o respaldo da criação de 
um órgão federal para o assunto (o Serfhau, regulamentado em 1964) vão ao encontro de tais motivações. 
Planejar a cidade é, neste momento, tanto planejar o território, quanto planejar a sociedade. A questão urbana 
mereceria, portanto, especial destaque: a cidade deveria ser vista como um organismo econômico e social, 
gerido por um aparato político-institucional.  

 No estado de São Paulo, a constituição de um aparato institucional e legal para viabilizar o processo 
de planejamento teve na atuação de organismos como o CEPAM (Centro de Estudos e Pesquisas de 
Administração Municipal, criado em 1967 junto à Secretaria de Estado dos Negócios do Interior, para prestar 
assistência aos municípios nas questões relacionadas a administração) e o CPEU (Centro de Pesquisas e 
Estudos Urbanísticos da FAU-USP, criado em 1955, com objetivos similares ao órgão estadual, mas ligado à 

                                                 
5 Primeiramente com a Constituição de 1937, com o objetivo de promover a industrialização no país e com os planos 
nacionais de integração do território – o Plano do Departamento Nacional de Estradas e Rodagem, (1937), e os Planos 
Rodoviários Nacionais (1944/46). Posteriormente, com o Plano de Reaparelhamento Econômico (1951-1954) e o Plano de 
Metas (1956-1961), reitera-se a meta da integração nacional, agora conjugada com o desígnio do desenvolvimento 
econômico. No Regime Militar, destacaram-se os Planos Nacionais de Desenvolvimento – o I PND (1971-1974) e o II PND. 
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universidade) importantes atores do planejamento urbano nas cidades do interior, além do fato da  
promulgação da Lei Orgânica de Municípios em 1967, com a indicação da elaboração de Planos de 
Desenvolvimento Integrados como forma de garantir empréstimos ou auxílios financeiros estaduais. Também 
se destaca a atuação da SAGMACS, de escritórios de urbanismo e empresas privadas de consultoria, que 
elaboraram planos, propostas e estudos de viabilidade para cidades e regiões do interior no momento auge 
do planejamento urbano no Brasil, entre as décadas de 1960 e 1970. 

 Para o nosso método de investigação – a relação entre processos, projeto da cidade e projeto do 
território – o objetivo do exame do planejamento é verificar se existem consonâncias entre este planejamento 
econômico e regional concernente ao “Projeto Nacional” e o planejamento urbano. Quanto ao primeiro, as 
teorias da centralidade e de hierarquia urbana fundamentavam o pensamento sobre a organização do 
território, em conjunto com o tema do desenvolvimento desigual das regiões e de suas estruturas urbanas, um 
quadro conceitual que permeia tanto as políticas de desenvolvimento urbano nacional como paulista. O 
processo de planejamento, no estado de São Paulo, partiu, portanto, das posições centrais das capitais 
regionais, numa rede urbana cuja hierarquia havia sido fortalecida pelo aumento do grau de urbanização do 
estado, para levar o desenvolvimento para a totalidade do território. Dotar de condições os lugares centrais 
para que deles se fortaleçam os demais pontos da rede era a atitude mais eficiente dentro da lógica 
dominante dos circuitos e escalas do trabalho e da produção. Não por acaso, os planos urbanos se aplicam 
às capitais regionais do estado. Para o exame do planejamento urbano, selecionamos propostas e planos 
diretores para quatro cidades do Oeste paulista, tendo como objetivos verificar o quadro conceitual das 
propostas relacionadas ao ideário urbanístico do período e, do mesmo modo, num exercício de redução de 
escala, observar as variações de dimensão e método com que a problemática é levada a cabo em suas 
especificidades locais. 

Assim sendo, examinamos a re-configuração da cidade sob os termos da reestruturação do território:  
através do rodoviarismo, da conjuntura político-organizacional e dos avanços econômicos do período, parte 
ou aparte da atuação do planejamento urbano nestas cidades, refletidos densamente nas capitais regionais. 
Uma vez que a modernidade faz com que a organização do território se reproduza no espaço das cidades 
(LEPETIT, 2001a), é no intra-urbano que se expressam de forma mais completa as transformações sócio-
espaciais. A substituição do sistema estrutural de mobilidade territorial fez com que as cidades preterissem o 
antigo sistema – as ferrovias – e se voltassem para as novas linhas mestras da mobilidade – as rodovias. As 
avenidas de integração inter-regional introduziram um movimento vetorial ao desenvolvimento urbano, assim 
como foi redefinido o papel das várzeas no espaço da cidade, transformando-se de elemento segregador a 
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articulador, dentro de uma lógica que assumia como imperativo a circulação automobilística na resolução do 
problema do desenvolvimento e da sistematização da cidade. No mesmo sentido, a necessidade de por 
“ordem” no laissez-faire imobiliário da grelha original, motivou ações de planejamento e zoneamento. O papel 
da arquitetura, dos equipamentos urbanos (incluindo os distritos industriais como reflexo da crença no 
desenvolvimento da indústria), e da verticalização na valorização de uma nova imagem da cidade 
modernizada do interior contrapunham-se aos movimentos de espraiamento horizontal e à problemática 
relação entre centro e periferias trazidas pelo crescimento urbano cujos planos diretores examinados tratavam 
de combater.  

Os processos de transformação do território urbanizado paulista constituíram o desenho de uma rede 
de cidades no interior que, associada à contigüidade entre a metrópole econômica e a área agrícola mais 
tecnificada e dinâmica do país, fez do fato geográfico paulista “único em todo o mundo subdesenvolvido” 
(SANTOS & SILVEIRA, 2001). Neste referido “fato”, a relação estreita entre os percursos históricos da cidade, 
do território e da sociedade modernos que o explica, ao defrontar-se com a questão urbana da 
contemporaneidade, com os novos recursos tecnológicos da informação e comunicação e com as 
conseqüentes reformulações nos circuitos econômico-produtivos, põe-se abalada. As chaves conceituais de 
leitura carecem ser re-significadas.  

O exame dos dois momentos efetuado pela dissertação oferece subsídios para a observação do 
momento atual, em que as permanências da modernidade e as mutações da mobilidade conjugam-se a novas 
territorialidades e a novas formas de urbanização no Oeste paulista, transformações estas que permitem a 
formulação da hipótese de um terceiro “momento” do território urbanizado do Oeste paulista. A figura da 
continuidade que baseou o período moderno (na correspondência entre sistema urbano e regime produtivo), 
no esboço deste novo “momento”, dá lugar a do fragmento na orientação do pensamento contemporâneo (na 
afirmação das  novas situações urbanas, nos discursos, na configuração das redes de mobilidade e seus 
suportes, na vida social). O tópico final da nossa dissertação consiste, então, em um aparte de considerações 
que esboça os questionamentos e possíveis enfrentamentos do objeto diante este novo quadro, uma 
exposição de inquietações e temas de interesse que foram surgindo durante a pesquisa e reforçados pela 
análise dos dois capítulos, cuja riqueza e complexidade acabaram por compor um novo horizonte para 
trabalhos futuros.  
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CAPÍTULO 1 .   
 

Café, Ferrovias, Rede de Cidades: a construção do 
território do Oeste paulista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.01: Locomotivas da E.F.A. em São José do Rio Preto 
Fonte: S.J. RIO PRETO, 1929, p.462. 
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1.1. Economia cafeeira: a frente pioneira paulista e a modernização, 

integração e conquista do território 

 
Sabemos que foi a cultura do café a responsável para que a “frente pioneira”6 tomasse corpo em 

grandeza e intensidade do Oeste de São Paulo. Iniciado nas partes montanhosas do estado do Rio de 
Janeiro por volta do segundo quartel dos oitocentos, o cultivo do café já se estendia pelo território paulista 
do Vale do Paraíba na primeira metade do mesmo século. Em meados do século XIX as regiões de 
cultivo já haviam avançado pelo norte da cidade de São Paulo, contornando a capital, até a região de 
Campinas. A partir daí, tendo nas ferrovias o apoio para progredir de maneira mais vigorosa para áreas 
mais distantes o café avança até os planaltos ocidentais paulistas de modo a constituir-se no principal 
produto exportador do país, fato que já se firmava em 1840 quando a exportação de café superou a de 
açúcar (FAUSTO, 2006, 191). Neste contexto, não demorou muito para que o café constituísse o esteio 
de significativas medidas – nem todas partindo de resoluções estatais – de modernização, integração e 
conquista do território. É a chamada “Marcha do Café”, estudada por França (1960) e Monbeig (1984)7, 
entre outros. 

Sem a pretensão de relatar a “Marcha do Café” em todas as suas nuances e particularidades, a 
qual inclusive já conta com respeitados estudos de importantes autores8, nos contentamos em tecer 
algumas considerações a respeito, que dão cabo, de modo sucinto, ao entendimento do processo de 
exploração territorial baseado no binômio café-ferrovia do qual descende uma terceira estrutura balizar 
representada pela rede de cidades. 

Há que se dizer, primeiramente, da dimensão da principal mudança ocasionada pelo café no 
cenário nacional. A economia cafeeira foi a grande responsável por uma profunda alteração 
socioeconômica brasileira: deslocou definitivamente o pólo dinâmico do país, alterando os centros de 
importância econômica nacional e o eixo demográfico, até então localizados no nordeste e no leste 
brasileiro, para o centro-sul do país (FAUSTO, 2006, p.190). O fato é consenso entre vários autores que 

                                                 
6 Para o caso do Oeste paulista, ao nos referirmos à frente pioneira e não frente de expansão temos clara a diferença 
básica entre as duas denominações:  na frente de expansão a ocupação da terra se faz para, basicamente, garantir a 
subsistência, já no caso da frente pioneira, sua apropriação é um empreendimento econômico.   
 
7 A pesquisa de Pierre Monbeig foi publicada pela primeira vez em 1952 sob o título original Pionniers et planteurs de 
São Paulo. Entretanto, para as citações e referências deste trabalho, utilizaremos a versão brasileira da obra, publicada 
somente em 1984.  
 
8 A historia do café e das ferrovias no Brasil é objeto de vários e importantes estudos por autores como: TAUNAY, A. E. 
(1939), MILLIET, S. (1938), ELLIS JÚNIOR, A. (1937), ARAÚJO FILHO,J. R. (1969),  FRANCA, A. (1960), MONBEIG, 
P. (1984), CANO, W. (1977), MATOS, O. N. (1974)  entre outros. Em nosso estudo, a compreensão da evolução do 
complexo cafeeiro paulista utiliza-se da obra de Monbeig (1984) como fonte principal por tratar da história da cultura 
cafeeira no Oeste paulista em minúcias sem perder os horizontes nacionais e internacionais de foco, recorrendo às 
demais obras dos autores listados como fonte para demais informações específicas. 
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estudam o assunto, tais como Taunay (1939), Milliet (1938), Ellis Jr (1937), Araújo Filho (1969) e França 
(1960), assim como nos lembra Retto Jr (2002, p.70).  

Também em função do complexo cafeeiro é que ocorre, efetivamente, um processo de 
“aparelhamento técnico do país” (XAVIER, 2001), que já vinha se esboçando anteriormente, mas que, 
como veremos, ganha atitudes e contornos mais precisos quando do sucesso da economia cafeeira para 
exportação. É que a partir de 1850, temos no Brasil um cenário de busca pela modernização capitalista, 
como aponta Fausto (2006, p.197-200), em que, dentre as várias medidas para a “criação de um 
mercado de trabalho, da terra e dos recursos disponíveis”9, o carro chefe era a melhoria (ou melhor, a 
implantação) do sistema de transportes. 

Neste contexto, com o objetivo de dotar o país de aparatos técnicos “fundamentais para a 
formação do território produtivo”, desenvolvem-se “estradas de ferro, navegação a vapor internacional e 
de cabotagem (além da navegação fluvial), rede telegráfica e cabos marinhos”, envolvendo profissionais 
estrangeiros e posteriormente nacionais, constituindo os primeiros “sistemas de engenharia” do país 
(RETTO Jr, 2002, p.26).   Destaque especial se deu, porém, à integração do território por parte das 
ferrovias. Existiram vários “Planos de Viação Geral”, elaborados por diversos engenheiros, que se 
sucederam, como o Plano Benedito Ottoni (1859), unindo os extremos do país (Pernambuco e Bahia ao 
Norte e Rio de Janeiro ao Sul), publicado em “O futuro das estradas de ferro no Brasil”; o Plano Morais 
(1869); o Plano Queirós (1874), o Plano Rebouças (1874), o Plano Bicalho (1881), o Plano Bulhões 
(1882) e o Plano de Geral Viação Federal em 1890 (GHIRARDELLO, 1999, p.10-13). Entretanto, a 
responsável pela instauração de uma estrutura de transporte sob a clara noção de sistema, sem, no 
entanto, contar com um plano preestabelecido, é a economia cafeeira no estado de São Paulo, que fez 
com que tais sistemas tivessem um desenvolvimento técnico e uma estratégia de administração 
fragmentada, assim como nos lembra Xavier (2001, p.331), na medida em que eram operacionalizadas 
por grandes empresas americanas e européias (SAES, 1986). A constituição dessas empresas 
internacionais destinadas à construção das ferrovias e à atividade promissora de geração de energia 
elétrica é testemunho da forma como se deu o aparelhamento técnico do território, dotando-o de um 
sistema instrumental necessário à organização da produção. A constituição deste sistema, portanto, não 
representava a busca da integração nacional, pois esta “não era ainda um imperativo da construção 
dessas redes” (SANTOS; SILVEIRA, 2001, p.38). 

Este sistema, que se instaurou obedecendo aos ritmos de avanço da economia cafeeira, baseia-
se no paradigma da mobilidade, em que, segundo Lepetit, os fluxos são valorizados em detrimento dos 
estoques, porque o território passa a ser um “espaço contínuo submetido a variações de qualidade dos 

                                                 
9 As mais importantes medidas e que mais denotam estes intuitos são a promulgação da Lei de Terras de 1850 para a 
regulamentação, demarcação e liberação das terras ao mercado, a extinção do tráfico de escravos, a centralização da 
Guarda Nacional e a aprovação do primeiro Código Comercial também em 1850 (FAUSTO, 2006, P.197). 
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meios de acesso” (LEPETIT, 2001, p.41-43). Neste aspecto, a escala local do sistema é menos relevante 
para sua organização, embora as condições naturais causem particularidades, freqüentemente. As 
escalas nacional e internacional, entendidas sob os ritmos da economia, ditam os princípios mais 
importantes, pois uma estrutura funcional como a que se implanta em São Paulo para o complexo 
cafeeiro tem por alicerce um processo de “racionalização econômica do território” (ibidem, p.44) para a 
sua inserção nos circuitos comerciais. 

Sendo os interesses comerciais os princípios fundamentais para o estabelecimento do sistema 
ferroviário e este extremamente funcional à exploração do território, nada mais natural que a sua 
implementação se desse por um modelo de sucesso já utilizado na colônia recém independente e 
paradigmática dos avanços modernizadores capitalistas, os Estados Unidos. Assim, os estímulos para a 
implantação das ferrovias no Brasil se deram por meio de concessões, com grandes contrapartidas para 
as empresas que decidissem avançar os trilhos e, em nosso caso, com a participação maciça do capital 
estrangeiro, principalmente inglês (SAES, 1981). Os planos nacionais de viação que pretendiam a 
integração do território foram abafados por uma lógica distinta, na qual o retorno da aplicação de capital 
ditava os termos. Desse modo, a segurança que o café paulista representava para o retorno dos 
investimentos propiciou a contínua expansão das ferrovias em direção às áreas produtoras de café ou às 
de grande potencial de cultivo, posteriormente também estimuladas pelo mercado de terra em franca 
expansão durante o decorrer das primeiras décadas do século XX. 

Em suma, a economia agrícola, que tinha no café o seu principal produto, motivou um processo 
de racionalização do território do Oeste paulista como forma de assegurar a sua inserção nos circuitos 
comerciais. A isto se somaram outras atitudes de cunho especulativo, como o compulsivo mercado de 
solos para juntos configurarem as motivações do avanço da frente pioneira. Como elementos estruturais 
clamados na construção deste “território moderno” integraram-se os “dois fatos geográficos que 
correspondem à importância das trocas comerciais: as vias de comunicação e a rede de cidades” 
(MONBEIG, 1954, p.201).  Mobilidade e urbanização, dois paradigmas concernentes ao ideal do território 
moderno do qual nos fala Antoine Picon (2001) e Bernard Lepetit (2001b) em que a circulação, tanto das 
mercadorias quanto dos homens, exerce papel fundamental. O modelo, portanto, não deixa de ser 
identificável com aquele concebido pelos engenheiros das Luzes no despontar da era industrial, no qual o 
território “deveria ser como um vasto jardim atravessado por infra-estruturas, um jardim em que as 
cidades apareceriam como pontos de convergência entre os diferentes traçados técnicos” (PICON, 2001, 
p.74). Se no caso do território do Oeste paulista este não foi objeto de um “plano”, não há como negar 
que os sistemas de engenharia desempenharam importante papel na sua configuração ao dispor suas 
premissas técnicas para o desenho do território que mais convinha aos interesses econômicos. As 
cidades, inseridas no sistema, nasceram também com o ideal de mobilidade agregado. O plano era 
reduzido a um simples instrumento de regulação prioritária, com limites provisórios, a serem tratados de 
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forma dinâmica assim como os ritmos do progresso da região exigissem o crescimento urbano. O traçado 
tinha como principal preocupação a facilidade de circulação, de comunicação com os fluxos comerciais e 
a possibilidade de expansão: geometria rigorosa, de apelo à livre concorrência e à especulação (de 
origem rural, transposta neste momento à escala urbana). 

Se anteriormente, na época da vivência da economia açucareira a organização da exploração 
territorial decorreu do regime de concessão de sesmarias, ainda operante na configuração das primeiras 
fazendas no Oeste paulista, o momento que se segue, que corresponde ao território por nós examinado, 
passa à aquisição capitalista da terra altamente valorizada propiciada pela Lei de Terras de 1850. A 
preponderância dos fenômenos econômicos é, assim, fator decisivo para a compreensão da urbanização 
do território do Oeste paulista, o ponto fundamental que orienta as condicionantes de ocupação do 
território, cujo desenho descende de um vasto processo de exploração em que as redes de mobilidade 
têm função estrutural, motivando o nascimento de uma rede de cidades terciárias de apoio, e onde a 
divisão do solo rural e urbano segue um mesmo princípio de conversão da terra em mercadoria de troca. 

 
 

1.2. A circunscrição do objeto de estudo: definição da região do Oeste 

Paulista  

 
A definição do nosso objeto de estudo – a cidade e o território do Oeste paulista – perpassa pela 

necessidade de descrição geográfica e histórica sobre o que é compreendido pelo presente trabalho 
como o Oeste paulista. É que esta região, como sabemos, no contexto e nas referências históricas, não 
corresponde rigorosamente ao oeste geográfico do estado, sendo, portanto, mais eficiente demarcá-la 
entendendo o contexto de uma região desenhada por uma conjuntura histórica comum.   

Ao observarmos a clássica regionalização geomorfológica do estado, na qual o território paulista 
é dividido em quatro principais regiões fisiográficas que compõem o seu relevo – o Litoral, o Planalto 

Atlântico, a Depressão Periférica e o Planalto Ocidental (AB’SÁBER, 1954) – poderíamos apontar que, 
grosso modo, o Oeste paulista categorizado pelos historiadores corresponde ao Planalto Ocidental.  De 
todo, esta acepção não configura um dado enganoso, mas trata-se de uma definição um tanto imprecisa. 
Isto porque, ao observarmos com cautela as referências, veremos que as denominações dadas a esta 
região pelos historiadores, em determinados momentos, indicam que o Oeste paulista ultrapassa os 
limites desta circunscrição geográfica. Isto acontece quando, por exemplo, atentamos que, no início do 
processo de penetração para as zonas novas, ainda por volta de 1870, as regiões de Campinas, 
Piracicaba e Rio Claro, situadas na Depressão Periférica, eram então conhecidas como Oeste. Esta 
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imprecisão nos leva a crer que, para o nosso estudo, seria mais adequado utilizarmos uma outra maneira 
de circunscrever a região de interesse. 

A história nos sugere uma outra distinção regional para o estado. Em 1954, Pierre Monbeig já 
advertia, em um artigo para o Simpósio do Conselho Nacional de Geografia, para os problemas da 
divisão regional do estado baseada nas condições naturais e, naquela ocasião, considerava mais 
adequada a distinção de Pierre Deffontaines10 de “dois grandes domínios históricos” paulistas: as regiões 
novas a oeste e as regiões antigas a leste (MONBEIG, 1954, p.198). As regiões antigas estariam ao sul e 
a leste de Campinas, onde se percebia o fundo de povoamento crioulo, de origem portuguesa e negra. As 
regiões novas se caracterizariam pelas paisagens constantes tabuladas pelas plantações de café e com 
povoamento dos colonos imigrantes. 

A distinção entre zonas antigas e novas é sem duvida muito fecunda para a compreensão do 
estado naquele momento, principalmente quando observamos o interesse dos geógrafos da época para o 
tema das regiões pioneiras e quando atentamos para o fato das zonas novas no estado de São Paulo 
ainda estarem em processo de expansão. A definição do limite entre estas zonas também nos parece 
precisa, pois é na região de Campinas que o desenrolar da “marcha para o oeste” toma sua forma 
característica – conjugando os interesses dos fazendeiros de café à implantação das ferrovias que 
possibilitariam o cultivo das terras dos planaltos longínquos. É esta imensa região demarcada a partir 
destes limites, seguindo a oeste desde as regiões centrais do estado, na Depressão Periférica, até os 
limites do mesmo junto ao rio Paraná, ainda despovoada por volta de 1870, conhecida até então como 
sertão paulista e demarcada nos mapas da província como “terras desconhecidas” e ‘habitadas por 
índios”, que será convencionalmente chamada de Oeste paulista nos estudos sobre a economia cafeeira 
e evolução ferroviária em São Paulo. É, sem dúvida, esta definição que mais se adequa ao contexto ao 
qual pertence esta região, e à qual, de certa forma, seremos adeptos. 

Entretanto, é o mesmo Monbeig (1954, p.198-199) quem irá advertir para a prudência com que 
tal síntese de unidades territoriais deve ser utilizada, lembrando as “formas múltiplas” sob a qual se dá o 
processo de ocupação das zonas novas e pontuando: “não é possível considerar igualmente ‘jovens’ os 
arredores de Ribeirão Preto, os de Marília e as derrubadas de Andradina”. São pois variadas as 
conjunturas históricas que se processam dentro deste referido território do Oeste Paulista, como bem 
lembrou o autor. E a compreensão destas nuanças faz-se necessária para entender a maneira como se 
desenha a sua “geografia humana”. É, neste sentido, que propomos uma diferenciação regional dentro do 
território do Oeste paulista, não apenas como procedimento para organizar os dados de pesquisa que a 
complexidade do tema nos coloca, mas também como forma de possibilitar a circunscrição de uma região 
de interesse dentro do amplo quadro histórico compreendido pela referida região. 

                                                 
10 A distinção de Pierre Deffontaines à qual o autor se refere consta no artigo: DEFFONTAINES, Pierre. Pays et 
Passages  de l’État de Saint Paul (Brésil). Première esquisse de division régionale.  Annales de Géographie, 1936. 
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Essa diferenciação, também uma regionalização histórica, estruturada como forma de recortar o 
objeto de estudo e possibilitar o seu entendimento sob determinado contexto, apoiou-se no estudo de 
Pierre Monbeig (1984), sobre a região pioneira do Oeste Paulista e Norte do Paraná. O exame do 
conteúdo da obra do referido autor nos forneceu as chaves de leitura que permitiram a apreensão de três 
momentos distintos – que não se reportam às três etapas pontudas pelo autor em sua obra, seguindo os 
marcos das crises de 1900-1905, depois em 1929 e por fim dos anos de 1930 a 1940, mas sim, segundo 
as informações fornecidas pelo próprio autor que apontam os períodos de renovação dos métodos e das 
soluções apropriados pelo processo de expansão da frente pioneira que configura o território do Oeste. 
Revelam, estas etapas, a demarcação histórica e espacial das “investidas sucessivas” do movimento de 
conquista do ocidente no estado de São Paulo, tendo no trinômio café - ferrovia - rede de cidades a sua 
estrutura fundamental. Assim, da descrição destes momentos nos valemos para explicitar a lógica desta 
sub-regionalização. 

O momento inicial marca um período anterior e territorialmente alheio ao que definimos como 
Oeste Paulista seguindo a diferenciação entre zonas velhas e novas, mas compreende a situação em que 
as raízes das transformações que fazem da economia cafeeira o grande elemento propulsor da 
incorporação do território do Oeste encontram-se incubadas, ganhando força enquanto a cultura do café 
vai se revelando uma atividade rentável. É que na história da economia cafeeira no Brasil, sabe-se que o 
seu início não se enquadra nas terras paulistas nem na segunda metade do século XIX. Iniciadas em 
terras fluminenses, as plantações de café avançaram para o território paulista dividindo espaço com a 
cultura açucareira e assumindo e mesmo aspecto social paternalista e de tradição escravista ao qual 
engenho de açúcar pertencia, caracterizando uma economia ainda nos moldes coloniais. Trata-se do 
primeiro momento da “marcha do café”, ou melhor, da etapa precedente da conhecida marcha para o 
oeste. Territorialmente refere-se às regiões do Vale do Paraíba e do Norte do estado onde se 
estabeleceram as primeiras fazendas de café durante meados do século XIX. 

O segundo período detona o ingresso da marcha do café para as zonas novas e se caracteriza 
pelo processo das transformações deste antigo sistema dominial em uma cultura especializada: segue o 
ritmo dos mercados consumidores internacionais, apóia-se nas vantagens da comercialização das terras 
a serem cultivadas, adapta-se a um mercado de mão-de-obra transformando-se em assalariado, e 
investe em aparatos técnicos necessários à expansão e à melhoria das condições de produção. Estas 
transformações não são rápidas ou brutais. Se fortalecem nos estímulos externos do mercado e 
conjugam uma série de atitudes locais, dentre as quais a promulgação da Lei de Terras para a livre 
comercialização do solo nacional em 1850 e a abolição das escravatura em 1888 são marcos políticos 
conceituais, e a construção do aparato técnico propulsor da conquista e integração do território a ser 
explorado, consubstanciado pelas vias de comunicação e pela rede de cidades, constitui o grande fato 
geográfico do processo. Neste quadro, Monbeig (1984) demonstra como as escalas internacional, 
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nacional e local se articulam nesta porção territorial neste momento,  sendo o período das décadas de 
1870 a 1890 quando a conjuntura é favorável ao conjunto destas transformações.  Este momento marca 
a primeira investida da marcha do café pelo território do oeste, principiando um acelerado processo de 
urbanização pelas terras da região de Campinas, Rio Claro, São Carlos, Araraquara, Botucatu e Ribeirão 
Preto, expandindo-se ao longo das ferrovias Paulista e Mojiana, sob os interesses dos grandes 
fazendeiros ligados diretamente a estas empresas ferroviárias, e sobre as férteis terras roxas que 
garantiam a qualidade e quantidade da produção cafeeira nesta região do estado. É esta região11, então 
conhecida como Oeste do estado, que representa a promessa de progresso e riqueza que o café trazia 
consigo às regiões de cultivo, o que faz com que a marcha pioneira se acelere à medida em que crescem 
as esperanças prodigiosas de renda e com que a produção cresça  desregradamente sem consonância 
com as realidades de mercado que culmina com a crise de superprodução dos anos de 1900. Este fato 
marca o encerramento das conjunturas deste período e impulsiona novos procedimentos a configurar 
uma outra etapa da marcha pioneira, situada em novos solos rumo ao oeste.  

O fim da crise de superprodução vai indicar novas tendências nos procedimentos da frente 
pioneira paulista, reforçando as características capitalistas do cultivo e da comercialização do café e o 
papel das grandes companhias de financiamento exterior no desenvolvimento da industria ferroviária e no 
comércio de terras. A marcha pioneira reinicia-se então sobre novas terras, menos ricas que as de terra 
roxa que permitiu o notável desenvolvimento dos anos de 1870-1890, obtendo rendimentos mais 
medíocres, e, como corolário, fragmentando a cultura. É bom lembrar, contudo, que a marcha para o 
oeste nunca cessou por completo, inclusive nos momentos de crise. A razão de pontuarmos o momento 
da crise de superprodução dos anos de 1900 como marco de uma retomada, além de se ater à 
velocidade e ao vigor desta nova arrancada da frente pioneira, reside no fato desta “retomada” dar-se 
sobre novos estímulos, a partir de um momento histórico identificável e demarcado territorialmente. 
Assim, a região circunscrita por esta terceira fase do processo de configuração do território urbanizado 
paulista, a região de nosso especial interesse, corresponde ao período em que marcha pioneira passa a 
ter na especulação e no mercado de solos a sua base inicial para assegurar o seu contínuo avanço. E o 
café, embora ainda persista como principal cultura, passa a dividir espaço com outras atividades também 
representativas na economia estadual e nacional como o cultivo do algodão e a pecuária. A região 
correspondente a este terceiro momento tem como marco temporal os primeiros anos de 1900 e 
circunscreve-se na porção do território sita a oeste a partir das cidades de Bauru e São José do Rio 
Preto, englobando as regiões de Araçatuba, Marília e Presidente Prudente, no território organizado pelos 
domínios das ferrovias Alta Araraquarense, Noroeste do Brasil, Alta Paulista e Alta Sorocabana. 

                                                 
11 No decorrer do nosso trabalho, nos referimos a esta região circunscrita como “velho” Oeste, de forma a diferenciá-la 
da região circunscrita na etapa posterior, a qual representa a porção territorial de principal interesse em nosso estudo 
sobre o território e a cidade do Oeste paulista. 
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É esta região circunscrita por este terceiro momento do processo de configuração do território 
paulista que denominaremos Oeste paulista. Cabe reforçar ainda, que, assim como foi exposto, o Oeste 
paulista, assim tratado para referir-se às zonas novas do estado de São Paulo, possui dois momentos 
distintos, como muito bem indica Sérgio Buarque de Hollanda (1973, p.129), “o Oeste de 1840” e “o de 
1940” – o primeiro refere-se à região em que se inicia a marcha do café nas zonas novas e o segundo à 
região onde se dá a última etapa da frente pioneira descrita por Monbeig. Assim, é o Oeste concernente 
ao sentido estrito do termo que precisamente configura a região referente ao nosso objeto de estudo, o 
Oeste do século XX. 
 
 

1.3. Marcha do café e expansão ferroviária paulista: a configuração do 

território do “velho”  Oeste  

 
 É fato que a expansão da estrutura de transporte ferroviário teve um efeito definitivo para a 
expansão das áreas de cultivo de café, o que já foi devidamente examinado por diversos autores. Embora 
fique claro que as estradas de ferro não fossem meros apoios da economia cafeeira, pois muitas vezes o 
capital ferroviário tinha iniciativas próprias, apartadas e muitas vezes conflitantes com os interesses dos 
fazendeiros, assim como nos lembra Saes (1986, p.67), é ponto pacífico que café e ferrovia operaram em 
conjunto no voraz e lucrativo empreendimento de exploração do território paulista, principalmente durante 
os anos de 1870-1890, quando o cultivo do produto revelou-se de extrema lucratividade e os capitais 
provenientes do café financiaram a construção das linhas férreas que se estendem pela região do velho 

Oeste paulista. 
 No histórico do processo da marcha do café (que neste momento é também a marcha para o 
oeste, pois os estímulos em desbravar novas terras são todos eles garantidos pela expansão das 
lavouras cafeeiras), num primeiro momento, o transporte do produto até o porto exportador de Santos 
tinha de ser feito por tropas de mula, o que se revelava antieconômico e impossibilitava o cultivo das 
terras além de Rio Claro (“boca-de-sertão” do período até a chegada da ferrovia). A inauguração do 
primeiro trecho férreo da província de São Paulo em 1867, com trajeto de Santos a Jundiaí (São Paulo 
Railway) passando pela capital, fez o papel de vencer o obstáculo de transpor a escarpa da Serra do Mar 
e trouxe rapidamente estímulos à construção de novas linhas para permitir o avanço veloz da “marcha do 
café”, todas elas irradiando de São Paulo de modo direto ou através de ramificações em cidades do 
interior a partir de linhas troncais já construídas, desenhando os trajetos a “vasta mão espalmada” de que 
falou Prado Jr. (apud SAES, 1981, p.27) repetindo a expressão de Theodoro Sampaio sobre os caminhos 
“predecessores destas vias modernas na antiga capitania” (ibidem). 
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Assim, na região então conhecida como Oeste do estado (mais adequadamente chamada de 
Centro-Ocidental, e que, para efeito de entendimento chamaremos “velho” Oeste) correspondente às 
regiões de Jundiaí, Campinas e Itu, quando da decadência da cana-de-açúcar e da introdução da cultura 
cafeeira, os proprietários se adaptaram às novas regras comerciais que pediam espírito empreendedor. 
Renunciaram então à cultura da cana, plantaram cafeeiros e partiram para o oeste em busca de novas 
terras. Participaram, cada vez mais ativamente, estes fazendeiros, em sociedades ferroviárias, por volta 
de 1870. Tornava-se urgente a construção de estradas de ferro na medida em que as plantações se 
afastavam do litoral e aumentava o volume da produção e o problema da distância se apresentava mais 
seriamente (MONBEIG, 1984, p.98). Dessa forma surgiu a Companhia Paulista de Estradas de Ferro, 
“empresa formada com capitais brasileiros ligados aos negócios do café” (MONBEIG, 1984, p.98; 
FAUSTO, 2006, p.201). A ela se seguiram a Mojiana, também por iniciativa e capitais nacionais 
provenientes dos fazendeiros, bem como a Ituana, a Sorocabana e a Companhia E. F. Rio Claro 
(GRANDI, 2007; SAES, 1981). 

 

 
 
 
Se anteriormente Rio Claro era o ponto limite para as áreas produtoras, visto que a estrada de 

ferro São Paulo Railway não atravessava uma área produtora sequer, pois esta se findava onde o cultivo 
começava, a introdução das primeiras linhas férreas nas áreas produtoras operou uma verdadeira 

Fig.02: Pontos de Povoamento e Ferrovias no Estado de São Paulo em 1872. 
Fonte: adaptado de MONBEIG, 1984, p.26 
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revolução econômica não região do velho Oeste. Além de permitir que o produto fosse cultivado em 
locais cada vez mais distantes do porto exportador, a presença da ferrovia possibilitou elevar a 
produtividade econômica do café, na medida em que existia uma maior capacidade de transporte, fretes 
mais baixos e melhor conservação dos grãos, sem contar com a estimulante demanda do mercado 
externo pelo produto. Este desenvolvimento acelerado possibilitou a construção do chamado “complexo 
exportador de café” 12, o qual contava, além do sistema de transporte ferroviário, os aparatos técnicos 
para a melhoria da produção e o beneficiamento do café, as bases para o comércio, a importação e a 
exportação, os serviços bancários, tudo isto combinado com o crescimento populacional do estado e a 
crescente imigração, que fizeram com o processo de urbanização se fizesse rapidamente (MONBEIG, 
1984). 
 O binômio estruturador do processo de expansão da fronteira agrícola, formado pelo café e pela 
expansão ferroviária, transformou primeiramente as antigas regiões de cultivo, localizadas no Vale do 
Paraíba e no então conhecido Oeste do estado (região de Campinas) elevando seu potencial de cultivo. 
Assim, a produção cafeeira na região do Vale do Paraíba que em 1836 corresponda a 86,5% da 
produção do estado (MILLIET, 1938, p.18), chegando ao auge em 1850, teve os problemas de transporte 
para o porto do Rio de Janeiro solucionados com a construção da Estrada de Ferro Dom Pedro II 
(posteriormente chamada de Central do Brasil) que chegaria em território paulista somente em 1875. 
Enquanto isso, a Companhia Paulista já tinha os primeiros quilômetros de seus trilhos implantados e a 
região de Campinas, a qual poderíamos nos referir como o antigo Oeste do estado, já despontava como 
grande produtora, expandindo sua área de cultivo e ultrapassando já em 1886 a produção do Vale do 
Paraíba (MILIET, 1938, p.19). Também é na mesma região e na mesma época que o equipamento dos 
fazendeiros passava por progressos técnicos para melhorar o beneficiamento do café (MONBEIG, 1984, 
p.99) e que o problema do estancamento da mão-de-obra escrava, foi compreendido pelos fazendeiros, 
uma vez que São Paulo, cujas culturas de cana jamais tinham sido comparadas com as da Bahia ou de 
Pernambuco possuía muito poucos escravos, sendo a recorrência aos trabalhadores livres aceita 
rapidamente (MONBEIG, 1984, p.101-102). É claro que o uso de escravos para o cultivo das lavouras de 

                                                 
12 A definição que faz Cano (1977) para tratar da economia cafeeira, colocando a idéia de “complexo cafeeiro” é ao 
mesmo tempo fecunda e sintética para o entendimento do processo, pois por este conceito é possível compreender 
que existe uma atividade que é a principal e predominante, como a do café, mas que existem outros componentes e 
variáveis que sobre e com ele atuam. Assim, a atividade produtora de café somam-se os seguintes componentes: a) a 
agricultura produtora de alimentos e matérias primas, quer dentro da propriedade cafeeira como cultivos intercalados 
ou em áreas cedidas aos trabalhadores da lavoura cafeeira, quer como fora das fazendas cafeeiras, visando atender 
essencialmente o mercado; b) a atividade industrial, com três segmentos importantes: a produção de equipamentos de 
beneficiamento do café, a importante industria de sacarias de juta para embalagem do café e os demais setores 
produtivos da industria manufatureira, com destaque para o têxtil; c) a implantação e o desenvolvimento do sistema 
ferroviário paulista; d) a expansão do sistema bancário; e) a atividade do comércio de exportação e de importação; f) o 
desenvolvimento das infra-estruturas de apoio à produção (portos, armazéns, transportes urbanos e comunicações e 
comércio regional). E além dos componentes listados, as seguintes variáveis do complexo cafeeiro: 1) o movimento 
imigratório; 2) a disponibilidade de terras; 3) os saldos da balança comercial com o exterior e com o resto do país; 4) e 
capital externo; 5) as políticas tarifária, monetária, cambial e a política de defesa e valorização do café (CANO, 1977, 
p.20-21). 
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café do Oeste paulista foi muito utilizado, porém esteve restrito às primeiras áreas de cultivo, abertas 
ainda antes da abolição13. Assim, a utilização de escravos nas lavouras cafeeiras ou adivinha das 
primeiras fazendas da região que produziam açúcar e depois começaram a cultivar o produto, ou 
constava nas primeiras fazendas cafeeiras organizadas nos termos do antigo regime dominial, porém por 
um curto período. Logo a utilização de escravos foi substituída pela de mão-de-obra livre, e os colonos 
imigrantes foram rapidamente incorporados às lavouras de modo a garantir que a acumulação cafeeira 
pudesse ter continuidade14. As regiões da terra roxa do velho Oeste, correspondentes aos municípios de 
Ribeirão Preto, São Simão, São Carlos do Pinhal, Araraquara e Jaú foram as que mais receberam 
imigrantes desde 1898 até 1902 (MONBEIG, 1984, p.172).  

Rapidamente (senão simultaneamente), o desenvolvimento da cultura cafeeira, somado ao 
suporte de expansão que a ferrovia representava, configurou novas regiões produtoras, todas situadas à 
oeste a partir das primeiras regiões de cultivo. Os progressos trazidos pelo desenvolvimento da 
cafeicultura fizeram surgir, no antigo Oeste, as primeiras “aglomerações satélites” à sombra dos velhos 
pousos, que passavam a alcançar a categoria de centros regionais, o que pode ser sentido pelo dado de 
São Paulo ter registrando um crescimento, entre os anos de 1836 e 1872 de quinze para quarenta 
municípios, traduzindo o crescimento populacional 15 e a fragmentação administrativa que organizava o 
“complexo exportador de café”, antes mesmo do movimento de expansão ferroviária se iniciar 
(MONBEIG, 1984, p.25). Sob este contexto, podemos depreender que o binômio café-ferrovia se apóia 
em uma outra baliza, representada pelo papel das cidades no processo, sendo, portanto, o trinômio café - 

ferrovias - sistema de cidades o modelo funcional para a ocupação das novas regiões do estado.  
Apoiado pelas favoráveis conjunturas oferecidas pela acumulação de riquezas nas regiões de 

cultivo cafeeiro, o desenvolvimento da urbanização no interior do estado de São Paulo durante o século 
XIX floresceu no território do “velho” Oeste paulista, configurando o modelo de organização da frente 
pioneira que irá avançar sobre a totalidade das terras do Planalto Ocidental paulista. É bom lembrar que a 
região do “velho” Oeste já contava com alguns núcleos urbanos, inicialmente designados sob os 
predicados eclesiásticos (freguesias ou vilas), sob uma organização administrativa de municípios já 
                                                 
13 É o que Cano (1977, p.19-20) define como um primeiro momento da historia da economia cafeeira em São Paulo, 
denominado de complexo cafeeiro escravista, de expansão econômica incomparável com a etapa seguinte, 
denominada pelo autor de “complexo cafeeiro capitalista” e descrita em nota anterior. 
 
14 Essa imigração permitiu, ainda, a formação de um mercado de trabalho livre, que funcionou com baixos e flexíveis 
salários, resolvendo, precocemente, o problema do suprimento de força de trabalho à economia urbana que se 
desenvolve a partir da década de 1880 (CANO, 1977, p.257). De 1886 a 1900, a imigração, principalmente estrangeira, 
foi responsável por 29% do aumento populacional e, entre 1900 e 1920, a participação dos migrantes foi de 13%. Nos 
anos 1920 a migração nacional, originária sobretudo do Nordeste e Minas Gerais, começou a tomar vulto, 
correspondendo a 35% do volume de migrantes nessa década. A partir de meados dos anos 1930 a imigração 
estrangeira caiu a níveis mínimos, passando o estado de São Paulo a abastecer-se da população nacional para o 
crescimento de sua força de trabalho (NEGRI; GONÇALVES; CANO, 1988, p.10). 
 
15 A população paulista, graças principalmente ao café, cresceu de 1,2 milhão de habitantes em 1886 para 2,3 milhões 
em 1900, a uma taxa de 4,6% ao ano. Em 1920 a população paulista atingia 4.6 milhões de habitantes, tendo crescido 
3,6% ao ano e em 1934 alcançava o número de 6,4 milhões de pessoas, com um crescimento de 2,4% ao ano 
(NEGRI; GONÇALVES; CANO, 1988, p.10). 
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existente, assim como dito anteriormente, que, com o desenvolvimento provocado pela instalação das 
ferrovias e da sua inserção no complexo exportador, foram elevadas rapidamente à categoria de cidades. 
Tal fato indica, portanto, que, nesta porção territorial, a função urbana precedeu a instalação das linhas 
ferroviárias. Por esta razão, veremos na fala dos historiadores a afirmação de que as linhas “seguiam as 
regiões de cultivo” e “alcançavam os municípios produtores”, o que de fato condiz com a situação real do 
contexto da região do velho Oeste. Segundo afirma Monbeig (1984, p.176), o traçado das ferrovias nesta 
região dependia “da posição das maiores fazendas e da localização das cidades do café”. Quando a 
marcha do café atinge o Oeste paulista, ou seja, as terras do planalto ocidental, o que veremos é que a 
via de comunicação em geral provoca o surgimento da função urbana, bem como a fragmentação dos 
municípios, pois a sua implantação se dava com o intuito de permitir a exploração do território 
despovoado. 

 
 

 
 
 
 
A organização da rede de cidades da região do velho Oeste paulista, portanto, teve na atividade 

agrícola exportadora cafeeira a sua essencial força, pois embora o complexo cafeeiro não tenha originado 
a estrutura urbana sobre este território, dela se valeu para garantir o seu desenvolvimento, o que, por 

Fig.03: Áreas de cultivo de café e percurso das ferrovias no Estado de São Paulo no início do século XX. 
Fonte: adaptado de MONBEIG, 1984, p.169 
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conseguinte, provocou também a estabelecimento das cidades de importância regional. As vias de 
comunicação figuravam então como as linhas mestras de organização do território produtivo e os núcleos 
urbanos, ao serem alcançados pelas estradas, funcionavam como os nós de comunicação da produção 
regional com o complexo exportador de café, mantendo sua hierarquia relacionada com o papel que 
desempenhava na organização da região e nos serviços oferecidos (comércio, indústria, serviços 
bancários, função administrativa).  

Primeiramente, as lavouras de café no Oeste paulista aproveitaram da estrutura agrícola 
existente, advinda do cultivo da cana-de-açúcar, e o contato com os pequenos núcleos urbanos já 
existentes. A abundância e a fertilidade das terras para o cultivo do café, a topografia menos acidentada e 
o clima da região fizeram com que rapidamente a produtividade dessas lavouras definisse os novos 
rumos a serem seguidos.  A expansão ferroviária pela região, após o evento precursor da criação da 
Companhia Paulista de Estrada de Ferro no início da década de 1870, ligando Jundiaí (ponto final da São 
Paulo Railway) a Campinas, se deu rapidamente. O sistema de integração das áreas produtoras 
(fazendas) e das cidades desta região contou com o desenvolvimento de cinco companhias ferroviárias, 
todas criadas entre 1870 e 1875, que foram implantadas seguindo a geografia do café intorno às 
aglomerações existentes, criando outras no decorrer do percurso.  Por esta razão, a denominação dada 
por alguns autores encontra respaldo: “são todas ferrovias do café”, orientadas segundo o interesse dos 
produtores e comerciantes de café. Foi assim que as cinco companhias ferroviárias a estabelecer-se na 
região do velho oeste (Companhia Paulista, Mogiana, Ituana, Sorocabana e Rio Claro), fizeram com que 
a extensão das ferrovias em são Paulo saltasse de 655 para 2.425 quilômetros entre 1875 e 1890 
(GRANDI, 2007, p.14). 

As companhias ferroviárias eram as proprietárias das linhas férreas e, assim como em todos os 
casos de implantação de uma estrada de ferro no Brasil deste momento, os capitais empregados, 
estrangeiros (americanos e ingleses) ou locais, eram assegurados através de uma espécie de “parceria 
público-privada”, consistindo em “garantia de juros” ou complemento da remuneração pelos cofres 
públicos caso os rendimentos não chegassem a um mínimo lucro (SAES, 1981, p.151-161). Eram, 
portanto, investimentos seguros e certos de retorno financeiro. As concessões tinham em geral um prazo 
de exclusividade de exploração da estrada de até 90 anos (GRANDI, 2007, p.35), além do “privilégio de 
zona”, pelo qual nenhuma outra estrada de ferro poderia ser construída a uma distancia menor que 30 
quilômetros de cada lado da linha (SAES, 1981, 56), como forma de assegurar a certeza na captação da 
produção adjacente a linha. Os acionistas destas empresas eram em sua grande maioria fazendeiros, em 
alguns casos, os proprietários eram exclusivamente desta classe. O desenvolvimento do sistema de 
estradas de ferro, portanto, não obedecia a um plano sistemático de implantação, mas sim aos interesses 
dos administradores, dos especuladores, dos produtores e dos comerciantes de café (MONBEIG, 1984, 
p.175). Daí a sinuosidade e as reentrâncias no percurso das linhas férreas que se implantam na região, 
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pois em vários casos, o caminho dos trilhos era desviado para atingir locais mais adequados à drenagem 
da produção das fazendas cafeeiras. Além disso, as ferrovias também significavam um investimento 
seguro em lucratividade. As empresas ferroviárias disputavam pela concessão dos trechos, não apenas 
entre si, mas em alguns casos contavam com a atuação de “fazendeiros-empresários” com interesses em 
deter a propriedade das linhas. É o caso da Companhia Estrada de Ferro Rio Claro, estudada por Grandi 
(2007), cuja construção originou uma polêmica sobre a concessão da linha. A Companhia Paulista tinha o 
direito de prolongamento da linha, mas as pressões políticas envolvendo os interesses do governo e dos 
grandes fazendeiros das regiões distintas pela qual o trajeto se direcionaria fizeram com que, na disputa 
pelo melhor traçado da linha, a Paulista desistisse da concorrência e a concessão, fortemente 
pressionada pelo conde do Pinhal (Antonio Carlos de Arruda Botelho) e pelo visconde de Rio Claro (José 
Estanislau de Melo Oliveira), pertencentes à oligarquia que comandava a região de São Carlos, 
Araraquara e Rio Claro, fosse dada a Companhia Rio Claro, passando assim por esta região, chegando 
inclusive, a influenciar na determinação do traçado da linha (GRANDI, 2007, p.19).  

Durante os quinze anos em que a extensão dos trilhos paulistas quase quadruplica, a expansão 
das áreas de cultivo do café e a fixação das vias de comunicação fizeram surgir (ou progredir) a rede de 
cidades que configurou o desenho do território da porção central do estado, compreendendo as regiões 
de Campinas, Sorocaba, São Carlos, Araraquara, Rio Claro, Itu. Também a região influenciada pela 
Ferrovia Mogiana e pelas cidades surgidas ao longo de sua linha (principalmente Ribeirão Preto e 
Franca), configura-se neste momento. Segundo Monbeig (1954, p.192), o progresso desta região, 
primeiro trecho pioneiro rumo ao Norte, valeu-se de uma posição geográfica privilegiada para que 
percorresse as terras do planalto e chegasse aos limites do estado junto ao rio Grande tão rapidamente. 
“Graças à ponta dirigida para o norte e a travessia mais fácil da cuesta desdobrada, a região tirou 
proveito do grande eixo de circulação que demando o Triângulo Mineiro e Goiás, velho eixo descrito por 
todos os viajantes antigos”. Tal facilidade de transposição do desnível do planalto foi também razão para 
a própria instalação da Ferrovia Mojiana. O governo queria uma linha com a intenção de atingir o coração 
do Brasil, por isso a sua construção foi acatada rapidamente. Nos planos iniciais, a ferrovia deveria 
“atingir Cuiabá, em pleno Mato Grosso, mas acabou seguindo o percurso clássico em direção ao 
Triângulo Mineiro” (MONBEIG, 1984, p.174). Esta linha propiciou o rápido desenvolvimento cafeicultor da 
região de Ribeirão Preto. Por esta razão, esta porção territorial organizada pela ferrovia Mojiana (que 
atinge o rio Grande em 1887 e Araguari em 1900), embora percorra as terras do planalto ocidental, e 
atinja os limites do estado, circunscreve-se na conjuntura que caracteriza a região do velho Oeste 
paulista, assim como a região central do estado. 

A síntese da evolução ferroviária nesta região do “velho” Oeste paulista revela com precisão a 
dinâmica do processo de avanço da marcha para o oeste durante esta quinzena de anos em que a 
expansão ferroviária cresce exponencialmente. 
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A Companhia Paulista de Estrada de Ferro inaugura o trecho de Jundiaí a Valinhos e chega a 
Campinas em 1872. Posteriormente, a Paulista atingiu Rio Claro em 1876, mesmo ano em que outro 
trecho (cuja linha parte de Americana) atinge Limeira. A Ituana, fundada em 1872, atingiu Itu em 1873, e 
Piracicaba em 1879. A Sorocabana inaugura, a linha de são Paulo a Sorocaba em 1875. A Mogiana 
atingiu Mogi-Mirim e Amparo em 1985. E a Estrada de Ferro São Paulo-Rio de Janeiro, que ligava a 
província ao terminal de Cachoeira, foi construída entre 1871 e 1877. Os trilhos da Mogiana, cuja primeira 
linha, partindo de Campinas, chegou a Jagruariúna em 1875, atingiram São Simão e Ribeirão Preto em 
1883, e Franca em 1888. A Companhia E. F. Rio Claro atingiu São Carlos em 1884, Araraquara em 1885 
e Jaú em 1887 (GIESBRECHT, 2006; GRANDI, 2007). As regiões capitaneadas por estas cidades, ponta 
dos trilhos durante estes anos, compreendem o território que convencionamos chamar de “velho” Oeste 
paulista durante o trabalho. 

Até a ação das estradas que fizeram transpor a cuesta, a região pioneira do estado, sintetizada 
pela marcha do café, tinha como limites as entradas para o planalto e o trecho rumo ao norte. A partir 
deste momento, graças à ação das primeiras vias de comunicação em vencer a escarpa do Planalto 
Ocidental, o mapa das regiões cultivadas passou a indicar, as novas tendências no percurso do 
povoamento no estado, partindo do reverso das cuestas de arenitos e basaltos, isto é, já em terras do 
Planalto Ocidental, pontuadas por Botucatu, Lençóis, Jaú, Brotas, São Carlos, Araraquara e Jabuticabal. 

As regiões avante estes pontos de penetração, ainda despovoadas e inexploradas até o início do 
século XX, compreendem um segundo momento da marcha para o oeste, com características distintas, 
transformando a configuração modelada pela marcha do café de modo a trazê-la novos elementos, cujas 
motivações, causas e conseqüências observaremos no tópico seguinte do presente texto. 

Para o nosso estudo, estas regiões ainda despovoadas, partindo destes pontos de penetração, 
constituem a porção territorial de especial interesse. Toda esta região, denominada de Oeste paulista, em 
oposição à denominação antigo ou velho oeste onde a marcha do café ganhou vigor, constitui uma zona 
onde efetivamente a frente pioneira toma corpo com características precisas, sustentadas pelo trinômio 
supracitado. Isto é, os contornos de frente pioneira, que já delineavam-se com a chegada da marcha do 
café no velho Oeste, esclarecem-se nas suas reais motivações ao dominar esta porção territorial, pois 
aqui o espaço não apresenta as resistências encontradas nas zonas já povoadas. A frente pioneira, 
precisamente caracterizada por este contexto espaço-temporal, é um processo de apropriação do 
território sob os termos de um empreendimento econômico. Assim, neste espaço, prosseguem-se, 
partindo da terra virgem, o nascimento e a formação da paisagem rural, a construção de uma rede de 
comunicação, a formação e o crescimento das cidades, sob um mesmo método, utilizando os mesmos 
princípios.  
 A dinâmica de acumulação paulista que propicia o avanço da frente pioneira e a conquista do 
território do Oeste repousa sobre o sucesso da forma de expansão do “complexo cafeeiro capitalista” 
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(assim como o define CANO, 1977, p.20-21) no velho Oeste. Com a imigração e a ferrovia se 
complementariam as condições que viabilizaram a extraordinária ampliação do número de cafeeiros 
durante o período que se estende de 1886 a 1897. Passados os momentos mais problemáticos da crise 
do fim do século, a primeira das valorizações do café asseguraria a retomada, um pouco mais a frente, do 
próprio plantio. Entre 1907 e 1913, as condições da acumulação industrial já permitiam antecipar a 
liderança da indústria paulista, que se consolidou na década de 1920. Passados os anos da primeira 
guerra, a segunda valorização e a própria geada de 1918 repuseram as condições da acumulação 
cafeeira, que se reforçou com a política de defesa permanente em 1922 e, ainda mais, a partir de 1924, 
com o “Instituto Paulista de Defesa Permanente do Café”16 (NEGRI; GONÇALVES; CANO, 1988, p.5). 
 O final da década de 1910 e o início da década de 1920 marcam, portanto, o início de um 
intenso ciclo de expansão da economia cafeeira paulista, mas também trouxe à tona uma diversificação 
crescente tanto do mundo agrário como da economia urbano-industrial. É que o sucesso da economia 
cafeeira neste momento provocou no estado um processo acelerado de urbanização. Com o 
desenvolvimento de uma vida urbana cada vez mais importante, avançou a agricultura de alimentos, da 
mesma forma que se estruturaram as condições que permitiram a extraordinária expansão do algodão e 
do açúcar. Dessa forma, criou-se em São Paulo as condições para uma acumulação capitalista 
diversificada: não apenas o café, mas estradas de ferro, bancos, indústria, comercio, eletricidade, etc, 
tudo isso apoiado em um indispensável seguimento urbano. É sobre este contexto de diversificação 
agrária (CANO, 1977, p.57-69) e urbano-industrial (ibidem, p.69-86), marco da economia paulista na 
década de 1920, que se desdobrará o processo de urbanização do Oeste paulista.  
 
 

                                                 
16 Há que se destacar o fundamental papel das políticas de proteção e valorização dos preços do café, adotadas desde 
fins do século XIX para sustentar internamente esse ciclo econômico – já com sinais de declínio neste momento – de 
modo que o produto continuasse garantindo acumulação até o final da década de 1930, quando então os interesses 
econômicos já optam por investimentos alternativos ( principalmente na indústria).  
    Como primeira medida para a proteção da continuidade de acumulação de capitais por parte dos cafeicultores (e, 
por conseguinte, pelo estado de São Paulo) desvalorizou-se a moeda nacional, possibilitando o crescimento do valor 
recebido pelos produtores mesmo com o preço do café em queda no mercado internacional.  
    Em 1906 foi firmado o Convênio de Taubaté, entre cafeicultores de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, pelo 
qual os governos estaduais garantiam a compra dos estoques do produto como forma de reduzir a oferta internacional 
de café e elevar o seu preço (o governo paulista foi o único a honrar este compromisso). Em conjunto, criou-se um 
imposto adicional para as novas plantações, na tentativa de reduzir a futura produção.  A partir do final da Primeira 
Guerra, a compra dos estoques excedentes de café, interrompidas durante o conflito, voltaram a vigorar associadas a 
uma política de sobrevalorização cambial, o que acabou por incentivar novas plantações do produto, promovendo a 
grande expansão territorial cafeeira desses anos.  
    A crise norte-americana de 1929 fez com que a demanda internacional pelo produto entrasse em queda, fazendo 
com que seu preço caísse a ponto de desestimular novas plantações. Porém, as políticas internas continuavam a 
permitir que os fazendeiros e os comerciantes de café (na maioria paulistas) acumulassem cada vez mais capitais. 
“Entre 1931 e 1939 [...] o governo federal garantiu o preço mínimo do café” onerando assim os cofres públicos para 
manter os interesses das elites agrícolas. (SCHIFFER, 2004, p.82-83). 
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1.4. O segundo momento da frente pioneira: o acesso às terras do Planalto 

Ocidental e a construção do território do Oeste paulista 

 
O acesso às terras do Planalto, garantido pela ação das companhias ferroviárias que 

transpuseram a cuesta em direção a novas terras cultivadas (Ituana, Paulista e Rio Claro), introduz, a 
partir dos anos de 1900, um novo modelo de integração das novas áreas produtoras pelas vias de 
comunicação. Ao se implantarem nesta porção territorial, as ferrovias que se estendem desde estes 
pontos de penetração até os limites do estado seguiram uma geografia simplificada, orientando seus 
traçados sobre os espigões entre os principais rios, como forma de garantir o acesso à toda a região 
Oeste. As regiões alcançadas por estas linhas não contavam com a pré-existência de núcleos urbanos 
em grande número, como no caso da região do velho Oeste, nem com fazendas produtoras há muito 
tempo implantadas. O movimento pioneiro de conquista do território acompanhou, portanto, a geografia 
de avanço das linhas ferroviárias, quase sempre despontando a logo a sua frente, assim como 
demandavam os impulsos promissores. 

 Por outro lado, se a geografia das linhas estruturais do desenho da região (as ferrovias) se 
simplificou, os impulsos motivadores ganharam complexidade. É que nesta porção do estado o solo não é 
tão fértil quando na região precedente, o que limitava em parte a garantia da qualidade e a abundância da 
produção. Além disso, a crise de superprodução do café do início dos anos de 1900 fez com que o 
movimento de penetração para as zonas novas se reestruturasse e buscasse novas formas de garantir 
sua rentabilidade. O esquema de ocupação do território deveria, portanto, ser mais racional, pois embora 
a estrutura ferroviária garantisse a incorporação de novas áreas rapidamente, a produção nestas áreas 
não poderia acontecer em ritmo tão acelerado. Novas atitudes econômicas foram tomadas, dentre elas o 
mercado de solos era um promissor empreendimento. Ao papel dos fazendeiros na ação empreendedora 
de incorporação das terras desta região somou-se o das companhias loteadoras de terras, que 
determinaram o surgimento de pequenas propriedades rurais e de novos núcleos urbanos. Ao cultivo do 
café, novas culturas foram adicionadas para a garantia da produção agrícola exportadora que embasava 
a economia da região. A marcha para o Oeste, a partir deste momento, deixa de ser exclusivamente a 
marcha do café. É sobre estes aspectos que se desenvolve a frente pioneira em seu segundo momento, 
da qual trataremos do decorrer deste tópico como forma de entendimento dos processos de construção 
do território urbanizado do Oeste paulista. O período em questão, ou seja o momento em esta toma 
posse desta referida região, corresponde à primeira década de 1900, quando a frente pioneira toma corpo 
no planalto ocidental (MONBEIG, 1984, p.167-169), até as décadas de 1940-1950, quando a marcha 
pioneira chega ao fim, já incorporando toda a região Oeste (ibid., 1954, p.195). 
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Primeiramente, é importante lembrar que esta região do estado não foi totalmente ignorada até a 
tomada do avanço da frente pioneira em sua direção. Monbeig nos relata do esboço de povoamento no 
século XVIII, “quando as minas de Goiás, do Mato Grosso e do Paraná tinham suscitado as Bandeiras 
dos paulistas” (1984, p.25), o do papel que desempenharam os “precursores mineiros” já no século XIX 
ao penetrarem o território paulista após a crise econômica com a decadência da mineração, na 
expectativa de praticar na região a pecuária, alguns se fixando em municípios já solidamente implantados 
outros em regiões longínquas, chegando a fundar cidades como São Simão em 1850 e, mais longe ainda, 
“é um mineiro que constrói a primeira cabana de São José do Rio Preto” em 1952 (ibidem, p.133). 

Por outro lado, cabe dizer que este grupo inicial caracterizava uma frente de expansão, pois sua 
cultura se dava basicamente para a subsistência, não representando, por isso, o estabelecimento da 
propriedade capitalista na região, tampouco iniciando uma produção para o mercado. Não temos, na 
ocupação por estes precursores, uma transformação do inteiro território, como a que ocorre por ocasião 
dos pioneiros. O ponto principal, e que deve ser ressaltado, é a natureza restrita desse processo anterior, 
comparada com a dimensão urbana que assumiu a acumulação nos marcos da economia cafeeira 
capitalista (CANO, 1977, P.42-47). 

A figura do “homem pioneiro” é de grande importância para a compreensão do movimento que 
caracteriza a dinâmica da massa pioneira. Descrito por Monbeig (1984, p.139-155) como sendo aquele 
que vive o tempo todo na fronteira, um frontiersman, que ao saber da aproximação da ferrovia tratava de 
rumar novamente para o oeste e desbravar novas terras para posteriormente explorá-las ou revendê-las 
depois de valorizadas, é este ente o praticante de uma “pequena especulação” da venda de terras que 
domina a frente pioneira. Entretanto, é preciso apontar também, com especial destaque, o padrão dos 
“homens líderes da marcha pioneira”, encabeçada pelos “grandes fazendeiros, que ao mesmo tempo 
dirigiam sociedades bancárias e ferroviárias, bem como detinha postos na administração publica” (ibidem, 
p.139). São estes tipos, representados pelas figuras do “fazendeiro”, do “coronel” e do “grileiro”, 
portadores de características comum ao líder pioneiro, “cuja obra consolidou, por muito tempo, a grande 
burguesia paulista” (ibidem). Este grupo, segundo o autor, apresenta, uma dicotomia inerente ao 
movimento pioneiro paulista, pois, se por um lado, representa o dinamismo e o empreendedorismo em 
relação aos negócios e aos ganhos rápidos, por outro, o conservadorismo que pretendia assegurar o 
patrimônio e o poder político local (ibidem, p.147) que caracteriza o espírito da classe dominante da 
época.  

Essencialmente empreendedoras, no contexto da frente pioneira, eram as empresas 
colonizadoras que atuaram na região do Oeste paulista e Norte paranaense a partir da década de 1930: 
primavam pela especulação e vendiam grandes glebas de terras divididas de parcelas menores servidas 
por estradas e acesso aos núcleos urbanos, não raramente também projetados no plano do loteamento. 
Essas companhias atuavam notavelmente de modo publicitário para a venda de seus lotes e aos seus 
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ideais era contrário qualquer amarra ou resistência ao progresso, como o conservadorismo dos líderes 
locais. Todavia, as companhias loteadoras (denominadas companhias de colonização), irão associar os 
seus interesses aos dos grandes fazendeiros, coronéis e grileiros, para serem os agentes responsáveis 
pelo modelo de desenho que divide o território do oeste, pela forma e pelo prosseguimento do método de 
parcelamento rural que aqui se reproduz, e que, como veremos, também ordenará o modelo de 
parcelamento do núcleo urbano17.  

Ghirardello (1999) nos aponta a dupla origem das ações especulativas sobre a terra na região 
organizada pela linha da ferrovia Noroeste do Brasil, descrevendo as práticas do homem pioneiro 
retalhador de terras, em que se destaca o coronel Manoel Bento da Cruz, e da companhia de colonização 
“The San Paulo Land, Lumber & Colonisation Co.”18, também por iniciativa deste personagem. Segundo o 
autor, a baixa produção cafeeira da região até os anos de 1920-1930 deveu-se, além da pouca fertilidade 
dos solos que despertavam pouco interesse ao plantio do café, à atenção para a exploração das terras 
estarem voltadas primordialmente à comercialização das mesmas. O coronel Bento da Cruz é o 
responsável pelo parcelamento das terras na área compreendida entre as estações de Hector Legru 
(futura Promissão) e Araçatuba, “num total de 103 quilômetros pela linha” sob a posse deste único 
proprietário (GHIRARDELLO, 1999, p.77). O coronel acumulou grande volume de terras como pagamento 
por seus honorários de advogado, quando pleiteava junto ao Estado a posse de imensas glebas para 
descendentes de antigos ocupantes e grileiros que capitaneava pela região, ficando, em alguns casos, 
com a maior extensão das terras obtidas, “bem como aquelas de localização mais privilegiada” (ibidem). 
Também a influência do coronel junto aos engenheiros da Companhia Estrada de Ferro Noroeste do 
Brasil fez com que as suas terras fossem valorizadas pela presença dos trilhos, através de atitudes como 
a da localização de uma estação, a pedido de Manoel Bento da Cruz, nos Campos de Maria Chica, junto 
à sua propriedade (ibidem, p.79). A escolha da área para as estações ao longo do percurso da ferrovia 
Noroeste era feita tendo como limites a linha ferroviária, um espigão e um curso d’água. “A demarcação 
seria executada à posterior pelos agrimensores de Manoel Bento da Cruz” (ibidem, p.81). O coronel será 
conhecido na região, por tais iniciativas como um “plantador de cidades” (ibidem, p.90). Dessa forma, 
Bento Cruz comercializou terras ao longo da ferrovia C.E.F.N.O.B, tanto na forma de grandes glebas 
(como o faz no caso da venda para Nicolau da Silva Nunes “considerado o fundador da cidade de Birigui” 
de uma vasta área que o mesmo pretendia ter parte para si próprio e parte para revender para “centenas 
de colonos de origem estrangeira”) (ibidem, p.80), quanto na forma de pequenos lotes, como quando já é 

                                                 
17 As considerações a respeito das formas de parcelamento rural e urbano no Oeste paulista serão tratadas no tópico 
seguinte deste mesmo capítulo sob o entendimento de uma análise comparativa com o processo similar no oeste dos 
Estados Unidos. 
 
18 A The San Paulo Land, Lumber & Colonisation Co. (Companhia de Terras, Madeiras e Colonização de São Paulo) 
tinha como sócios majoritários o Cel. Manoel Bento da Cruz, Presciliano Pinto de Oliveira, o inglês James Mellor e  o 
escocês Robert Clark e o capital da sociedade é boa parte de origem inglesa (GHIRARDELLO, 1999, p,84). 
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sócio da “The San Paulo Land, Lumber & Colonisation Co.”. A criação desta companhia loteadora ocorre 
em 1912, momento de intenso investimento estrangeiro (principalmente inglês) nos setores ferroviários, 
industriais, de serviços públicos e na exportação de café no Brasil (PRADO JR, 1994) e quando a escala 
do parcelamento rural muda de aspecto, passando a cunho francamente empresarial, organizando a 
divisão de lotes de terra menores, servidos por estrada e um curso d’água, de fácil acesso ao núcleo 
urbano. 

Como exemplo desta mudança de procedimentos na comercialização de terras, temos outras 
companhias loteadoras a atuar no Oeste paulista, como a empresa britânica “Brazilian Plantation 
Company” (MONBEIG, 1984, p.202), que também atuava na região da Noroeste, uma Companhia 
chamada “dos Fazendeiros de São Paulo” (ibidem, p.203) que atuava na região da Alta Sorocabana, a 
CAIC (Companhia de Agricultura, Imigração e Colonização)19 dentre outras que associavam os interesses 
dos fazendeiros-especuladores aos do capital inglês. A CAIC era subsidiária da EFA (Estrada de Ferro 
Araraquarense) e atuou na região de influência desta ferrovia, mais especificamente nos arredores do 
município de Santa Fé do Sul. Souza (2005) ao estudar as origens da ocupação do extremo Noroeste 
paulista aponta a ação da CAIC no loteamento do “Núcleo Paget” (gleba de terra de 32000 alqueires 
adquirida do Sr. John Byng Paget pela companhia):  

 
[...] a primeira medida de impacto adotada para a comercialização das terras foi e levantamento 
topográfico para estabelecimento dos limites exatos da propriedade e dos lotes. Em seguida, 
foram avaliadas a qualidade do solo, as condições climáticas, a extensão e diversidade dos 
recursos hídricos, o relevo. Os tipos de vegetação e a infra-estrutura – estradas, pontes e 
demais benfeitorias. A CAIC, em seus cálculos iniciais, projetou lucros líquidos na ordem de 
100%, podendo chegar a 200% dependendo do ritmo das vendas. (SOUZA, 2005, p.91) 

 

 Como podemos observar, a ação das companhias loteadoras era bastante sofisticada, de forma 
a assegurar e prever os lucros a serem adquiridos, que em pouco se assemelhava ao rudimentar método 
de parcelamento utilizado pelos primeiros especuladores (fazendeiros, coronéis e grileiros que revendiam 
partes das imensas glebas que possuíam no final do século XIX e nos primeiros anos de 1900). As 
companhias loteadoras contavam com estudos detalhados para garantir a melhor forma de rendimento 
sobre a terra, assim como ações publicitárias nos centros mais antigos, noticiando as oportunidades de 
bons negócios nas zonas novas que pretendiam “colonizar”. A CAIC por exemplo, anunciava, por volta de 
1946, em jornais de são José do Rio Preto, o comercio de suas terras (ibidem). Os lotes do Núcleo Paget 

                                                 
19 O controle acionário da CAIC foi transferido para a Companhia Paulista de Estradas de Ferro logo depois de sua 
criação. Os negócios da Companhia Paulista, iniciados por um grupo de ricos fazendeiros da região de Campinas, 
evoluíram e, na década de 1940, também englobavam uma empresa de transporte rodoviário e a referida Companhia 
de Agricultura, Imigração e Colonização (MONBEIG, 1984, p.284). Segundo o autor, a união da CAIC com a 
Companhia Paulista é um primeiro exemplo de integração formal entre grupos de venda de terra e de companhia de 
transportes (ibidem, p.218). 
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foram arranjados pela companhia com “tamanhos variáveis – 2 a 30 alqueires, reservando 600 alqueires 
para o Patrimônio de Santa fé do Sul” (ibidem, p.92). 
 Vale lembrar que atuaram também na região da Alta Araraquarense, assim como em toda a 
zona pioneira que configurava o Oeste paulista, os tradicionais personagens do coronelismo e da 
grilagem, bem como demais especuladores que persistiam nas suas práticas durante todo o processo de 
incorporação das terras do planalto ocidental. Adaptaram-se às novas técnicas e aos novos 
procedimentos para garantir o sucesso de seus empreendimentos imobiliários, assim como faziam as 
grandes companhias, mas não abandonaram o uso da “força” para conseguirem os seus objetivos. O 
coronel Bento da Cruz tinha sob seu comando grupos armados e bugreiros para afastar os ocupantes  
antigos das terras pelas quais pretendia expandir seus domínios e massacrar os indígenas 
remanescentes na região da Noroeste (GHIRARDELLO, 1999, p.93). Na região da Alta Araraquarense, a 
ação dos grileiros para tomar posse das terras foi bastante freqüente: os precursores, em sua maioria 
mineiros, por não possuírem o conhecimento jurídico da propriedade da terra tiveram suas posses 
apoderadas pelos homens pioneiros oriundos de outras regiões (MONBEIG, 1984, p.143). Boa parte da 
região da Alta Araraquarense foi objeto de um grilo, o da Fazenda Ponte Pensa, uma imensa gleba de 
terra que se estendia desde a região onde hoje se localiza a cidade de Votuporanga até os limites 
geográficos dos rios Paraná e Grande, a direita do rio São José dos Dourados. A retalhação desta gleba 
gerou uma grande quantidade de ações impetradas reclamando direitos de propriedade, que duraram 
dezenas de anos, algumas encerradas apenas nos anos de 1980, pois na realidade, toda a região 
correspondente a Fazenda Ponte Pensa era fruto de um grilo primitivo, por onde se espalharam ainda 
inúmeras práticas do mesmo tipo (SOUZA, 2005). Monbieg (1984, p.143) aponta que a Alta Sorocabana 
e o vale do rio Aguapeí também foram palco de grileiros famosos. As companhias loteadores por sua vez, 
não ignoravam tais ações e muitas vezes litigavam também pelo direito de propriedades adquiridas por 
elas. 

O fato é que a ação das empresas de colonização (companhias loteadoras) e dos fazendeiros-
especuladores originou uma mudança de orientação da propriedade fundiária na frente pioneira no século 
XX, principalmente durante as décadas de 1930-1950. Se antes os fazendeiros do velho Oeste detinham 
o controle total sobre a produção e a comercialização do café, portanto eram os senhores do processo de 
avanço da frente pioneira, a partir das primeiras crises econômicas do café, o fazendeiro também irá 
atuar como loteador (uma atividade bastante rentável) mas também para, de certo modo liberar-se da 
produção, cedendo lotes (a título de propriedade, meação ou aluguel) aos pequenos exploradores, os 
sitiantes, que em conjunto com os outros pequenos proprietários que adquiriram lotes das empresas de 
colonização irão figurar como os novos atores componentes da sociedade rural paulista a partir deste 
momento. Sobre os efeitos do papel das companhias loteadoras e da formação de pequenas 
propriedades, Monbeig (1954, p.201) observa as transformações da estrutura social do mundo rural 
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paulista, durante as últimas décadas de avanço da frente pioneira, apontando a natureza e vigor de tal 
alteração: 

 
São Paulo não é exclusivamente a terra de fazendeiros ricos, mas também o é de 
sitiantes mais ou menos abastados e de trabalhadores rurais. [...] A economia e a 
mentalidade dos fazendeiros e dos sitiantes modernos não são as mesmas de seus 
predecessores do início do século. Não se chegou a isso por lenta e insensível 
evolução. 

 
Os fenômenos econômicos nortearam mais uma vez os novos rumos do processo de exploração 

territorial. Juntamente como o advento da pequena propriedade, o século XX trouxe à frente pioneira um 
movimento de diversificação de culturas agrícolas, em parte também associado à ação dos pequenos 
sitiantes e dos imigrantes que adquiriram pequenos lotes de terras no Oeste. Assim, a primeira etapa da 
frente pioneira encontrou raízes na ação dos grandes fazendeiros que cultivam o café na terra roxa das 
suas grandes propriedades no velho Oeste, mas as fases de depressão – conjuntura dada pela queda 
dos preços do produto, pela baixa de rendimento das terras há tempos cultivadas e pelas flutuações do 
mercado internacional – fizeram com que a instabilidade, tantas vezes apontada por Monbeig (1984; 
1954) como “o motor da expansão paulista”, promovesse a busca por novas terras e por novos métodos 
que garantissem o rendimento, garantindo assim o avanço pioneiro. Deste modo, as fases de depressão, 
instauradas a partir da crise de superprodução dos primeiros anos de 1900, estimularam, além do recurso 
à especulação fundiária, também a procura por novas culturas. Com a finalidade de abastecer as grandes 
cidades e aproveitar os mercados mais lucrativos que elas constituem, surgem as culturas de hortaliças, 
frutas e de criação (MONBEIG, 1954, p.201). Nesta segunda etapa da marcha pioneira, que dominou as 
terras do planalto do Oeste paulista, superpõem-se ao cenário desenhado pela conjuntura anterior, 
representada pela região do velho Oeste, novas estruturas, representadas principalmente pela 
diversificação agrícola, pela mistura demográfica resultante da imigração e pela diversificação da 
propriedade fundiária. 

Por outro lado, apesar destas alterações significativas, a função agrária persistiu como o motor 
da frente pioneira paulista. A atividade agrícola (tendo o café como o principal produto, mas também 
contando com outras importantes culturas) continuava como base econômica para a incorporação do 
território. Somada à ação das vias de comunicação e do sistema de cidades, figuravam como os três 
sustentáculos do processo de expansão da marcha para o Oeste enquanto esta incorpora as terras do 
planalto. Durante todo este processo, o café permanece como a cultura nobre, mais rentável, 
organizadora do enorme complexo exportador, agregando o capital industrial e mercantil ao agrário, com 
atividades industriais de beneficiamento efetuadas pelo segmento urbano do sistema, que apoiava 
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também os serviços de transporte, atividades comerciais e financeiras do complexo exportador, que irá 
colaborar para a industrialização da capital do estado, pois é importante ressaltar que as cidades da 
franja pioneira são principalmente de função terciária, exercendo o papel de centro de abastecimento das 
regiões que influenciam e de escoamento da produção agrícola. Assim, a industrialização, que na Europa 
e Estados Unidos acompanha as redes de mobilidade que estruturam o território, no Brasil, e em especial 
no caso de São Paulo ainda ficará restrita às capitais, num processo típico das sociedades cuja economia 
se volta mais para o exterior que para o interior, sendo a função comercial mais importante que a 
industrial, lembrando que, mesmo com o desenvolvimento industrial da década de 1940 não modificou o 
contexto agrícola das atividades produtivas no Oeste paulista.  

Mesmo sendo a “fase hegemônica do café” o período de 1870-1933, todo o processo de avanço 
da frente pioneira paulista, iniciada por volta de 1870 e concluída na década de 1950, teve no cultivo do 
café a mais importante e a mais rentável atividade, sendo importante dizer que a cultura cafeeira continua 
firme e bastante representativa no volume das exportações nacionais até os anos de 1953, assim como 
nos demonstra Araújo Filho (1956), apresentando os dados do Anuário Estatístico do Brasil – IBGE do 
ano de 1954, em que o café, na maioria das décadas que se seguem desde 1821, representa mais de 
50% do volume de exportações nacional. No Oeste paulista, o cultivo ainda permanece até as décadas 
de 1960 e 1970, sendo algumas das cidades da região de São José do Rio Preto as maiores produtoras 
do estado. Além disso, a região do “velho” Oeste, na qual o café chegou primeiro, não reduz sua 
produção durante o período hegemônico cafeeiro de 1880 a 1930 e que coincide com o período de 
desenvolvimento da região oeste, como um exame superficial poderia suscitar. A sua produção se 
mantém durante estes anos, chegando inclusive a apresentar ligeiro aumento, o volume de café 
produzido da região Oeste é que o supera, assim como demonstra os quadros de Milliet (1938), devido à 
extensão das áreas de cultivo, do pouco tempo uso e da fertilidade dos solos.  

As culturas do algodão e a criação de bovinos também desempenharam importante papel na 
economia da região. Matos (1954) mapeia a geografia do algodão no estado de são Paulo e aponta para 
o “surto algodoeiro” ocorrido no estado nas décadas de 1930 e 1940, quando da crise que abalou o 
estado em 1929 e atingiu a economia cafeeira. Segundo o autor, a partir de 1934 o consumo mundial de 
algodão ultrapassa a produção e o algodão paulista, que no Oeste de são Paulo encontrou fatores 
climáticos favoráveis, encontrou grande espaço no comércio mundial. Destacou-se a grande produção de 
municípios da região da Noroeste e Alta Sorocabana em propriedades arrendadas a imigrantes 
japoneses, onde o produto chega a superar a produção cafeeira em 1951 (MATOS, 1954, p.271).  

Monbeig (1984) nos apresenta a carta agrícola da zona pioneira, pela qual é possível verificar as 
diferentes culturas no Oeste paulista, as quais obedecem as imposições geográficas e econômicas 
(fertilidade dos solos, disposição das vias de comunicação e da rede de cidades). 
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Assim como demonstra o cartograma, a cultura mais nobre e mais rentável ocupava as terras ao 

longo dos espigões, que apresentavam as terras mais férteis, caminho pelo qual percorreram também as 
vias de comunicação e a sucessão de núcleos urbanos, elementos chave do complexo exportador. É 
possível distinguir, que existia “na paisagem agrícola dos planaltos, uma certa ordem imposta pelas 
condições físicas. Plantações de café nos espigões, culturas de algodão nos ressaltos e pouco acima do 
fundo dos vales, pastos ou matas no fundo” (MONBEIG, 1954, p.196). Deste modo, nas margens do 
relevo, assim como à margem do sistema organizador da exploração territorial, figuravam as culturas de 
menor representatividade, bem como os pequenos povoados apartados do sistema de comunicação 
servido pelas ferrovias, acessados somente pelas estradas de rodagem. 

 A diversificação das culturas agrícolas, acoplada à expansão cafeeira a partir das décadas de 
1920 e 1930 (nesta última eram 2,3 milhões de hectares ocupados pelo café e dois milhões ocupados por 
outras atividades agrícolas) mais do que influir sobre as condicionantes de ocupação do território do 
Oeste, teve reflexos de dimensões bem mais consideráveis: criou as bases para o nascimento de uma 
indústria concentrada na capital e relativamente dispersa no interior, principalmente de beneficiamento e 

Fig.04: Carta agrícola da franja pioneira paulista em 1946 
Fonte: adaptado de MONBEIG, 1984, p.263 
 



 

 

50

de transformação de produtos agrícolas. É a esta diversificação que se deve o nascimento da industrial 
paulista20. 

Um outro elemento de definição do cenário de construção do território do Oeste paulista é a 
imensa massa de trabalhadores requerido no estabelecimento destas culturas. Este contingente 
populacional de trabalhadores irá povoar o campo e as cidades da região pioneira no planalto. Zona nova 
e ainda despovoada, terra virgem a ser cultivada, e cidades a desenvolver. Os imigrantes tiveram 
decisivo papel na colonização deste território, pois, ao contrário do velho Oeste, as lavouras de café e 
dos demais produtos cultivados no Oeste contam desde o seu inicio com a mão-de-obra de trabalhadores 
livres. Em conjunto com o tradicional tipo pioneiro, representado pelos fazendeiros, o colono imigrante irá 
migrar de sua primeira zona de trabalho, localizada nas regiões onde o cultivo já se desgastava e de 
onde tirou algum dinheiro para comprar uma pequena porção de terra, para as novas regiões pioneiras. 
Assim como o fizeram inúmeros fazendeiros das regiões de Ribeirão Preto e Araraquara (MONBEIG, 
1984, 192-194), que “sabiam o momento certo de partir” e abandonaram suas fazendas, durante o 
período da Primeira Guerra, no começo da decadência, para penetrar em terras despovoadas e ainda 
cobertas de mata no norte do Paraná, na região além de Araçatuba e de São José do Rio Preto, de onde 
poderiam fazer fortuna, seguiram o mesmo caminho os colonos imigrantes. Também era maioria o 
número de imigrantes que chegavam a São Paulo e partiam para as regiões novas do planalto que ainda 
representavam as esperanças prodigiosas de uma zona nova. Assim, do contingente de trabalhadores 
estrangeiros que passaram pela Hospedaria dos Imigrantes em São Paulo entre 1926 e 1930, 84,8% 
dirigiu-se para as fazendas do planalto ocidental (ibidem, p.193).  

Aliás, estas fazendas já não eram organizadas segundo a mesma regra das fazendas do velho 
Oeste. Nas antigas fazendas do vale médio do Paraíba e dos morros de Jundiaí e Itu, segundo descreve 
Monbeig (1984, p.178), “a residência do senhor, sólida e majestosa, cercada por palmeiras decorativas, 
domina as demais construções, que se dispõem abaixo dela”, os terreiros e as cabanas dos escravos. A 
fazenda das regiões pioneiras de Ribeirão Preto e Araraquara do início do século XX é uma “empresa ao 
mesmo tempo agrícola, industrial e comercial. A massa instável dos colonos renova-se quase todos os 
anos” (ibidem). Como homem de negócios o fazendeiro agora deve habitar tanto o campo como a cidade. 
A casa da fazenda encontra-se então apartada das demais construções destinadas à exploração, 
“luxuosa e destinada à permanência rápida, ela se isola no meio de um jardim, por vezes de um parque” 
e se torna casa de campo. A fazenda passa a contar com uma casa paro o administrador se encontra 
perto da colônia, mas destacada, pois o personagem tem grande importância, já que comanda a 

                                                 
20 Entre 1920 e 1933 o estado de São Paulo era o principal produtor de (além de café) de arroz e feijão, o segundo de 
batata-inglesa, milho e aves, e o terceiro na pecuária, tanto de corte como leiteira. A indústria se implantava na capital 
e cercanias e nos centros urbanos mais desenvolvidos do interior devido a necessidade de um excedente pronto para 
ser investido e uma força de trabalho disponível. (NEGRI; GONÇALVES; CANO, 1988, p.13-14). 
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administração da fazenda, sua contabilidade, suas estatísticas, a serem apresentadas ao senhor quando 
este visitar a propriedade. No planalto ocidental, a fazenda pioneira do Oeste paulista, nos moldes 
daquela do início dos 1900, passa a coexistir com o sítio. Nos anos de 1920 e 1930, segundo Monbeig 
(1984, p.202), “os dois tipos de propriedade se encontram lado a lado, por toda parte”. A maior parte dos 
sítios é de propriedade de imigrantes, que compravam lotes das empresas de “colonização” das quais 
tratamos anteriormente. 

Dessa forma a frente pioneira complexificou-se ao atingir as terras do planalto ocidental no 
século XX. Tornou-se muito mais heterogênea que quando do primeiro momento de conquista das terras 
no velho Oeste. A chegada dos imigrantes – europeus, asiáticos e nordestinos, provindos principalmente, 
neste momento, de outras regiões do próprio estado – era cada vez mais numerosa durante as décadas 
de 1920 e 1930. A diversificação da propriedade fundiária também se ampliou, com o surgimento dos 
sítios, das empresas loteadoras de terras e da diferenciação de culturas agrícolas e de criação. Cabe-nos 
entender então como se deu a sua geografia, através dos percursos das linhas estruturadoras do 
território (as vias de comunicação, que neste momento não se referem apenas às ferrovias, mas também 
estradas de rodagem), das maneiras de parcelar o solo rural e do desenvolvimento do sistema de 
cidades. 

 
 

1.5. Vias de comunicação e rede de cidades: a geografia do movimento  

 
O percurso das zonas de povoamento e cultivo no território do Oeste se deu, exclusivamente, 

desde que este passa a ocupar as terras do planalto, no caminho dos espigões entre os principais rios 
que formam a rede hidrográfica paulista. É que as linhas estruturadoras deste desenho, as ferrovias, 
seguiram este trajeto, estendendo seus trilhos sobre os interflúvios entre os afluentes do rio Paraná, pois 
estas eram as áreas que apresentavam os solos mais férteis para a cafeicultura. Isto se explica porque a 
quase totalidade das terras do Planalto Ocidental Paulista (AB’SÁBER, 1954), apresenta solos formados 
por arenitos. Uma boa parte destas terras, apesar das características arenosas, apresentam, em sua 
composição, cimento calcário, cuja decomposição originou solos férteis. Os solos arenosos com 
elementos calcários, que dominam toda a extensão dos espigões do planalto, também são apropriados 
para o cultivo do café, já que aqui não podia contar com a terra roxa, originada pela decomposição do 
basalto, presente nos trechos mais valorizados do velho “Oeste” junto às escarpas da Cuesta que divide 
a depressão Periférica do Planalto Ocidental. Tais apontamentos tornam possível depreender, portanto, o 
duplo fator que se coloca como explicação da preferência dos espigões como trajeto pioneiro, pois é 
sabido que as terras situadas nos vales eram rejeitadas mesmo quando continham terra roxa, porque o 
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medo da malária e demais doenças, bem como das geadas prejudiciais à agricultura, fazia com que as 
terras baixas fossem renegadas por qualquer explorador pioneiro, em qualquer região tropical daquele 
momento. “Os pioneiros tiveram a sorte de encontrar o solo mais fértil nas melhores situações 
topográficas”, escreve Monbeig (1984, p.81) sintetizando estas razões. Tanto os homens, quanto suas 
culturas, as cidades e as vias de comunicação concentraram-se nos espigões, nas encostas e/ou nos 
ressaltos que muitas vezes os interrompem. Por estes aspectos, podemos dizer que, no caso do 
processo de configuração do território do Oeste Paulista, o relevo, junto com todas as suas 
considerações, impõe a função humana e, por conseguinte, determina o desenho que regula a 
exploração e a urbanização desta porção territorial. 

A figuração apresentada por Monbeig (1984, p.385) cabe bem para representar o desenho das 
linhas mestras de ocupação do Oeste. Ao dizer que o percurso das vias de comunicação estruturadoras 
do território cria uma espécie de “rede hidrográfica invertida”, o autor sintetiza o modelo de forma precisa: 

 
Ilude o paralelismo entre as grandes linhas do relevo e o traçado das ferrovias. Cada 
companhia tomou posse de um espigão e em principio goza de um privilégio de 
explotação, num raio de 30 quilômetros. As ferrovias teriam, pois, transformado cada 
planalto numa espécie de bacia da qual são as artérias mestras, ao passo que as 
estradas de rodagem, lateralmente construídas são como afluentes que asseguram a 
drenagem. Desenham a rede dos trilhos e os caminhos, que as completam, uma rede 
hidrográfica invertida. 
 

Estas vias de comunicação, tanto as ferrovias, como as estradas, mesmo que estas de maneira 
menos influente inicialmente, vão determinar a demarcação dos loteamentos rurais, das fazendas e 
inclusive dos núcleos urbanos, uma vez que estes fazem parte da mesma lógica ocupação territorial, 
assim como veremos no tópico posterior sobre os processos de construção do território do Oeste 
Paulista. A rede de caminhos, primária e secundária, também determina a geografia do café nos 
planaltos. Monbeig aponta que no mapa do café de 1927-1928 aparece “uma serie de protuberâncias 
para oeste, cada uma correspondendo a um espigão, como ainda hoje (1949, ano em que o autor encerra 
a pesquisa) acontece” (1984, p. 185). O café, bem como as demais atividades pioneiras mais rentáveis, 
como os primeiros loteamentos rurais e urbanos, tiveram sua implantação as terras dos espigões. 
Seguiram os dados essenciais para a sobrevivência e progresso dos assentamentos humanos neste 
modelo de produção capitalista: a proximidade, o contato e o acesso às zonas em que ocorrem as trocas 
comerciais, sendo as redes de mobilidade a condição fundamental deste processo. 
 É importante, neste sentido, termos em mente a dimensão adquirida pelas estradas de rodagem 
neste segundo momento da frente pioneira, pois quando do movimento pioneiro nas terras do planalto 
ocidental, devemos somar ao papel das ferrovias na estruturação do território produtivo, a importância 
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das estradas de rodagem. Em meados dos anos 1920 disseminava-se já o uso do transporte rodoviário, 
personalizado no caminhão e na jardineira, e a ocupação do território começava a se libertar dos eixos 
das ferrovias (NEGRI; GONÇALVES; CANO, 1988, p.11). Embora precárias no começo do século estas 
já organizavam uma outra esfera da mobilidade regional através da circulação estradas boiadeiras, que 
articularam primariamente a região antes da chegada da ferrovia.  

Em que se pese o seu papel secundário, já que as más condições das estradas faziam com que 
a ferrovia fosse utilizada preferencialmente tanto para o transporte de cargas como de passageiros, até a 
década de 1950, e as estradas funcionassem como transporte alimentador até elas, a sua importância é 
enorme para a organização do território a explorar, tanto que, neste momento, os loteamentos rurais e 
urbanos passam também a ser abertos nas terras servidas pelas terras e pelos caminhões que os 
grandes fazendeiros comandavam, assim como o faziam quando gerenciavam os rumos das empresas 
ferroviárias. “Não é surpreendente assim que tanto a construção da estrada de ferro como os transportes 
em caminhão tenham sido organizados de maneira a atender seus interesses” (MONBEIG, 1984, p.238). 
Assim, é importante ter em mente, que as vias de comunicação, o trilho e a estrada de rodagem que os 
prolongam, “criam os sítios favoráveis às fundações urbanas”. As facilidades em relacionar-se ao mesmo 
tempo “com as velhas zonas e com os desbravamentos opera uma verdadeira seleção entre os 
patrimônios para transformá-los em cidades” (ibidem, p.347).  

A importância da estrada de rodagem neste momento da frente pioneira é pois crucial. As 
estradas servidas por caminhão ampliam a escala de efeito das vias de comunicação, não sendo raro 
assim o nascimento de pequenos povoados ao longo destas estradas assim como aconteceu 
freqüentemente ao longo das ferrovias. Como vias de acesso aos troncos ferroviários, as estradas de 
rodagem (muitas vezes também estradas boiadeIras), graças à introdução do caminhão, significou um 
avanço para a mobilidade do território, que acabou colaborando para a simplificação do percurso das 
ferrovias que cruzaram a região do Oeste paulista, na medida em que estas poderiam se fazer mais 
racionais ao considerar as regiões de influência das ferrovias ampliadas graças a ação das estradas. 
Assim, o desenho das linhas ferroviárias neste território, ao contrário do velho Oeste, em que os trilhos 
por vezes desrespeitavam a distancia de 30 quilômetros entre as linhas devido à necessidade de acessar 
e drenar as regiões produtoras (até então só possível pelos vagões ferroviários), seguiram percursos 
mais retilíneos, nos quais os troncos principais poucas vezes necessitaram de trilhos secundários, até 
atingir os limites do estado e “cobrir” toda a região pioneira. 

Seguindo este procedimento, foram quatro as linhas férreas que se estenderam através da 
região Oeste que nos diz respeito no presente trabalho. A observação da rede ferroviária, e em menor 
grau, neste momento, da rede rodoviária que lhe é subordinada, demonstram a configuração que adquire 
o processo de exploração do território paulista. Uma estrutura centrífuga tem São Paulo como ponto 
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convergente de da vasta rede que drena a produção agrícola do estado e a faz escoar para Santos, 
através de um único sangradouro. Cada parcela deste conjunto desempenha igual função, sendo cada 
trecho férreo que percorre um espigão a artéria mestra de uma bacia de captação organizada por linhas 
secundárias que convergem para o caminho principal. Cada leito ferroviário organiza, assim, uma região, 
não sendo por acaso que os nomes das linhas, que provém das respectivas companhias que detinham a 
propriedade da linha tronco quando da sua criação, também denominam as respectivas áreas de 
influência que configuram a região desenhada a partir de cada espigão. 

Uma síntese geográfica e cronológica do avanço destas quatro linhas férreas que organizaram a 
explotação do território do Oeste paulista serve bem para o entendimento do processo. 

A Ferrovia Araraquarense (ou Empresa Ferroviária Araraquarense, EFA), teve o seu primeiro 
trecho de linha inaugurado em 1898, entre a estação inicial na cidade de Araraquara, na linha tronco da 
Paulista, e a estação de Itaquerê (Bueno de Andrade). Chegou a Matão em 1899, a Taquaritinga em 
1901, a Fernando Prestes em 1909 e a Catanduva em 1910.  O percurso da ferrovia seguiu pelo espigão 
entre os rios Grande e seus afluentes e o São José dos Dourados. Em 1912 a ferrovia chegou à estação 
de São José do Rio Preto, cidade que permanecerá como ponta dos trilhos até 1933, o que lhe fará, 
tirando proveito desse fato, a capital regional da Alta Araraquarense. Em 1933 o trecho de Rio Preto a 
Mirassol foi inaugurado. Oito anos depois, em 1941 a E. F. Araraquara prolongou o tronco até a estação 
de Bálsamo. Em 1943 chegou a Cosmorama e em 1944 alcançou Votuporanga. Apenas cinco anos 
depois, em 1949, os trilhos chegaram a Fernandópolis, situação que beneficiou o desenvolvimento de 
Votuporanga.  Em 1951 a EFA chegou a Jales e em 1952 atingiu a barranca do rio Paraná no município 
de Santa Fé do Sul (GIESBRECHT, 2006). 

A Ferrovia Noroeste do Brasil (Companhia Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, CEFNOB) foi 
projetada para lograr um antigo objetivo do Império que era atingir o estado do Mato Grosso e proteger as 
fronteiras do Brasil. O objetivo permanecia ativo até o início do século XX e várias ferrovias tinham a 
intenção de chegar ao estado do Mato Grosso, como a Paulista e a Mojiana (que acabou seguindo o 
caminho em direção ao Triângulo Mineiro). O ponto de partida escolhido foi a cidade de Bauru, no centro 
do estado, que acabaria se tornando um dos principais entroncamentos ferroviários do Brasil com a 
presença das Companhias Paulista e Sorocabana também nesta cidade. A chegada da ferrovia 
Sorocabana a Bauru em 1905 abriu então caminho para a instalação da já projetada estrada de ferro em 
direção ao Mato Grosso (GIESBRECHT, 2006), pois até então o ponto de partida da Noroeste não 
contava com nenhuma linha de acesso à capital e ao porto de Santos. Os escritórios, oficinas e o canteiro 
de obras da ferrovia Noroeste tiveram Bauru como sede, e sua localização era próxima da estação da 
Sorocabana como forma de facilitar o transbordo. Assim, as primeiras obras iniciam-se em novembro de 
1905 (GHIRARDELLO, 1999, p.65). Em 1906 foram inauguradas as estações de Presidente Tybiriçá, 
Jacutinga, Presidente Alves e Lauro Muller. Em 1908 foram inauguradas as estações de Presidente 
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Penna (Cafelândia), Albuquerque Lins (Lins) e Miguel Calmon, General Glicério e Araçatuba. 
(GHIRARDELLO, 1999, p.67-69). O percurso dos trilhos avançou sobre espigão entre os rios Tietê e 
Aguapeí (ou Feio). Em 1910 a Estrada de Ferro Noroeste do Brasil chegou até Jupiá, fronteira do estado 
de São Paulo e Mato Grosso, para daí  prosseguir e atingir a cidade de Campo Grande e o rio Paraguai, 
na divisa com a Bolivia. Em 1914 os 1272 quilômetros da ferrovia estavam em funcionamento 
(GHIRARDELLO, 1999, p.43). 

A Alta Paulista, nome dado ao ramal da Companhia Paulista de Estradas de Ferro (CPEF) que 
se estende pelo planalto ocidental paulista, corre pelo espigão entre os rios Aguapeí e do Peixe, tendo 
em Bauru o ponto inicial. A Companhia Paulista tem importância considerável no histórico do processo de 
expansão das ferrovias no estado de são Paulo, controlando a maior parte do volume de cargas 
transportadas no centro do estado (região do velho Oeste paulista), bem como a ligação às demais 
regiões produtoras e, por conseqüência, a drenagem destas regiões para São Paulo e para o porto 
exportador. Isto se deveu ao fato da Companhia ter assegurado para si a ligação de Jundiaí a São Carlos 
(GRANDI, 2007) e depois ter levado os trilhos a bocas de sertão como Araraquara, Jaboticabal e Jaú 
(MONBEIG, 1984), de onde partiriam importantes linhas que estruturariam a imensa região do planalto. 
Ao chegar em Bauru, em 1910, a Paulista se constituirá de um tronco principal que avançará pelas terras 
do planalto até chegar aos limites do estado no rio Paraná. É este tronco que chamaremos de Alta 
Paulista e que corresponde a uma das linhas que estruturaram o território do Oeste paulista. Em 1924 os 
trilhos da Paulista chegaram a Cabrália, em 1925 em Duartina, em 1927 em Gália. No ano de 1928 a 
Paulista alcançou Garça e Marília, cidade que permanecerá ponta dos trilhos por seis anos, o que lhe 
conferiu chances de desenvolvimento como centro regional. Em 1935 chegou a Pompéia e em 1941 a 
Tupã. Em 1949 o tronco da Paulista é prolongado até Oswaldo Cruz, para em 1950 chegar em 
Adamantina. Em 1959 chegou a Dracena e em 1962 atingiu Panorama, na barranca do rio Paraná 
(GIESBRECHT, 2006). 

A Alta Sorocabana, denominação dada ao ramal da Estrada de Ferro Sorocabana que avança 
pelo planalto ocidental partindo da cidade de Ourinhos no espigão entre os rios do Peixe e 
Paranapanema e, mais a jusante, entre o primeiro e o Santo Anastácio. A Estrada de Ferro Sorocabana, 
neste período já tinha suprimido a denominação adquirida quando da união com a Companhia Ytuana, 
rejeitando o nome Cia. União Sorocabana e Ytuana (CUSY) após a falência da Companhia em 1904 e 
seu emcampamento pelo Governo Federal. Em 1905 o Estado de São Paulo comprou a E.F. Sorocabana 
do Governo Federal, para, em 1907 vendê-la ao consórcio franco-americano de Percival Farquar que 
passa a considerá-la parte de sua empresa, a Brazil Railway Company, que possui ações da Paulista e 
Mojiana (GIESBRECHT, 2006). Em 1908 a Sorocabana chegou a cidade de Ourinhos. Em 1909 a 
Sorocabana finda o trecho até Itararé para ser interligada a E.F. Paraná-Santa Catarina, também de 
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Percival Farquar, permitindo a ligação de São Paulo com Curitiba. Em 1914 o tronco da Sorocabana em 
direção ao Oeste chegou a Salto Grande e Palmital. Em 1915 chegou a Assis. Em 1919, após ser 
comprada novamente pelo Governo do Estado, a E.F. Sorocabana Chegou a Presidente Bernardes e a 
Presidente Prudente (ABREU, 1972, p.63). Em 1921 chegou a Presidente Wenceslau e em 1922 atingiu o 
rio Paraná em Presidente Epitácio (GIESBRECHT, 2006). 

O prefixo Alta que antecede os nomes das ferrovias Paulista e Sorocabana, mas que também é 
utilizado na região estruturada pela ferrovia Araraquarense, é por nós utilizado para definir de modo mais 
claro a região e o trecho pela qual estas ferrovias se estendem. O prefixo continua sendo comumente 
utilizado para definir as regiões do estado. Isto se deve ao fato de todas as ferrovias, com exceção da 
Noroeste (para a qual estas denominações não são usuais por esta ultrapassar os limites do estado em 
sua maior extensão), receberem a distinção Média, Baixa e Alta para diferenciar as regiões que 
percorrem no estado. Assim, quando da conclusão das linhas troncais que atravessavam várias regiões 
no estado as zonas antecedentes, ou seja, aquelas que tiveram os trilhos implantados primeiramente, 
que começaram na depressão periférica, foram antepostas pelo prefixo Baixa. Ao avançarem o mapa e 
caminharem rumo a oeste, foram antepostas pelo adjetivo Média.  E, para as zonas novas, o adjetivo 
Alta, já que as outras ferrovias que começam mais a leste (ou no “velho” Oeste) eram individualizadas 
pelos prefixos Média e Baixa. Utilizamos esta diferenciação, ao tratar dos trechos ferroviários que 
percorrem a região de nosso interesse, precisando os limites através dos quais consideramos tal 
diferenciação. No caso da Alta Paulista, a região em questão é aquela sita a oeste partindo das cidades 
de Bauru, Piratininga e Agudos. No caso da Alta Sorocabana a região é aquela sita a oeste partindo de 
Ourinhos e Assis. Para a ferrovia Araraquarense, apesar da conveniência da denominação em alguns 
casos, não efetuaremos nenhuma diferenciação do tipo, por esta percorrer em praticamente toda a sua 
extensão a região do Oeste paulista por nós delimitada. 

Quanto ao papel destes quatro eixos ferroviários na geografia do movimento de conquista do 
território do Oeste paulista, basta observar a intensidade da mudança entre a configuração propiciada 
pela implantação das linhas ferroviárias nos dois distintos momentos da frente pioneira. Saes (1981, p.43) 
observa que a concentração da população paulista em 1900 ocupa de forma mais densa três zonas: o 
Vale do Paraíba, a Central e a Mojiana. Estas zonas configuram, como já demonstrado, a região do velho 
Oeste, ou seja, o primeiro momento da frente pioneira no Oeste de São Paulo. Nesta região, a 
implantação das ferrovias se deu de forma a atender principalmente o interesse dos produtores e 
comerciantes de café, seguindo o caminho indicado pelas lavouras cafeeiras já instauradas ou em franco 
processo de instauração, bem como as cidades do café, ou seja, os núcleos que organizavam a produção 
do intorno. Como sabemos, a frente pioneira resumia-se, neste momento, à marcha do café. A geografia 
deste território demonstra as reentrâncias do percurso das vias de comunicação, e sua organização em 
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vários troncos e ramais, de forma a atender a cada zona produtora com o transporte sobre trilhos. O 
mapa das áreas de cultivo do café e das ferrovias na franja pioneira por volta de 1900 (fig.03), demonstra 
bem este contexto.  Neste cartograma, toda a região do Oeste paulista é situada como inexplorada e 
despovoada. Esta região, a ser estruturada pelos quatro troncos ferroviários descritos, terá na comunhão 
entre o transporte de cargas por caminhão e por trem a razão para a simplificação do desenho de 
implantação das vias de comunicação. Como troncos principais, as ferrovias implantaram-se nos 
espigões entre os principais rios da bacia do Paraná seguindo um percurso quase paralelo entre si e os 
rios, tendo as estradas de rodagem as vias secundárias convergentes ao tronco principal. 

Um outro ponto relevante a respeito da geografia do movimento urbanizador da região pioneira é 
a questão da implantação das ferrovias se dar de forma a aproveitar as regiões mais planas, evitando o 
aumento dos custos e de tempo das obras. As estradas de ferro seguem, assim, as bordas dos cursos 
d’água como caminho mais propício para buscar rampas mais suaves, fugindo de desníveis bruscos - é 
daí a similaridade da implantação das ferrovias em praticamente todas as cidades, ocupando as partes 
baixas de terreno, os fundos de vale, que traz importantes conseqüências à configuração urbana destas 
cidades aos dias de hoje. Ao longo de seu percurso, as ferrovias multiplicaram a criação de municípios, 
fragmentando os enormes municípios primitivos. Junto com os municípios, cresceu rapidamente também 
a criação de novas sedes municipais, os núcleos urbanos, a se espalharem ao longo da linha no entorno 
de cada estação, ou até mesmo antes dela, prevendo o caminho das linhas e arriscando a posição onde 
as terras seriam valorizadas.  

 A racionalização do território do Oeste paulista propiciada pelo sistema de estradas organizou 
também, portanto, o processo de urbanização. O nascimento das cidades estava atrelado ao 
desenvolvimento do sistema de estradas. O sistema urbano é, portanto, parte componente do processo 
de avanço das vias, e as cidades foram criadas já contando com os benefícios oferecidos pelo acesso à 
via como fator de desenvolvimento.  Assim, as vias de comunicação, ao inserirem o território do Oeste 
paulista no circuito comercial, propiciaram a sua urbanização. As concepções de “rede viária” e de 
“sistema urbano” utilizadas por Lepetit (2001a, p.48-49) para a análise das cidades na França pré-
industrial são muito importantes para compreender os procedimentos de urbanização do território do 
Oeste paulista. Lepetit discute a cidade no período anterior a revolução da indústria e dos transportes 
ferroviários, situando aí as questões urbanas modernas, apontando a integração entre a cidade e a região 
que a circunda, bem como a interdependência entre elas, compreendendo a organização e o 
funcionamento urbano do período segundo a formação econômica do sistema em questão. Ao apontar 
como definição para a “modernidade urbana” a “passagem de uma economia estacionária a uma 
economia de movimento e a invenção das práticas e da ideologia do funcionalismo” (2001a, p.51) o autor, 
além de por em xeque o elo entre a industrialização e as questões urbanas, indica que o paradigma da 
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mobilidade é ponto crucial para o estudo da cidade moderna. Assim, a racionalização do território 
produtivo, a sua inserção numa economia moderna de movimentos e fluxos, a construção de uma rede 
viária e o conseqüente incremento de um sistema de cidades em seu apoio nos levam a qualificar o mote 
apresentado por Lepetit oportuno para o entendimento do processo de urbanização do Oeste paulista. 

Quando a mobilidade é a função basilar do sistema econômico que organiza o território, as 
variações de qualidade dos meios de acesso ditam as regras da urbanização.  Ao se consolidar o modelo 
de incorporação do território do Oeste através das vias de comunicação, a posição das cidades no 
território passou de um evento casual a uma conseqüência definida pelo progresso do sistema 
estruturador. O nascimento das cidades passou a se dar em função de sua integração no sistema de 
mobilidade e o desenvolvimento das cidades pré-existentes dependia da sua inserção nas redes de 
mobilidade. Assim, as vilas que organizavam a produção e o abastecimento de uma pequena região 
passaram a figurar como células de um esquema funcional maior, que, com a mesma intensidade, 
consolidava os nós existentes e articulava novos pontos ao sistema ao propiciar a criação de novas 
aglomerações urbanas. Como nos faz ver Lepetit (2001b, p.43), “a generalização da mobilidade” obriga a 
inserção das cidades nas redes.  Dessa forma, no velho Oeste, os núcleos urbanos pré-existentes a 
implantação das ferrovias foram articulados ao sistema do complexo exportador quando da instauração 
da rede de trilhos. Neste contexto, a presença da estrada “reforça as estruturas antigas do território” 
(LEPETIT, 2001a, p.53-54). Porém, ao mesmo tempo, ela “acelera as trocas, facilita a difusão das 
inovações, uniformiza a área econômica, instaura um funcionamento novo, mais moderno, do espaço” 
(ibidem). Este duplo movimento de organização espacial possibilita-nos observar bem o processo de 
urbanização do território do Oeste paulista, pois nas terras do planalto ocidental, principalmente depois de 
1900, são as vias de comunicação que vão suscitar o nascimento das cidades em seu intorno (algo muito 
semelhante com o processo de urbanização do território do Oeste americano, em que, segundo afirma 
Tafuri e Dal Co (1986), a própria natureza da indústria ferroviária motivou, intorno a cada estação, um 
sistema de valoração das terras que culminou com a urbanização destas áreas).  A urbanização do Oeste 
paulista se dá, portanto, não de modo apenas a inserir-se nas redes, sobretudo, ela descende das redes. 
Há que sinalizar que a noção de sistema urbano é, portanto, pré-existente ao momento em que estas 
cidades são criadas, e obedece a uma hierarquia ditada pelas vantagens da posição de cada cidade em 
relação à rede. O acesso à rede de mobilidade é a determinante de desenvolvimento das urbes, da 
posição política e econômica que ocupam no território regional. 
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 A posição de destaque de algumas cidades no quadro regional pode ser verificada através da 
imagem.  Como veremos no tópico seguinte, no processo de construção do território, alguns núcleos 
valeram-se de uma posição estratégia no sistema de mobilidade para firmar-se como centros das suas 
respectivas regiões. Desta forma, já neste momento (1946) pode-se verificar o início de uma situação que 
irá se confirmar no “momento” seguinte com a consolidação da posição capitais regionais na rede urbana 
do Oeste paulista. Também é possível observar a posição das estradas de rodagem no sistema de 
mobilidade, atuando como coletora do sistema principal por ação de um movimento transversal e 
confirmando a circulação prioritária ao longo dos espigões, pois é bom lembrar que neste momento cada 

Fig.05: Mapa das cidades, das ferrovias e das principais rodovias da franja pioneira em 1946. 
Fonte: adaptado de MONBEIG, 1984, p.339. 
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tronco ferroviário do Oeste tem paralelo a si uma rodovia, que em alguns casos abre caminho para a 
futura implantação dos trilhos (basta atentar para os caminhos abertos pelas rodovias na Alta 
Araraquarense a partir de Rio Preto quando ainda não se tinha claro o percurso do prolongamento da 
linha). 

 

1.6. As fundações urbanas e o valor das vias de comunicação para e seu 

desenvolvimento 

 

As fundações urbanas do Oeste paulista, no que diz respeito à origem dos seus chãos, podem 
ser simploriamente compreendidas segundo duas categorias principais: a dos núcleos urbanos nascidos 
da doação de uma porção de terra para a configuração de um Patrimônio Religioso, típica das cidades 
fundadas no século XIX, e a dos núcleos urbanos originados pela promoção de um Patrimônio Leigo ou 
pela ação de um simples Loteamento, os dois instrumentos de cunho privado e não mais religioso e 
típicos das cidades criadas no século XX. Tais categorias são tratadas com profunda competência por 
Murilo Marx em Cidade do Brasil, terra de quem? (1991), obra que nos permitiu compreender os 
procedimentos normativos que constituíram a origem dos assentamentos em nossa região de interesse.  

O exame que efetua Marx (1991) do papel da lei eclesiástica, civil ou “de mercado” nas razões 
de criação das cidades, revela a natureza das fundações urbanas segundo as questões da terra, bem 
como do seu domínio, da sua partilha e da sua distribuição. Ao se referir aos patrimônios religiosos, 
atentamos para o casamento entre o Estado e a Igreja que norteia a ação urbana até o século XIX, a qual 
temos de considerar quando analisamos a urbanização do Oeste paulista. Mais recentes, os Patrimônios 
Leigos e os Loteamentos permitem a observação dos novos “mecanismos para se fundar e expandir 
cidades” típico dos “tempos novos e ordem das coisas inaugurados institucionalmente pela Lei de Terras 
de 1850, que tardaram em vingar e a alterar o meio especialmente das cidades” (MARX, 1991, p.14), 
pois, como dito, a ação dos patrimônios leigos e dos loteamentos, estabelece-se como padrão mais usual 
de parcelamento urbano no século XX. Segundo o autor, “o patrimônio leigo, que como o nome indica 
dispensaria uma capela, porém não a gleba sobre a qual se planta um casario qualquer, exerceu, se não 
exerce ainda, um papel importante em nossas frentes pioneiras” (ibidem). O loteamento, além da criação 
de algumas urbes, foi procedimento de divisão que serviu também para a expansão e redesenho das 
cidades do Oeste durante todo o século.    

O patrimônio religioso no Oeste paulista constituía normalmente uma porção de terra doada por 
um senhor de terras, ou por vários vizinhos a um santo padroeiro em nome do qual se erguia a pequena 
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capela que marcava o nascimento urbano. Era um patrimônio fundiário, administrado por uma entidade 
autorizada pela Igreja. A terra normalmente vinha acompanhada de alguma outra doação, que 
representava “o dote inicial e por vezes periódico” que permitia os recursos para a construção do templo 
(MARX, 1991, p.38). Em troca, os benfeitores, fundadores do patrimônio, recebiam da Igreja “atenções 
especiais para si e para os seus termos espirituais, como missas após morte (ibidem). Mas além destes 
benefícios, os fundadores do patrimônio tinham também interesse que nas adjacências de suas terras se 
constituísse uma vila, que posteriormente poderia ser elevada a categoria de cidade. Neste contexto, os 
concessionários de terra se desfaziam de uma pequena parcela do que tinham para se valer de uma 
“instalação gregária próxima, produtiva e consumidora” (MARX, 1991, p.38). Assim desabrocharam 
pequenos povoados que organizavam a vida de uma pequena região envoltória, vivendo basicamente do 
comércio e prestação de serviços à população rural circundante e de pouso de tropeiros, movimentada 
regularmente aos domingos, quando do evento da missa ou outras festas religiosas, e onde os 
fazendeiros mais abastados possuíam uma segunda residência. Estas características correspondem as 
cidades do século XIX, localizadas principalmente no velho Oeste, mas também a muitas outras no Oeste 
paulista, cuja fundação do patrimônio se deu ainda no século XIX, como é o caso de Bauru e São José do 
Rio Preto, dentre outros (Pederneiras, Lençóis Paulista, Jaú, Botucatu etc).  

O marco temporal que divide a usual prática de fundações urbanas sob os moldes de um 
patrimônio religioso e da criação de cidades a partir de patrimônios leigos ou loteamentos é a 
Proclamação da República. Até 1889, era a Igreja que cumpria papéis que, logo após esta data serão de 
cunho do Estado, como emissão de certidões civis e registro de imóveis. Desta forma, durante todo o 
século XIX, a Igreja se encarregava controle sobre o solo urbano21. 

 

[...] como braço do Estado, a Igreja Católica significava a presença deste nos lugares mais 
afastados. Ainda, como braço do Estado é que se encarregaria de formar grande parte dos 
povoados. Os próprios termos hierárquicos destes revela seu forte vinculo eclesiástico, capela 
num primeiro momento, paróquia ou freguesia num estágio superior. Tais denominações cairão 
paulatinamente em desuso após a República, substituídas na mesma ordem por bairro ou 
povoado, vila a seguir e depois cidade, sede de município, e num último patamar a comarca 
(GHIRARDELLO, 1999, p.112). 

 

                                                 
21 Quando da doação de terras para um patrimônio religioso, ficava a cargo da Igreja a tarefa da criação do núcleo 
urbano, que seria arruado segundo os termos da Câmara a qual pertencia. “As terras urbanas eram aforadas pelos 
interessados, os enfiteutas, que não possuíam sua propriedade plena, mas apenas uso e gozo. Anualmente pagavam 
o foro, canon ou pensão ao senhorio direto, no caso a Igreja, e caso negociassem o imóvel [...] disporiam de 
porcentagem do negócio” (GHIRARDELLO, 1999, p.112) para a Igreja, taxa denominada Laudêmio, geralmente 2,5% 
sobre o valor do negócio. 
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Segundo Ghirardello (1999, p.113), embora a promulgação da Lei de Terras de 1850 indicasse a 
alteração da situação da posse de terras rurais, “liberando a sua comercialização, desligando-a 
definitivamente das amarras do Estado”, para o caso das terras urbanas estes efeitos tardariam a chegar. 
Durante o primeiro momento da frente pioneira, detonada na década de 1870, em que a criação de 
municípios se acelera, saltando de 100 para 161 de 1879 até 1900 (MONBEIG, 1984, p.113), a 
esmagadora maioria das cidades criadas são patrimônios religiosos (GHIRARDELLO, 1999, p.113), cujas 
denominações são sempre precedidas pelo nome de algum santo acompanhado de um termo final quase 
sempre ligado a fatores geográficos (ibidem), cursos d’água, formações do relevo, etc. Durante o século 
XX, marcando a separação da Igreja, os predicativos santos serão gradativamente abandonados, 
restando apenas a denominação final22 e os patrimônios leigos e loteamentos passariam a ser mais 
interessantes, pois os entraves econômicos provocados pelo domínio da Igreja na renda sobre o solo 
trouxeram um histórico de disputas entre as Câmaras Municipais de algumas localidades e as respectivas 
Fábricas Paroquiais, como é o caso de Bauru (GHIRARDELLO, 1999, p.114-128) e São José do Rio 
Preto (BRANDI, 2002, p.58-73), que retratavam o anacronismo do sistema de foros, extinto pelo Código 
Civil de 1917 (MARX, 1991, p.105). 

O patrimônio leigo23 e, principalmente, o simples parcelamento urbano (loteamento) foram mais 
comuns na região do novo Oeste a partir do século XX, pois serviam mais eficazmente as motivações 
pelas quais surgia o núcleo urbano.  No patrimônio leigo o fazendeiro doava “parte de suas terras para a 
constituição de um patrimônio voltado por tradição, quem sabe por devoção, a algum santo” porém de 
maneira já mais livre, surgindo a oportunidade de comercialização dos lotes a serem oferecidos (MARX, 
1991, p.105). Assim, o patrimônio laico, se espalhou por vários novos núcleos no Oeste paulista, 
apresentando uma feição típica dos tempos novos inaugurados com a república, com o Estado separado 
da Igreja e com um outro sistema de aquisição e transmissão das terras já “assentado e triunfante” 
(MARX, 1991, p.106), apontado inicialmente pelas disposições da Lei de Terras de 1850 e 
consubstanciadas pelo primeiro Código Civil de 1917 (ibidem, p.105). Assim, a instituição da propriedade 
privada e o livre comércio de terras, associados ao avanço da rede ferroviária fizeram o sucesso desta 
nova maneira de parcelar o solo urbano e de gerar novas cidades. Daí para o surgimento dos 
loteamentos rurais que continham um plano de núcleo urbano atrelado foi um pequeno passo: quando 
                                                 
22 Patrimônio Nossa Senhora do Patrocínio do Jahu passa a ser Jaú. Patrimônio de Sant’Anna do Botucatu, torna-se 
Botucatu (DEFFONTANES, 1944, p.302 apud GHIRADELLO, 1999, p.192). São José do Rio Preto, por um período 
passa a chamar-se apenas Rio Preto. 
 
23 Segundo Ghirardello (1999, p.128), “a enfiteuse por particulares, ou seja, o patrimônio laico não existiu na Zona 
Noroeste”. Todas as cidades formadas ao longo desta ferrovia estudadas pelo autor foram ou loteamentos privados (a 
maioria), em que os terrenos eram livremente negociados pelo proprietário, ou originadas a partir de doação do solo 
urbano à Câmara Municipal de Bauru, que regia aquela região, caso das cidades de Avaí, Lins e Avanhandava, cuja 
venda de lotes deveria ser feita pela Cãmara, sem aforamento destinado, porém, como se sabe, em alguns casos,parte 
da renda ia para a igreja (ibidem). 
Como exemplo de um patrimônio leigo, temos o caso de Jales, na região da Alta Araraquarense, cujo patrimônio 
fundou-se na década de 1940 e até os dias de hoje persiste o pagamento do Laudêmio. 



 

 

63

intensificaram os loteamentos rurais para colonos imigrantes na frente pioneira, as empresas loteadoras 
pretendiam garantir o sucesso de seus empreendimentos oferecendo aos lotes rurais o fácil acesso ao 
núcleo urbano.   

Ghirardello (2004) nos esclarece algo a respeito, evidenciando a alteração advinda da separação 
entre o Estado e a Igreja nos poderes sobre o solo (MARX, 1991) e a conseqüente liberação da terra 
urbana após a República. Neste momento, a terra como mercadoria passa a ser comercializada de fato, 
pois apesar do mercado de solos instaurado com a Lei de Terras de 1850, o domínio da Igreja ainda 
representava certas amarras: 
 

até o final do século XIX os loteamentos privados eram pouco interessantes aos fazendeiros 
doadores de terras para formação de Patrimônios, pois a Igreja cumpria essa função que a rigor 
não resultava muito lucro, veremos que na passagem do século, devido ao crescimento 
acelerado das cidades e sua conseqüente riqueza, a percepção passa a ser outra, e instala-se 
definitivamente, apoiado na separação Estado/Igreja, o loteamento privado (GHIRARDELLO, 
2004, p.18) 

 

Associada à promoção das indústria de transporte ferroviário a introdução dos patrimônios laicos 
e dos loteamentos privados alterou a paisagem urbana característica. Melhor estruturados que o 
patrimônio religioso, (porque estavam livres dos entraves mercantis provocados pela regência da Igreja 
nos lotes sob enfiteuse) este novo modelo de distribuição da terra desdobrou a rede de cidades do Oeste 
paulista ao longo dos troncos principais das ferrovias e acelerou o processo urbanizador que funcionou 
como elo para a economia de grande exportação. A importância que a presença das linhas ferroviárias 
teve para o povoamento das regiões e o desenvolvimento destas cidades é, portanto, crucial. Regiões 
que possuíam um início de desenvolvimento, com a presença de pequenos núcleos urbanos e ainda não 
contavam com a presença dos trilhos em suas proximidades tinham os rumos de seu progresso definidos 
quando da escolha do percurso por onde a ferrovia passaria. Para as regiões e vilas próximas ou 
precisamente correspondentes ao traçado dos trilhos significava a sua ascensão e desenvolvimento 
econômico, com a elevação veloz da categoria de vila para a de cidade de importância regional. Para as 
regiões e vilas renegadas pela ferrovia, significava a decadência incondicional ou um atraso completo, na 
maioria das vezes ainda hoje possível de ser verificado.  

É o que acontece, por exemplo, com a região do espigão entre os rios São José dos Dourados e 
Tietê e o espigão entre o rio Turvo e São José dos Dourados. Ambos ficavam em situação de igualdade 
quanto à presença desse meio de transporte já que de 1933 a 1940, a estrada de ferro Araraquara tinha 
sua ponta de trilhos na cidade de Mirassol (GIESBRECHT, 2006), e o percurso rumo ao rio Paraná ainda 
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estava em suspenso. Junto ao espigão dos rios Tietê e são José dos Dourados “se vira surgir uma série 
de patrimônios, o mais importante deles era Monte Aprazível” (MONBEIG, 1984, p.347).  Com a decisão 
sobre a região por onde o progresso dos trilhos se seguiria, a área correspondente ao espigão entre o rio 
Turvo e o São José dos Dourados, cujo patrimônio mais importante era Tanabi, se desenvolveu mais, o 
que se pode notar pelo crescimento populacional das cidades e da referida região (LANGENBUCH, 
2004). 

Quanto ao nascimento das cidades do Oeste, podemos apontar que as ferrovias também 
ofereciam especial condição, embora em muitos dos casos a fundação urbana não se vinculasse 
diretamente à presença da estação ferroviária. É que nem todas as cidades tiveram a sua gênese a partir 
dos estratégicos pontos de parada “à beira da linha” como é o caso das cidades formadas a partir da 
construção da ferrovia Noroeste do Brasil, estudadas por Ghirardello (1999), criadas ex-nihilo nos pontos 
estratégicos de parada ao longo da linha. Nas regiões correspondentes às ferrovias Alta Sorocabana, 
Araraquarense e Alta Paulista, foi mais comum o surgimento das cidades abertas enquanto a frente 
pioneira ia se desdobrando. A proximidade das ferrovias e o acesso às estradas propiciavam os 
loteamentos rurais e a chegada dos primeiros sitiantes. A partir daí então estavam asseguradas as bases 
para a fundação de um patrimônio. O nascimento das cidades, neste caso, não se circunscreve 
propriamente ao trajeto das ferrovias, tendo-se fundado numerosas também fora de seu domínio 
imediato, apenas pela ocasião da sua possível proximidade. No entanto, a hegemonia das cidades 
localizadas nas imediações das ferrovias é certa e tal fato não escapava do interesse dos fazendeiros de 
demais empreendedores capitalistas no momento da escolha do local mais apropriado para a fundação 
de um patrimônio, religioso ou leigo, ou simples loteamentos, assim como os promovidos pelas empresas 
colonizadoras. Desse modo, algumas das cidades eram fundadas prevendo o futuro percurso da ferrovia, 
fato muito comum nas cidades da Alta Araraquarense, arriscando um possível percurso e por 
conseqüência o sucesso do empreendimento e do futuro próspero da vila. Outras, porém, tinham, na 
certeza do trajeto dos trilhos, já que muitas das companhias loteadoras e dos business man do setor 
agrícola eram diretamente ligados às Empresas Ferroviárias, o local ideal para a fundação das cidades.  

Destas circunstâncias surgiram alguns casos exemplares, dos quais podemos nos ater como 
forma de compreensão das linhas de força que definem o movimento urbanizador: 

O primeiro exemplo é o das fundações urbanas que se arriscaram na previsão do curso dos 
trilhos e foram renegadas por estes, restringindo assim o seu ritmo de progresso, como aconteceu com 
Getulina, na região de Marília, situada entre o pequeno espigão dos rios Aguapeí e Tibiriçá, quando da 
opção de trajeto dos trilhos seguiu para Marília e Pompéia, fazendo destas cidades os pontos de 
florescimento da região (LANGENBUCH, 2004). Também é este o caso de Monte Aprazível, desprezada 
pelo avanço da Araraquarense, que fez progredir Tanabi, Cosmorama e Votuporanga. Aliás, os 
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patrimônios de Tanabi, Cosmorama, Votuporanga e Fernandópolis, que forma criados “prevendo” o curso 
dos trilhos, “por causa de mudanças de pormenores no exato traçado da via [...] ficarão alguns 
quilômetros afastados das estações que os servirão” (MONBEIG, 1984, p.347). Também vale apontar as 
fundações de patrimônios que não vingaram, foram abortadas logo após o nascimento, pois se 
arriscaram a implantar-se numa região ainda sem a presença de loteamento de sítios, sem contar com a 
proximidade da ferrovia ou de estradas, ou em regiões insalubres, sujeitas a doenças como a malária e a 
leishmaniose. Um caso típico é São Benedito, patrimônio fundado nas proximidades de Olímpia, na 
época no apogeu do café, antes de 1910, e contando com o desenvolvimento do tráfego entre São José 
do Rio Preto e Olímpia. A crise do café eliminou as possibilidades de tráfego e de assentamento de 
trabalhadores, e os surtos de malária eram constantes. “Não passou São Benedito de um infeliz 
precursor. Semelhantes malogros servirão de lição: ninguém mais se arriscou a implantar patrimônios tão 
perto de cursos d’água, nem antes que estivessem assegurada a chegada dos sitiantes” (MONBEIG, 
1984, p.340-341). 

O segundo caso é das cidades cuja certeza da passagem dos trilhos propiciou o projeto do 
núcleo urbano atrelado a um plano de loteamento agrário, cujo arquétipo é Santa Fé do Sul, onde a CAIC 
(Companhia de Agricultura, Imigração e Colonização) subsidiária da EFA (Estrada de Ferro 
Araraquarense), “beneficiando-se dos recursos disponíveis para seus projetos, repasse de informações 
estratégicas e, atuação política de seus diretores associados – todos eles ligados ou oriundos da antiga 
elite cafeeira paulista” (SOUZA, 2005, p.94), estabeleceu não só a posição estratégica para a cidade, 
como também executou o traçado para as áreas rurais e urbana deste loteamento – procedimento típico 
da ultima fase da frente pioneira paulista, em que o mercado do solo passa a ser a base econômica 
principal, em substituição ao café, nas décadas de 1940 e 1950. 

 O último caso, próprio do padrão de urbanização do território do oeste, é aquele cujas certezas 
de progresso com presença da ferrovia naquelas terras suscitou a precipitação imobiliária na fundação de 
mais de um patrimônio, como ocorre em Fernandópolis, na Alta Araraquarense, cidade nascida da fusão 
de dois patrimônios rivais, Pereiras e Brasilândia, separados por dois quilômetros de distância entre suas 
células iniciais, “espaço de uma empresa de loteamento, a ‘Cia. Oeste de Terras, Imóveis e Outros’ 
esforça-se por preencher” (MONBEIG, 1984, p.344). Em Fernandópolis, a situação de dois patrimônios 
(BIZELLI, 1993) no percurso da ferrovia faz com que, ainda hoje, devido ao moderado crescimento 
urbano que a cidade apresenta, seja possível observar as diferenças entre a região correspondente ao 
patrimônio “eleito” para gerar a cidade, que abriga a área central da cidade, e a região do patrimônio da 
Brasilândia, hoje um bairro anexo à urbe.  Em Presidente Prudente, na Alta Sorocabana, também foram 
dois os patrimônios locados nas adjacências da área onde se presumia que a estação seria locada 
(ABREU, 1972). Em Marília, na Alta Paulista, foram três os patrimônios que pretendiam figurar como a 
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vila eleita para a formação da cidade: em 1924 fundava-se o patrimônio de Alto Cafezal, ao sul do traçado 
da futura ferrovia; em 1927, abria-se a Vila Barbosa; e, no mesmo ano, “um rico fazendeiro, Bento de 
Abreu Sampaio Vidal, lançava ao norte, o patrimônio de Marília”, que daria nome a cidade quando a vila 
se elevava a sede de município. Foram criados ainda outros dois patrimônios em 1934 e 1935 
(MONBEIG, 1984, p.345), células que foram juntadas para a formação de um único núcleo urbano. É bom 
dizer que este fato não difere muito das ações posteriores de ampliação das cidades do Oeste paulista, 
cuja criação de loteamentos converteram (e convertem ainda) sítios, chácaras e fazendas próximas em 
bairros de forma a ampliar as zonas de especulação fundiária urbana. 

Podemos dizer, portanto, que, de um modo geral, devido à importância da presença das linhas 
ferroviárias para o desenvolvimento urbano, na história das cidades franja pioneira, as ferrovias 
desempenham o papel de genitor do traçado urbano ou de propulsor do desenvolvimento das mesmas, 
elevando-as da posição de vilas a cidades. Quando da chegada da ferrovia nas cidades existentes, a 
maioria delas originada de um patrimônio religioso através da doação de uma porção de terra à Igreja, o 
eixo ferroviário juntamente com o edifício da estação passa a dividir com a Matriz a importância 
edificatória na vida civil e a ser responsável pela articulação do parcelamento do solo. A ferrovia, nestes 
casos, assim como ocorre em São José do Rio Preto e Bauru, por exemplo, é elemento articulador 
primitivo da cidade, pois embora as cidades sejam originadas/geradas a partir do Patrimônio religioso, é a 
presença dos trilhos que faz com que a cidade tome realmente forma, deixando de ser um tímido 
povoado para ser centro de vida urbana. Já em cidades como as da zona Noroeste, a presença da 
ferrovia é a genitora da vida urbana, pois é a chegada dos trilhos que marca o nascimento do novo núcleo 
urbano, o traçado urbano, nestes casos, parte da esplanada onde se localiza o edifício da estação, 
geralmente próxima aos cursos d’água, e avança a partir dela ganhando as partes mais altas do terreno 
(GHIRARDELLO, 1999). As cidades de Araçatuba, Birigui, Lins, criadas a partir da construção da 
Companhia de Estradas de Ferro Noroeste do Brasil (C.E.F.N.O. B.) são exemplos deste tipo. 

Destas considerações podemos ponderar uma visão geral, sem perder a complexidade dos fatos 
que compõem o panorama e, ao apreciá-las em conjunto na síntese do movimento de urbanização é 
possível examinarmos o processo de forma a entender que nele existe uma certa hierarquia entre as 
cidades e o território. De tal modo, nos é permitido assinalar alguns aspectos de síntese para o 
desenvolvimento urbano desta porção territorial. Apresentamos então estes aspectos que fazem com que 
as cidades de estratégica posição no desbravamento pioneiro configurem-se em capitais regionais, 
sobressaindo-se no estado de interdependência instaurado pelo sistema e tendo as menores cidades 
como suas subordinadas ou influenciadas por seus moldes de urbanização mais acabados, assim como 
contemplam as cidades capitais de maior importância, das quais São Paulo é o melhor exemplo. São as 
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maiores e mais promissoras cidades do território do oeste as que se seguem dos seguintes predicativos: 
bocas de sertão, pontas de trilhos e/ou nós de comunicação.  

É bom lembrar, primeiramente, que o próprio Pierre Monbeig, de quem emprestamos tais 
termos, aponta que todas as cidades da franja pioneira foram “bocas de sertão, terminus ou ponta de 

trilho, cada uma a seu tempo” (SALGUEIRO, 2006, p.98). O que fez das cidades capitais regionais ou de 
maior importância no território foi o espaço te tempo em que estas permaneceram nestas posições, e é 
neste sentido que utilizaremos tais terminologias. As cidades denominadas bocas de sertão são então 
aquelas que funcionaram como ponto estratégico para a penetração dos territórios pioneiros e, por este 
motivo, estão na orla em que começa o movimento de povoamento, portanto uma posição privilegiada por 
acolher o grande contingente populacional a se dispersar posteriormente pelas frentes que dali se abrem, 
durante um primeiro momento de expansão.  

Freqüentemente, no histórico do processo de conquista do Oeste paulista, esta posição 
rapidamente se somaria a outra, a de ponta dos trilhos, pois, sendo boca de sertão a cidade já influencia 
uma vasta região, está aparelhada receber os trilhos (quando sua fundação inclusive não prevê a 
chegada dos mesmos), passando, à cidade seguinte a função anteriormente ocupada. O papel decisivo 
destas funções se dava quando do prolongamento de tempo em que permaneciam na mesma função. 
Assim, desta posição se beneficiam cidades como Bauru, por muito tempo boca do sertão, São José do 
Rio Preto, ponta dos trilhos por vinte e um anos e, graças a esta posição, mesmo com a ponta dos trilhos 
em Mirassol, de 1933 a 1941, a vinte quilômetros dali, conseguia capitanear seus benefícios. Outras 
cidades também demonstraram maior desenvolvimento atrelado às condições de ponta de trilhos por um 
prolongado período, tais como Votuporanga, Marília, e Adamantina, que figurou na posição de 1950 a 
1959.  

Araçatuba foi boca de sertão para os desbravadores dos planaltos Tietê-Aquapeí, pois, embora 
os trilhos da ferrovia Noroeste continuassem até o Mato Grosso, a região avante este núcleo de 
povoamento encontrava-se ainda por desbravar. Durante determinado período, de 1912, ano de fundação 
e da inauguração da sua estação, até 1920, quando apareceram os caminhões para acelerar a abertura 
das fazendas da Noroeste e quando o governo federal decidiu levar a diante os trabalhos da Variante 
rumo a Andradina, onde a estação foi aberta apenas no ano de 1937, a cidade permaneceu como boca 
de sertão, e o seu crescimento não foi nada expressivo. É que fora muito apressada a construção da 
linha e ainda restavam muitas terras a povoar entre Araçatuba e Bauru (MONBEIG, 1984, p.349). 
Entretanto, devido à posição de boca de sertão por tanto tempo a cidade também associou-se à 
expansão do povoamento numa região ainda desprovida de ferrovia. Valeu-se dessas circunstâncias 
Araçatuba para ser capital regional. 
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As cidades nós de comunicação também têm nesta posição a razão de um maior crescimento 
que as colocam o valor de capitais regionais. Foram elas bifurcações importantes entre as ferrovias, ou 
destas com as principais estradas e assim se confirmaram quando da instalação das rodovias, as quais 
obedecem a pré-configuração colocada pelos trajetos ferroviários, assim como veremos adiante. Bauru 
não foi apenas bifurcação, mas também cruzamento de dois eixos ferroviários, o da ferrovia Noroeste e o 
ferrovia Paulista, além de ser baldeação dos passageiros de São Paulo destinados as estas duas 
ferrovias e de receber uma estação da linha Sorocabana. Bauru também foi responsável por destronar 
duas cidades com tais funções de destaque e que não assumiram a categoria de centros de importância 
regional: Agudos e Piratininga. A primeira, cruzamento ferroviário de duas ferrovias (Sorocabana e 
Paulista) e a segunda ponta dos trilhos da Paulista por 19 anos (GIESBRECHT, 2006).  

São José do Rio Preto também se favoreceu da posição de nó de comunicação, pois era ponto 
inicial das bifurcações para as estradas nos espigões do entre o rio Tietê e São José dos Dourados e 
entre este último e o Rio Turvo, hoje rodovias, uma em direção a Votuporanga e outra em direção a 
Pereira Barreto e Ilha Solteira. A bifurcação de espigões acontecia de fato em Mirassol, a vinte 
quilômetros de Rio Preto, mas a cidade conseguiu captanear esta função por ser a ponta dos trilhos 
durante tanto tempo.  

Presidente Prudente tem no nó de comunicação entre a ferrovia Sorocabana e estrada rumo ao 
Paraná a sua razão de capital regional (ver Fig.06). É que Presidente Prudente não possuiu a especial 
condição de ponta dos trilhos, ficando como terminus da Alta Sorocabana apenas por alguns meses 
(MONBEIG, 1984, p.351). Entretanto, devido ao fato de ter sido aberta por um dos mais importantes 
vendedores de terras e dispor de uma grande faixa de terras cultivadas em direção ao norte e ao sul do 
núcleo urbano, que levou a cidade a ser o “centro comercial de uma zona lateral mais extensa” (ibidem). 
Assim, Presidente Prudente não lançou o movimento pioneiro para oeste, acompanhando o trajeto da 
ferrovia, mas “no rumo do norte, em direção ao rio do Peixe” e para o sul, em direção ao rio 
Paranapanema. “Foi lateralmente que ela pôde exercer sua função de boca de sertão” (ibidem), assim 
como comprova a importante estrada que liga o município ao percurso pioneiro nestas direções (fig.06). 
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Os trilhos são criadores de paisagem, nos lembra Monbeig (1984) e, somados as estradas que 
os alimentam, definem as regiões, pois o autor também nos lembra que mais adequada é a definição 
regional popular, que distingue as regiões através dos nomes das ferrovias que as organizam. E, como 
nos aponta Salgueiro (2006, p.96), Monbeig vê a “paisagem como espelho de uma civilização”. Esta 
maneira de ver a paisagem nos leva a um ponto que gostaríamos de resgatar: a indissolúvel relação 
entre o território e a cidade. É na cidade que se dão as representações de uma sociedade. É no espaço 
urbano que se territorializam a história e a geografia. E a história/geografia das capitais regionais da 
franja pioneira (e das suas demais urbes também) nos confirma esta tese.  

A leitura que nos leva Monbeig a efetuar sobre estas cidades aponta para uma combinação de 
escalas: a rural e a urbana, a cidade e a circulação (ou o nó e as redes de comunicação). “Tempos locais” 

Fig.06: Caminhos e estradas importantes em Presidente Prudente 1917-1940 
Fonte: ABREU, 1972, p.158a 
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e tempos globais (os “tempos do comércio internacional”) se articulam, como bem analisa Roncayolo 
(2006, p.121), fazendo da frente pioneira que coloniza as terras do Oeste paulista constituam um sistema, 
sustentado ao mesmo tempo por “suas próprias características, de origem endógena (conquista do solo, 
povoamento e deslocamento da populações, atração exercida pelos lucros obtidos da fertilidade de novas 
terras), e pelos mercados, de dimensão mundial, fator exógeno” (ibidem).  

A questão da mobilidade, central para o desenvolvimento do “sistema”, é central para a 
associação constante do fenômeno rural ao urbano, o que nos leva ainda a considerar ainda a análise de 
Lepetit (2001b) examinando as disposições do sansimonista Jean Reynaud sobre os princípios que 
regulamentam a posição das cidades capitais francesas, uma vez que a conjuntura da França do início do 
século XIX, a qual se refere Reynaud na Encyclopédie Nouvelle de 1841 se assemelha muito ao contexto 
do território do Oeste paulista no momento da expansão da frente pioneira, o de uma economia agrária. 
Segundo Lepetit (2001b, p.45), para Reynaud, “ao espaço econômico não interessam as distâncias 
naturais, sua configuração é inteiramente funcional”, enfatizando a nova ordem colocada pela facilidade 
dos meios de transporte. Sendo assim, “as possibilidades de deslocamento tornam-se o principal motor 
da organização” territorial das cidades, o que serve bem para explicar as cidades da franja pioneira se 
estenderem sobre os platôs paulistas seguindo estágios desiguais de crescimento: umas progridem e 
outras estagnam, enquanto as capitais regionais se fortalecem. Monbeig (1984, p.341-342) nos ressalta 
que as condições naturais dos sítios não indicavam posições vantajosas para o estabelecimento de uma 
ou outra cidade, destacando a uniformidade do planalto e da inexistência de intervenções humanas, não 
havia como valer-se de “uma garganta entre montanhas, de uma ilha que ajuda a transpor um rio ou do 
cruzamento entre estradas”. Assim, é da racionalização econômica do território é que descendem as 
explicações para a configuração do sistema urbano do Oeste paulista. É esta lógica de dominação da 
natureza (liberação e divisão da terra, conquista de novas áreas, avanço das redes de mobilidade, 
criação de cidades, e implantação de um “vida urbana”), embora aqui esta não seja concebida como um 
“plano”, que fez com que o sistema gerasse um movimento de auto-organização que estruturou o 
território produtivo de forma a urbanizá-lo hierarquicamente, uma vez que as infra-estruturas territoriais 
constituíram uma soma de vantagens que dificilmente poderia ser enfraquecida. 
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1.7. Maneiras de parcelar a terra rural e urbana. Oeste paulista e Oeste 

norte-americano: uma análise comparativa sobre a construção do 

território 

 

 
 
 

O presente tópico expõe os processos de demarcação e divisão do território ainda inexplorado 
como fator precedente para a “conquista da fronteira” e avanço da frente pioneira. Retoma a clara 
associação entre o método de divisão territorial e a indústria de transporte ferroviário de modo a 
identificar as conseqüências da maneira de parcelar a terra rural nos desenhos do território e das cidades 
do Oeste. 

 
Fig.07: Grelha de parcelamento norte-americana. 
Fonte: GANDELSONAS, 1999, p.21. 
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Como método de entendimento das motivações e procedimentos de construção do território do 
Oeste paulista, propomos analisá-lo frente ao processo de construção do território do Oeste norte-
americano. Sendo assim, uma pergunta merece ser respondida de pronto. Por que os Estados Unidos? 
Quais razões levam-nos crer que estudar a América pode auxiliar substancialmente o entendimento do 
processo de construção do território do Oeste paulista e a constituição de sua rede de cidades? Em 
princípio, porque o exame precedente do processo ocorrido no estado de São Paulo e, mais 
especificamente, na região de estudo por nós especificada, apresenta um modelo de desenho cujo 
imperativo econômico é o fundamental parâmetro e o critério base – o que já justificaria utilizar os 
Estados Unidos como o exemplo máximo, por apresentar a tendência mais avançada de desenvolvimento 
do capital, a estratégia deste modelo, ou, ainda melhor, o seu plano.  Para além disso, são três as 
afirmações de diferentes autores que nos dão conta de que as associações entre os dois casos trazem 
consistência ao entendimento dos processos de formação e transformação no qual o nosso objeto está 
inserido e justificam a relevância da análise comparativa. 

A primeira afirmação é uma indicativa de pesquisa colocada por Sergio Buarque de Holanda 
(1973, p.68, grifo nosso), ao dizer que “a expansão dos pioneers paulistas não tinha suas raízes do 
outro lado do oceano”. A denominação “pioneers paulistas”, em alusão à denominação dada aos 
responsáveis pela expansão da fronteira do Oeste americano, aponta para a relevância do exame, bem 
como ressalta a carga de autonomia em relação à metrópole e ao governo local com que se deu o início 
do processo de conquista da fronteira no estado, especialmente pela ação das bandeiras paulistas. O 
estudo do caso americano encontra afinidades também no tocante ao desprendimento de ideologias e 
tradições, no qual modelo de urbanização dos pioneers adotado pela frente pioneira paulista (em que o 
plano se restringe a meras diretrizes de parcelamento do solo) aponta também convergências.  

A segunda aponta para a estrutura do processo. Recorremos à pesquisa de Manfredo Tafuri e 
Francesco Dal Co (1986) sobre o nascimento do urbanismo nos Estados Unidos quando da afirmação de 
que o processo pelo qual se dá a instalação da indústria ferroviária desenha um modelo de urbanização, 
destinado a ser reproduzido sem variação, que propicia, intorno a cada estação, um acelerado esquema 
de valorização das terras de modo a assegurar excepcionais dividendos que envolvem o assentamento 
do “inteiro sistema”, e se estende em escala regional (TAFURI; DAL CO, 1986, p.16).   

A terceira justifica a ampliação da escala de observação do objeto, ao destacarmos a declaração 
do geógrafo francês Pierre Monbeig (1984, p.105) que aponta que todo o processo de ocupação do oeste 
paulista “foi, desde o seu início, um episódio da expansão da civilização capitalista”, que longe de ser um 
“fenômeno local” atuava em diversas partes do globo solidariamente, fosse no restante da América, África 
ou Austrália. Completando que o movimento de conquista da fronteira do oeste não pode ser reduzido a 
um fenômeno local. Contentar-se em estudá-lo “com base em circunstâncias estritamente brasileiras, 



 

 

73

seria restringir abusivamente os quadros e não enxergar mais nada que não seus aspectos estreitos” 
(ibidem).  

Apoiados nestas chaves de leitura utilizamos a similaridade dos processos de urbanização do 
território no oeste dos Estados Unidos e de São Paulo para um exercício de “história comparada”, 
recolhendo informações e organizando-as de modo a confrontar os fatos históricos por analogia ou 
diferença objetivando verificar se “traços comuns e diferenças podem ser interpretados como soluções 
diversas aos mesmos problemas” tendo como base a idéia de que 
 

[...] freqüentemente, parecem existir nos fatos algumas constantes, algumas coerências e 
episódios contingentes que retornam também em lugares e tempos distantes; portanto, querendo 
estudar um acontecimento singular, não é possível ficar indiferente a uma espécie de 
generalidade, ao repetir-se de histórias símiles, ou ao menos à possibilidade de verificar uma 
rede de semelhanças e de contradições, que se entrecruzam.(CALABI, 2003)   

 
Acreditamos que, ao recorrer às congêneres na América do outro hemisfério, se descortinam 

novos horizontes de interpretação, que inserem o fato em um rico panorama de novos elementos.  Mais 
que apontar uma rede de fatos que se entrelaçam, o recurso à analogia permite verificar como se constrói 
a cidade no território, em uma história não evolutiva, verificando que “desenho urbano e organização do 
regime produtivo não são facilmente desconexos” (CALABI, 2003). 

Embasado por este procedimento, a leitura do território do Oeste americano e paulista transcorre 
sobre três pontos de análise: as maneiras de parcelar a terra rural; o papel das vias de comunicação – 
ferrovias – na constituição da rede de cidades; e a forma da cidade do Oeste. Partindo destes focos 
analíticos, chegamos a um quadro cuja síntese apresentamos da seguinte forma: a cidade do Oeste tem 
por base formal a quadrícula sem variação destinada a converter o solo rural em mercadoria de troca, 
conjugando especulação fundiária e banalidade do desenho urbano, que, por sua vez, descende de um 
vasto processo econômico de exploração do inteiro território em que a divisão do solo rural e urbano 
segue o mesmo princípio, e as redes de mobilidade tem função estrutural. 
 
 

1.7.1. Maneiras de parcelar a terra rural 
 

Os processos de demarcação e divisão do território ainda inexplorado são fator precedente para 
a “conquista da fronteira” e o avanço da frente pioneira. A maneira de parcelar a terra rural traz fortes 
conseqüências ao desenho do território e das cidades do Oeste americano e paulista. Nos parece 
interessante, portanto, descrever a lógica que domina os procedimentos de divisão territorial nos dois 
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países, cujos marcos introdutórios são, respectivamente, a promulgação da Land Ordinance em 1785, 
para os Estados Unidos, e da Lei de Terras em 1850, para o Brasil, ambas concebidas como ferramenta 
de racionalização do território, base para a comercialização e a exploração do solo e para o conseqüente 
ingresso dessas áreas na produção capitalista, graças ao incremento das infra-estruturas de transportes. 

Se nos Estados Unidos a Land Ordinance, de 1785, estabelece uma divisão territorial baseada 
em um ordenamento fixado em lei que institui uma modulação capaz de efetuar divisões de Estados, 
terrenos agrícolas, cidades e até mesmo lotes urbanos (BENÉVOLO, 1994) para o nosso objeto de 
estudo, a semelhança nos procedimentos parece ter se dado mais em razão da simplificada maneira de 
se retalhar o solo rural que norteou o parcelamento urbano das novas cidades. A partir do conhecimento 
do sítio geográfico, o profissional agrimensor, que assumia a função de arruador, ordenava o traçado 
urbano usando como base um dos limites retilíneos da propriedade rural. A grelha de parcelamento que 
divide o solo norte-americano encontra semelhanças aqui no desenho rigoroso e regular clamado antes 
mesmo que na paisagem urbana, na divisão de propriedades rurais, pois a terra rural, após a Lei de 
Terras de 1850, demandará demarcação por seus proprietários afim de legalização e registro 
(GHIRARDELLO, 1999). 

Interessa-nos demonstrar que as motivações para a regulamentação dos procedimentos de 
demarcação territorial são, para ambos os casos, em que pesem as diferenças de escala e refinamento 
técnico, essencialmente as mesmas. Não à toa, afinal, a denominação dos atores do processo por 
Holanda (1989) e Monbeig (1984) remeterem ao caso americano: pioneers (pioneiros). 

A Land Ordinance, Lei do Solo americana, concebida nos Estatutos da Confederação para 
resolver a questão dos territórios do Oeste ainda por desenvolver, foi promulgada em 1785. Tal lei exigia 
que o território que a ser vendido fosse dividido em termos municipais quadrados de 6 milhas 
(aproximadamente 10 km) de lado. Cada município deveria ser subdividido em 36 partes quadradas de 1 
milha de lado. Era, portanto, uma política territorial de âmbito nacional, conjugando o desejo do governo 
de reunir fundos públicos da venda de terras à fome de terra dos fazendeiros sedentos por estabelecer 
suas propriedades no território pioneiro.  

Este sistema de parcelamento, dada a intensa velocidade com que se processava a expansão 
para o ocidente, foi rapidamente adotado, generalizando o uso das retículas de conveniência que 
delimitavam o solo rústico (MORRIS, 1984, p.404-405). Os desdobramentos desta lógica de retalhamento 
territorial se transferem com espantoso grau de precisão, mesmo que casualmente, para o desenho da 
paisagem do Oeste americano quando se atenta para fato de que, conforme apontado por Morris (1984, 
p.405), os limites de cada porção retalhada acabaram por converter-se nos alinhamentos naturais das 
estradas rurais, e as aldeias e pequenos povoados se estabeleciam em seus pontos de cruzamento ou 
eram traçadas e geridas pelos especuladores da propriedade.  
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No caso brasileiro, até a Lei de Terras de 1850, a demarcação das terras rurais no Brasil foi uma 
prática quase inexistente. As posses rurais, até a presente data, só poderiam ser obtidas através de 
sesmarias e, o mais importante, não estavam totalmente livres para serem comercializadas. Mesmo com 
o sucesso da economia açucareira no estado de São Paulo, apenas aos denominados homens bons pela 
corte lusitana é que eram permitidas aquisições de terra (LIMA, 1990). É, portanto, a partir desta data que 
a aquisição capitalista da terra toma corpo em nosso país, através da compra e venda de terras 
regulamentadas pela lei de 1850.  

A Lei obrigava a demarcação e o registro com a descrição de limites detalhada das glebas e as 
terras passaram a ser ocupadas com maior precisão geométrica. Tal geometrização encontra razões na 
rapidez e facilidade deste método de parcelamento para o mercado de solos já instaurado, assim como 
para a rápida demarcação e registro das terras devolutas já ocupadas ou em pleno processo de 
ocupação, pois é importante atentar para o fato de que, no espaço de tempo entre a suspensão de 
concessão de sesmarias, do início do século XIX até a criação da Lei de 1850, as ocupações ilegais 
cresceram de forma exponencial, particularmente em São Paulo, em função da crise econômica das 
Minas Gerais e pela possibilidade de reserva de terras para o plantio do café, produto com demanda 
internacional cada vez maior (GHIRARDELLO, 2004, p.1). Embora tivesse sido criada, em parte, para 
frear a ocupação de terras devolutas por posseiros, a Lei de Terras acabou incentivando-a, na medida em 
que o prazo dado para o registro de terras ocupadas anteriormente à lei por posse ou concessão 

É importante salientar, desde já, que este 
sistema de colonização tendo as retículas como 
elementos reguladores dos limites de propriedade 
só fez reforçar a já manifestada preferência 
americana pelos traçados urbanos ortogonais. A 
modulação quase sempre é transposta para o 
desenho das cidades utilizando os sub-múltiplos da 
grelha de 1 milha para a dimensão das quadras e a 
orientação do traçado urbano também segue o 
padrão continental, com orientação seguindo os 
pontos cardeais.  

A cidade, neste sentido, pode ser 
entendida através de uma aproximação por zoom 
superior na grelha continental que, em seu detalhe, 
revela a mesma estrutura formal.  

Fig.08. As primeiras sete fileiras de municípios 
demarcadas após a Land Ordinance em 1786 a 
oeste do rio Ohio. 
Fonte: MORRIS, 1984, p. 404. 
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governamental (sesmarias) até a proibição de ocupação de terras devolutas posteriormente a ela, a não 
ser por compra direta do Estado, ofereceu um espaço de tempo para a ocupação ilegal destas terras. 
Desse modo, as posses em terras devolutas continuaram, mesmo que para deixá-las de reserva para uso 
futuro, pois a distância dos portos e a inexistência de vias, ainda não permitia a exploração da terra para 
o cultivo de exportação (GHIRARDELLO, 1999, p.54). 

Uma verdadeira corrida para a compra de terras baratas, nas terras ainda virgens de posse de 
antigos posseiros ou ainda passíveis de aquisição gratuita pela apropriação de terras devolutas, foi então 
iniciada pelos “pioneiros” para garantir os lucros futuros de quando estas terras pudessem ser cultivadas 
ou revendidas em parcelas menores e mais valorizadas. São estas as bases para o início da chamada 
frente pioneira. A promoção das ferrovias para garantir o acesso às novas zonas produtoras, o avanço da 
cultura cafeeira, e a criação de uma rede de cidades terciárias em apoio a esta economia caracterizam a 
nossa versão para o fenômeno mundial de incorporação do território ao capitalismo (MONBEIG, 1984).  

Neste cenário, a necessidade de precisão e o desenho rigoroso e regular para a liberação 
mercantil das glebas rurais, solicitados por tais circunstâncias e legitimados pela Lei de 1850, afirmaram a 
atuação de um novo protagonista no desenho do território: o agrimensor, profissional especializado na 
mensuração e marcação de terras. Se, antes da lei, estes profissionais tinham alguma atuação, a partir 
de então se tornarão imprescindíveis, pois, do seu trabalho de demarcação das terras dos planaltos 
ocidentais paulistas dependia a ordenação dos inúmeros contratos de compra e dos registros provisórios 
de posse, fazendo com que as terras rurais, de limites e referências imprecisos, inexistentes ou mutáveis, 
passassem a ter contornos mais precisos, aproximando-se de formas geométricas, a fim de facilitar sua 
transmissão por venda ou herança (GHIRARDELLO, 2004, p.4). O próprio governo, a fim de determinar e 
vender suas áreas devolutas irá exigir, com notável rapidez, o aperfeiçoamento deste profissional, 
dispondo das regulamentações e exigências de conhecimentos para a aplicação da referida prática no 
Decreto Imperial nº 3.198, de 16 de dezembro de 1863, assim como aponta Rios Filho (1942, apud 
GHIRARDELLO, 2004, p.4). Em pouco mais de um ano após a adoção do Sistema Métrico Francês pelo 
Brasil, o governo imperial já exigia do profissional agrimensor o conhecimento do novo sistema de 
medidas, cabendo ao agrimensor transferir a tridimensionalidade do terreno às duas dimensões do papel, 
através do emprego da geometria descritiva.   

Fica claro, por tais medidas, a disposição por definir meios para racionalizar o inteiro território 
nacional de forma a ocupá-lo rentavelmente, fazendo a lógica especulativa dominante forjar-se em 
interesse governamental. Como modelo, nada mais natural que se espelhar no sucesso do procedimento 
na colônia também a pouco liberta e de dimensões igualmente continentais, os Estados Unidos. Assim 
como no modelo americano, a regulamentação e o retalhamento das propriedades rurais efetivados pela 
Lei de Terras brasileira seguia um principio racional que permitisse o rápido e total aproveitamento e 
assegurasse o seu valor de troca. Ghirardello (2004, p.3) adverte, ainda, que alguns juristas apontam que 
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o parágrafo 1º, artigo 14º da Lei nº601, de 18.9.1850, ou seja, a chamada “Lei de Terras”, foi claramente 
inspirado na Land Ordinance, Lei do Solo americana de 1785, elaborada por Thomas Jefferson com o 
objetivo de “colonizar” o oeste americano, assim como demonstra sua transcrição:  

 
A medição e divisão serão feitas, quando o permitirem as circunstâncias locais, por linhas que 
corram de norte a sul, conforme o verdadeiro meridiano, e por outras que a cortem em ângulo 
reto, de maneira que formem lotes ou quadrados de 500 braças por lado, demarcados 
convenientemente. (GHIRARDELLO, 2004, p.3) 

 
Entretanto, no Brasil, apesar da disposição em lei, o uso destes procedimentos foi pouco 

efetivado, pois este processo, na maioria das vezes aconteceu por privados e não pelo Estado. Assim, o 
modelo de divisão de glebas seguido pelos agrimensores manteve as diretrizes do antigo procedimento: o 
sistema de águas vertentes. A forma de delimitar a propriedade utilizando os limites naturais persistiu, 
porém conjugada a certo rigor geométrico, dando preferência à opção de um vale, de onde partiam os 
limites regulares da propriedade, o que garantia maior valorização da área, pois haveria dois espigões 
para o futuro plantio do café que pedia terras altas. Tais condições eram fundamentais para conseguir-se 
bom preço pelos lotes.  

Foi este o princípio seguido pelos fazendeiros da região pioneira e também pelas companhias de 
parcelamento rural ou empresas loteadoras24. Do inicio de século XX até os anos 1940, companhias de 
loteamento rural e os grandes fazendeiros retalharão imensas glebas rurais a fim de transformá-las em 
pequenas fazendas, sítios e chácaras. Pierre Monbeig (1984, p.215-241) nos mostra vários desses 
loteamentos rurais observando as semelhanças no método de divisão.  

 
Tanto a gleba quanto o grande município das regiões pioneiras têm a forma de um amplo 
retângulo, cujos lados correspondem, o mais freqüentemente possível, a elementos da 
topografia fáceis de balizar e de posição indiscutível. Os lados alongados são, geralmente, ou 
linhas de separação das águas entre duas grandes bacias hidrográficas, ou cursos d’água. 
Espigões e rios dos planaltos ocidentais [...] são os limites principais [...] Para dividir uma gleba, 
basta lançar um dos lados sobre outro espigão secundário. [...] Esse traçado permite atender as 
necessidades de todos os fazendeiros, ou seja, ter acesso à água e aos altos espigões. 
(MONBEIG, 1984, p.215) 

 
 

                                                 
24 Foram inúmeras as companhias loteadoras ou empresas de colonização que atuaram no Oeste paulista, assim como 
descrito em tópico anterior, dentre as quais podemos destacar: a  The San Paulo Land, Lumber & Colonisation Co   e  
a Brazilian Plantation Company, ambas atuavam na região da Noroeste; a CAIC (Companhia de Agricultura, Imigração 
e Colonização), que atuava na região da Alta Araraquarense; e a Companhia dos Fazendeiros de São Paulo, que 
atuava na região da Alta Sorocabana. 
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As figuras 09, 10, 11 e 12 exemplificam bem a lógica e o procedimento de divisão territorial, que 
obedecem o mesmo método, o de águas vertentes, Tanto os limites dos municípios (fig.12), quanto dos 
lotes rurais (fig. 09, 10 e 11) são determinados pelos cursos d’água e espigões que determinam o referido 
formato de retângulo alongado. 
 
 
 

 
 

Fig.09. Loteamento japonês em 
Bastos (São Paulo) 
Fonte: MONBEIG, 1984, p.231. 
 
Legenda:  
1. zona desflorestada 
2. zona coberta pela floresta em 
1936 
3. estrada 
4. casa 
5. limite do lote 
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Fig.10. Loteamento da Companhia 
de Terras Norte do Paraná.  
Fonte: MONBEIG, 1984, p.234. 
 
Hierarquia ditada pelos caminhos 
(linha de traço duplo) e pelos cursos 
d’água (linha mais grossa) na 
divisão dos lotes. 
 

Fig.11. O traçado dos lotes da 
Fazenda Tietê, município de 
Pereira Barreto (São Paulo) 
Fonte: MONBEIG, 1984, p.220. 
 
“Cada lote alonga-se do espigão 
ao córrego, sendo atravessado 
pela estrada, que contorna o 
pequena vale, onde está a célula 
do povoamento rural.” 
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A semelhança entre o processo de divisão dos municípios, e das glebas rurais transformadas em 
sítios e chácaras, tendo como elementos estruturais de desenho os espigões e cursos d’água e as 
estradas ou caminhos apontado pelo autor permite apreender que, no caso da terra circundante à 
ferrovia, também se seguia o mesmo princípio.  Podemos entender um procedimento similar em maior 
escala, assim como acontecia com os municípios (Fig.12), ao considerar que, assim como as estradas e 
as células do povoamento indicavam a maneira de retalhar a fazenda e transformá-la em sítios ou 
chácaras, a ferrovia e os núcleos urbanos, respectivamente, representavam os índices de valoração das 
terras e elementos norteadores para a divisão do território regional. 

 
 

 
 
 
 
Verificaremos que este princípio pode ser aplicado também para entender como se dava a 

determinação da área de um núcleo urbano, já que esta, ao ser delimitada pelo agrimensor, partia 
sempre de um dos limites retilíneos da propriedade rural da qual descendia e  deveria contar com acesso 
a um curso d’água. Os métodos utilizados nas divisões fundiárias serão são transmitidos aos 
arruamentos dos novos povoados.  Afinal, a área de um núcleo urbano nada mais era que a fração de 

Fig.12. A fragmentação progressiva do município de Presidente Prudente no espigão da Alta Sorocabana. 
Fonte: ABREU, 1972, p.174a. 
 



 

 

81

uma propriedade rural maior, tanto no caso da doação de um fazendeiro para a constituição de 
Patrimônio Religioso, (GHIRARDELLO, 1999, p.111-114), como na constituição de um Patrimônio Leigo, 
e, até no caso das cidades fundadas a partir de loteamentos rurais podemos aplicar tal princípio. 

Assim como o espaço do sítio ou fazenda, o do povoado deveria permitir usufruto, ter acesso à 
água e possuir um caminho de chegada transitável. “Garantidas estas condições mínimas o Patrimônio 
podia ser arruado”. O agrimensor acumulava a função de arruador e, “submetendo-se ao Código de 
Posturas da Câmara tributária, que trazia necessariamente referência à direitura das ruas [...], 
esquadrejava o traçado urbano tomando por base um dos limites rurais retilíneos, preferivelmente aquele 
que acompanhasse os pontos cardeais” (GHIRARDELLO, 1999, p.140). 

A determinação das quadras se dava após a demarcação das ruas e suas medidas tem 
impressionante consenso de valores na esmagadora maioria das cidades espalhadas por todo o território 
pioneiro: 88 x 88m ou 80 x 80m, que são subdivididas em 8 datas seguindo o mesmo modelo de divisão 
em lotes com medidas de 22 x 44m ou de  20 x 40m.  Tais dimensões provinham das antigas medidas 
transpostas para o sistema métrico, ou seja, uma quadra perfazia 40 braças x 40 braças, e os lotes 10 x 
20 braças. Como reforçador, vale lembrar ainda que as dimensões das quadras, 88m x 88m, já 
convertidas para o sistema métrico, somadas às costumeiras larguras das ruas utilizadas, 13,20m ao 
redor de toda a quadra, perfaziam 101,20m x 101,20m. A área dessas quadras, já somadas com as 
distâncias de eixo a eixo das ruas, se aproximavam de um hectare, medida rural essencialmente usada 
pelo agrimensor na divisão do solo rural (GHIRARDELLO, 1999, p.143).  

A forma de distribuição da terra urbana no Oeste paulista segue portanto um modelo padrão, 
cuja feição típica será repetida em um sem número de cidades, com a simplória planta em tabuleiro de 
xadrez implantada sobre suaves declives, partindo normalmente de um curso d’água em direção a terras 
um pouco mais altas onde domina a Capela (futura igreja matriz) e seu largo. O rigor geométrico e atento 
à orientação ganha mais força ainda quando a ação de parcelamento urbano se apóia na rede ferroviária, 
concentrando os esforços do traçado urbano na forma e no tamanho do seu módulo: o lote para venda, o 
retângulo de dimensões padrões de 22m de frente para a via de acesso por 44m de profundidade na 
quadra. 

O fato é que, embora os procedimentos de divisão da terra rural fossem distintos, tanto a cidade 
do Oeste paulista quanto a cidade do Oeste americano tiveram a grelha como estrutura básica do 
traçado. Os códigos de posturas do estado de São Paulo ainda indicavam que o traçado das cidades do 
Oeste paulista deviria seguir preferencialmente a orientação dos pontos cardeais, o que evidencia tal 
semelhança. Os módulos básicos para a construção do traçado – tanto as oito datas de 22m x 44m que 
formavam a quadra padrão das cidades do Oeste paulista como os submúltiplos da grelha continental 
que originavam a quadrícula padrão do Oeste americano – constituíram um modelo urbano de sucesso: o 
plano da cidade, que se limitava ao simples parcelamento e diretrizes de ocupação, permitia um 
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excepcional rendimento na comercialização das terras e  facilitava a sua expansão sem limites.  Este 
modelo encontrou apoio ainda no avanço das vias de comunicação, que conduziam a valoração das 
terras ao redor das linhas e potencializavam a sua possibilidade de conversão em núcleo urbano, 
necessitando, portanto, de um método de parcelamento eficaz à velocidade e à natureza econômica do 
processo. 
 

1.7.2. Vias de comunicação: ferrovias e cidades do Oeste 
 

Enquanto nos Estados Unidos a implantação da rede ferroviária, elemento propulsor para a 
conquista da fronteira e exploração das zonas novas situadas ao oeste, se dá em um contexto de 
desenvolvimento industrial e urbano, designado por Francesco Dal Co de Urban-Industrial America 
(CIUCCI; DAL CO; MANIERI-ELIA; TAFURI, 1975), no Brasil, e especificamente em São Paulo, a 
construção da rede ferroviária se implanta sobre as bases de uma economia agrária, representada pelo 
cultivo de um único principal produto – o café – o que demonstra, além de outras coisas, a fragilidade 
econômica do sistema, que se situa a mercê das flutuações do mercado internacional, e o pequeno papel 
representado pela  cidade, que funcionava como entreposto da infra-estrutura e ponto de abastecimento 
e comércio local.  

Torna-se necessário, portanto, atentar para esta diferença considerável entre as bases dos dois 
processos, que embora grosso modo se demonstrem muito semelhantes, trazem consigo importantes 
conseqüências nos procedimentos e práticas. Se no território americano o processo era acompanhado de 
uma crescente urbanização, apoiada na industrialização, com a conformação, desde este momento, de 
grandes e médias cidades, no estado de São Paulo a ordem agrária que baseava a urbanização 
possibilitava apenas a formação de uma série de pequenos núcleos urbanos de função comercial 
destinados principalmente a servir à população rural e de drenar a produção regional, pela posição que 
ocupava de nó de comunicação com os centros mais desenvolvidos, no caso a Capital e o porto de 
Santos. 

No processo de conquista do oeste norte-americano, concomitantemente aos progressos na 
instalação das primeiras redes de comunicação e à afirmação da ferrovia como sistema adotado para a 
conquista das zonas novas, os Estados Unidos conhecem sua Revolução Industrial: esboçam-se, a partir 
dos anos de 1815-1830, as primeiras alterações sensíveis na produção de manufaturas; nos anos de 
1840 e 1850 a industrialização, propriamente dita se afirma com vigor; nos anos de 1860 já se pode 
observar uma relação estável entre desenvolvimento das capacidades produtivas e crescimento urbano.  
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Demoraria todo um século, ou seja, até a Primeira Guerra Mundial, para que a mão-de-obra 
industrial superasse a agrícola, mas estes dados não indicam que o processo tenha sido lento, pelo 
contrário, assim como assinala Francesco Dal Co: 
 

Em 1910 a fase de industrialização pode ser considerada concluída e é nestes anos que entra 
definitivamente em crise a agrarian order. [...] No período de 1860-1910 o crescimento total da 
população é de 193,2% e a porcentagem de aumento dos residentes urbanos é de 575,6% ; 
neste mesmo cinqüentenário a população de Nova York se multiplica por seis, a de Chicago por 
vinte e a de Pittsburgh passa de 49.221 para 1.044.143 habitantes. (CIUCCI; DAL CO; MANIERI-
ELIA; TAFURI, 1975, p.194, tradução nossa) 

 
O papel das ferrovias no processo de urbanização dos Estados Unidos é estrutural. Além de 

possibilitar o acesso às zonas novas, cria as bases para o desenvolvimento econômico do setor 
industrial. Industrialização, urbanização, e rede ferroviária representam o tripé de sustentação do 
desenvolvimento americano durante o século XIX. 
 

A concentração dos fatores produtivos e dos capitais encontra estímulo principal nas ferrovias: 
nos últimos vinte anos dos 800 as ferrovias absorvem mais da metade de todos os investimentos 
privados. O desenvolvimento econômico cria uma geografia em contínua expansão; a 
concentração monopolista necessita terra para expandir-se e este aumento, que abarca 
diretamente os mecanismos do crescimento urbano, se mantém constante no que diz respeito à 
concentração de capitais no setor ferroviário, [...] até a crise de 1907 (CIUCCI; DAL CO; 
MANIERI-ELIA; TAFURI, 1975, p.196, tradução e grifos nossos). 

 
A fundação de assentamentos urbanos na ampla faixa de estados sitos entra a fronteira 

canadense e o Texas, ao leste das Montanhas Rochosas, não só veio facilitada pelas companhias 
ferroviárias, como esteve fomentada por elas em alto grado ao passar a disposição destas sociedades a 
concessão de terras federais apropriadas para financiar a prolongação de suas linhas para o oeste. O 
marco deste processo veloz de avanço das ferrovias para o oeste graças a concessão de terras federais 
é a instalação da Illinois Railroad, que por seu papel de pedra angular no modelo de urbanização 
estruturado pela ferrovia nos Estados Unidos, merece ser descrito.  

Até 1850 o estado de Illinois teve que enfrentar-se com um grupo de fazendeiros cada vez mais 
numeroso que não podia por à venda seus produtos de modo rentável sem a existência de enlaces 
ferroviários com os centros urbanos do Leste. Os homens da ferrovia contestavam afirmando que os 
assentamentos de baixa densidade de Illinois e de outras regiões ao oeste não lhes ofereciam 
possibilidade alguma de recuperar os investimentos iniciais de capital se não contassem com o apoio do 
governo federal (MORRIS, 1984, p.435). 
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O governo dos Estados Unidos possuía aproximadamente um terço das terras improdutivas do 
Estado de Illinois, e a fórmula que se propôs finalmente consistiu em que se daria uma parte aos estados, 
os quais, a sua vez, a cederiam à ferrovia para que esta procedesse a sua venda, destinando os 
ingressos ao financiamento de novas linhas. Em concreto, a Illinois Railroad receberia porções de 1 milha 
quadrada alternadas a um e outro lada de uma servidão de 6 milhas de largura ao longo da linha (linha 
tracejada na Fig.13). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
O Congresso americano deu luz verde a esta lei em setembro de 1850 e Illinois conseguiu o tão 

desejado meio de transporte e os magnatas da ferrovia se meteram nos negócios imobiliários da cidade. 
Durante os 22 anos que se seguiram o governo cedeu um total compreendido entre 60 e 65 milhões de 
hectares, repartidos por diversos estados, para a criação e prolongação de um sistema transcontinental 
através de territórios apenas habitados (MORRIS, 1984, p.435). 

A partir deste evento, como não poderia deixar de ser, assinala John Reps (1965), os primeiros 
promotores da ferrovia do oeste se deram conta rapidamente de que o desenvolvimento urbano e os 
benefícios das companhias ferroviárias corriam paralelos. O congresso os impediu a instalação de 

Fig.13. As linhas ferroviárias e as estações da 
Illinois Central Railroad em 1860. 
Fonte: MORRIS, 1984, p.435. 
 

Fig.14. Tecido urbano padronizado das áreas 
sob servidão da Illinois Central Railroad. 
Fonte: MORRIS, 1984, p.435. 
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estações em suas próprias terras e a urbanização de suas próprias cidades, mas, amparados sob os 
nomes de outras pessoas, os diretores das companhias ferroviárias tinham privilégio de conhecer de 
antemão o local onde se havia projetado situar a estação25.  

Na ordenação das cidades propriamente ditas a retícula encontrou sua plena justificação e 
chegou inclusive a recorrer-se a um traçado normalizado nos 33 povoados urbanizados em Illinois por um 
destes grupos (Fig.14). O processo massivo de especulação das áreas ao longo da Illinois Central 

Railroad é o exemplo mais significativo de uma colonização que acompanhava as linhas do trem. O rígido 
esquema de urbanização designado a ser reproduzido sem variações intorno a cada estação ao longo da 
linha torna-se, nas palavras de Tafuri e Dal Co (1986, p.16) o primeiro núcleo de um colossal processo de 
exploração destas áreas em escala regional e de forma a garantir excepcionais dividendos. 

Em nosso caso, assim como já descrito anteriormente, o sistema ferroviário paulista se assenta, 
ao contrário do que acontece nos Estados Unidos, sobre as bases de uma economia agrária, sendo a 
industrialização do território um reflexo tardio da urbanização que aqui se desenvolve. A instalação das 
Ferrovias em São Paulo se explica por estas representarem a essencial via de comunicação e de 
drenagem do complexo agrário-exportador para a Capital e o porto de Santos. A economia do estado de 
São Paulo durante o desenrolar da frente pioneira é preponderantemente comercial. Monbeig, em 1954, 
nos esclarece algo a respeito: 

 
Trata-se de uma economia fortemente especializada. A maior parte da produção agrícola 
penetra no circuito comercial eminentemente especulativo, seja quando exportada ara fora do 
Brasil, seja quando vendida em outros Estados  da Federação, ou ainda quando se destina ao 
mercado urbano consumidor de São Paulo e do Rio de Janeiro (algumas vezes bastante 
afastados do local de produção). [...] A produção industrial se concentra [...] na capital e seus 
subúrbios, a rigor em alguma cidade pequena não muito distante da capital ou de Santos 
(Campinas, Sorocaba, Moji das Cruzes, Jundiaí). Em conseqüência, a produção industrial 
também se acha ligada a um amplíssimo sistema de trocas comerciais (MONBEIG, 1954, p.201). 

 

                                                 
25 Segundo Hobsbawn, o mecanismo de especulação imobiliária “constituiu o elemento central da expansão das 
empresas ferroviárias que estenderam seus trilhos na abertura para o oeste. Os negócios imobiliários das ferrovias 
sempre superaram todos os assentametnos promovidos pelo governo, usando os instrumentos disponíveis depois do 
Homestead Act de 1862. Segundo o autor, essa legislação permitiu que qualquer filho de família norte-americana, 
maior de 21 anos, obtivesse 160 acres grátis depois de cinco anos de residência continua ou os comprasse por US$ 
1,25 depois de seis meses. Entretanto, menos de 400 mil famílias se beneficiaram com as promoções da legislação, 
enquanto os estados do Oeste cresceram mais de 10 milhões entre 1860 e 1890. Hobsbawn acrescenta: “Somente as 
estradas de ferro (que receberam somas enormes de terras públicas para poder recuperar as perdas de construção e 
operação com os lucros da especulação imobiliária) venderam mais terras e cinco dólares do que tudo que havia sido 
vendido sob o Act” (HOBSBAWN, 1982, p.156). 
“Em termos ideológicos, a utopia ruralista de assentamentos livres constituiu o fundamento político, elaborado por 
Thomas Jefferson, para embasar a noção de nacionalidade no novo Estado norte-americano no fim do século XVIII” 
(GUNN, 2004, p.149). Mais tarde, a utopia jeffersoniana seria atualizada no fim do século XIX e elevada a “dogma 
oficial” no “espírito da fronteira”, cuja conquista dos territórios do oeste influenciou outros contextos como os da 
fronteira na América Latina (ibidem). 
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 O comercio foi, portanto, a grande função urbana do estado durante a primeira metade do 
século XX. As cidades formadas ao longo das ferrovias no estado tiveram na função comercial a base de 
sua existência. Da função comercial derivavam as demais atividades urbanas, administrativas, escolares, 
hospitalares, etc. As capitais regionais detinham esta acumulação de funções urbanas graças à sua 
posição estratégica no sistema e o seu desenvolvimento comercial. As vias de comunicação e a rede de 
cidades do estado de São Paulo, os dois fatos geográficos que desenharam o território paulista, eram as 
duas estruturas de valor para as trocas comerciais. Assim, a urbanização paulista, ao contrário do que 
ocorreu na Europa e nos Estados Unidos, não se vinculou à industrialização. A racionalização do território 
do interior possibilitou a formação de uma hierarquia urbana que tem a capital São Paulo no ápice, cujo 
tamanho e desenvolvimento são imensamente desproporcionais ao das capitais regionais. Segundo 
Monbeig, esta desproporção é explicável: 

 
Trata-se de uma estrutura econômica aparentada à de todos os países onde a economia 
continua a ser mais comercial do que industrial, voltada mais para o exterior do que para o 
interior. Sabe-se que se encontram outros exemplos na América Latina, assim como na Austrália 
e na África. Tal estrutura acarreta a concentração, num único centro urbano, dos elementos que 
mantém em suas mãos a alavancas de comando e controlam a economia do país (MONBEIG, 
1952, p.204). 

 
Pontuadas as diferenças conjunturais, o fato que nos salta é a semelhança na estrutura formal 

que rege os dois territórios, ou seja, como a estrutura ferroviária organiza o processo de configuração da 
rede de cidades.  Mais que isso, as características que este modelo traz à configuração urbana em 
ambos os casos. Assim, destacadas as devidas proporções do fenômeno, do ponto de vista morfológico, 
a dinâmica urbana introduzida é a de um colossal processo de usufruto de áreas: um rígido esquema 
espacial em quadrícula sem variação é destinado a ser reproduzido tendo por base parâmetros 
econômicos, cujas condicionantes de desenho nascem da maneira de dividir a terra rural transposta para 
o parcelamento da cidade. 
 

1.7.3. Morfologia da cidade do Oeste 
 

A forma da cidade do Oeste americano e paulista, entendida como conexão entre desenho 
urbano e organização do regime produtivo, será descrita baseando-se nas considerações anteriores 
utilizando casos exemplares situados nos dois territórios em questão. O traçado em grelha regular, forma 
simplificada de parcelar o terreno urbano, não é modelo singular dos dois casos estudados ou do período 
abarcado pelo estudo – séculos XIX e XX.  Os planos para as cidades da América espanhola, já 
possuíam ordenação em retícula, fruto de “ordenanzas de población” do século XVI. Até mesmo nos 
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Estados Unidos o traçado ortogonal já pôde ser encontrado em planos para assentamentos colonizadores 
antes do modelo de divisão territorial proposto pela Lei de Solos em 1785. Ou podemos falar ainda das 
propostas urbanísticas européias de traçado racional, antes e durante o século XIX.  Entretanto, a forma 
urbana em grelha em questão é específica: resultado de um processo de condicionantes técnicas, 
políticas e, principalmente, econômicas, que faz com que se eleja tal “modelo” e com que este se mostre 
funcional para a criação de cidades novas, em que o arruamento precede a ocupação. 

Para o caso das cidades americanas, vale apontar brevemente que a forma reticular do traçado 
urbano, já encontrava representação nos planos urbanísticos para a cidade americana mesmo antes da 
promulgação da Land Ordinance. Os exemplos disso são os planos para o assentamento de Filadélfia, 
cidade criada ex nihilo, e os planos de ampliação de Nova York.  

O plano para Filadélfia, de 1683, elaborado pelos ingleses Tomas Holme e Willian Penn, tem, 
segundo historiadores, clara influência do plano de Richard Newcourt para a reconstrução de Londres 
após o incêndio de 1666. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig.16. Plano de Penn e Holme para Filadélfia, de 1683, inspirado no plano de Richard Newcourt para a 
reconstrução de Londres após o incêndio de 1666. 
Fonte: MORRIS, 1984, p.409. 

Fig.15. Plano de Richard Newcourt para 
a reconstrução de Londres apões o 
incêndio de 1666. 
Fonte: MORRIS, 1984, p.409. 
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Morris (1984, p.410) aponta que neste precursor plano urbanístico em forma retícula, a grelha foi 
empregada para alcançar um fim, fazendo referência a “um programa urbano fechado”, o que “está em 
completa contradição com o emprego fixo da retícula como fim em si mesma” assim como foi usada 
indiscriminadamente pelos “urbanistas” posteriores, inclusive nas ampliações subseqüentes da própria 
Filadélfia. 

Nova York, ao contrário de Filadélfia, se fundou sem plano preconcebido e, somente após de 
século e meio de crescimento orgânico, começaram a traçar-se os primeiros bairros em retícula. 
O plano de Ratzen para a cidade, de 1767, previa 
o traçado de vastos bairros novos utilizando a 
inevitável retícula, abandonando a incontrolada e 
esporádica urbanização em pequena escala de 
ruas singulares. O plano previa até um espaço livre 
de caráter público projetado na cidade, 
denominado Great Square, que por motivos 
especulativos não chegou a ser implantado, sendo 
o terreno previsto para sua instalação vendido em 
parcelas. 

Entretanto, a cidade de Nova York teve sua forma de crescimento racionalizada de maneira mais 
evidente no plano elaborado em 1811. 

 Como já mencionado anteriormente, a cidade já havia passado por pequenas propostas de 
ampliação em malha ortogonal desconexas entre si, mas é neste momento que se impunha sobre toda a 
ilha de Manhattan uma retícula absolutamente uniforme, baseada em doze avenidas em direção norte-sul 
e cento e cinqüenta e cinco ruas na direção leste-oeste. O plano desconsiderava a abrupta topografia da 
ilha e não possuía nenhum espaço livre, no entanto, era bastante providencial no que parecia necessário 
em seu momento, proporcionando os meios de controle sobre a extraordinariamente rápida expansão da 
cidade (MORRIS, 1984, p.415).  

O plano de ampliação de Nova York tem, para o presente estudo, papel de pedra angular, pois 
estabelece um primeiro momento em que um plano de ordenação urbana obedece a um princípio 
racionalizador bidimensional, dotado de imaterialidade, com o principal intuito de organizar e facilitar a 
renda sobre o solo. Morris (1984, p.415), citando Reps (1965) situa o plano como uma oportunidade única 
para os especuladores, observando que a motivação principal dos comissários, encarregados do plano 
pelo Governo Estadual, era as considerações de objetivos estreitos referentes aos benefícios 
econômicos. 
 

Fig.17. Plano de Ratzen para Nova York, de 1767. 
Fonte: MORRIS, 1984, p.409. 
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Fig.18. Nova York em 1850, após o Plano de ampliação elaborado pelos comissários em 1811.  
Pode-se observar facilmente o ponto em que a malha ocasional é interceptada e substituída pela retícula ortogonal. 
Fonte: MORRIS, 1984, p.414. 
 



 

 

90

O caso de Atlanta, entretanto, é exemplar para entender a força que a modulação da grelha de 
ordenamento territorial desenhada pela Land Ordinance exerce sobre a cidade americana. A cidade tem 
sua origem proporcionada pala instalação da ferrovia Western and Atlantic Railway e foi se formando 
tomando como princípio de ordenação os limites das linhas da ferrovia. Em 1847, a parte central de 
Atlanta recebeu um plano de ordenação urbana para organizar os primeiros bairros em retículas 
independentes do primitivo assentamento, que se baseava o seu desenho na orientação da linha férrea, 
de modo a integrá-los à retícula continental orientada segundo os quatro pontos cardeais. 

 

 
 
Para as cidades do Oeste americano criadas ao longo das ferrovias, o evento da concessão de 

terras à Illinois Central Railroad em 1850, descrito anteriormente,  é precursor e simbólico de uma 
ideologia que deu forma ao processo urbanizador americano no Oeste. A urbanização padrão que 
acompanhava as linhas do trem nas terras da Illinois Central Railroad é o modelo exemplar que passa a 
ser, com apenas pequenos ajustes, reproduzido através do inteiro território americano ainda inexplorado, 
seguindo uma lógica de exploração que tinha nos territórios do oeste alguma coisa como uma colônia 
interna das metrópoles da costa leste industrializada. A prosperidade garantida pela presença da ferrovia 
fazia com que as parcelas de solo loteadas e arruadas (as cidades) pudessem ser negociadas 
rapidamente, mesmo que sua ocupação definitiva demorasse a acontecer. A figura 20 demonstra a 

Fig.19. Atlanta: Plano para a 
parte central da cidade 
(delimitada pelo círculo de 1 
milha) ordenando os posteriores 
desdobramentos da grelha dos 
bairros existentes de acordo com 
a grelha continental estabelecida 
pela Land Ordinance. As linhas 
de base partem do centro do 
círculo e caminham em direção 
aos pontos cardeais que ditam o 
direcionamento para a ampliação.
Fonte: MORRIS, 1984, p.434. 
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rarefeita ocupação da cidade de Denver, Colorado, com grande parte dos lotes limpos e, mesmo assim, a 
extensão da cidade reticulada ao perder do horizonte.  

 

 
 

 
A cidade do oeste americano descende, portanto, de um tripé estrutural que conjuga os 

interesses de uma mesma ideologia conseqüente do sucesso da instalação da economia capitalista, 
representado por: a) uma política nacional de controle da exploração territorial, a Land Ordinance, que 
estabelece a modulação e orientação as quais a forma urbana deve obedecer; b) desenvolvimento da 
indústria ferroviária, que determina a posição estratégica da cidade no território; c) um fenômeno 
permanente que alia renda e lucro sobre a terra, baseado em um indiscriminado laissez-faire 26.  

                                                 
26 Gostaríamos de enfatizar, mais uma vez, a justificativa para o exame da cidade do Oeste americano como método 
de análise para a cidade do Oeste paulista. O fato da retícula em si não explica o motivo para a análise comparativa. 
Em nossa pesquisa, de início considerávamos a hipótese de alguma ligação com o método de colonização da América 
Espanhola com as suas rígidas ordenanzas de población para a fundação de cidades coloniais. Mas as motivações 
para as fundação urbanas do Oeste paulista, em nosso entender, nada se atrelavam a um plano de colonização, ao 
zelo urbanístico dos castelhanos no procedimento de “fundação das cidades como instrumento de dominação” 
(HOLLANDA, 1973, p.61). Primeiro porque a colonização portuguesa distingue-se da espanhola pela predominância do 
seu caráter de exploração comercial, seguindo, portanto, o exemplo da colonização da Antiguidade (ibidem, p.64) – o 
que deixou rastros inspiradores para os nossos “colonizadores” paulistas. Ao contrário, a colonização espanhola queria 
fazer da colônia ocupada um prolongamento orgânico do seu país, cujas cidades não seriam apenas feitorias 
comerciais. A figura do semeador português (ligada ao catecismo católico que o acompanha) contraposta a do 
ladrilhador espanhol (HOLLANDA, 1973) deixa claro a ordem divina e naturalista do primeiro e a ordem racional do 
segundo. 
Em outra esfera, cabe dizer que a participação religiosa na urbanística brasileira, assim como atestam as 
Constituiçõens primeiras do arcebispado da Bahia (1707), influíram na conformação e na própria formação das nossas 
concentrações humanas, cujos reflexos nas cidades originadas de patrimônios religiosos no Oeste paulista do século 
XIX são claros. Porém, no Oeste pioneiro do século XX, o qual concentra a problemática do nosso objeto, a sua 
manutenção, quando acontece, é totalmente sem efeito.  
O recurso à comparação do caso americano refere-se, portanto, a um padrão de traçado (cuja interpretação urbanística 
é questionável) tornado comum na criação de cidades ex nihilo nos séculos XIX e XX cujo parcelamento antecede a 
ocupação, motivado pela emergência de um comércio de terras e territórios que pode ser pensada como congenital na 
ocupação do território. É portanto nas motivações que residem a nossa justificativa. O caso americano, além de típico, 
leva tais motivações às últimas conseqüências.  
 

Fig.20.  Vista da cidade de Denver, Colorado, em princípios da década de 1880. 
Fonte: MORRIS, 1984, p.437. 
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Para as cidades do Oeste paulista, as descrições dos procedimentos de parcelamento do solo 
rural e da influência das vias de comunicação no desenho urbano, expostas anteriormente, oferecem os 
dados de interesse para o entendimento da sua morfologia: o desenho reticulado das cidades adveio do 
respeito à dimensão do módulo (o lote de 44m x 22m) por parte dos agrimensores que cortavam a terra 
rural e para ela transferiram suas características de desenho (GHIRARDELLO, 2004, p.18); as vias de 
comunicação criam os sítios favoráveis às fundações urbanas (MONBEIG, 1984); a quadrícula como 
esquema de divisão espacial encontra especial funcionalidade ao proporcionar rápida e simplificada 
demarcação que facilitava a transmissão das terras por venda, bem como a ilimitada expansão para um 
tipo de cidade que tinha possibilidades indefinidas de progresso. 

A forma da cidade do Oeste paulista tem, com base nas condicionantes supracitadas, a malha 
ortogonal como padrão dominante no processo de parcelamento do solo urbano. O traçado hipodâmico 
resulta no arruamento em retângulos regulares de 80 a 90 metros de lado, variação proveniente da 
conversão da medida em braças para o sistema métrico exigido pela Lei de Terras de 1850. A forma 
simplificada encontra dimensões próximas das de um hectare, medida rural essencialmente usada pelo 
agrimensor, que no caso da maioria das cidades do Oeste paulista era também o arruador, responsável 
pelo traçado urbano. A “quadra” constitui-se, assim, como o elemento mais característico da morfologia 
da cidade do Oeste paulista.   

 

 
 Fig.21.  Bauru, primeira doação para o patrimônio, em 1884.  

Fonte: GHIRARDELLO, 1992, p.55. 
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Fig.23. Planta original do patrimônio de Penna (Cafelândia) 
Fonte: GHIRARDELLO, 1999, p.162. 

Fig.22.  São José do Rio Preto. Primeiro Patrimônio (São José). 
Fonte:  BRANDI, 2002, p.59. 
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Os traçados urbanos das figuras 21, 22 e 23 correspondem às primeiras plantas para as cidades 

de Bauru, datada de 1884 (GHIRARDELLO, 1992, p.55), São José do Rio Preto, cuja data de 
requerimento para o arruamento data de 1879 (BRANDI, 2001) e para o loteamento anexo a esplanada 
da estação ferroviária de Penna (atual Cafelândia), cuja planta data provavelmente da década de 1920 
(GHIRARDELLO, 1999, p.160-162). São estes exemplos do modelo de arruamento aplicado para a 
constituição de um núcleo urbano no Oeste paulista – seja ele advindo de um patrimônio religioso, como 
é o caso de Bauru e Rio Preto, de um patrimônio laico, ou de um simples loteamento urbano, como é o 
caso de Cafelândia. Propositalmente elencamos os três exemplos de situações e temporalidades 
diversas, no sentido de demonstrar que a semelhança dos procedimentos de desenho se mantém por 
toda a região Oeste paulista aqui estudada e durante todo o período de criação de cidades. 

São muitas as semelhanças entre os traçados e estes três desenhos representam casos 
exemplares de muitos outros que se espalharam pela região durante o desenrolar da frente pioneira. 
Podemos observar nos três casos arquetípicos o acesso ao(s) curso(s) d’água, requisito básico para a 
locação da área destinada ao núcleo urbano e o arruamento partindo do limite do(s) córrego(s) 
perpendicularmente em direção as terras mais altas, reservando ao menos uma quadra no interior do 
traçado ao largo da igreja. O mais importante, porém, é notar a padronização das dimensões da malha 
em xadrez que caracteriza os traçados. O módulo constitutivo da quadra padrão de 88m x 88m e a sua 
disposição na mesma ficam evidentes na planta original do patrimônio de Penna (Cafelândia) em que as 
faces dos lotes só mudam de posição no contato com o largo da Cadedral, que, em conjunto com as 
demais quadras não loteadas (destinadas geralmente a praças ou largos de outras igrejas), representa, 
junto com a praça da estação, ponto de hierarquização do traçado.  Tanto os lotes como a sua posição 
nas quadras são as mesmas nos dois outros exemplos. Estas descrições sobre a padronização da grelha 
que divide o solo urbano se aplicam à leitura de outras plantas primitivas para cidades do Oeste paulista, 
uma vez que o exame de outros casos aponta para a existência de um padrão da forma de desenhar a 
cidade, que parece ter se dado sob forma de consonância quanto à maneira mais racional de retalhar 
uma porção de território destinada a uma cidade. Como consenso, a grelha se mantém como esquema 
de parcelamento destas cidades durante todo o processo da frente pioneira, até a década de 1950, 
quando esta se deu por concluída e também o movimento de criação de cidades.  

A cidade do Oeste é, então, resultado de um amplo processo de condicionantes principalmente 
econômicas, e se insere, desde sua origem no processo de expansão da civilização capitalista. Ambos os 
procedimentos, tanto nos Estados Unidos como em São Paulo se assentam sobre um desenvolvimento 
econômico baseado em um indiscriminado laissez-faire, que possibilita a livre exploração do inteiro 
território estruturado pelas redes de mobilidade.  
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Em que pesem as ressalvas às diferenças nos procedimentos, dimensões e técnicas contidas 
nos dois casos, a motivação do modelo é a mesma: racionalizar o território para permitir o seu 
rendimento. A grelha é, deste modo, a estrutura mais eficiente, assim como se pôde perceber, para 
garantir tais objetivos e convertê-los para a cidade. Se no Brasil esse processo de parcelamento privado 
se deu de maneira livre, sem normatização governamental, ao contrário dos Estados Unidos, mesmo com 
a Lei de Terras de 1850 em total semelhança com a Land Ordinance americana, a simples determinação 
da exigência de melhor preparo para os agrimensores, colaborou para a geometrização das propriedades 
privadas, em que pese a preferência por formas retangulares e alongadas. A maneira de se retalhar a 
terra rural acabou por nortear o parcelamento urbano das novas cidades.  Em ambos os casos o núcleo 
urbano é só uma parte modulada pequena das mais amplas dimensões das terras rurais.  

Ao observarmos a forma da cidade do Oeste paulista no momento de sua fundação (os primeiros 
“planos” ou os primeiros traçados para as cidades da franja pioneira) somos levados a afirmar que existe 
uma certa homogeneidade nas características dos traçados urbanos27, que se mantém seja no caso das 
primeiras cidades criadas a partir de patrimônios religiosos, como é o caso de Bauru e São José do Rio 
Preto, em que a grelha é implantada pela ação dos agrimensores, seja em cidades originadas como 
patrimônios leigos ou por loteamentos, onde o procedimento persiste, graças à extrema rapidez e 
facilidade do método. A criação destas cidades em grelha, processo típico do século XIX no Brasil, em 
que o traçado urbano precede a ocupação, mostra-se de enorme eficiência e sua reprodução mantém-se 
longo do século XX na criação de centenas de cidades na zona pioneira. Assim, num exame geral, o que 
nos salta é a semelhança e a predominância de um padrão de desenho a repetir-se incessantemente.  

Apenas uma aproximação cautelosa pode revelar até que ponto podemos afirmar que a cidade 
do Oeste resume-se à grelha de 88 x 88m que parcela o solo. O consenso na implantação da grelha, cujo 
exame do caso do Oeste americano e paulista nos serviu de método para verificar as semelhanças nas 
motivações de tal procedimento e, ampliando a escala de observação, depreender que tal procedimento 
esteve longe de ser um fenômeno brasileiro ou paulista, mas se encontrava presente em vários outros 
países em que o capitalismo havia se instaurado. Neste sentido, a crítica de Lewis Munford para quem as 
cidades em grelha não possuíam nenhum valor a não ser o de mercado, sendo basicamente loteamentos 
urbanos (MUNFORD, 1982, p.457), cabe bem para levantar a dimensão da motivação econômica levada 
ao extremo pelos “planos” destas cidades. A grelha é sem dúvida o padrão mais eficaz para a exploração 
e renda do solo, mas é preciso apontar também se o consenso da utilização do traçado regular encontra 
explicações apenas por estas razões. Sabemos que as preocupações modernas de racionalidade e 
utilidade da cidade motivaram as propostas de ampliação e remodelação das cidades antigas na Europa. 

                                                 
27 Nos referimos sempre a traçados urbanos e não a projetos urbanos ou urbanismo, porque, em nosso entender, por 
estes últimos termos pressuporem certas preocupações estéticas mais apuradas, além de considerarem uma certa 
tridimensionalidade e uma ligação com a arquitetura, o que de fato não ocorre no caso dos traçados urbanos 
apresentados, que se limitam ao simples arruamento e parcelamento das quadras urbanas. 
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Conceitos como os de “circulação” – tanto dos homens, como das mercadorias, do ar e da água – são 
importantes para pensar a cidade neste momento, a qual deveria se inserir nas prerrogativas apontadas 
pelos engenheiros e urbanistas das Luzes que pensaram o ideal do território e da cidade modernos. Além 
disso, quais as interlocuções possíveis entre os traçados propostos para as cidades do Oeste paulista e 
os modelos urbanísticos em voga na época. 

A escala de observação por nós adotada até o momento – a da generalidade – serviu-nos bem 
para a conclusão de uma certa padronização de desenho que domina o traçado da cidade do Oeste 
paulista, um certo consenso entre os termos modulares da composição, enfim, uma certa 
homogeneidade. O tópico seguinte deste capítulo pretende aprofundar o estudo do desenho da cidade do 
Oeste, aproximando a escala em determinados casos exemplares e justapondo a esta aparente 
homogeneidade do quadro geral, caracterizada pelo uso extensivo da grelha de parcelamento, as 
peculiaridades de desenho dos casos pontuais, de forma a discutir as maneiras de pensar a cidade 
naquele momento, atrelada a condicionantes locais e a concepções e modelos exteriores.  
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 1.8. Urbanismo no Oeste paulista: as maneiras de pensar a cidade no 

projeto do núcleo urbano  

 
As descrições dos métodos de parcelamento do solo rural e urbano no tópico anterior apontam 

para a conclusão de que a cidade do Oeste paulista é uma reprodução da cidade do laissez-faire 
americana da qual falou Mario Manieri-Elia (1975), resultante “da lei do máximo rendimento e sua 
conseqüência: isto é, o quadrillage” (CIUCCI; DAL CO; MANIERI-ELIA; TAFURI, 1975, p.7, tradução 
nossa). E parece-nos claro aceitar que, de fato, a cidade em questão tem como raízes tais motivações. 
Aqui, como nos Estados Unidos, “a generalização da grelha (quadrillage) funciona como suporte neutro 

Figs.24. e 25.  
 
Planta original para a cidade de Presidente Alves. 
Fonte: GHIRARDELLO, 1999, p.159. 
 
Esquema das vias diagonais . 
Fonte: GANDELSONAS, 1999, p.51. 
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para a exploração da mais-valia imobiliária” (ibidem, p.3), e é este o fator de síntese, num primeiro 
momento.  

Reforçando esta primeira idéia, recolhemos algumas considerações sobre a idéia de uma 
homogeneidade no padrão urbanístico da cidade do Oeste, assinalada por alguns autores que estudaram 
o assunto. Monbeig (1984) é categórico ao descrever a ausência de preocupações estéticas nos “planos 
urbanos” destas cidades, ressaltando as características dos sítios, que poderiam conter alguma 
explicação para a repetição do padrão urbano: 
 

Provinham da uniformidade dos sítios a monotonia da paisagem urbana e a repetição constante 
do mesmo plano de cidades. Entre as da franja pioneira, as diferenças são mínimas e o papel 
das condições topográficas locais só influi por certos pormenores. [..] Não falta espaço para que 
o núcleo urbano se expanda. A própria planura não deixa aos urbanistas outro recurso se não 
repetir, de fundação para fundação o mesmo traçado. De resto, pensa-se muito pouco nisso, 
pois sobre as preocupações estéticas prima a de andar depressa e limitar as despesas 
(MONBEIG, 1984, p.343). 

 

Ghirardello, em seu estudo sobre as cidades formadas ao longo da ferrovia Noroeste do Brasil 
também aponta a pobreza do modelo geométrico que domina os arruamentos destas futuras cidades 
formadas à partir da estação ferroviária, dizendo que “todas as cidades da Zona Noroeste terão por base 
a quadrícula, ou variações desta” (GHIRARDELLO, 1999, p.155),  e ressaltando que, “neste aspecto, 
pouco terão de original em relação a tantas outras cidades criadas durante o século XIX nos Planaltos 
Ocidentais Paulistas”, a não ser por sua disposição no sítio e por seus parâmetros de divisão da terra, 
como a precursora laicização do solo urbano proveniente da ausência da Igreja no processo de fundação 
destes núcleos e o fato da vida urbana nascer em regiões baixas e não mais no ponto mais alto do 
arruamento ao redor do largo da capela mas tendo como embrião a esplanada da estação. O autor 
descreve ainda algumas “particularidades na aplicação da quadrícula” (ibidem, p.156), que se devem 
principalmente aos planos concebidos por engenheiros para algumas destas cidades, em que são 
registradas “tentativas de inovação formal” (ibidem, p.189) mas que não configuraram rupturas no 
procedimento geral, reafirmando inclusive, a planta monótona e uniforme. 

Landim (2004) elabora uma leitura para algumas cidades do Oeste paulista que também vem a 
ressaltar a homogeneidade nos procedimentos de construção da cidade, as quais, segundo a autora, se 
devem às semelhanças estruturais das cidades interioranas – o café, as ferrovias, posteriormente as 
rodovias –cujo padrão urbanístico por isso se repete. E Marx (1991), ao citar os planos das cidades dos 
planaltos também detona o filão da homogeneidade dos traçados em tabuleiro de xadrez, “de simplória e 
repetida personalidade” (MARX, 1991, p.106).  
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Entretanto, gostaríamos de apontar que tal homogeneidade urbanística, ou seja, esta absoluta 
conveniência do padrão geométrico e regular de traçado, pôde ter encontrado, além das motivações 
econômicas que sugerem o padrão da cidade do laissez-faire americana, se efetuarmos um exame mais 
abrangente, outras razões para fazer-se tão funcional. A própria afirmação de Monbeig (1984, p.343), 
embora carregada de critica negativa ao modelo de parcelamento contém uma indicativa importante: 
“prima [a preocupação] de andar depressa”. A preocupação com a circulação, que norteia as propostas 
para a cidade no século XIX, encontra coerência aqui nas maneiras de pensar a cidade aliadas ao 
processo de racionalização do território produtivo. Cidade e território modernos28, nos quais a mobilidade 
é o tema central e indica que a racionalidade técnica é o critério para a resolução dos problemas urbanos, 
que faz com que, nos centros antigos europeus o padrão geométrico seja utilizado como modelo de 
organização da cidade arcaica e ampliação dos novos bairros. No mesmo arcabouço, as cidades novas 
seriam criadas obedecendo ao traçado reticular. 

A concepção de uma cidade racional é, portanto, um mote importante para entendermos porque 
o traçado em grelha se fez tão funcional ao movimento de criação de cidades nos planaltos paulistas. 
Assim como nos coloca Salgueiro (2001, p.143-150), a cidade racional (na concepção do século XIX) alia 
as noções do belo e do útil a uma só idéia, representada pela ordem da cidade e do território. Na cidade 
moderna, as conveniências do belo estão sempre remetendo aos temas relacionados à salubridade, à 
higiene, à centralidade e às vias de comunicação. Tais questões já estavam em voga quando da redação 
dos Códigos de Posturas dos primeiros municípios do planalto ocidental paulista, assim como atestam o 
Código de Postura Municipal de Botucatu, de 1867 (GHIRARDELLO, 1999, p.200) que traz referências a 
estas preocupações no que diz respeito à direitura das ruas, que preferencialmente deveriam ser 
orientadas segundo os pontos cardeais (orientação mais salubre) e no aumento da largura das ruas e a 
construção de passeios, separando o trânsito de pedestres e de veículos, uma preocupação, portanto, 
referente à eficiência da cidade quanto à circulação. As mesmas preocupações também podem ser 
verificadas no primeiro Código de Posturas de Município Jaboticabal de 1893 (BRANDI, 2002, p.393-434) 
que indica as disposições das vias quanto à “salubridade, higiene pública e vacinação”, à iluminação 
pública, calçamento, e às condições de uso e métodos de implantação dos cemitérios.  

Em uma outra esfera, temos de considerar, além das disposições legais que orientavam a 
prática do “urbanista” no sentido da construção de uma cidade moderna, que as questões sobre a 

                                                 
28 Segundo Picon (2001, p.69-70) o ideal da cidade moderna está fincado no pensamento das “elites das Luzes” que 
“reconheciam na cidade uma capacidade de crescimento que rompia com as representações tradicionais da cité”. A 
cidade fechada e imóvel era substituída por uma cidade de fácil circulação, “com limites sempre provisórios, a serem 
tratados de forma dinâmica”.  Assim, “a cidade irregular legada pela Idade Média e pela época clássica” deveria dar 
lugar a entidades urbanas concebidas segundo uma geometria rigorosa, destinada a facilitar a circulação dos homens 
e das mercadorias”.  
No mesmo mote, “os engenheiros das Luzes” definiam o ideal do território moderno como um “vasto jardim 
atravessado por infra-estruturas, um jardim em que as cidades apareceriam como pontos de convergência entre os 
diferentes traçados técnicos e, em especial, entre as estradas e os canais” (ibidem, p.74). 



 

 

100

economia política francesa, principalmente as que tratam da estruturação do espaço, nas quais as idéias 
de rede e centralidade urbana, “que por sua vez articulam cidade e território” (SALGUEIRO, 2001, p.147) 
não escapavam da prática dos engenheiros que atuaram na região, os quais, como sabemos, foram em 
maioria franceses ou de formação francesa, atuando na implantação da rede ferroviária, na construção de 
infra-estruturas territoriais (pontes e estradas) e, alguns, na construção de projetos urbanísticos, assim 
como veremos a seguir.  

A estes princípios, o padrão urbano da cidade do Oeste se adequou perfeitamente, uma vez que, 
mesmo sem contar com um plano urbanístico propriamente dito, obedecia a uma diretriz geral que 
colocava a cidade num plano extensivo (ad infinitum) em nome das redes de circulação e transportes, 
que racionalizavam economicamente o território. A grelha, aqui é, portanto, o instrumento ideal, aquele 
que articula as dimensões locais e globais, mercadológica e funcionalmente. É evidente que sozinha não 
pode ser considerada plano urbano nem urbanismo, mas, ao aliar dois movimentos principais, assim 
como define Eisenman (TELLES, 1993, p.11), um interior, quando trabalha para a “demarcação de um 
território”, e outro exterior, quando remete a “infinita divisibilidade do espaço”, nos apresenta a 
indeterminação inerente ao próprio processo de fundação e desenvolvimento das cidades do Oeste 
paulista, que dependiam do sucesso econômico da região e da sua posição nas redes de mobilidade para 
a sua sobrevivência ou evolução. Assim, a grelha como estrutura bidimensional que divide o solo e o 
transforma em espaço urbano, além de atender aos preceitos funcionais da cidade moderna, permite, por 
seu caráter de homogeneidade e neutralidade, que os espaços nasçam ou definhem assim como o fluxo 
dos interesses financeiros, colocando à cidade um juízo mercadológico e, por isso, imbuído da noção de 
imaterialidade (KOOLHAAS, 1994), perfeitamente adepto à conjuntura colocada pela criação destas 
cidades, embriões urbanos que poderiam ou não se desenvolver, mas que, justamente por isso, deveriam 
ter as condições de crescimento ilimitadas, o que demonstra certa coerência – embora se destaque a sua 
pobreza urbanística – do padrão adotado.  

Dessa forma, não queremos questionar o registro da uniformidade de desenho ou 
homogeneidade formal presente na criação das cidades do Oeste paulista, à qual inclusive reiteramos 
existir de fato. Entretanto, a nossa leitura propõe que a ela superpõem-se outras questões estruturais. 
Assim, ao invés de considerar simplesmente que existem casos especiais, ou nuanças do mesmo tema 
de traçado, em que tentativas de inovação formal são resultado de composição com a malha em xadrez, 
acreditamos que tais situações são testemunhas da superposição ao padrão da cidade do laissez-faire de 
outras concepções urbanísticas ligadas ao ideário da época, ainda que sob uma adaptação reducionista, 
mas em que também estão presentes a ideologia progressista e o pensamento racional dos engenheiros 
do século XIX. 

Seguindo esta lógica de leitura, gostaríamos então de apontar primeiramente o papel 
desempenhado pela arquitetura na inflexão da neutralidade preliminar da grelha, gerando espaços 
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diferenciados ou hierarquicamente destacados do conjunto preliminar. Assim, se não poderíamos 
considerar urbanismo o simples traçado urbano ao qual se resume o plano de tais cidades, a condição 
“urbanística” ficaria a cargo da arquitetura, que ditaria os termos da hierarquia urbana, da 
representatividade e do valor dos espaços citadinos.  

Para as cidades fundadas a partir de patrimônios religiosos, a sua maioria criada no século XIX, 
destaca-se a importância do edifício da Igreja e o seu espaço imediatamente envoltório, o largo, 
normalmente a praça central da cidade. Segundo as normas da Igreja, esta deveria localizar-se em local 
de destaque no sítio urbano, assim como determinavam as Constituições Primeiras do Arcebispado da 

Bahia (MARX, 1991, p.40-41). Deste modo, como uma a rigor solo urbano pertencia à Igreja, a melhor 
situação topográfica era demarcada como a quadra ideal para a edificação religiosa e seu largo, situada 
preferencialmente no centro do patrimônio, em local alto e livre de umidade e com espaço suficiente para 
as atividades religiosas ao ar livre.  As quadras da cidade seriam ocupadas assim a partir deste centro 
em direção às bordas, também porque a Fábrica Paroquial é quem distribuía as datas e as aforava 
conforme sua ocupação. A criação de um patrimônio religioso não apenas definia o terreno da capela 
primitiva, de seu adro e da área a sua volta, como ia, paulatinamente, exigindo algumas melhorias e 
ditando uma série de caminhos comuns e vias primitivas de comunicação com o território, anteriores à 
presença da ferrovia (MARX, 1991, p.41). 

Para as cidades criadas a partir de estações ferroviárias é o edifício da estação o marco 
edificatório da cidade, e a esplanada da estação o ponto a partir do qual se dá a ocupação das quadras 
traçadas e de onde parte a rede de caminhos e estradas de articulação da cidade com a região. 
Posteriormente, a estação iria dividir com a igreja a importância arquitetônica no espaço urbano e, no 
espaço entre elas normalmente se encontrava a rua do comércio da cidade, geralmente chamada de “rua 
da estação”. Nos patrimônios fundados antevendo o percurso da ferrovia a situação é muito semelhante, 
se não a mesma. Para estes patrimônios, criados em função da ferrovia, há uma outra característica 
importante: a “linha da estrada de ferro, que percorre o espigão, muitas vezes assinala um limite entre 
propriedades”, dispondo “o loteador do patrimônio unicamente das terras situadas de um lado só da 
ferrovia” (MONBEIG, 1984, p.344), o que faz com que a área urbana primitiva localize-se apenas de um 
lado da linha e não possa, a princípio, valer-se da força urbana irradiadora da estação. 

Estas características organizadoras do espaço da cidade não escapavam dos planos urbanos 
elaborados para os patrimônios que, embora concebidos de maneira simplória, – utilizando-se da 
repetição do método de parcelamento utilizado pelo agrimensor, que garantia saber de pronto qual o 
rendimento da área arruada29, bem como da mesma largura das ruas e avenidas, devido ao consenso de 

                                                 
29 O caso de Avaí é exemplar para entender a simplicidade do cálculo do número de lotes e quadras, mesmo antes do 
parcelamento: “para uma área de 31,15 hectares foram demarcadas 31 quadras” (GHIRARDELLO, 1999, p.180), o que 
revela a dimensão agrária do hectare aliada ao arruamento, cada quadra, somada às distancias entre os eixos das 
ruas envoltórias tinha a área aproximada de um hectare. 
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valores entre os códigos de posturas municipais em toda a região – indicavam preocupação com estas 
duas estruturas (a praça central e a igreja, e a estação ferroviária), pois não era preciso muito esforço 
para saber que estes pontos significavam focos de vida urbana, bastava olhar para as cidades 
antecessoras do “leste” que assim tiveram seu desenvolvimento. Assim, ao traçado em tabuleiro de 
xadrez superpõe-se esta outra estrutura, de dimensão mais próxima à arquitetura que ao urbanismo, que 
alia uma rotinização do método a fatores consubstanciados pelo conhecimento empírico do histórico de 
evolução destas cidades.   

Os “urbanistas” do Oeste paulista assim orientariam as plantas dos patrimônios, atentando para 
a disposição no sítio destes marcos especiais. O plano dos patrimônios que compuseram a cidade de 
Presidente Prudente30 é um bom exemplo destas preocupações. Embora resultante de um loteamento 
urbano, parte de uma gleba loteada em pequenos sítios, e concebida pelo próprio Coronel dono das 
terras, que elaborou o ante-projeto e em seguida contratou um agrimensor em Assis (Cássio Rawlston da 
Fonseca) para fazer a planta definitiva do núcleo (ABREU, 1972, p.62), o projeto da Vila Goulart contém 
algumas indicativas a respeito da importância destes marcos na vida urbana. O loteador reservou ao 
núcleo urbano um terreno cujo limite traçava-se exatamente perpendicular ao eixo da fachada do edifício 
da estação da E.F. Sorocabana, cuja marcação foi realizada pelo próprio engenheiro responsável pelas 
obras de prolongamento desta via, João Carlos Fairbanks (ibidem, p.60). O coronel pediu ao engenheiro 
que assim traçasse o limite entre a fazenda e a futura cidade, pois queria iniciar dali os loteamentos de 
terras e assim garantir sua rápida venda. Assim, se estendendo lateralmente à esquerda da estação, o 
plano do patrimônio de Vila Goulart foi traçado pelo coronel Goulart em 1918 com 25 quadras, mantendo 
o módulo padrão de quadras de 88 x 88m, divididas em oito datas de 22 x 44m, e contornado por quatro 
avenidas de 26,40m (ABREU, 1972, p.63) que serviriam de expansão da futura cidade. A ligação entre os 
dois marcos arquitetônicos principais, a capela (de cuja construção o próprio Goulart se encarregou em 
1918) (ibidem) e a estação, foi efetuada por duas avenidas em “L” que articulavam a esplanada da 
estação à praça e à quadra da igreja, que por sua vez localizava-se no ponto mais alto do terreno, em 
posição central, na cabeceira das vinte e cinco quadras iniciais do patrimônio. O segundo patrimônio 
traçado, a Vila Marcondes, embora concorra com o primeiro, parece ter conta da posição privilegiada do 
primeiro patrimônio, anexo a estação, se limitando a dividir-se regularmente em quadras iguais e 
demarcar uma quadra para uma praça e outra para uma segunda igreja.  

 

                                                                                                                                               
 
30 Segundo Abreu (1972, p.45), a cidade de Presidente Prudente “nasceu da reunião de dois núcleos urbanos criados 
para ampararem as vendas de terras feitas pelo Coronel Francisco de Paula Goulart e Coronel José Soares 
Marcondes”.  A cidade se originou, portanto, de dois loteamentos urbanos criados nas adjacências da estação 
ferroviária da ferrovia Sorocabana, inaugurada em 1919 em plena mata virgem da região do Paranapanema, nos quais 
os lotes urbanos eram vendidos pelo próprio proprietário, também possuidor de loteamentos rurais na mesma gleba. 
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O plano de ampliação do patrimônio de são José do Rio Preto31 elaborado pelo engenheiro 

italiano Ugolino Ugolini em 1893 apresenta as mesmas características quanto à reprodução do método de 
divisão em quadras idênticas de aproximadamente um hectare e quanto às preocupações com os marcos 
urbanos (neste caso as praças reservadas para as igrejas, visto que a cidade ainda não contava com a 
presença da ferrovia, que só chegaria em 1912). Entretanto, a demarcação do patrimônio de São José, 
                                                 
31 O patrimônio de São José, primeiro patrimônio da Freguesia de Rio Preto, teve o arruamento ordenado em 1879 
(BRANDI, 2001). Eram 25 quarteirões, localizados entre os córregos Borá e Canela e o Rio Preto.  
 

Fig.26.  Planta da cidade de Presidente Prudente em 1923 já com os dois patrimônios. Á esquerda, 
o patrimônio da Vila Goulart com a ampliação sudoeste; à direita, a Vila Marcondes. 
Fonte: elaborado pelo autor, conforme ABREU, 1972, p.95. 
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com o traçado das ruas existentes, e do patrimônio de Nossa Senhora do Carmo, com as ruas 
projetadas, nos parece conter outras idéias, ligadas à preocupação com os fluxos de circulação e à 
comunicação da cidade com o território, alicerçadas na racionalidade técnica que baseia o trabalho dos 
engenheiros do século XIX32. 

A atuação do engenheiro como urbanista durante todo o século XIX é de fundamental 
importância para o entendimento dos saberes sobre a cidade neste período, visto que estes qualificavam 
dois componentes principais para pensar o urbano: um técnico, que se aliava à engenharia, e um 
componente científico, aliado à medicina. Ao componente técnico eram delegadas ainda funções que 
extrapolavam a questão urbana, ou melhor, que a estendiam, de forma a organizar o território como um 
todo no despontar da era industrial européia, cabendo ao construtor de infra-estruturas os trabalhos de 
rearticulação das diferenças territoriais, geográficas, econômicas e culturais (PICON, 2001, p.75).  

No Brasil, a atuação dos engenheiros no “projeto” do território se relacionava à modernização do 
território nacional por meio da construção de um aparato técnico de integração regional, assim como 
atestam a presença destes profissionais na elaboração dos diversos “Planos de Viação Geral” (RETTO 
Jr, 2002, p.70) bem como a sua atuação indispensável na construção das estradas de ferro que tratavam 
deste intento. Corroboram ainda o fato da criação das várias escolas de engenharia durante o Império e a 
facilitação da atuação de profissionais estrangeiros no Brasil (ibidem, p.77). No “projeto” da cidade 
também serão estimados protagonistas, basta dizer que é um engenheiro o encarregado da construção 
da nova capital do estado de Minas Gerais no final dos oitocentos, Aarão Reis (SALGUEIRO, 2001). 

 Nas cidades do Oeste Paulista, em que pese a restrição do “projeto” urbano destes insipientes 
núcleos, o trabalho dos engenheiros no plano para a cidade, quando assumiam esta tarefa, geralmente 
designada ao agrimensor, continha certa relevância urbanística. Expunham, mesmo que de maneira 
simplificada, os ideários urbanos com que haviam se relacionado, no tocante à eficiência técnica, à ordem 
e à racionalidade, e à representatividade da cidade como capital de uma região33.   

No exame destas questões, sobre o autor do plano para de São José do Rio Preto, o engenheiro 
italiano Ugolino Ugolini, apesar de não conseguirmos maiores informações sobre a sua formação 
profissional, pelos poucos escritos de sua autoria que existem e que tivemos contato, conseguimos dados 
que o colocam a par das preocupações do engenheiro “moderno” referentes ao conhecimento do território 

                                                 
32 Picon (2001, p.66) aponta para a importância da presença dos engenheiros nas cidades européias do século XIX. Se 
antes (século XVIII) estes “se limitavam à criação de equipamentos técnicos como as pontes e os portos, os 
engenheiros assumem agora um papel cada vez mais importante nas decisões e realizações urbanísticas”. Cada vez 
mais solicitados para responder aos problemas urbanos, os engenheiros são progressivamente levados “a refletir sobre 
os ideais que inspiram sua atuação”. Tais reflexões se expressavam principalmente pela organização dos engenheiros 
de modo a participarem de movimentos utópicos como o sansimonismo e o fourierismo.  
 
33 Segundo Lepetit (2001b, p.42), tratando da permanência do modelo da capital no pensamento econômico francês 
expõe que neste momento “toda a cidade, por menor que seja, é em sua escala uma capital”. Tal afirmação contém 
aspectos importantes quando a relacionamos com o papel que a cidade deve ocupar, segundo o ideal da cidade 
moderna, dentro do território, trazendo inclusive, indicações importantes quanto à sua organização interna, 
especialmente no tocante ao papel das praças centrais (ibidem, p.47). 
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e aos valores do progresso, garantido por meio dos avanços técnicos. As preocupações de Ugolino com 
as vias de comunicação que articulavam Rio Preto com o território produtivo são descritas em sua 
Monografia da Villa de São José do Rio Preto (1895). As condições das seis principais vias para a vila 
são expostas acompanhadas das características e tempo de percurso. Ugolini relaciona duas primeiras 
vias, que ligavam a vila a Jaboticabal, uma terceira que dava em Ibitinga, a quarta se dirigia a Salto do 
Avanhandava, a quinta ligava a Bebedouro e Pitangueiras e a última a que ligava Rio Preto ao porto do 
Taboado, no Rio Grande, e, mais adiante, a Sant’Anna do Parnayba, no Mato Grosso, a qual, segundo 
Brandi (2002) mereceria especial atenção por parte de Ugolini, devido às más condições de uso e a 
importância para o município de Jaboticabal e São José do Rio Preto, bem como para a integração dos 
estados de São Paulo de Mato Grosso, “ao ligar um vastíssimo território com as melhores perspectivas 
econômicas”, comunicando-se ainda “com os grandes centros consumidores e de exportação” (BRANDI, 
2002, p.208). “Entre os ferrenhos defensores dessa rodovia, conhecedores profundos de sua relevância e 
do que ela representava como fator de progresso e de integração, estavam Ugolino Ugolini e Euclides da 
Cunha” (ibidem, p.211), o qual afirmava a importância da estrada não apenas para São Paulo, mas para 
o “Brasil inteiro”, devido ao seu “caráter continental” frisante (ibidem). 

A construção da Estrada do Taboado se inseria no desejo de integração do território nacional, 
principalmente após a Guerra do Paraguai, que, como sabemos, suscitou a intenção da construção de 
uma estrada que ligasse ao Mato Grosso já por volta de 1870, como atestam os estudos do governo 
imperial a respeito da viabilidade de implantação de uma via de comunicação entre as províncias de São 
Paulo de Mato Grosso e das disputas criadas entre as companhias ferroviárias pelo melhor traçado para 
se atingir Sant’Anna do Parnayba (GRANDI, 2007, p.29-35). A ligação com o Mato Grosso, contudo, seria 
realizada pela Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, em um momento posterior, na primeira década dos 
novecentos.  

Os progressos trazidos pela construção da estrada do Taboado não escapavam de Ugolini, para 
quem era evidente que os reflexos das providências iniciais do trabalho da comissão que se encarregava 
da construção da estrada, chefiada pelo engenheiro Olavo Augusto Hummel, apareceriam de imediato ao 
local, fazendo progredir de forma intensa o comércio da vila (BRANDI, 2002, 210). Não por acaso existe 
coincidência de datas entre o ano em que Ugolini e o padre responsável pela fábrica paroquial, José 
Bento da Costa, firmaram acordo para a elaboração do primeiro mapa urbano da cidade e quando 
começam os rumores da construção da estrada, ano em que a ferrovia chegou a Jaboticabal: 1893 
(BRANDI, 2002, p.209). Tendo como ponta dos trilhos a sede do município até então (Jaboticabal), os 
progressos em direção à vila de São José do Rio Preto haveriam de se dar rapidamente, conjugando a 
imperiosa ligação rodoviária com o Porto do Taboado, desejada há tempos, com a passagem desta por 
São José do Rio Preto, um pouso importante no escoamento da produção desde Sant’Anna do Parnayba 
antes de atingir o transporte ferroviário que ligaria aos centros consumidores internos e o ao porto 
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exportador. A elaboração do projeto de ampliação urbana era de excepcional importância para elevar a 
categoria da vila, que tinha como certas as condições de progresso e, foi durante os trabalhos de 
demarcação dos patrimônios que o “Distrito de São José do Rio Preto obteve a sua autonomia política” , 
em julho de 1894, concedendo ao novo governo municipal “um importantíssimo instrumento de natureza 
urbanística, como poucas vilas o possuía” (BRANDI, 2002, p.533). 

Segundo Brandi (2002, p.532), Ugolini tornou-se uma “liderança” na pequena comunidade da 
Vila de São José do Rio Preto, desde que fixou-se ali para o empreendimento de demarcação e 
ampliação urbana em vias da emancipação política da vila. O engenheiro atuava em outras localidades 
da região, e concomitantemente com o projeto de ampliação do traçado da vila de Rio Preto trabalhava 
na construção de uma ponte em Jaboticabal e em outras propostas para a vila como o “abaulamento, 
sargetamento e arborização da nova estação” e “da esquina do largo da Matriz” (BRANDI, 2002, p.533). 
Assim, Ugolini era um engenheiro autônomo, de atuação local, e conhecedor da dinâmica territorial que 
envolvia a vila de São José. 

A proposta de Ugolini para São José do Rio Preto tinha a intenção de colocar à cidade diretrizes 
de desenvolvimento, de modo que, reunindo todas estas oportunidades de progresso que a posição 
estratégica na região indicava, a cidade se tornasse, nas palavras do próprio Ugolini, “logo uma cidade 
importante, uma verdadeira capital do sertão” (BRANDI, 2002, p.536). O projeto de ampliação da vila, que 
se refere ao traçado do segundo patrimônio, o de Nossa Senhora do Carmo, se dá a noroeste, a partir do 
córrego do Borá, em sentido de crescimento rumo a direção das estradas para o Porto do Taboado e 
para Barretos, de modo que a cidade poderia assim se desenvolver, segundo o vetor que partia do 
sudeste do núcleo, onde se localizavam as entradas das estradas de Jaboticabal e de Ibitinga, e corria 
para noroeste, rumo da estrada do Taboado. 

O plano se articula pelo cruzamento perpendicular de duas principais vias, uma resultante da 
direção do prolongamento das vias em sentido noroeste do patrimônio de São José e outra em sentido 
nordeste-sudoeste de forma a conformar o traçado reticular do novo núcleo. No centro destas duas vias 
uma praça central, ou “um largo”, assim como o denomina Ugolini, de dimensões bastante generosas e 
muito distintas das de uma praça central da maioria das cidades do Oeste, nas quais normalmente resulta 
da demarcação de uma quadra do conjunto, cerca de 4,5 hectares, o equivalente ao espaço de quatro 
quadras do traçado, onde se localizaria a igreja em prol a padroeira do patrimônio. Ainda compunham o 
plano outros quatro largos, oferecidos em louvor a Santo Antônio, São João, São Pedro e São Sebastião, 
com 1,3 hectares cada um (a área de uma quadra do traçado mais as ruas), dispostos segundo as 
palavras de Ugolini, “symetricamente, de maneira a formar outros tantos centros de maior importância” 
(BRANDI, 2002, p.536).  
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Fig.27.  Planta do traçado de Ugolini para a ampliação da vila de São José do Rio Preto, 1895. 
Fonte:  BRANDI, 2002, p.535. 



 

 

108

A centralidade é, portanto, uma questão primordial na concepção urbana de Ugolini, que deu 
nome apenas às ruas que se cruzam para formar “um centro no grande pateo”, Prudente de Moraes e 
Bernardino de Campos, as quais convergiam, não por acaso,  para o ponto mais alto do sítio, exaltado 
pelo engenheiro como possuidor de “um magnífico panorama” de onde se poderia avistar léguas e léguas 
de amplitude e, por outro lado, também ser avistado à grande distância. Os demais largos são 
concebidos de forma a construir uma hierarquia que, do mesmo modo que permitia a formação de 
pequenas centralidades, reafirmavam a estrutura centrípeta. A proposta de Ugolini claramente divide a 
cidade em duas partes, e não esconde o privilégio à porção nova. O patrimônio de São José, a parte 
existente, tem as suas vias demarcadas e o largo da matriz considerado como mais uma das demais 
centralidades articulada ao centro principal, o “grande pateo”, assim como os demais largos do patrimônio 
existente, demarcados junto ao cemitério e o mercado. O desenvolvimento da cidade seguiria a direção 
noroeste, articulando a entrada na cidade da estrada de Jaboticabal (ligação com a capital e o porto) e a 
saída para a estrada do Taboado (ligação com o sertão e o Mato Grosso) passando pelo centro principal, 
a praça central. 

A organização interna da cidade, assim, reuniria a diversidade de funções econômicas e as 
reproduziria em espaços de forma a otimizar os acessos a totalidade do território. Junto às centralidades 
se reúnem as funções urbanas, sendo portanto a idéia de utilidade dos espaços urbanos um tema 
importante. A organização da cidade deveria proporcionar a eficácia econômica, e os sistemas de vazios 
– a largura das vias, a posição das praças junto aos edifícios públicos, a plataforma da estação –  
desempenam na cidade o mesmo papel que as linhas de mobilidade exercem no território (LEPETIT, 
2001b, p.46-60). Era com a “gestão dos fluxos” que o engenheiro-urbanista do século XIX se apegava 
(ibidem, p.59), de forma a fazer da cidade uma reguladora e otimizadora da comunicação. A Ugolini tais 
questões não escapavam, não por acaso a sua posição em demarcar praças junto aos equipamentos 
públicos existentes e em estabelecer a ordem da futura “capital do sertão” através da centralidade do 
sistema de vazios.  

Uma outra capital do sertão deveria ser Araçatuba, cidade criada a partir da instalação da 
ferrovia Noroeste, mais uma das várias originadas pela locação da estação ferroviária descritas por 
Ghirardello (1999), porém esta com uma posição importante, por ser “a última com possibilidade de 
habitação” devido às más condições da continuação da linha até o Mato Grosso e pelo fato de ser o 
triângulo de reversão que possibilitava o retorno das composições para Bauru (GHIRARDELLO, 1999, 
p.187). Era portanto Araçatuba uma boca de sertão, fato já determinado mesmo antes de sua fundação, e 
não por coincidência o seu traçado mereceu especial atenção pela “edilidade de Bauru” que custeou as 
despesas do trabalho de arruamento e destacou um engenheiro para o trabalho (ibidem, p.134). O 
desenho do núcleo urbano foi realizado pelo engenheiro francês François Chartier, pertencente ao quadro 
de funcionários da Companhia Estrada de Ferro Noroeste do Brasil (C.E.F.N.O.B.) (ibidem, p.187).  
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Novamente, ao descrevermos o projeto de um núcleo urbano do Oeste paulista, devemos 
destacar a dimensão simplória que caracteriza os projetos para estas futuras cidades, mesmo aqueles 
destinados às capitais do sertão, como é o caso de Araçatuba. Aqui, o ideário urbano contemporâneo ao 
período encontra referência às Cidades Capitais do Século XIX, e o engenheiro Chartier elabora uma 
composição com vias em diagonais de modo a estabelecer como ponto focal uma praça defronte a 
esplanada da estação.  

Assim como as demais cidades criadas “à beira da linha” da Noroeste (GHIRARDELLO, 1999), 
Araçatuba deveria ter o seu traçado partindo da estação ferroviária e, como não escapava a nenhuma 
cidade do Oeste paulista, o padrão dimensional das quadras em retícula regular deveria ser mantido, pois 
era prerrogativa para a renda sobre o solo. O engenheiro deveria organizar então estes dois elementos 
basilares: superpor uma estrutura de desenho à grelha trivial e ter como ponto de partida e de principal 
interesse a estação ferroviária, o centro da vida urbana. Deste modo, a capital do sertão da Noroeste 
ganhava, em 1912, uma planta diferenciada, em consonância com as propostas estéticas urbanas que 
influenciaram os urbanistas europeus e americanos durante a segunda metade do século XIX e os anos 
de 1930 (ALMANDOZ, 2002). 

 

 
 
 
Ao identificarmos a planta de Araçatuba com o repertório formal das cidades Capitais do Século 

XIX, de cujas idéias a América Latina foi muito receptiva, como atestam as transformações de várias 

Fig.28.  Planta do traçado de François Chartier para Araçatuba, 1912. 
Fonte:  GHIRARDELLO, 1999, p.190 
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capitais latino-americanas entre as décadas do final dos oitocentos e início dos novecentos34, 
pretendemos indicar duas considerações importantes. A primeira diz respeito à facilidade de absorção do 
esquema haussmanniano das vias diagonais, cuja neutralidade e generalidade e, ainda, a relativa 
indiferença do modelo à arquitetura (PICON, 2001, p.67) fizeram-no de fácil transposição para as mais 
diversas situações, pois os fundamentos técnicos que o embasam podiam ser dissociados da tipologia 
inconfundível pela qual se tornou reconhecível, marcando o fim da aliança entre a arquitetura e a 
engenharia nos modelos urbanísticos (ibidem). A segunda indica a redução pela qual o modelo passa ao 
ser apropriado por situações cujo conteúdo programático é tão limitado, demonstrando como um modelo 
urbanístico pode servir a tão prosaicas aplicações, resultado tanto de sua universalidade e popularização 
como de uma banalização das idéias originais. 

Assim, em Araçatuba, o caráter de arte urbana que continham as transformações baseadas no 
modelo parisiense no Rio de Janeiro de Pereira Passos ou na Belo Horizonte de Aarão Reis e José 
Magalhães, em cuja a arquitetura representava importante papel, é desconsiderado, pois o projeto do 
núcleo urbano do Oeste paulista não engloba as fases posteriores ao parcelamento, referentes à 
urbanização e edificação, tal como explica Solá Morales (1997)35, objetivando apenas ordenar a 
ocupação e o crescimento da área loteada. 

  Em outro aspecto, a utilização das vias em diagonal que era uma resposta à lógica dos fluxos a 
qual a cidade dos engenheiros-urbanistas tinha de responder, no traçado de Chartier, serve a uma outra 
escala, de dimensão menor, sendo utilizada mais para conformar um ponto de interesse para o qual 
convergem as vias, a praça central, componente do sistema de vazios que organiza as funções urbanas, 
e para e realinhar o traçado que nasce paralelo à linha ferroviária e deveria se dispor no sentido da 
orientação norte-sul, mais salubre e indicada pelos códigos de posturas. Resumia-se, portanto, a 
utilização das diagonais, a uma questão compositiva, adequada à escala do pequeno núcleo, o embrião 
urbano que ainda se desenvolveria, estando em aberto o tempo e a velocidade com que se daria este 
processo. 

 Tais considerações nos levam a entender o projeto para Araçatuba não como uma apropriação 
ou adaptação do modelo de cidade Capital do Século XIX, mas sim como uma prosaica aplicação de um 
esquema de traçado, utilizada como processo compositivo em favor de uma centralidade. O título original 

                                                 
34 Almandoz (2002) aponta a influência da cultura européia no urbanismo e na arquitetura latino-americana, destacando 
o trabalho de vários especialistas europeus nestas cidades bem como de profissionais formados na Europa, e tendo a 
França como a maior inspiração, Parais imagem de racionalidade e cosmopolitismo que molda as transformações de 
capitais como Buenos Aires, Rio de Janeiro, São Paulo, Santiago do Chile, Cidade do México, Lima, Havana, Caracas, 
São José. 
 
35 Segundo Solá Morales, a idéia de quadrícula, concebida por Cerdá como modelo de ocupação do solo pela 
edificação é subvertida nas cidades americanas, que se originam convertendo em malha de crescimento a quadrícula 
fundamental (1997, p.134). 
 



 

 

111

do livro de Almandoz (2002) “Paris Goes West” 36 contém um sabor jocoso a este respeito, quando 
consideramos o conteúdo simplório e estereotipado por que se fazem algumas destas “adaptações”. 

A posição da praça central como elemento de organização espacial entre o portal de chegada da 
cidade (a estação ferroviária) e as vias que a articulam ao território é, contudo, o ponto de relevância. A 
praça central, resultado da fusão entre a idéia da cidade como capital e a gestão dos fluxos territoriais, 
revela a síntese do plano urbano do engenheiro europeu para Araçatuba. Desvencilhada da arquitetura, a 
prática do engenheiro se dá no sentido de organizar as redes que desenham a cidade dos fluxos, a 
topografia, o declive natural das águas, o sistema de transportes. Para as cidades do Oeste paulista, é 
este o limite, uma vez que os projetos urbanos para a fundação das cidades não permitiam maior 
sofisticação. 

    

                           
 
 

 
Em Piratininga37, o engenheiro Adolpho Pinto encarregado pela Companhia Paulista de elaborar 

a planta da cidade, que por alguns anos foi ponta dos trilhos e possível cabeça de tronco para o trecho da 
Alta Paulista, posteriormente destronada por Bauru, superpõe à grelha tradicional duas vias diagonais, a 
principal unindo a praça da estação à igreja matriz (por sinal construída em estilo neogótico) e ao longo 

                                                 
36 O livro foi publicado em 2002 sob o título Planning Latin America’s Capital Cyties, 1850-1950. 
 
37 A cidade nasce da constituição do Patrimônio da Santa Cruz dos Inocentes, em 1895. Porém, em 1905, o povoado 
se transferiu para junto dos trilhos da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, situados a 400 metros do ex-
patrimônio. Surgiu assim a Vila Piratininga, compreendia em 15 alqueires cedidos pelo Coronel Virgílio Rodrigues Alves 
e sua esposa, dona Maria Guilhermina de Oliveira Alves, à Cia. Paulista de Estradas de Ferro (TOKUMITSU, 1970). 
 

Fig.29.  Foto aérea da cidade de Araçatuba, sem data. A praça central e a estação (canto inferior direito). 
Fonte:  site da Prefeitura Municipal de Araçatuba, acesso em dez. 2005. 
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da qual foram locados os edifícios públicos, trazendo à escala da pequena cidade a dimensão dos eixos 
de destaque, a serem compostos com a arquitetura conveniente do estilo eclético, que caracterizaram o 
modelo de cidade Capital do Século XIX.  

 

 
 
 
Além destas cidades descritas, existem outras cujo projeto do núcleo urbano superpunha ao 

padrão reticular outras idéias ligadas ao pensamento urbano da época38. Sem dúvida gostaríamos de 
efetuar um exame mais aprofundado sobre as mesmas, bem como sobre o tema da circulação destas 
idéias, da transferência de modelos e de como se deu a sua assimilação pelos atores do processo de 
urbanização do Oeste paulista, mas pela dimensão de tal pesquisa acreditamos carecer de um trabalho 
futuro, de âmbito acadêmico maior. Entretanto, mesmo sem este exame aprofundado sobre a assimilação 
das idéias e dos modelos, pudemos depreender algumas indicações que colocavam o ideário dos 
urbanistas-engenheiros do século XIX e a assimilação dos modelos urbanos em questão no exame de 
tais cidades, o que não nos leva a uma generalização dos termos, assim como do padrão de 
parcelamento, mas aponta para situações exemplares, que trazem a luz um horizonte de pesquisa 
distinto, por sua vez, contrário às generalizações. O presente tópico da dissertação se propõe, portanto, a 
suscitar tais casos exemplares, situações distintas, de modo a pôr à prova a questão da homogeneidade 
da cidade do Oeste paulista, bem como exercitar os limites da comparação e da generalização. 
                                                 
38 Como outros casos exemplares temos as cidades da zona pioneira no norte do Paraná, em que os termos da 
especulação permanecem, mas onde aparecem nuanças sobre o traçado em xadrez com mais freqüência nas plantas 
da Cia de Terras Norte do Paraná, em Nova Dantzig, por exemplo, “grandes diagonais, que partem da praça da 
estação ferroviária, utilizada como foco, recobrem o quadriculado e se combinam com uma avenida circular” 
(MONBEIG, 1984, p.345).  
 

Fig.30.  Planta da cidade de Piratininga. 
Fonte:  elaborado pelo autor, adaptado de TOKUMITSU, 1970. 
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Dentro destes limites e objetivos, o exame dos ideários urbanos europeus do século XIX 
adaptados pelos engenheiros-urbanistas que atuaram no Oeste paulista propicia uma dupla oportunidade 
de compreensão do fenômeno dentro de um quadro mais geral. Por um lado, revelam a capacidade de 
abstração e flexibilidade estética dos modelos urbanísticos universalizantes. Por outro, expressam a 
redução por que passam ao serem transpostos a realidades tão distintas, resultando na aplicação de sua 
imagem enquanto um estereótipo: se a cultura européia assumiu um papel dominante no processo de 
colonização e no controle da lógica capitalista nestes países periféricos, através de suas normas, das 
transações econômicas relativas ao mercado de matérias-primas e da organização das infra-estruturas 
que permitiam o seu funcionamento, no caso dos modelos urbanos o seu alcance é bem menos profundo 
que o modelo econômico que os gerou. 
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CAPÍTULO 2. 

Industrialização, integração nacional (rodoviarismo) e 
planejamento urbano: a re-configuração do território 
do Oeste paulista 
 

 

 

Fig.31. Auto-pista americana, Los Angeles  
Fonte: GANDELSONAS, 1999, p.30. 
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2.1.  Indústria e urbanização 

 
 Nos anos 1920 estavam lançadas as “raízes da concentração industrial em São Paulo” (CANO, 
1977). As regiões que constituíam o interior do estado em 1920 reuniram os recursos que lhes serviram 
de base para enfrentar o desenvolvimento posterior, quando se implantou efetivamente um processo de 

urbanização baseado na acumulação industrial. É este o marco conceitual e temporal que define a 
problemática abordada por este segundo capítulo. Mas é claro que, como fenômeno de transição, próprio 
de todo o decorrer deste período, permanências do momento anterior são inerentes a esta conjuntura, 
evidentes pela própria superposição dos períodos adotados para a demarcação dos “momentos” e pela 
distância temporal do Oeste paulista em relação ao restante do estado, que se insere prontamente nas 
transformações que caracterizam este “novo momento”.  
 Se, no Capítulo 1, o eixo central ateve-se à construção do território, sendo a rede de cidades um 
dos elementos estruturadores do processo, neste, ao abordarmos o processo de re-configuração do 
território, a cidade é o elemento central da inflexão, o grande evento transformador do território do Oeste 
paulista. Portanto, é especificamente o processo de urbanização paulista - iniciado na década de 1920, 
pois é este o marco da reestruturação da relação entre o campo e a cidade, quando a cidade deixa de ser 
apenas um apêndice do processo de exploração do território produtivo e caminha para ser o locus 
prioritário da acumulação – que explica a transformação do território no período em questão.  
 É a partir dos anos de 1920 que se opera tanto uma transformação do mundo agrário como 
avança o próprio incremento de uma economia urbana. Neste momento já estavam postas as questões 
que se desdobrariam nos anos seguintes, na problemática da conformação do “Brasil moderno” e, 
mesmo que de forma embrionária, também o problema regional e urbano que permeia as teorias e ações 
do planejamento nas décadas seguintes. 
 Os pontos centrais de discussão são: como se re-configura a rede urbana neste momento 
(mesmo que ainda em tempo de implantação, assim como no caso das últimas regiões ocupadas do 
Oeste) de modo a salientar, durante o processo, as cidades capitais regionais como nós mais relevantes 
da trama; como o território do Oeste se subordina ao desenvolvimento das regiões mais antigas do 
estado e em que termos a conjuntura da industrialização-urbanização atua na região; e como o 
planejamento urbano (nas esferas das políticas de governo, do planejamento regional e do urbanismo) se 
relaciona com tais fenômenos. 
 Como estratégia, para o entendimento desse “momento”, a escala de observação é alargada 
para a totalidade do território estadual e para circunstâncias de referência nacional, pois, como veremos, 
o desenvolvimento da urbanização no Oeste paulista é subordinado a condicionantes econômicos de 
âmbito maior, como a expansão da indústria e a modernização da agricultura (atividades que permitem 
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maior capitalização e, por conseguinte, maior desenvolvimento urbano), atrelados não apenas à 
concentração destes feitos no estado de São Paulo, mas também à modernização da economia brasileira 
e sua evolução no quadro do capitalismo. 
 Sintética e enfaticamente, é possível marcar a mudança de foco solicitada para o entendimento 
do processo de urbanização do Oeste paulista no período que se apresenta, e do qual trata o nosso 
segundo capítulo, através da consideração de Otávio Ianni (1979, p.15) quando o autor via no quadro 
nacional, na década de 1930, significativamente a “consolidação de uma vitória importante”: a da “cidade 
sobre o campo”. Vitória visível, segundo aponta o autor, graças às atividades governamentais surgidas 
nesta época para tratar das novas entidades que emergiam: as aglomerações urbanas. O nascimento da 
ideologia do planejamento e, particularmente, a origem das idéias que desembocarão nas atividades do 
planejamento urbano no Brasil na década de 1950, situam-se, portanto neste momento (VILLAÇA, 2004, 
p.182). 
 Sintomático desse novo momento que a população urbana paulista a partir da década de 1930 
passasse a crescer a um ritmo superior ao da população total e que a taxa de urbanização do estado 
progredisse para 52,6% em 1950 e para 62,8% em 1960. E que tais alterações se manifestassem 
primeiramente em São Paulo, pois em 1950, quando metade da população paulista já se concentrava em 
áreas urbanas, no conjunto do Brasil a taxa de urbanização era de apenas 36,2%. “Em 1960 a 
urbanização alcançava cerca de 45% do total da população brasileira, quando em são Paulo a população 
urbana já era de quase dois terços” (NEGRI; GONÇALVES; CANO, 1988, p.31). O papel precursor de 
São Paulo no processo de urbanização brasileiro se explica pelo domínio paulista no processo de 
acumulação industrial, do qual a situação articulada e hierarquizada da sua rede urbana, resultante da 
formação de um mercado interno, de produção e consumo, que se estendeu para os estados vizinhos e 
para o restante do território integrado até a década de 1970, é o fato mais representativo. 
 Vale, portanto, uma descrição sucinta do percurso da urbanização paulista aliado ao fenômeno 
econômico que lhe sustenta (o processo de industrialização) ao longo dessas décadas. O objetivo é 
compreender as transformações que se relacionam com o fenômeno urbano a partir da década de 1920, 
tendo o estado de São Paulo como base do processo de conformação de um Brasil urbanizado e portanto 
moderno, cenário pelo qual a re-configuração do território é solicitada. 
 

2.1.1. A década de 1920 como a transição para a sociedade urbano-industrial 
 
 Em 1920, a marcha cafeeira já tinha incorporado mais da metade do Estado, com inúmeros 
espaços abertos pela ferrovia, que, assim como detalhado no capítulo anterior, já alcançava o rio Paraná 
com a E.F. Sorocabana e a C.E.F. Noroeste do Brasil. A agricultura promovera ao longo destes anos a 
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ocupação do campo e a dispersão populacional no território, basicamente apoiada na grande expansão 
cafeeira deste período. Tal expansão provocou também uma diversificação do complexo cafeeiro 
capitalista, o que significava uma diversificação da agricultura e um fortalecimento da economia urbana, 
que demarcava no território os pontos de ação deste complexo. 
 Por esta ocasião, o avanço da urbanização tomava corpo no interior do estado. Os principais 
centros, ao longo das ferrovias, já haviam definido suas áreas de influência e, em 1920, excetuando a 
capital (então com 700 mil habitantes) e o porto, as duas aglomerações mais importantes do estado, a 
cidade de Campinas, com cerca de 115 mil habitantes no município, despontava como principal núcleo do 
interior, seguida por Piracicaba e Ribeirão Preto. Além dessas, emergiu um amplo número de núcleos, 
cujos municípios congregavam entre 40 e 50 mil habitantes, localizados, invariavelmente, com a exclusão 
de cidades mais antigas do Vale do Paraíba e de Sorocaba, ao longo dos eixos da Paulista e da Mogiana 
que, nesse momento, viviam o seu auge cafeeiro (MONBEIG, 1984, p.176-184).  Enquanto isso, o Oeste 
do estado ainda possuía poucos núcleos com razoável concentração populacional, basta voltar à figura 
05, que mostra as cidades em 1946, e atentar para o fato de que apenas com Bauru supera 30.000 
habitantes. 
 Vale lembrar que, volta de 1920, a ocupação do Oeste do território paulista tinha três frentes 
avançadas: uma pela E.F. Noroeste do Brasil até Araçatuba, outra pela Alta Sorocabana até Santo 
Anastácio, e outra pela Alta Araraquarense até São José do Rio Preto. A Paulista só alcança Marília no 
final dos anos 1920 e o rio Paraná já quase em 1960. A Araraquarense alcança Votuporanga em meados 
dos anos de 1940 e Fernandópolis somente em 1950.  
 A atividade urbana típica do Oeste paulista nas décadas de 1920 e 1930 era bastante restrita, ao 
contrário do que já acontecia nas cidades mais desenvolvidas das regiões de ocupação mais antiga no 
mesmo período. Consistia de um lado, numa atividade produtiva urbana nascente, de beneficiamento e 
transformação de produtos agrícolas como o algodão, o açúcar, o arroz, carne, etc, uma pequena 
industria alimentar e outra de apoio à construção civil, como serrarias, serralherias e marcenarias. De 
outro lado, a atividade urbana consistia em serviços de apoio a produção agrícola, especialmente ao 
pequeno produtor, com bancos, cooperativas, postos de gasolina, armazéns para venda de sementes e 
instrumentos de trabalho, oficinas de reparação, etc. Ao lado disso, encontrava-se o corpo da 
administração publica e segurança e os serviços urbanos ligados ao ensino e à saúde, nas mãos de 
particulares e religiosos até que a administração pública fosse capaz de assumi-los. De modo geral, o 
comércio era o núcleo básico da atividade urbana do Oeste paulista, variando a sua diversidade conforme 
a importância da cidade. Em alguns núcleos urbanos – poucos, com Bauru – as oficinas de reparação e 
construção de locomotivas ou vagões, de propriedade das empresas de estradas de ferro, constituíam 
núcleos pesados de trabalho industrial (NEGRI; GONÇALVES; CANO, 1988, p.16). 
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 Em comparação ao restante do estado, a proporção da população economicamente ativa urbana 
em Bauru e no Oeste pioneiro nas décadas de 1920 e 1930 era a mais baixa do estado. Praticamente 
não havia indústria na região, a não ser os pequenos estabelecimentos citados de beneficiamento e de 
apoio à construção civil. A maior parte da população ocupava-se nas atividades agropecuárias (ibidem, 
p.21). Neste período, a atividade industrial concentrava-se na capital, cercanias e nas regiões de 
ocupação mais antigas do estado que possuíam também os maiores núcleos.  
 Somada a uma produção industrial que se iniciava, a produção agrícola do estado atingia valores 
muito expressivos. Dessa forma, São Paulo tornava-se, nesta década, o pólo produtivo (tanto agrícola 
como industrial) do país, de cujo mercado também passa a tomar conta. Neste sentido, o quadro de Cano 
(1985, p.70) é revelador ao demonstrar como as exportações paulistas se distribuíam durante as décadas 
de 1900, 1910, 1920, destinando, já na década de 1920, 50% do total da produção para os demais 
estados brasileiros (tabela 1).  
 
Tabela 1: 
Exportações totais do Estado de São Paulo, segundo o destino (% do valor). 
Período Para o exterior Para o resto do Brasil 

1900-1910 85% 15% 
1910-1920 75% 25% 
1920-1930 50% 50% 
Fonte: Cano (1998, p.66) 

 
 O fato mais importante a considerar, observando estes dados, quando traçamos o percurso da 
industrialização paulista que já se firmava nesta década, é a comunhão entre desenvolvimento industrial 
e desenvolvimento agrícola. Este é o ponto crucial de embasamento do desenvolvimento paulista: a 
industrialização não se deu numa situação agrícola e agrária atrasada, mas teve neste setor o seu 
principal esteio (CANO, 1998, p.25). A década de 1920 é o marco inicial da acumulação industrial 
paulista, e também da diversificação e desenvolvimento da agricultura no estado. 
 Quanto ao movimento da urbanização, o percurso foi o seguinte: entre as décadas de 1910 e 
1920: na primeira década do século XX, marcada pela crise cafeeira, nenhum novo município foi criado, 
mas nos anos de 1910 a retomada da expansão cafeeira levou à criação de mais 31 municípios e, na 
década seguinte, quando o Governo Provincial assumiu diretamente a política de sustentação do café, 
houve uma febre expansionista na frente pioneira, em que mais 53 municípios foram criados. Assim, São 
Paulo entrou na crise de 1929 com uma rede urbana constituída por 245 municípios, quase a metade do 
número atual (MONBEIG, 1984, p.200). 
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 É este o fato principal: em 1920 a ocupação do território estadual ainda estava em meio, mas 
considerável parte da rede urbana que depois se consolidou fincava suas raízes no território nesta época. 
O complexo cafeeiro se estrutura e se expande, tendo como desdobramento o desenvolvimento de 
atividades industriais e a destinação da cidade de São Paulo como aglomeração principal - é nesta 
década que ocorreu, nesta cidade, o primeiro salto no surgimento do sistema bancário nacional (NEGRI; 
GONÇALVES; CANO, 1988, p.14).  
 Assim, a década da transição, 1920, é responsável por um duplo movimento que caracterizará a 
fase posterior: a economia agrícola mercantil, que se diversifica neste momento, ensejou uma 
urbanização atomizada, espalhada pelo território, ainda que sobre o modelo de rede, pois este era o ideal 
para a racionalização do território produtivo; de forma distinta, a indústria selecionaria pólos, pois ao seu 
desenvolvimento interessam as concentrações.  
 

2.1.2. Indústria em desenvolvimento: a Industrialização Restringida (1930-1955) 
 
 O período da industrialização restringida se apresenta como a etapa de estruturação definitiva de 
uma sociedade de base urbano-industrial, que a transição dos anos 1920 já apontava. Os anos 
decorridos entre 1930 e 1955 se caracterizam pelas transformações decorrentes do processo de 
industrialização se implantando, que teve como efeitos o aprofundamento da modernização agrícola e a 
aceleração da urbanização. “A partir de 1955, a economia paulista já poderia ser considerada de base 
industrial” (NEGRI; GONÇALVES; CANO, 1988, p.42). 
 A produção agrícola que se desenvolvera na década de 1920, a rede urbana e a divisão 
territorial do trabalho que se estabeleceram no estado fizeram com que a economia paulista 
ultrapassasse a crise de 1929 e se restabelecesse com novas características, dando inicio à nova etapa 
de desenvolvimento econômico. É consenso entre diversos autores39 que estudam a economia brasileira 
que o período de 1930 a 1955 marca precisamente o momento em que se efetua a transição para o 
processo de industrialização brasileiro capitaneado por São Paulo.  
 Os movimentos que sinalizavam a crise da economia cafeeira abriram caminho para um novo 
padrão de acumulação entre 1930 e 1955. Assim, avançou a industrialização. Mas esse foi um processo 
de limites claros, assim como denota a noção de “industrialização restringida” usada para definir o 
período: há industrialização porque a dinâmica da acumulação se baseia na expansão industrial, mas 
esta se encontra restringida porque “a fragilidade das bases técnicas e financeiras não permitem que se 
implante, de uma só vez, um segmento de bens de produção capaz de assegurar a autodeterminação do 

                                                 
39 CANO (1977 e 1998); NEGRI, GONÇALVES e CANO (1988); NEGRI (1988); GONÇALVES (1994); SANTOS & 
SILVEIRA (2001), dentre outros. 
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processo de acumulação” (NEGRI; GONÇALVES; CANO, 1988, p.29). Existem, portanto, nesse quadro, 
limites ao desenvolvimento da indústria. Eram visíveis o crescimento industrial, a unificação do mercado 
nacional, a diversificação da agricultura, e isto certamente compunha um quadro de ampliação da divisão 
social do trabalho inerente a um processo de industrialização, porém, não atingia as feições de 
modernidade que o caracterizariam anos depois. 
 Durante a década de 1930, a diversificação agrícola iniciada na década anterior continuou a se 
processar no território paulista, impulsionada por uma modernização nos padrões de produção. Houve a 
ascensão do algodão e da cana, ambos passando a ter no estado de são Paulo o maior produtor 
nacional40. A indústria se ampliava, constituindo um parque produtor diversificado, em que os ramos 
tradicionais foram perdendo peso relativo.  
 Na década de 1940 a estrutura ocupacional do estado caracterizava-se ainda pela 
predominância do trabalho agrícola. Mas prosseguia o movimento de diversificação das culturas no 
estado, destacando-se o algodão, que nesta década encontrou o auge de sua produção, e a cana-de-
açúcar, que manteve também seu movimento de expansão41. Também o café voltou a ter São Paulo 
como o principal produtor, uma vez que, nesta década, os seus preços se estabilizaram, graças à política 
nacional levada a efeito e a condições favoráveis do mercado externo. Em meados da década, o café 
voltou a ser o primeiro produto da pauta de exportação brasileira.  
 A agricultura de alimentos continuou seu processo de diversificação em resposta a uma 
urbanização acelerada42. O avanço da industrialização, por outro lado, pressionava a agricultura pela 
demanda de matérias-primas, no contexto de uma substituição de importações forçadas pela guerra. A 
agricultura se modernizava43 e a demanda crescente advinda da urbanização e da expansão da rede 
rodoviária, que se articulava também a um crescimento da construção civil, fizeram com que a indústria 
nos anos 1940 tivesse grande crescimento (CANO, 1998, p.72). 
 A década de 1950 apresenta como principal característica do processo de urbanização paulista a 
concentração populacional extrapolada na metrópole, como efeito das transformações ocorridas ao longo 
das três décadas anteriores. “Em 1950 quase um terço da população paulista (29%) concentrava-se na 
área metropolitana” (GONÇALVES, 1994, p.40). É que a década de 1950 é caracterizada, basicamente, 
por um reajustamento da indústria brasileira e paulista, em trânsito de uma industrialização restringida 
                                                 
40 Em 1933 o algodão ocupava 2,7% da área cultivada do estado, passando para 17,7% em 1938 (quando o total da 
área cultivada do estado era de 4,5 milhões de hectares). A cana ocupava 2% da área cultivada do estado em 1938 
(NEGRI; GONÇALVES; CANO, 1988, p.33). 
 
41 O algodão ocupava, em 1949, 26% da área cultivada do estado e a cana-de-açúcar contava neste ano com 4% da 
área cultivada do estado (ibidem, p.35). 
 
42 Em 1949, são Paulo era o primeiro estado produtor de arroz e batata inglesa, o segundo de milho e laranja e o 
terceiro de feijão (ibidem, p.35). 
 
43 O estado de São Paulo, em 1949, chegou a deter 52% do consumo nacional de insumos agrícolas modernos e a 
apresentar um número de tratores cinco vezes maior do que o resto do pais em termos relativos (p.35). 
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para uma industrialização pesada. Assim, o processo industrialização que se acelera a partir dos anos 
1930 confirmou a tendência delineada pela detenção de capitais e infra-estruturas por São Paulo, 
consolidando a concentração do maior parque industrial do país na metrópole paulista (SCHIFFER, 2004, 
p.84-85). É nesta década, portanto, que São Paulo ultrapassa o Rio de Janeiro e torna-se a principal 
metrópole brasileira. 
 A transformação da economia brasileira de predominantemente agrária para parcialmente 
industrial durante este período pode ser atestada pela comparação entre os valores da produção agrária 
e o valor da transformação industrial em 1920, 1940 e 1950. É possível apreender uma equiparação entre 
as duas atividades em 1940 e uma alteração do quadro em 1950 quando a atividade industrial ultrapassa 
a agrícola, um grande salto se atentarmos para 1920, quando a produção agrícola superava em três 
vezes a da indústria (tabela 2). 
 

Tabela 2:  
Comparação entre os valores da produção agrária e o valor da transformação industrial em 1920, 1940 e 
1950. 
 1920 1940 1950 

Produção agrária 4,7 8,0 40,0 

Valor da transformação industrial 1,3 7,7 46,3 
* Valores em bilhões de Cruzeiros de 1950. 
Fonte: elaborado a partir de Schiffer (2004, p.85) conforme dados de Camargo (1960, p.194-195). 

 
 Se a concentração dessas indústrias, ao longo dessas três décadas tem no estado de São Paulo 
o local apropriado para a sua instalação, graças à sua rede de infra-estrutura e a acumulação de capitais 
provenientes do complexo cafeeiro, é preciso dizer que, na distribuição territorial estadual, as indústrias 
continuavam a se concentrar na região metropolitana e adjacências, permanecendo o restante do estado 
com predomínio das atividades agrárias (mesmo que modernizadas e capitalizadas) ainda durante a 
década de 1950.  
 O fato da dominação da produção e do mercado nacional por São Paulo neste período de 
implantação da industrialização no Brasil é bastante expressivo quando atentamos para indicadores como 
concentração industrial do país e nível de produtividade, revelados pelo valor da transformação industrial 
e pelo número de pessoal empregado pelo estado de São Paulo além da existência de empresas de 
maior porte, confirmada pela diminuição relativa do número de estabelecimentos industriais em 
consonância ao aumento dos demais indicadores contidos na tabela 3. Os dados também confirmam a 
tendência crescente da concentração industrial na região sudeste, além da especial posição de São 
Paulo. 
 



 123

Tabela 3: 
 Indicadores industriais: percentuais relativos aos totais nacionais. 
Estados e regiões selecionadas: 1920-1940-1950 
Estado /  % número estabelec. % pessoal ocupado %V.T.I.* 

região 1920   1940 1950   1920 1940 1950     1920 1940 1950 

São Paulo   31,1 28,8 27,5   30,5 35,0 38,6     33,8 38,6 49,3 

R.Jan. + D.F.   15,0 13,3 10,7 26,5 21,6 19,3     27,7 27,9 20,9 

R. Sudeste   56,0 56,7 53,1 64,1 66,6 67,3     67,6 74,7 77,3 

R. Sul   23,9 23,6 27,7 13,5 13,1 14,2     17,6 13,4 12,2 

R. Nordeste   18,1 16,3 19,4 20,9 17,7 16,8     12,8 10,2 9,3 

Demais Reg.   2,0 3,4 2,8 1,5 2,6 1,7      2,0 1,7 1,2 
* V.T.I. – Valor da Transformação Industrial 
Fonte: Schiffer (2004, p.86) conforme Camargo (1960, p.104 e 194). 

 
 Os esforços para a industrialização e para a unificação do mercado nacional que intensificaram-
se entre os anos de 1930 e 1960, atenderam tanto os interesses da classe dominante nacional quanto do 
capital estrangeiro44.  É que a política de Vargas pensava a industrialização sob a afirmação de um 
capitalismo nacional, mas na opinião de Kubistischek, deveria estar comprometida com o capital 
estrangeiro (FAUSTO, 2006). 
 Schiffer aponta que o processo manifestava a proteção dos meios de acumulação de capital nas 
mãos paulistas, perdurando as relações que vinham desde as políticas de proteção e valorização do café: 
garantiu-se internamente uma renda de origem agrícola que, com o fato da desestabilização da economia 
cafeeira, apontava para a indústria como uma alternativa para inversão de capital, assim como, em 
momento posterior, o aparelhamento de São Paulo permitiu que as inversões estrangeiras se 
localizassem na metrópole paulista. É assim que São Paulo se configura como “locus natural da 
industrialização brasileira” (SCHIFFER, 2004, p.83), conjugando a sua já acabada relação de produção 
com base no trabalho assalariado a uma integração quase que contínua do seu território graças à 

                                                 
44 Os interesses estrangeiros residiam no fato de que a consolidação e a expansão de suas empresas implantadas no 
Brasil (assim como em demais países periféricos a partir da segunda década do século XX, principalmente 
americanas) dependiam do crescimento do mercado interno e do incremento da industrialização nacional como suporte 
complementar para estas empresas e como garantia do aumento de demanda para os seus produtos (SCHIFFER, 
2004, p.83-84). 
Quanto aos interesses das elites nacionais, o papel estatal neste momento foi o de “cumprir sua função básica no 
capitalismo”: organizar os interesses da classe dominante de modo a facilitar o caminho dos seus investimentos, por 
meio de créditos e financiamentos através do sistema bancário, para a indústria (ibidem, p.84). Os impulsos para esta 
guinada de interesses provinham da crise econômica americana e internacional de 1929 que impossibilitava a 
continuidade de expansão da economia cafeeira e das políticas de defesa do café que possibilitavam até então o alto 
nível de acumulação interna. Também a Segunda Guerra Mundial foi decisiva no processo ao forçar o desenvolvimento 
da produção industrial nacional e do mercado interno, fazendo somar aos interesses das elites agrárias os dos 
industriais emergentes. 
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abrangência de sua rede ferroviária, interligando a sua rede de cidades entre si e com a capital, 
possibilitando o eficiente escoamento da produção e favorecendo o alargamento do mercado regional. 
 Desse modo, no período 1930-1955 a indústria em são Paulo cresceu a taxas mais elevadas que 
o resto do país, o que levou a concentração industrial em São Paulo à proporção de 40,7% em 1939, 
48,9% em 1949 e cerca de 52% em 1955 (NEGRI; GONÇALVES; CANO, 1988, p.49).  
 Quanto à situação do interior paulista no período, os novos determinantes que brotavam do 
desenvolvimento agrícola45 conjugado ao processo de urbanização e industrialização, coexistiam ainda 
com aqueles originários do período anterior e não atingiam a todas as regiões do estado de maneira 
congruente. 
  O desenvolvimento urbano e industrial em andamento nas regiões de ocupação consolidada 
alteravam a relação entre população urbana e população rural, assim como entre as regiões do estado. O 
relativo esgotamento da frente de expansão do Oeste deu início ao processo de êxodo rural que, no 
período posterior, se mostraria intensificado e generalizado por todo o território paulista.  
 Além das migrações rural-urbano, começaram as migrações do interior para a metrópole, dando 
início à inversão do movimento migratório que até então levara à ocupação econômica do território 
paulista pela agricultura. Tal fenômeno apenas se inicia neste período, mostrando-se em toda a amplitude 
a partir dos anos 1960. 
 Assim, neste momento de transição o ângulo da agricultura, com a abertura de novas terras, 
ainda representou competitividade com as regiões de produção mais antiga, mas nestas, a indústria já 
andava a passos largos, beneficiando-se dos excedentes aí produzidos pelos longos anos de riqueza 
cafeeira. 
 É neste contexto que ocorre uma variação importante na configuração do desenho estruturador 
do território (urbanização e redes de mobilidade), já sinalizada anteriormente no Capítulo 1: a 
urbanização espalhada, determinada pela agricultura mercantil diversificada, continuava a se processar, 
expandindo e ramificando a rede urbana no Oeste, porém, de modo mais disperso nos anos 1950 e não 
tão concentradamente ao longo dos eixos ferroviários como no período anterior. Seguiam novos 
desenhos do sistema viário que nesse período se transformava, com o movimento de implantação das 
ferrovias (ainda em regiões do Oeste) em compasso com o sistema rodoviário que estava se implantando 
em todo o estado. 

                                                 
45 Se expandia a diversificação e se aprofundava a modernização da agricultura, dando início à mecanização da 
produção no campo (embora ainda fortemente apoiada em equipamento importado). Quanto à diversificação agrícola 
no período, houve um renascimento da cafeicultura, que ampliou a sua área cultivada em relação à década anterior, 
em resposta aos preços internacionais favoráveis. A cana deu continuidade à expansão que vinha tendo, crescendo 
sua área plantada para 8,7% do total do estado, enquanto o algodão, após o apogeu dos anos 1940, recuou nos anos 
1950, diminuindo sua área de cultivo no estado para 9% (NEGRI; GONÇALVES; CANO, 1988, p.38). Houve ainda, 
nesta década, um extraordinário avanço na agricultura de alimentos, cuja produção passou a crescer à frente da 
demanda urbana. Ao final dos anos 1950, os produtos alimentares ocuparam 22% d área cultivada do estado. 
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 A situação “pioneira” dessas regiões do Oeste, ainda a se estruturar durante esta época, 
sinaliza, portanto, uma contradição do movimento de urbanização e industrialização do interior paulista. 
Ao conformar dois momentos distintos de desenvolvimento, o das regiões mais antigas e o das mais 
novas, o momento de transição claramente suscitou um desenvolvimento desequilibrado no território do 
estado de São Paulo.  
 Os capitais nacionais e estrangeiros que implantaram fábricas pelo o interior nos anos 1930 e 
1940 (Matarazzo, SANBRA, Anderson Clayton e outras, produzindo beneficiamento de algodão, óleo do 
seu caroço, fibras têxteis, beneficiamento de arroz, milho etc) (NEGRI; GONÇALVES; CANO, 1988, p.44) 
beneficiaram mais as regiões mais antigas, como Campinas, Sorocaba e Ribeirão Preto, e algumas 
poucas cidades do Oeste consideradas cetros regionais. 
 Além disso, no decorrer dos anos 1950, o processo de expansão da fronteira agrícola no Oeste 
perdeu vigor com a crise do algodão e do café, enquanto nas regiões de Ribeirão e Campinas ocorreu a 
expansão das culturas da cana-de-açúcar, da laranja e outras de alimentos, juntamente com o aumento 
da mecanização e modernização. Por tais motivos, Campinas e Ribeirão Preto foram os espaços ideais 
para o desenvolvimento da mais importante agroindústria estadual, além de outros ramos.  
 De tal modo, já em 1939, das regiões do interior que respondiam por 25,4% do valor da 
produção industrial estadual, era visível o destaque de Campinas (com 8,5%) e de Ribeirão Preto (com 
6,9%), seguidas por Sorocaba (com 5,5%) e pelo Litoral (4,5%). As regiões do Oeste em conjunto 
detinham 5,6% (NEGRI; GONÇALVES; CANO, 1988, p.49).  
 Em 1949, o interior paulista participava com 33,7% da industria do estado, patamar estabilizado 
em 1956, com 33,4% do total de indústrias. Em relação ao restante do país e seu peso aumentava de 
14,5% em 1939 para 16,5% em 1949 e 17,4% em 1955 (ibidem, p.49). No ano de 1956 encontramos 
19.662 estabelecimentos industriais no interior, empregando 191,8 mil operários (32,3% do total estadual) 
e concentrando um terço do valor da produção industrial do estado. Cinco regiões, as mais importantes, 
respondiam por 21,1% da produção industrial estadual: Campinas (12,7% dos operários e 10,3% de 
produção); Sorocaba (5,6% e 3,9%); Ribeirão Preto (4,4% e 4,9%); Vale do Paraíba (3,3% e 2,0%) e o 
Litoral (3,9% da produção) (ibidem, p.50). 
 A região Oeste chegou a ampliar sua participação na industrial estadual com taxas superiores à 
média das outras regiões na década de 1940, principalmente devido ao desenvolvimento da indústria em 
Araçatuba e Presidente Prudente. Mas na década de 1950 desacelerou o seu ritmo de crescimento em 
relação a media estadual e diminuiu sua participação de 8,1% para 6,3% no total da produção industrial 
(ibidem)46.  

                                                 
46 Quanto aos tipos de indústrias situados no Oeste neste período destacavam-se principalmente aquelas ligadas à 
agricultura. Em todas as regiões do Oeste – Bauru, São José do Rio Preto, Araçatuba, Marília e Presidente Prudente – 
as indústrias alimentícia e têxtil eram as mais comuns, representando juntas em torno de 75% de toda a produção 
industrial destas regiões. Também vale destacar que tais regiões do Oeste concentravam, neste momento, 21,6% do 
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 Assim, a ocupação do Oeste nesta época não significou apenas o ganho de novas áreas 
agrícolas para o estado, mas também a extensão da interiorização da indústria, deixando claro, contudo, 
a sua situação restrita, tanto com relação aos ramos industriais (ligados à agricultura – alimentos e têxtil, 
principalmente), como à sua localização (situadas apenas nas capitais regionais).   
 Como sempre, a indústria atuou no crescimento urbano em âmbito localizado, estimulando a 
concentração populacional nos núcleos em que se implantava e estimulando o desenvolvimento do setor 
terciário, tanto por suas demandas específicas como pelas decorrentes do crescimento populacional 
característico deste momento. 
 Nas regiões do interior, a atuação distinta deste crescimento é exemplar para o entendimento da 
urbanização deste período. Tanto nas regiões mais antigas do estado (Campinas, por exemplo) como no 
“Oeste Pioneiro” a demanda deste acréscimo populacional urbano era atendida pelo crescimento do setor 
terciário, que se articulava ao crescimento industrial e ao desenvolvimento agrícola.  Porém, no Oeste, 
correspondia à própria estruturação da rede urbana. Além disso, diferia na distribuição territorial: no 
Oeste o terciário concentrava-se principalmente nos maiores centros regionais, enquanto na região de 
Campinas, a despeito de também concentrar-se, era relativamente mais distribuído, numa rede de urbana 
ramificada onde despontavam outros núcleos urbanos de importância crescente. 
 Este é o principal fato da urbanização paulista no período da acumulação industrial: a população 
urbana do estado cresceu de modo significativo, principalmente a partir da década de 1950. O setor 
terciário, sobretudo comercio e prestação de serviços, absorveu essa população crescente, a despeito do 
setor secundário manter o seu peso relativo na população economicamente ativa, em conseqüência do 
aumento da urbanização. Caía o peso do setor primário na composição setorial do emprego no interior e 
a década de 1960 foi a última em que a Grande São Paulo ainda gerou empregos neste setor (ibidem, 
p.40-41). No restante do estado houve perda de empregos agrícolas – a não ser na região Oeste, onde a 
ocupação das últimas glebas de terras ainda se dava. 
 Por este percurso, podemos sintetizar as transformações no urbano durante o processo de 
industrialização no período dos anos de 1930 a 1955: o espaço econômico do estado de São Paulo foi 
redefinido através da interiorização do desenvolvimento urbano-industrial, que concentrou-se em algumas 
regiões e dispersou-se nas demais de maneira pontual,  ao mesmo tempo em que originava a metrópole. 
 Assim, se os anos de 1920 marcaram a transição de uma sociedade de base agrária para uma 
de base urbana por criar as condições para isso, os anos 1930-1955 implantaram-na. Transformaram em 
definitivo as suas bases e, com isso, deram origem a um novo processo de transição: aquele que 
permitiria ultrapassar o caráter restringido da acumulação industrial e instaurar-se a industrialização 

                                                                                                                                               
valor da industria estadual de madeira e  14,5% do total da de alimentos (NEGRI, GONÇALVES; CANO, 1988, p.51-
52). 
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pesada, totalmente aberta à modernização capitalista e que se mostraria com todo o seu vigor na década 
de 1970.  

 
2.1.3. O período da Industrialização pesada: 1956-1980.  O salto da urbanização no interior 
paulista 
 
 A segunda metade da década de 1950 se caracterizou pela implantação de uma nova fase da 
industrialização brasileira denominada “industrialização pesada” que objetivava incrementar a fabricação 
de bens de consumo e de produção. 
 Neste novo contexto, desenvolveu-se um segmento de bens de capital para o setor agrícola, 
tendo como repercussões intrínsecas a tecnificação e quimificação dessa produção. Avançou a 
diferenciação do trabalho dentro das cidades, com o reforço dos segmentos médios da população, com 
as formas de consumo de massa e toda a repercussão que este acarreta no terciário das cidades. 
Cresceu o emprego industrial e as cidades são expressão desse processo. A “metropolização e a 
formação de grandes centros regionais” como novas feições da rede de cidades do estado de São Paulo 
são manifestações desse novo momento (GONÇALVES, 1994, p.44).  
 À industrialização restringida correspondeu uma urbanização com características também 
restringidas, mas o advento da industrialização pesada desobstruiria os limites para uma modernização 
generalizada de todo o sistema urbano paulista, desenvolvendo ao extremo aquilo que nesses anos ainda 
era embrionário: a exacerbação do crescimento das cidades, o esvaziamento do campo e a consagração 
do consumo industrializado, em todas as suas facetas, como o impulso generalizado ao desenvolvimento 
urbano. 
 A divisão do trabalho inter-regional foi definida com base na articulação agricultura-indústria, 
confirmando a liderança de Campinas e Ribeirão Preto – potencialmente existente desde os anos 1920. 
O Litoral foi incorporado à concentração industrial interiorizada, em que se mantinham participando, 
embora com mentor importância relativa, as regiões de Sorocaba e do Vale do Paraíba. Essas três 
regiões, em que a indústria não tinha o suporte de um desenvolvimento agrícola importante, 
desenvolveram condições para agregar-se à nova expansão industrial ocorrida a partir da industrialização 
pesada, com uma indústria que prescindiria cada vez mais de produtos naturais locais. Em toda a região 
Oeste, incluindo aí Bauru, caracterizou-se um processo de desenvolvimento subordinado, com base na 
articulação agricultura-indústria, que desde o início foi o que lhes deu origem (NEGRI; GONÇALVES; 
CANO, 1988, p.56-57).  
 Este é o fato principal: a industrialização pesada veio adensar as relações industriais 
concentradamente interiorizadas que se firmaram durante o processo de implantação da industrialização 
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no território paulista. Como efeito, ultimou-se a subordinação da região Oeste à acumulação industrial 
sediada na metrópole e nas principais regiões industrializadas.  
 Tal movimento define a estrutura urbana do Oeste paulista neste “segundo momento”. Se, no 
momento anterior, a formação da rede de cidades se dava de forma semelhante à das regiões mais 
antigas por promover uma condição de urbanização quase contínua do território, pois visava à 
homogeneização do espaço econômico, o desenvolvimento industrial desigual das porções do estado fez 
com que, no Oeste, a rede perdesse seu caráter dispersivo original e reforçasse as centralidades 
existentes, concentrado o desenvolvimento urbano-industrial nos pontos principais, reproduzindo, em 
escala regional, a subordinação econômica estadual. 
 Torna-se necessário, para entender a dinâmica da transformação urbana paulista a partir de 
1956 (marco da industrialização pesada), recorrer ao processo de desenvolvimento da economia 
industrial nacional, uma vez que a vinculação de São Paulo como cerne deste processo situa a nossa 
problemática em um contexto mais amplo. 
 Dois momentos marcam a dinâmica cíclica da economia brasileira durante a industrialização 
pesada, manifestada concretamente nas fases de expansão do Plano de Metas e do “Milagre 
Econômico”, acompanhadas por suas crises respectivas. 
 Como reflexos na urbanização, no momento de implantação do Plano de Metas, “dada a 
estruturação da Grande São Paulo com a montagem dos segmentos novos da estrutura industrial ao 
longo das áreas de influência da capital” a forma particular desse processo foi o reforço da 
metropolização (GONÇALVES, 1994, p.43). Nos anos do “Milagre” o efeito principal foi uma 
descentralização relativa da atividade industrial no estado, devido aos maiores custos de aglomeração na 
região da Grande São Paulo, à ampliação da infra-estrutura e ao processo de urbanização do interior, à 
maior autonomia locacional da grande empresa e à modernização da base agrícola do interior (ibidem, 
p.44-45). Também a participação governamental por meio das ações de planejamento compôs o quadro 
das novas circunstâncias favoráveis à descentralização e ao desenvolvimento do interior, assim como 
veremos em tópico seguinte. 
 No quadro nacional, a industrialização pesada trouxe consigo as feições de um novo país, 
essencialmente urbano47, e com as marcas de modernidade de uma sociedade industrial de massas 
convivendo com a herança de atraso de um processo de industrialização tardio (SANTOS & SILVEIRA, 
2001, p.50-51). Manteve-se a tendência de concentração da maior parte da população nas metrópoles 
brasileiras (SCHIFFER, 2004, p.106). O desenvolvimento econômico alterou as formas da organização da 

                                                 
47 O desenvolvimento dos anos imediatamente após a implantação do Plano de Metas fez com que se acelerasse o 
processo de urbanização brasileiro na década de 1960. Em 1950 o país possuía 1887 cidades, que abrigavam 36,2% 
da população brasileira e, em 1960, com 2763 cidades, 44,6% da população nacional vivia em zonas urbanas. As 
maiores taxas de urbanização para as respectivas datas se referem à região Sudeste, com 47,5 em 1950 e com 57,0 
em 1960 (SCHIFFER, 2004, p.96). 
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vida urbana, com novos hábitos de consumo, aproximando as formas de vida urbana da metrópole e dos 
grandes centros do interior. Os hábitos de consumo de bens e serviços modernos generalizavam-se por 
toda a rede urbana, com o apoio dos meios de comunicações. Complexificou-se a estrutura social, “em 
que cresceu uma classe média numerosa e politicamente ponderável, tanto na metrópole como no 
interior” (ibidem, p.60). 
 O maciço bloco de investimentos entre 1956 e 1960, que sedimentou a base para o 
desenvolvimento da industria pesada no Brasil, apoiou-se estrategicamente no desenvolvimento industrial 
paulista. Ao propor, diretrizes para o desenvolvimento nacional, o Plano de Metas, “de fato já partiu de 
sólido patamar propiciado pelo desenvolvimento industrial paulista, que em 1955 detinha 52% da industria 
nacional e cuja dinâmica por essa época já estava instaurada” (NEGRI; GONÇALVES; CANO, 1988, 
p.31). Assim, a expansão industrial mais acelerada das industrias predominantemente produtoras de 
bens de capital e de consumo durável e das industrias de bens intermediários, além do promissor 
crescimento das industrias mecânicas e de material de transportes se localizaram principalmente no 
estado de São Paulo.  
 A opção política contida no Plano de Metas, de expandir o setor privado industrial por meio de 
associação com o capital estrangeiro, também contemplava o estado paulista. A criação da Instrução 113 
– Sumoc, a qual “isentava de taxas de importação as empresas estrangeiras que investissem em setores 
julgados de interesses e sem similar no Brasil” (SCHIFFER, 2004, p.89) teve mais da metade das 
inversões de capitais destinada para máquinas e para a industria automobilística, que como dito se 
situava em São Paulo majoritariamente. Além disso, vale a pena dizer que, do valor total das aplicações 
estrangeiras entre 1955 e 1960, “dois terços destinaram-se a São Paulo” (ibidem).      
 Assim, o quadro dos indicadores industriais em 1960 contém os dados exatos da continuidade 
do domínio industrial paulista48 no cenário nacional: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
48 É importante salientar, entretanto, que a preponderância da localização dos investimentos industriais no estado de 
São Paulo referia-se, neste momento, à região metropolitana, e em menor escala, à Baixada Santista e à Campinas e 
ao Vale do Paraíba (SCHIFFER, 2004, p.90). São estas as regiões as que correspondem aos dados relativos ao 
estado, além da metrópole. 
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Tabela 4:  
Indicadores industriais. Estados selecionados: 1960. 
Estados % Nº estabelec. % Pes. ocupado %V.T.I. 

São Paulo 32,7 46,2 54,5 

Rio de Janeiro + DF 8,9 15,9 17,3 

Minas Gerais 11,1 7,8 6,1 

Paraná 5,8 3,8 3,1 

Santa Catarina 5,3 3,9 2,3 

Rio Grande do Sul 11,4 7,5 6,9 

Pernambuco 3,2 4,0 2,5 

Bahia 5,4 2,8 2,4 

% acumulado 83,8 91,9 95,1 
(% nacional) 
Fonte: Schiffer (2004, p.86) conforme FIBEGE, Censo Industrial (1960) 
 

 Como reforçador deste quadro, os investimentos estatais do período em infra-estruturas de 
produção de energia, comunicação e transportes, também acabaram por privilegiar São Paulo, pois a 
posição alcançada no desenvolvimento industrial também fazia do estado o ponto estratégico inicial para 
a integração do território nacional. Assim, a expansão dessas infra-estruturas partindo da capital paulista 
acabou por desestruturar os mercados regionais existentes e confirmar a dependência daqueles não-
desenvolvidos49.   
 Após a desaceleração do crescimento econômico a partir de 1962 (que culminou com a 
mudança do regime político da nação), um segundo ciclo de desenvolvimento neste período teve as suas 
condições gestadas após 196450. Com a centralização de decisões e poder autoconferido ao Executivo 
era possível ditar os rumos econômicos e, sem obstáculos à implementação, instalou-se no país uma 
política econômica planificada onde o planejamento central desempenhou papel determinante 
(SCHIFFER, 2004, p.98). Estas decisões, que contavam com o controle de fatores internos, como 
inflação e déficit público bem como os salários, associados a uma conjuntura internacional de demanda 

                                                 
49 Assim ocorreu com o mercado da região nordeste, por exemplo, cujo desenvolvimento industrial acabou não se 
efetivando. O mercado gaúcho, que no início do século XX desenvolveu uma base industrial, contando principalmente 
com a transformação de produtos primários, os ramos têxtil e de confecção de vestuário e utensílios de metal 
(SCHIFFER, 2004, p.94-95), não suportou a concorrência dos produtos paulistas, devido a adoção de padrões de 
tecnologia e de comercialização que as faziam “nacionais” não apenas pela conquista dos mercados extra-regionais 
mas também pela de qualidade que ditava nos padrões de consumo. O sucesso da industrialização em Blumenau, SC, 
neste momento, ocorreu justamente por esta se adequar às exigências de qualidade dos mercados de Sudeste 
(ibidem, p.95). O caso de Minas Gerais é distinto, pois integrou-se ao processo de industrialização capitaneado  por 
São Paulo graças a “vínculos comerciais históricos” e da sua reserva de minérios que favoreceu ali a implantação de 
industrias de base, como siderúrgicas (ibidem). 
 
50 Entre 1965 e 1966 o governo militar promoveu um reordenamento institucional, através de um conjunto de reformas 
– fiscal, financeira, criação do BNH, etc – que modernizaram o Estado para dar suporte ao desenvolvimento da 
industrialização pesada (NEGRI; GONÇALVES; CANO, 1988, p.63). 
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crescente, delineavam as condições para um novo ciclo expansivo da industrialização nacional, que de 
fato ocorreu a partir dos fins de 1967, graças inclusive a uma tendência à expansão das multinacionais 
em países onde os fatores de produção são relativamente mais baratos.  
 Durante os anos do “Milagre” (1967-1973), a estratégia econômica adotada apoiou-se em três 
pontos: “dinamização do setor industrial interno”, notadamente o de bens de consumo duráveis; 
“incentivos fiscais à exportação de bens de consumo não-duráveis e produtos primários; e importação de 
equipamentos e produtos destinados a superar os pontos de estrangulamento internos aos setores então 
dinamizados” (ibidem). 
 Novamente o efeito de tal desenvolvimento foi sentido mais acentuadamente no estado de São 
Paulo, embora o crescimento econômico do país desta vez tenha propiciado maior abrangência espacial 
e a concentração da renda tenha apresentado ligeira diminuição de contrastes, se comparadas ao 
momento da implantação da industrialização pesada. Entretanto, a crescente concentração do setor 
industrial na metrópole e no estado de São Paulo atingiu o apogeu no início da década de 1970.  
 Com o fim do milagre51, que segundo Shiffer (2004, p.100) “coincidiu com a exaustão do estágio 
extensivo de acumulação, ou seja, a acumulação baseada em incorporação de novos territórios (ou 
mercados) ao mercado nacional”, iniciou-se um processo de descentralização da indústria paulista. 
 Era necessário iniciar um processo de acumulação intensiva, e para tal, requeria-se “certa 
descentralização das atividades produtivas para fortalecer o mercado unificado, nos moldes requeridos 
por essa acumulação” (ibidem). Ao mesmo tempo, registra-se ainda um processo crescente dos 
movimentos sindicais na metrópole paulista, abalando o controle da produção pela classe dominante 
local. 
 Assim, este estágio intensivo da acumulação nacional, implementado desde meados dos anos 
de 1970, induziu mudanças na localização das atividades secundárias, abrangendo, contudo, 
notadamente, as regiões mais desenvolvidas. No Estado de São Paulo, a partir desse período, ocorreram 
dois movimentos simultâneos quanto à descentralização industrial. O primeiro refere-se à 
descentralização da metrópole no sentido do interior do próprio estado (LENCIONE, 1994, p.54-56) e o 
segundo no sentido das principais capitais regionais, como Belo Horizonte, Salvador e Porto Alegre 
(SCHIFFER, 2004, p.101). A tabela 5 contém os dados deste processo: 
 
 
 
 
                                                 
51 “As classes participantes do mercado consumidor, que sustentaram o ‘milagre’, o fizeram em boa medida pelo 
endividamento”, fato esse que, “associado à concentração de renda, constituiu-se em uma das limitações do modelo 
em vigor” (SCHIFFER, 2004, p.100). 
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Tabela 5:  
Percentual relativo ao valor da transformação industrial no total nacional. Estados selecionados. 
Estado 1970 1975 1980 

São Paulo 56,6 55,9 52,4 

Rio de Janeiro 15,3 13,5 10,9 

Minas Gerais 7,0 6,3 8,0 

Rio Grande do Sul 6,2 7,5 7,4 

Paraná 3,0 4,0 4,0 

Santa Catarina 2,7 3,3 3,6 

Bahia 1,5 2,1 3,1 

Pernambuco 2,1 2,2 1,8 
Fonte: Schiffer (2004, p.102) conforme FIBEGE, Anuários Estatísticos do Brasil 
 
 Observa-se, ao longo da década de 1970, leve declínio da concentração industrial em São 
Paulo52, entretanto os valores referentes a este estado atestam uma desigualdade bastante excessiva em 
relação aos outros estados em 1980, uma vez que tal desconcentração não significava queda no 
crescimento industrial paulista, principalmente referente ao interior.  
 Com base no que foi exposto, fica claro que São Paulo não só comandou o estágio extensivo da 
acumulação nacional, por meio das suas condições privilegiadas de integração do território, comandando 
a unificação o mercado nacional, mas também liderou o processo inicial de implementação do estágio 
intensivo da acumulação nacional após meados dos anos de 1970 ao gerenciar a reorganização da 
distribuição regional das atividades produtivas e da infra-estrutura (SCHIFFER, 2004, p.106-107). 
 Como não poderia deixar de ser, os reflexos de tal posição de vanguarda do estado de São 
Paulo durante todo o processo de implantação da industrialização no Brasil apresentaram-se nas 
transformações da urbanização do interior do estado, na silhueta de um aprofundamento das tendências 
apontadas pelo período da industrialização restringida.  
 As décadas de 1960 e 1970 testemunharam uma explosão no crescimento urbano do estado53.  
Aprofundou-se a modernização do campo e a expulsão da população rural.  O crescimento das cidades 

                                                 
52 Durante a década de 1970 os estados que mais perceberam incremento no processo de industrialização foram os 
estados do Sul, e os de Minas Gerais, Bahia e Rio Grande do Sul. Na Bahia os estímulos provinham do pólo 
petroquímico de Camaçari, que refletia alta complementaridade à industrialização paulista. Nos estados do Sul, a 
evolução dos anos de 1970 se deu principalmente devido à modernização agrária. Em Minas Gerais e no Rio Grande 
do Sul, foram implantadas neste período, pólos industriais nas suas regiões metropolitanas, com industrias de bens de 
capital e de consumo duráveis. Na região Norte, a implantação de empresas subsidiarias dos grupos do Sudeste na 
Zona Franca de Manaus e os grandes projetos para exploração das jazidas minerais no Pará e em Rondônia se 
refletiram no crescimento da sua participação na produção industrial nacional (SHIFFER, 2004, p.102-103). 
 
53 A população urbana do estado quase dobrou entre 1950 e 1960, passando de 4,8 milhões para 8,15 milhões de 
habitantes, e novamente quase dobrou na década seguinte, quando cresceu para 14,3 milhões. Em 1980 alcançou o 
volume de 22,2 milhões, com uma taxa de urbanização de 88,6%, para 62,8% em 1960 e, antes, 52,6% em 1950 
(NEGRI; GONÇALVES; CANO, 1988, p.61). 
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médias acompanhou o da metrópole, tendo no setor terciário a resposta às novas demandas da 
industrialização e da urbanização. 
 Neste contexto, temos, também nos núcleos do interior, o surgimento de uma “periferia urbana” 
pobre e desaparelhada, onde se instala a população de baixa renda, não mais exclusiva da metrópole, 
reduto da população que trabalha no campo e habita a cidade (os bóias-frias). 
 Se o período de 1933 a 1955 marcou-se como a fase de formação da metrópole, mantendo-se o 
interior relativamente pouco diferenciado em seu processo de urbanização (seu crescimento foi em 
extensão, mais do que em transformação), e se entre 1940 e 1960, os efeitos urbanos da industrialização 
restringida concentraram-se na capital do estado, durante a década de 1970, entretanto, o crescimento 
urbano do interior foi de tal importância que o peso da metrópole (que continuava a crescer) em relação à 
população urbana do estado chegou a diminuir ligeiramente54 (NEGRI; GONÇALVES; CANO, 1988, 
p.61). 
 Também é nesta década que, de forma simultânea às transformações da agricultura, o processo 
de descentralização da indústria foi a matriz de importante alteração da vida urbana no interior do estado. 
As cidades médias passaram a presenciar a questão urbana e assumiram nova dimensão dentro do 
sistema de cidades do estado (GONÇALVES, 1994, p.43), presenciando a generalização das formas de 
reprodução da vida urbana que caracteriza as sociedades de massa.  
 Mas, como já anunciado, este não foi um processo que se desenrolou por igual no território 
paulista. Na sua origem está a diversificação do espaço e das dinâmicas regionais internas. O centro 
essencial desse processo, a região industrializada recente, reúne as extensões da Grande São Paulo e 
as áreas onde mais avançara a modernização agrícola. Sobressaem a porção do Vale do Paraíba mais 
próxima à capital e o eixo de Campinas até São José do Rio Preto, onde, de um lado as significativas 
economias urbanas, de outro a dimensão do processo de modernização agrícola, seriam suporte dessas 
transformações (NEGRI; GONÇALVES; CANO, 1988, p.59). 
 Desse modo, o desenvolvimento do interior articula-se também ao extraordinário crescimento do 
sistema rodoviário do estado. Entre 1920 e 1950 implantou-se a rede rodoviária e pavimentaram-se os 
principais eixos: Anchieta, Dutra e Anhanguera. Entre 1950 e 1970 essa rede rodoviária foi pavimentada 
e ampliada e, depois disso, reciclou-se o sistema viário, articulando melhor interior e metrópole, através 
de novas auto-estradas como a Castelo Branco, Bandeirantes e outras e do adensamento da rede de 
estradas vicinais (XAVIER, 2001, p.332). 
 A modernização do sistema rodoviário andava de mãos dadas com a modernização da 
agricultura, que encontrou adequada base para seu desenvolvimento no eixo da Anhangüera, alongado 
                                                 
54 Os dados ganham mais expressão ainda quando atentamos para o fato de que a concentração da população urbana 
do estado na metrópole foi maior de todos os tempos no ano de 1970, com 55,1% da população urbana do estado aí 
situada (NEGRI; GONÇALVES; CANO, 1988, p.66). 
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pela Washington Liz, deslocando-se assim a expansão do desenvolvimento agrícola dos eixos 
ferroviários que haviam se constituído para a expansão do café para o Oeste Pioneiro. Deste modo, 
Bauru, que se desenvolvera como fronteira da expansão para o Oeste, importante entroncamento 
ferroviário onde se encontravam a E.F. Sorocabana, a Cia Paulista de E.F., além dos caminhos que 
seguiam para o norte do Paraná, foi perdendo dinamismo enquanto, ao contrário, São José do Rio Preto 
foi ganhando. Esta última, região de ocupação bem mais recente, absorvia e dava continuidade ao 
dinamismo econômico moderno que se disseminava a partir de Ribeirão Preto (CANO, 1998, p.41). 
 A retomada do crescimento econômico a partir de 1967 trouxe extraordinário crescimento das 
exportações de produtos agrícolas e pecuários (cítricos, soja, bovinos e aves, além de têxtil e calçados). 
À medida que avançou o “Milagre Econômico” ampliou-se a inserção brasileira no mercado internacional 
de produtos agrícolas, e, neste contexto, a agricultura subordinou-se cada vez mais à indústria. 
Aumentou consideravelmente a área de cultivo de laranja no estado (com quase 3 milhões de hectares 
no final dos anos de 1970), e o café, após a crise e a quase erradicação nos anos 1960 teve seu cultivo 
retomado nos anos finais desta década, chegando a 6,1 milhões de hectares no final da década de 1970  
e a cana-de-açúcar, com a crise do petróleo em 1973 e a implantação do Proálcool em 1975, ampliou 
extraordinariamente sua área de cultivo, ocupando, em 1979, a área mais extensa que qualquer outro 
produto agrícola em São Paulo (NEGRI; GONÇALVES; CANO, 1988, p.69). 
 Os avanços na agricultura e o crescimento industrial paulista55 bem à frente que o restante do 
país durante a década de 1970 induziram o reforço das estruturas de transporte, armazenagem e 
comercialização e do sistema financeiro. Com isso, a intensificação da acumulação passava a requerer 
um segmento urbano aparelhado no interior moderno. Em resposta houve então a produção de 
concentrações populacionais em vários pontos do estado, dando origem à conurbação de municípios no 
Litoral, no Vale do Paraíba e em Campinas, e também, em menor escala em Ribeirão Preto e Sorocaba. 
Houve também uma terceirização desses grandes centros, que tenderam a reproduzir o padrão de 
crescimento da metrópole (ibidem, p.71).  
 A concentração populacional também se deu de forma bastante representativa nas capitais 
regionais do Oeste. No movimento de refluxo no crescimento da rede urbana paulista, a partir da 
modernização agrícola e do êxodo rural, aglutinaram-se concentrações nos pontos nodais da rede, já que 
a região não contava com o mesmo crescimento industrial das regiões mais antigas.  

                                                 
55 O interior de São Paulo registrou significativo desenvolvimento industrial, contribuindo em 1980 com 19,6% do valor 
da transformação industrial nacional, abaixo apenas da própria metrópole estadual. Além disso, a liderança tecnológica 
industrial do Estado de São Paulo mantida neste período atesta a continuidade do comando do desenvolvimento desse 
setor no cenário nacional (SCHIFFER, 2004, p.104). 
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 Ao mesmo tempo em que, nas regiões do Oeste, o mercado de trabalho no conjunto urbano não 
tinha o dinamismo suficiente para absorver o trabalhador expulso do campo56, o avanço das pastagens e 
a mecanização efetivamente davam origem ao desemprego rural.  Não só a população do campo foi 
forçada a migrar, como também perdeu dinamismo a atividade urbana que dava suporte à existência de 
uma população rural, pois no Oeste, com exceção das capitais regionais, o crescimento urbano era pouco 
representativo57. Regrediu, assim, a atividade nos núcleos terminais da rede urbana, obrigando parte de 
sua população a migrar também, dirigindo-se ou para as capitais regionais, ou para as regiões mais 
urbanizadas do estado.  
 A atividade econômica do território do Oeste paulista manteve assim a sua base no setor 
primário, que apoiava a instalação de segmentos industriais ligados ao setor. As regiões de Araçatuba e 
Presidente Prudente constituíram-se desde este momento como regiões de pecuária, com o 
desenvolvimento na industrialização ou frigorificação da carne. As regiões de São José do Rio Preto e 
Marília desenvolveram a atividade agrícola. A despeito de predominar a pecuária em mais da metade do 
território de S.J. Rio Preto, esta região tem agricultura relativamente diversificada e moderna neste 
momento, com base no café, laranja, cana-de-açúcar e arroz. Em Marília, o café não perdeu importância 
e destacam-se ainda a soja e o trigo. Na região de Bauru, o café foi substituído pela cana e mais da 
metade do território é tomado pela pecuária (NEGRI; GONÇALVES; CANO, 1988, p.82 conforme dados 
do ano de 1980). 
 Uma vez que indústria e urbanização caminham sempre juntas, o aprofundamento do processo 
de industrialização a partir dos anos de 1960 propiciou um adensamento da rede urbana estadual nas 
regiões que se desenvolveram industrialmente. No Oeste, a dinâmica de seu desenvolvimento definiu 
desenho diverso da rede urbana. A ocupação mais tardia dessa área e o processo peculiar de seu 
desenvolvimento fez com que apenas em 1960 surgissem ali aglomerações com mais de 50.000 
habitantes. Em 1950, somente Bauru, havia alcançado essa população, mas em 1960 todos os centros 
regionais dessa área haviam ultrapassado essa marca, dos quais apenas dois – Bauru e São José do Rio 
Preto – tiveram crescimento urbano suficiente para alcançar 100.000 habitantes em 1970. Só em 1980 
Presidente Prudente, Araçatuba e Marília apresentaram população urbana superior a este volume, 
quando também haviam surgido novas cidades com população superior a 50.000 habitantes, nas regiões 

                                                 
56 Há que se lembrar também que o esvaziamento do campo aí não foi somente a contrapartida necessário do 
desemprego rural, pois, em parte, teve por correspondência a “urbanização” do trabalhador rural: em certa medida, a 
população expulsa do campo transformou-se em “bóia-fria” ou pôde encontrar oportunidades de trabalho nas cidades.  
 
57 O crescimento urbano do interior na década de 1970 não se relacionava de forma tão expressiva ao Oeste. 
Enquanto as regiões industrializadas do estado cresceram a taxas superiores a 5% ao ano, o crescimento urbano no 
Oeste não alcançou 3%, com a exceção de São José do Rio Preto, maior e mais dinâmica. Nesta região, apenas as 
cidades médias, as maiores da região e centros regionais continuavam a crescer consideravelmente neste período 
(NEGRI; GONÇALVES; CANO, 1988, p.85-86). 
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com agricultura mais significativa: Jaú, na região de Bauru, Catanduva, na região de São José do Rio 
Preto, Assis e Ourinhos na região de Marília. 
 O entendimento do fato urbano paulista, e, mais especificamente, do Oeste do estado, neste 
“segundo momento”, clarifica-se quando se pontuam as transformações ocorridas no processo de 
exploração do território produtivo.  
 Diferentemente do que aconteceu com a modernização agrícola manifestada nos anos 1920 e 
até nos anos 1950, quando essa desenvolvia o setor produtivo, ocupava o campo e reforçava o 
adensamento da rede urbana do interior paulista, a modernização agrícola dos anos 1960 e 1970 
produziu um determinante inverso: reduziu a terra a condição de meio de produção e expulsou o 
trabalhador do campo; a rede urbana, ao contrário, teve o crescimento reforçado apenas nos núcleos 
urbanos capazes de oferecer oportunidades de emprego que constituíam alternativas para o trabalho 
cíclico na agricultura, isto é, os centros urbanos maiores, com alguma produção industrial e de serviços.  
 Em outra esfera, quando se iniciava a industrialização do estado, o Oeste dos anos 1930 
consistiu uma frente de abertura de novas alternativas econômicas, que ampliava o raio de possibilidade 
de inversão dos excedentes naquele momento perdurando as estratégias do “momento” anterior. Mas, 
com a industrialização pesada, em que a produção agrícola se capitalizou intensamente, essa região 
deixou de ser uma alternativa tão atraente58, face ao custo também muito maior que a produção 
industrializada ali teria, comparativamente às regiões que já contavam com infra-estrutura econômica e 
social mais modernas. Assim regrediu sua importância relativa no desenvolvimento agrícola e industrial 
estadual, ficando o Oeste convertido em grande área de reserva para o capital, exercendo também o 
papel de reserva importante de força de trabalho para o crescimento agrícola e industrial das regiões 
mais desenvolvidas no estado. 
 É bom dizer que, de qualquer modo, manteve-se um certo desenvolvimento nessa região, 
conforme os recursos com que foram aparelhadas no processo histórico de sua ocupação. O quadro 
distinto de desenvolvimento dessa região é relacionado ao estado de São Paulo e não à totalidade do 
território brasileiro. 
 A síntese do fenômeno principal da urbanização paulista no período da acumulação industrial, 
contudo, revela um dado geral e contínuo para todo o estado: o radical esvaziamento do campo posterior 
aos anos de implantação do Plano de Metas. O quadro a seguir revela os dados do processo, destacando 
as décadas de 1960 e 1970 como os anos em que a população rural claramente decai enquanto a 
população urbana de todas as regiões do estado continua em franco crescimento. 

                                                 
58  A despeito de que as novas tecnologias poderiam – substituindo pastagens – “criar” novas áreas para os cultivos 
mais capitalizados, isto implicaria elevados custos para esses capitalistas. Daí que é justamente a partir de fins da 
década de 1950 que o capital paulista radicado no campo extravasou os limites do estado, abrindo novas frentes de 
expansão notadamente em Mato Grosso do Sul e, mais recentemente, na Amazônia, em terras virgens, a preços muito 
mais baixos (NEGRI; GONÇALVES; CANO, 1988, p.88). 
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Tabela 6:  
Taxas Geométricas Anuais de Crescimento Da População Total, Urbana e Rural do Estado de São 
Paulo.Regiões Administrativas 1940-80 

1940/50 1950/60 1960/70 1970/80 Regiões 
Administrativas Total Urbana Rural Total Urbana Rural Total Urbana Rural Total Urbana Rural 

Estado de São Paulo 2,4 4,2 0,7 3,5 5,4 1,0 3,1 5,7 -3,1 3,4 4,5 -2,0 
Grande São Paulo 5,4 5,3 5,7 6,0 5,3 9,0 5,4 5,9 -10,0 4,4 4,4 4,0 
Litoral 2,6 3,3 1,2 3,7 5,0 0,1 4,0 4,9 -3,9 3,3 4,7 -3,1 
Vale do Paraíba 1,9 3,4 0,3 2,6 5,4 -0,4 2,9 5,2 -1,4 3,7 5,3 -3,0 
Sorocaba 0,7 2,8 -0,3 2,2 4,4 0,6 2,1 4,0 0,1 2,9 5,1 -0,9 
Campinas 0,7 2,9 -0,7 2,9 5,7 -0,1 3,1 5,1 -0,9 4,4 5,3 -0,6 
Ribeirão Preto -0,2 1,7 -1,3 2,0 5,3 -0,7 1,5 4,5 -3,2 2,4 4,1 -3,4 
Bauru -0,6 1,8 -1,8 1,0 4,2 -1,1 -0,4 3,1 -5,3 2,0 3,5 -2,1 
São José do Rio Preto 0,8 3,4 -3,9 2,9 5,9 1,5 0,3 4,1 -2,7 0,7 3,4 -3,7 
Araçatuba 4,9 6,9 4,2 1,7 5,4 0,1 0,7 5,0 -3,0 0,0 2,3 -5,7 
Presidente Prudente 9,9 12,3 9,2 2,7 6,9 1,0 -0,3 3,0 -2,8 -0,2 2,6 -4,4 
Marília 0,9 3,5 0,1 1,2 4,3 -0,4 -0,3 2,9 -3,2 0,2 2,7 -4,1 

Fonte: NEGRI; GONÇALVES; CANO, 1988, p.101 conforme IBGE, Censo Demográfico de São Paulo 1940; 1950;1960 e 1970.  

 
 A dinâmica da urbanização regional, resultado do percurso descrito pelo presente tópico, e que o 
quadro geral dos dados de crescimento populacional urbano, rural e total não apresentam, revela-se 
quando observado o cartograma com as áreas urbanizadas do estado (figura 32). Através da figura é 
possível fazer uma síntese da evolução urbana estadual, numa visão retrospectiva a partir da situação 
atual representada no mapa. 
 A clara demarcação das cidades capitais regionais do Oeste no mapa (sedes das regiões 
administrativas do estado, listadas na tabela anterior), figurando como nodalidades mais espessas no 
conjunto dos pontos da rede urbana que se desenvolve ao longo dos principais caminhos, demonstra 
bem como se re-configurou o território urbanizado neste segundo momento. O crescimento 
desproporcional dos centros regionais com relação aos demais núcleos da rede é um dado do segundo 
período do processo de urbanização do Oeste, pois, embora fosse possível distinguir ainda no primeiro 
momento o destaque de algumas cidades, o grau de hierarquia da rede urbana paulista tal como esta se 
apresenta atualmente deve-se às transformações ocorridas principalmente durante as décadas de 1950, 
1960 e 1970 relacionadas à modernização da agricultura, ao esvaziamento do campo e à interiorização 
relativa da indústria no estado. 
 Em nosso estudo, as capitais regionais, neste segundo “momento”, são os principais focos de 
análise, nos quais julgamos se concentrar os fenômenos da re-configuração da cidade e do território do 
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Oeste paulista. Isto porque, além de representarem o principal fenômeno de transformação (a definição 
de uma profunda hierarquização na rede de cidades), elas são o alvo principal das ações de 
planejamento regional e urbano características deste momento, além do fato de que o crescimento 
urbano e seus desdobramentos na vida social tornassem propícios as práticas e os projetos de 
renovação pelos quais passaram estas cidades no referido período.  
 Também é possível verificar através da imagem o papel articulador das vias de comunicação na 
rede urbana, mantendo o desenho original que propiciou a construção do território, visível pela 
configuração linear da locação dos principais núcleos, influenciada pela implantação das poucas linhas 
troncais ferroviárias acompanhadas dos vários ramais e das estradas, característica do primeiro 
momento, que o desenho do sistema rodoviário veio confirmar no segundo momento. 
 Por fim, através da intensidade da urbanização e do desenho das vias, apreende-se o 
desenvolvimento centrípeto da urbanização do estado, relacionado ao fenômeno da industrialização, que 
atingiu as regiões estrategicamente vinculadas ao incremento da metrópole, nas direções de Campinas e 
do Vale do Paraíba de maneira mais intensa, mas também na região de Sorocaba e no trecho entre 
Campinas e Ribeirão Preto. 
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Fig.32.  Rodovias e áreas urbanizadas no estado de São Paulo  
Fonte: elaborado pelo autor com base em DER-SP 2006. 
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 A figura demonstra o quadro urbano do Oeste paulista, depreendido pelas transformações do 
período entre as décadas de 1940 a 1970, quando se findou o processo de construção deste território e 
se definiu o conteúdo de sua re-configuração, inclusive com a implantação completa da rede rodoviária 
regional que vemos atualmente. A conformação de uma rede urbana menos concentrada que no velho 
Oeste, com núcleos claramente definidos ao longo dos eixos estruturadores regionais (ferrovias-rodovias) 
e a presença de sub-centros regionais (expressos no mapa) são os pontos fundamentais – cidades em 
que o evento transformador do novo modelo de integração do território se manifesta de maneira mais 
intensa. 
 Pontuadas as nuances e as generalidades inerentes ao processo econômico que orienta a 
urbanização – nas escalas nacional, estadual e regional – neste “segundo momento”, cabe então verificar 
os mecanismos de projeto e desenho, do território e da cidade, que re-configuraram a forma construída 
pelo momento anterior, através da ideologia da integração nacional e do planejamento. 

Fig.33.  Rodovias e áreas urbanizadas no Oeste paulista.  
Fonte: elaborado pelo autor com base em DER-SP 2006. 
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2.2.  O Brasil moderno e as redes de integração nacional:  rodoviarismo 

 

A ideologia do consumo, do crescimento econômico e do planejamento foram os grandes 
instrumentos políticos e os grandes provedores das idéias que iriam guiar a reconstrução ou 
a remodelação dos espaços nacionais [...] (SANTOS & SILVEIRA, 2001, p.47). 

 

 No primeiro capítulo, esclarecemos os mecanismos que orientaram o desenho das redes de 
mobilidade, permitindo a conquista, a racionalização e a exploração do território. Entretanto, uma 
distinção fundamental separa as motivações do primeiro momento da problemática do segundo. Antes, a 
busca da integração nacional não era ainda um imperativo da construção dessas redes. Seguiam um 
modelo de determinações basicamente econômicas, ligadas ao processo exploratório do território. Ao 
tratar das redes de mobilidade no segundo momento, temos que ter claro este outro imperativo que passa 
a reger o processo e o diferencia do primeiro período. É este o contexto que nos valemos para o 
entendimento da rede urbana paulista no momento da implantação do rodoviarismo. 

O tema da integração do território através dos sistemas de engenharia é pois muito importante 
para a compreensão do fenômeno urbano a partir da década de 1930, uma vez que tal desejo se 
transforma em atitudes governamentais de estímulos à atividades econômicas que lhe permitiriam ganhar 
corpo e de investimentos em infra-estrutura necessária à remodelação do espaço nacional rumo a  sua 
organização. O intuito da reorganização dos espaços nacionais também se referia à economia, à 
sociedade e à política. Para realizar tal desejo impunha-se equipar o território, integrá-lo mediante 
recursos modernos.  

No estado de São Paulo, que já havia conhecido uma integração do território produtivo por meio 
das redes de mobilidade e de cidades que organizaram o território, a integração nacional posta em 
prática pela conjuntura pós-Constituição de 1937, significou a re-configuração da ordem espacial 
estabelecida pela “frente pioneira” e pela “marcha do café", que construíram tal território, reafirmando a 
estrutura hierárquica da rede de cidades, diversificando as atividades produtivas e ampliando as 
atividades consumidoras, aumentando o grau de urbanização, configurando novos eixos de importância 
no sistema de transportes que articulam novas e maiores regiões estendidas para fora do domínio 
estadual, e consolidando São Paulo como a metrópole econômica do país.  

Tendo em vista tais condicionantes, ao tratarmos do tema da integração do território nacional e, 
particularmente, dos sistemas de mobilidade que permitiram tal objetivo, tendo o sistema rodoviário como 
base dos sistemas de engenharia por este requeridos, uma retrospectiva histórica sobre o processo 
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torna-se necessária. Neste sentido, a periodização estabelecida por Xavier (2001, p.329-330) apresenta-
se muito elucidativa. O autor divide o processo de implantação dos sistemas de engenharia que 
possibilitaram a integração do território nacional – graças à unificação técnica e organizacional desses 
sistemas59 –, em três momentos: o primeiro entre a segunda metade do século XIX e os anos de 1930, 
quando se dá uma integração parcial do território (polarizada por São Paulo); o segundo momento, 
marcado pela mecanização e integração do território e pela formação de um mercado nacional unificado 
entre o final da Grande Guerra e o inicio da década de 1960; e o terceiro período, formado pelas 
modernizações realizadas após 1964, que integram o país ao movimento de internacionalização levando 
à criação de um espaço nacional da economia internacional. 

O primeiro período apontado deste processo foi exposto no primeiro capítulo da dissertação, 
quando apontamos a integração do território nacional polarizado por São Paulo graças à nova distribuição 
das atividades produtivas no país provocada pelo sucesso da economia cafeeira no Oeste paulista, que 
suscitou a instalação dos primeiros sistemas de engenharia que aparelharam tecnicamente o território 
como forma de garantir o seu rendimento, destacando-se as estradas de ferro, a navegação a vapor e de 
cabotagem, além da navegação fluvial e da rede telegráfica.  

Durante este período, que coincide com o momento histórico denominado por nós como a 
construção do território do Oeste paulista, determinado pelo estabelecimento da frente pioneira neste 
território, as rodovias, ou, para melhor terminologia, as estradas de rodagem, representavam um sistema 
secundário, de apoio à rede ferroviária, consistindo a maioria delas em “estradas boiadeiras”, abertas 
pelas tropas que cruzavam aquele sertão, ou em “caminhos de terra”, abertos a pneumático quando da 
instalação dos caminhões que ligavam as regiões produtoras aos centros urbanos de abastecimento e 
drenagem da produção (MONBEIG, 1984). Eram, portanto, as rodovias, durante este período, resultado 
de pequenos investimentos pontuais, pois as ferrovias tinham a função principal de atender à demanda 
da economia agro-exportadora, ligando os locais de produção aos portos e articulando a rede de cidades.  

As transformações no modelo de acumulação paulista a partir da década de 1920, trazem 
consigo as raízes de uma alteração importante: chamado a acompanhar o despertar industrial paulista, o 
país inteiro impregna-se de uma necessidade de concretizar a integração nacional e, para a efetivação 
desta homogeneização do espaço econômico, o apoio de uma rede nacional de transportes tornava-se 
prioritária.  

Ao longo da década de 1930 e início da década de 1940, quando a economia do país se volta 
para o mercado interno e o fato da urbanização e da industrialização se consolidam, o peso da posição e 
a extensão das rodovias no território aumenta consideravelmente, principalmente na região sudeste. Era 

                                                 
59  Portos, barragens, ferrovias, estradas de rodagem, usinas hidrelétricas e equipamentos de telecomunicações.  
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resultado de um desejo de “modernização” iniciada no governo Vargas (SANTOS & SILVEIRA, 2001, 
p.44), que constituía as bases do cenário que conheceríamos nas décadas de 1950-60-70 como o “Brasil 
grande e moderno” (FAUSTO, 2006), construído por meio da remodelação do território, da economia e da 
sociedade. 

O crescente interesse do Estado em promover a industrialização do país, verificado 
principalmente a partir de 1937 (FAUSTO, 2006, p.367), refletia-se numa maior atenção dada às 
rodovias. Tendo como cenário uma ampliação da capacidade de intervenção do Estado na economia do 
país, possibilitada pela Constituição de 1937 e a decisão de adotar uma política de substituir importações 
pela produção interna e estabelecer uma indústria de base (ibidem, p.370), a implantação de um aparato 
técnico necessário ao desenvolvimento era um tema central nas propostas do governo. A precariedade 
de infra-estrutura básica, como siderúrgicas e disponibilidade energética, era importante entrave à 
expansão do mercado interno. Para superar esses “obstáculos”, o Estado tornou-se, notadamente a partir 
de 1940, o principal investidor do país, atuando na instalação de indústrias de base60, “setor pouco 
atraente para os investimentos particulares”, pois a remuneração dos capitais faria-se a longo prazo 
(SCHIFFER, 2004, p.86). 

Os primeiros planos oficiais com o objetivo de formar “um sistema rodoviário nacional” também 
surgem neste momento: o Plano do Departamento Nacional de Estradas e Rodagem, criado em 1937, e 
os Planos Rodoviários Nacionais, em 1944-1946 (XAVIER, 2001, 333).  

 Tornava-se clara, portanto, a opção pelas rodovias como o novo modelo de integração do 
território nacional e um dos principais instrumentos para a formação de um mercado nacional unificado. O 
estabelecimento dessa ideologia do desenvolvimento apoiada pela mobilidade rodoviária se estendeu 
para as décadas seguintes – 1940 e 1950. É neste momento que os efeitos desta opção passam a se 
revelar no redesenho da lógica territorial, de maneira ainda mais clara no território paulista, centro 
promotor e propulsor de tais transformações. 

 Nesse panorama, a conversão das rodovias de sistema secundário em principal é, portanto, o 
movimento síntese das transformações dos sistemas de mobilidade durante este “momento”. Este é o 
ponto principal colocado pelo período em questão. Com a adoção do novo sistema de transporte, o 
sistema ferroviário foi sendo paulatinamente renegado61, declarando as ferrovias como antieconômicas e 

                                                 
60 Os investimentos em infra-estrutura básica tiveram na década de 1940 uma importante intervenção estatal com a 
construção da Companhia Siderúrgica de Volta Redonda, iniciada em 1946 e rapidamente implementada nos anos 
seguintes, cujo planejamento e implantação da cidade são importantes peças para o entendimento da posição do 
urbanismo e da arquitetura brasileiros relacionados ao cenário político da época. 
 
61  Segundo Marques (1978), no período entre 1920 e 1950 o Estado já tinha substituído linhas férreas por rodovias 
construídas nos mesmos traçados por onde estas passariam.  Também nesta década, as primeiras estradas de 
rodagem implantadas foram as que ligavam São Paulo ao Rio de Janeiro, São Paulo a Ribeirão Preto e Rio de Janeiro 
a Petrópolis, justamente ligando os principais pólos nacionais entre si e a suas áreas produtoras próximas (SCHIFFER, 
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propiciando a instauração do “império do caminhão”62, uma vez que as novas estradas eram mais 
eficientes às complexas interligações exigidas pelo comércio e pela indústria63.  

São Paulo, responsável pela integração parcial do território nacional (graças a sua rede de 
cidades e de vias de comunicação), centro produtor e de distribuição primária, comandaria o processo, 
tornando-se o pólo atrator dos deslocamentos em escala nacional do novo sistema. A criação de uma 
indústria automobilística (fincada na metrópole paulista) e a construção de Brasília representam o signo 
exemplar destes novos tempos – a “era do automobilismo”. A rede de estradas “indispensável à 
afirmação do Estado sobre o conjunto do território” (SANTOS & SILVEIRA, 2001, p.45) e a posta em cena 
de um novo personagem – o automóvel, que transformaria radicalmente a face das cidades brasileiras – 
são significativos dessa nova conjuntura. Tanto a cidade como o território deveriam moldar-se aos novos 
condicionantes de tal modernidade. 

Logo, a década de 1950 é o momento de inflexão para a configuração desta nova lógica 
territorial, estimulada economicamente pela industrialização e pela formação de um mercado interno, e 
consubstanciada organizacionalmente pelo Plano de Reaparelhamento Econômico (1951-1954) e pelo 
Plano de Metas (1956-1961). Em conjunto, estas condições político-organizacionais (Constituição de 
1937, Plano de Reaparelhamento Econômico e Plano de Metas) fizeram das rodovias, a nova matriz 
articuladora do território, o meio escolhido para promover os fluxos de mercadorias e pessoas no país. A 
elas caberia integrar as zonas de fraco povoamento e produção com o objetivo de constituir um mercado 
unificado (a ser comandado por São Paulo). “O resultado foi a formação da rede rodoviária nacional por 
meio da articulação das redes municipais e estaduais com os grandes eixos rodoviários federais” 
(XAVIER, 2001, p.334). 

 Este modelo, com São Paulo no comando da unificação do mercado nacional, fez com que, 
territorialmente, os investimentos que visavam à integração, partindo do pressuposto de que era preciso 
estender o desenvolvimento das regiões mais modernas para o interior do Brasil64, significassem um 

                                                                                                                                               
2004, p.87). Em 1931, formulava-se o Plano Rodoviário do Nordeste, elaborado pela Inspetoria Federal de Obras 
Contra as Secas (XAVIER, 2001, p.332), além da construção, também neste período, de importantes rodovias 
modernas paulistas, como a Rodovia Padre Anchieta, a Via Anhanguera, e a Rodovia Presidente Dutra. 
 
62 Vale apontar que, já na década de 1950, as relações entre metrópole econômica e centros regionais passam a ser 
estabelecidas também por intermédio do caminhão. No Rio de Janeiro, por exemplo, em 1954, 79% do peso e 84% do 
valor das mercadorias exportadas vinham pela estrada (SANTOS & SILVEIRA, 2001, p.45). Fato que se repetia em 
São Paulo no mesmo momento, quando a sua diversificação industrial fez destronar o Rio de Janeiro e tomar para si a 
função metropolitana no país. 
 
63 Além disso, as vias para o automóvel possibilitam a convivência de um sistema de necessidades subjetivas ligadas 
ao desejo de consumo e modelo de vida individuais com um sistema objetivo de facilidades de produção e consumo 
requerido pelo mercado (GANDELSONAS, 1999). 
 
64 E de fato este movimento fez com que passassem a constar, no território “integrado”, cidades importantes no interior, 
superando a condição locacional das maiores cidades no litoral ou nas proximidades dos terminais marítimos (e esta é 
uma alteração importante). A posição das cidades brasileiras com mais de 20 mil habitantes nas décadas de 1940, 
1950, 1960 e 1970 (SANTOS; SILVEIRA, 2001, p.XL) demonstra bem este fenômeno, revelando o percurso rumo ao 
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maior incremento das infra-estruturas nos estados mais industrializados, reafirmando as desigualdades 
regionais.  

. Era natural para as políticas de governo que a integração começasse no estado de São Paulo e 
em seu espaço circunvizinho, pois as relações comerciais eram facilitadas pela existência de um embrião 
de transportes modernos em rede e a relativa proximidade dos mercados permitia um tráfego mais 
intenso. Assim, não apenas o processo econômico-territorial levou este espaço a merecer maiores 
investimentos para a modernização das infra-estruturas de integração, mas também o projeto (plano) que 
visava este objetivo. 

Com a construção da nova capital federal, este objetivo apresentava-se com mais força. A 
necessidade da expansão do consumo interno e da interligação do “coração” do país com os centros 
econômicos e com os territórios a “integrar” fizeram com que os avanços se processassem 
prioritariamente neste sentido. Dessa forma, a implantação do sistema rodoviário nacional privilegiou as 
ligações e os deslocamentos para São Paulo e Rio de Janeiro (ver figura 34 – mapa 1). A rede de 
cidades do Oeste paulista se liga a este sistema, que tem São Paulo mais uma vez como centro 
irradiador, permanência da centralidade adquirida pela “capital dos fazendeiros e da burguesia industrial”.  

 Portanto, a extensão de infra-estruturas regionais, pré-condição para esta transição, a começar 
pelas de transporte rodoviário, aumentou notavelmente nos centros mais avançados. As principais 
ligações pavimentadas implantaram-se a partir da cidade de São Paulo, não só para os estados vizinhos, 
mas também no sentido de abranger o interior paulista. Dentre as principais rodovias implantadas no 
estado de São Paulo destacam-se as auto-estradas, como a Castelo Branco, Bandeirantes, Imigrantes e 
o adensamento da rede de rodovias vicinais (SCHIFFER, 2004, p.106). 

 Neste estado, a diversificação das atividades agrícolas, a intensificação dos fluxos e a crescente 
urbanização (tanto representada pelo incremento das cidades existentes como do surgimento de novos 
núcleos, visto que a frente pioneira ainda restava espaços a conquistar) fizeram com que, desde o início, 
o território paulista contasse com maiores investimentos na implantação da rede rodoviária65. Entretanto, 
os investimentos em pavimentação destas estradas, especialmente iniciado na década de 1950, e que 
indicam o esforço no sentido da unificação de mercados, se deram principalmente pela iniciativa 
integradora estatal. 

                                                                                                                                               
interior do país (ou ao interior integrado, aquele cujo território foi atingido pelos acréscimos técnicos) da modernidade 
urbanizadora. 
 
65 Destacavam-se, neste sentido, além das ações governamentais, as realizadas por homens de negócios “pioneiros” 
(MONBEIG, 1984) que viam nas estradas de rodagem e no caminhão uma possibilidade de ampliar a influência das 
ferrovias nas regiões por estas estruturadas e a valorização de suas terras. 
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 O mapa 1 demonstra o estado precário de unificação do mercado nacional no início dos anos 
1950, com pouquíssimos e curtos trechos de estradas pavimentadas. 

 O mapa 2 aponta para o significativo aumento dos trechos pavimentados em 1964, indicando 
que durante a década de 1950 além das ligações da capital paulista com os estados do Sul e Sudeste, 
houve também grande implantação de rodovias pavimentadas no interior do estado de São Paulo, 
principalmente nas áreas onde se desenvolvia uma agricultura mais avançada e um desenvolvimento 
industrial mais expressivo (SCHIFFER, 2004, p.91). 

Fig.34.  Mapa 1. Brasil, 1955. Principais rodovias pavimentadas 
Fonte: SCHIFFER, 2004, p.92 conforme IBGE/DNER mapa rodoviário nacional 
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O investimento maciço na expansão do sistema rodoviário brasileiro por todo o território teve no 
desenvolvimento industrial e, em particular, na “instalação de um parque automobilístico concentrado em 
São Paulo” (XAVIER, 2001, p.335) as suas razões principais. Com a instauração da industrialização 
pesada, as mudanças na estrutura de produção material, que passou a abranger todo o território, 
tornando mais intensa e diversificada a própria produção, a circulação e o consumo, construíram as 
bases para a fluidez do território, o que significou, na década de 1970 uma notável ampliação da rede 
rodoviária nacional (mapa 3). Caracteriza-se, portanto, este momento, pela consolidação do modelo 
rodoviário de integração do território produtivo, com a expansão e modernização da rede rodoviária 
nacional em todas as regiões brasileiras. 

Fig.35. Mapa 2.  Brasil, 1964. Principais rodovias pavimentadas 
Fonte: SCHIFFER, 2004, p.93 conforme IBGE/DNER mapa rodoviário nacional 
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O fato da integração do território nacional tal como a conhecemos hoje é um dado do período 
entre 1940 e o final da década de 1970. O país, e, principalmente, a Região Concentrada foram cortados 
por estradas de rodagem grandes e bem construídas, que também passavam a conjugar interesses não 
apenas nacionais, mas internacionais. De 1952 para 1981 a rede rodoviária brasileira passou de 302.147 
quilômetros para 1.400.594 quilômetros (XAVIER, 2001, p.338), sendo o maior crescimento ocorrido na 
década de 1970 e deste total, em que apenas 8,94% da rede era pavimentada, correspondendo esta 
porcentagem as regiões Sudeste, Nordeste e Sul. Os principais eixos rodoviários, Rio de Janeiro–São 
Paulo, Rio de Janeiro–Bahia, Belo Horizonte–São Paulo, São Paulo–Curitiba–Porto Alegre foram 
pavimentados no período de 1950 a 1970 (SANTOS; SILVEIRA, 2001, p.65), quando também são 
pavimentados os eixos que ligam Brasília a São Paulo.  

 Desse modo, com o processo de unificação do mercado nacional praticamente concluído na 
década de 1970 (SCHIFFER, 2004), podemos avaliar o seu percurso. Por ocasião da integração 
nacional, os anos de 1950 e 1960 testemunharam a revolução dos transportes. Ampliaram-se as redes 

Fig.36. Mapa 3.  Brasil, 1975. Principais rodovias pavimentadas 
Fonte: SCHIFFER, 2004, p.105 conforme IBGE/DNER mapa rodoviário nacional 
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(rodoviárias), que se tornaram mais densas e modernas. A modernização das comunicações criou 
condições para a fluidez do território, principalmente na Região Concentrada (regiões Sul e Sudeste mais 
o Distrito Federal)66, sobremaneira no estado de São Paulo. Igualmente, processaram-se incrementos em 
outras infra-estruturas de apoio ao desenvolvimento capitalista, como aeroportos, telecomunicações, 
capacidade energética e tecnologia, que seguiram o mesmo movimento locacional.  

 Em termos do espaço econômico nacional, o cume deste processo significou uma concentração 
espacial e de atividades produtivas e de capital no estado e na região metropolitana de São Paulo, tendo 
a metrópole paulista como centro nacional, local da maior concentração de população e empregos no 
setor secundário e terciário, epicentro das ligações rodoviárias, aéreas, de telecomunicações, da 
demanda energética e de tecnologia de ponta e da difusão de padrões de consumo (SCHIFFER, 2004, 
p.76). 

 Estes acréscimos técnicos com a função de equipar de condições o território para o 
desenvolvimento econômico – e social – em curso neste segundo período tiveram o advento do 
transporte aéreo como importante baliza. Se a primeira metade do século XX foi a época da expansão 
ferroviária, a partir dos anos 1950 o rearranjo da configuração territorial é, em grande parte, devido à 
expansão rodoviária e ao desenvolvimento do transporte aéreo, “que criam nodalidades de nova 
qualidade” (SANTOS & SILVEIRA, 2001, p.57). A implantação destes equipamentos acabou por conferir 
valor às atividades que deles se utilizam, na medida em que atuam como subespaços de superposição 
de redes, articulando pontos em uma outra escala de velocidade e de espaço. 

 Foi entre os anos de 1949 e 1970 constituiu-se uma rede de aeroportos no território nacional67, 
como resposta à necessidade de intercâmbios mais velozes. A partir da década de 1970 e, ainda mais, 
nos anos 1980 se construíram novos aeroportos, como os internacionais de Guarulhos, em São Paulo, e 
Tancredo Neves em Belo Horizonte. É deste momento a implantação dos dois únicos aeroportos 
especiais (Guarulhos, em São Paulo e Galeão, no Rio de Janeiro) na região Sudeste, região esta que 
possui também a maior concentração de aeroportos internacionais. 

 No processo de construção de aeroportos, vale destacar ainda a criação de vários aeroportos 
entre os anos de 1949 e 1970, sendo que, no estado de São Paulo, foram implantados 27 aeroportos 
entre 1949 e 1953 por iniciativas estaduais e municipais (ibidem, p.57).  

 Um outro acréscimo técnico importante diz respeito aos investimentos estatais no incremento da 
capacidade energética. A industrialização e a urbanização do território durante este momento requeriam o 

                                                 
66 O conceito é do geógrafo Milton Santos e da socióloga Ana Clara Torres Ribeiro (1979). 
 
67 Dentre os aeroportos administrados pela Infraero contam-se, nesta época, 16 no Sudeste, 13 no Nordeste, 11 no 
Norte, nove no Sul e seis no Centro-Oeste (SANTOS & SILVEIRA, 2001, p.57). 
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aperfeiçoamento das técnicas de geração e transmissão de energia e a organização do setor foi 
centralidada em torno da Eletrobrás, uma autarquia criada em 1961 para gerir empresas geradoras e 
distribuidoras (SANTOS & SILVEIRA, 2001, p.69). 

 A forte demanda energética no Sudeste e Sul do Brasil, causada por uma industrialização 
acelerada, e ao mesmo tempo a chegada dos modelos globais de aproveitamento hidrelétrico e a crise do 
petróleo dos anos 1970 foram decisivos para a substituição da energia térmica pela hidreletricidade68 
(SANTOS & SILVEIRA, 2001, p.71).  

 No período de 1956 a 1964, o Estado arcou com os investimentos relativos à expansão 
energética, dobrando a capacidade geradora das usinas brasileiras, além das comunicações (telefonia) e 
dos transportes, “propiciando as condições necessárias para o incremento de produção do setor privado” 
(SCHIFFER, 2004, p.90-91). Também entre 1970 e 1980, o incremento da capacidade energética 
instalada, quase triplicou, passando de 11223 MW para 33229MW. São Paulo, afirmando sua liderança 
na economia nacional, passou a deter 35,5% do valor total nacional em 1980, “em comparação aos 
32,1% que detinha em 1970” (SCHIFFER, 2004, p.106-107). 

 Também o processo de modernização dos portos constitui importante fator no momento da 
reorganização das redes de mobilidade, “como conseqüência dos imperativos de escoamento de 
produtos e da difusão no território dos produtos importados”, além do avanço da exportação soja, milho, 
minério de ferro e produtos industrializados e da importação de trigo e petróleo. Neste momento são 
postos em operação 14 novos portos no Brasil.  

 Destaca-se o reaparelhamento do Porto de Santos através da Comissão Especial para 
Coordenação dos Serviços Portuários de Santos (Coseps), criada já em 1964, pelo do Ministério dos 
Transportes (SANTOS & SILVEIRA, 2001, p.58) e o posterior reequipamento deste porto na década de 
1970 como resposta ao crescimento da urbanização paulista, com terminais especiais para descarga de 
alimentos, fertilizantes, líquidos e outros objetos mais especializados (ibidem, p.59).  

Um outro fato a considerar no vulto dos investimentos em infra-estruturas de mobilidade do 
território é que, durante as décadas de 1950 e 1960, ainda era forte a idéia de que os sistemas ferroviário 
e rodoviário cooperassem entre si e garantissem a maximização das alternativas técnicas para o 
transporte da produção e a circulação de bens, sem a predominância de um sistema sobre o outro, que 
aconteceria de fato a partir da década de 1970 como nos lembra Contel (2001, p.362-363).  Exemplar 
dessa crença é a instalação, na década de 1960, dos portos fluviais de Panorama (ponta dos trilhos da 

                                                 
68 Na década de 1920, a geração hidráulica de energia (turbinas e rodas d’água) já era majoritária nos estados do Rio 
de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Goiás, Mato Grosso, Santa Catarina e Espírito Santo. Nos demais 
estados, a eletricidade era produzida, na sua maior parte, por geradores térmicos (máquinas a vapor e combustão 
interna) (SANTOS & SILVEIRA, 2001, p.71). 
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Alta Paulista no estado de São Paulo) e Presidente Epitácio (ponta dos trilhos da Alta Sorocabana) no rio 
Paraná (SANTOS & SILVEIRA, 2001, p.62), que denota ainda, a aposta na hidrovia (não concretizada 
neste momento) como outra camada técnica de transporte, servindo os portos, neste caso, para 
aumentar o hinterland portuário e a aceleração do transporte via ferrovias69.  

É fato que a integração das estradas de ferro existentes por novos trechos ainda continua a se 
dar durante a década de 1970, mas a solidariedade da malha rodoviária revela-se mais eficiente à 
interconexão solicitada pelas regiões, devido principalmente às diferenças técnicas (tamanho de bitolas e 
larguras entre os trilhos) e a topologia rígida das linhas, que impediam em vários pontos de intersecção o 
transbordo eficiente, “cada vez mais exigido pelas relações do território” (CONTEL, 2001, 362). Assim, na 
década de 1990 os reflexos desta substituição gradativa se demonstram claros quando a extensão da 
rede ferroviária nacional aponta diminuição (SANTOS; SILVEIRA, 2001, p.63), sendo motivo deste 
retrocesso, notadamente, a desativação de vários ramais da região Sudeste, “vinculada, em grande parte 
às políticas de fomento do sistema rodoviário e aos interesses do negocio petroleiro” (ibidem). Na década 
de 1980, o projeto da Ferrovia Leste-Oeste, que ligaria Cuiabá a Santa Fé do Sul (ponta dos trilhos da 
Alta Araraquarense na barranca do rio Paraná) com o objetivo de escoar as safras de arroz, milho e soja, 
não foi concretizado. 

Especificamente no estado de São Paulo, o período da integração nacional, quando a trama de 
rodovias modernas implantou um sistema de engenharia que, ao contrário do que acontecia 
anteriormente, não era destinado a assegurar a produção e o seu escoamento para o exterior, mas sim 
para garantir a fluida circulação dos produtos, possibilitar a produção em escala comercial e viabilizar a 
continuidade das áreas de produção, os investimentos em infra-estruturas de transporte rodoviário 
ganharam vulto considerável. Durante os anos de 1960 e 1970, as políticas públicas paulistas para 
construção de rodovias ultrapassaram o ritmo das construções desenvolvidas pelo governo federal 
(SANTOS; SILVEIRA, 2001, p.68). O objetivo era vincular as áreas de agricultura e pecuária modernas e 
as agroindústrias, em franco processo de desenvolvimento, aos centros de consumo nacional e as vias 
de exportação. Além do papel estadual, uma alta densidade de rodovias municipais no estado vinculava-
se às áreas agrícolas de São José do Rio Preto, Marília e Franca e a áreas de alto desenvolvimento 
industrial de Campinas e São José dos Campos. 

                                                 
69 Particularmente no caso paulista, os projetos vinculados às hidrovias são um outro exemplo de como a mobilidade 
do território era pensada neste momento. A previsão de instalação de um porto inter-modal em Pederneiras, região de 
Bauru, na hidrovia Tietê-Paraná (CPEU/PMB, 1968) e do desenvolvimento industrial da região da Alta Sorocabana com 
a instalação de um distrito industrial em Presidente Prudente, com a proximidade do porto fluvial em Presidente 
Epitácio e do terminal ferroviário em Teodoro Sampaio, segundo projeto da Comissão Interestadual da Bacia Paraná-
Uruguai (CPEU/PMPP, 1969) são exemplares deste momento em que uma cooperação efetiva entre os sistemas de 
transporte, sem a predominância de um sobre os demais, era encarada com entusiasmo.  
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A construção de rodovias estaduais e federais duplicadas, tendo em vista a penetração para as 
zonas do interior do estado de São Paulo, aponta para o peso dos fluxos a dar-se em direção a estas 
regiões devido às áreas de agricultura moderna e à desconcentração industrial70. Os eixos principais 
duplicados durante este período são os seguintes: São Paulo–Campinas–Limeira–Itapira–Araraquara–
Matão–São José do Rio Preto, Campinas–Moji Mirim, Limeira–Ribeirão Preto, Bebedouro–Barretos–
Ribeirão Preto, Igarapava–São Paulo–Boituva–imediações de Bauru (SANTOS; SILVEIRA, 2001, p.67-
68). Denota, este rápido equipamento das estradas de rodagem ocorrido no estado de São Paulo, a 
velocidade com que as ferrovias foram superadas. Correndo paralelamente às estradas de ferro e 
inicialmente em complementaridade com o sistema ferroviário, a hipertrofia da rede rodoviária fez com 
que, de linhas alimentadoras das linhas tronco ferroviárias, logo passassem a sistema principal, 
principalmente com a modernização das vias a partir dos anos 1950 e com a importação de indústrias 
produtoras de caminhões e automóveis. 

 Após a revolução dos transportes, testemunhada no Brasil durante as décadas de 1950 e 1960, 
segue-se, nos anos 1970, uma revolução nas telecomunicações. A implantação da Rede Nacional de 
Telex pela Embratel em 1973 marca o início de um clico rápido de desenvolvimento das 
telecomunicações no Brasil, com investimentos públicos iniciados nas regiões metropolitanas e logo após 
dois anos, em 1975 o número de localidades atendidas passava de duas para cinqüenta e em 1986 para 
1848 localidades, aumentando 37 vezes (SANTOS & SILVEIRA, 2001, p.74). Após 1986, a adesão a 
formas mais modernas de telecomunicação como o telefone, o fax, a comunicação de dados e mais tarde 
o correio eletrônico e a Internet propicia base material para a comunicação cada vez mais rápida e 
eficiente entre os mercados nacionais e internacionais (ibidem, p.75) em resposta à aceleração requerida 
pela economia e pela sociedade. Com a utilização do primeiro satélite brasileiro, o Brasilsat, inicia-se a 
interiorização das telecomunicações e, com o sistema básico de telecomunicações, o caminho para a 
densificação das redes nacionais de emissoras de televisão no país estava aberto.  

 A evolução das telecomunicações, em especial aquelas ligadas à transmissão de dados, 
significa um novo estágio de integração do território, em que se destacam a integração financeira do país, 
e a integração no mercado mundializado. É neste sentido, que as conquistas técnico-científicas, dados do 
período da integração nacional, da década de 1940 até os anos de 1970, ao ganharem uma terceira 
baliza com os novos recursos da informação passam a constituir uma nova conjuntura, denominada por 

                                                 
70 A desconcentração industrial dos anos 1970, assim como dito anteriormente, foi um movimento que se deu de forma 
a assegurar a continuidade da acumulação paulista, indo ao encontro das políticas de desenvolvimento nacionais que 
apregoavam uma expansão da atividade industrial para as regiões “mais atrasadas”. No estado de São Paulo, as 
políticas de incentivo governo estadual visavam o alcance do movimento da desconcentração em direção à totalidade 
do território do interior, promomendo o desenvolvimento industrial em todas as regiões administrativas (GOVERNO do 
Estado, 1971; CEPAM, 1977). 
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Santos (1993; 1994; 2001) de meio “técnico-científico-informacional”, aliada ao período e ao processo de 
inserção do país na globalização, sob a égide do mercado. 

 Sendo assim, o período da integração nacional, com sua constituição definida nos anos 1970 
através dos acréscimos técnico-científicos que renovaram a materialidade do território, introduzindo uma 
nova matriz de mobilidade, a ser conjugada com demais aparatos que sofisticaram as redes, fizeram com 
que se definissem os traços mais importantes do desenho regional do território brasileiro que hoje se nos 
apresenta. O “período técnico-cienttífico”, tal como o define Santos (1993; 1994; 2001)71, através da 
integração dos mercados nacionais e da capacitação do país à modernização capitalista, com 
reorganização produtiva do território, a modernização agrícola e a industrialização (em seus percursos de 
concentração e posterior desconcentração, que no fundo são parte do mesmo movimento centralizador), 
estabelece a racionalização da circulação que conecta os pontos e as manchas produtivas 
(principalmente aquelas mecanizadas) que compõem o território nacional. Este movimento de conexão 
gera um desenho que define a formação de uma “Região Concentrada” em que o meio técnico-científico 
se implantou de forma contínua e de outras em que este se deu sob a conformação de pontos e 
manchas, no restante do território nacional. 

 O meio técnico-científico-informacional, quando se instala sobre o território, obedece este 
desenho, com áreas contínuas no Sudeste e no Sul e com manchas e pontos luminosos dispersos pelo 
restante do país. E faz com que o território ganhe novos conteúdos e comportamentos. Porém, a estes, 
muito pouco correspondem manifestações físicas na territorialidade. É neste sentido que apontamos para 
a permanência do desenho territorial definido pelo período da integração nacional. 

 Com o meio técnico-científico-informacional, a questão da fluidez do espaço apresenta-se em 
outros termos. Uma vez concluída a unificação do mercado nacional72 e a integração do território, neste 
novo período a informação e as finanças passam a ser dados importantes, se não fundamentais, na 
arquitetura da vida social e econômica. Desse modo, o espaço total de um país, isto é, o seu território 
enquanto suporte da produção em todas as suas instâncias, equivale ao mercado (SANTOS & SILVEIRA, 
2001, p.53). 

                                                 
71 Milton Santos estabelece para o período técnico-científico, no caso brasileiro, os anos entre o final da Segunda 
Guerra e a década de 1970. 
 
72 Considerando que, por mais que se fale em unificação do mercado nacional, com um alargamento do mercado 
interno, implantação de infra-estruturas regionais de transporte e geração de energia, tais avanços não se distribuíram 
uniformemente no território e que o período que ativa a integração nacional agrava ainda mais as desigualdades já 
instaladas, na medida em que os empenhos modernizadores tendem a ser dar naturalmente nos espaços em que o 
meio técnico-científico é mais adensado, fazendo com que existam áreas onde a sociedade dispõe de tempos e 
deslocamentos velozes, graças aos avanços técnico-científicos, e áreas onde estes tempos são mais lentos. 
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 Este novo posicionamento do território, subjugado mais do que nunca pelos ritmos e 
condicionantes do mercado, faz com que se distingam novos usos e novas densidades do espaço, mais 
do que novas formas. As enormes possibilidades da circulação dos insumos, dos produtos, do dinheiro, 
das idéias e informações, das ordens e dos homens que definem tal problemática expressa neste novo 
“momento” renovam a condição urbana e territorial, mas não são dados expressos por estatísticas ou por 
uma completa reorganização física do território. Neste sentido, as redes de mobilidade e as bases 
técnicas que possibilitam tamanha fluidez e velocidade são aquelas mesmas que permitiram a integração 
do território e a unificação do mercado nacional, acrescidas por novos tempos e intensidades de uso e 
fluxo e acrescidas de um novo tecido de mobilidade imaterial: as redes informacionais. Portanto, não há 
uma substituição dos modelos ou dos sistemas de mobilidade, mas sim uma sofisticação em eficácia e 
uma cooperação mais refinada entre os mesmos.  

 Sendo assim, podemos pensar na configuração deste “terceiro momento”, com a introdução dos 
recursos das tecnologias de informação e comunicação e do capitalismo avançado, como um 
desdobramento das questões espaciais apontadas pelo segundo, mantendo, inclusive termos de 
continuidade, nos quais o desenho da cidade e do território figuram exemplares. 

 

 

2.3. Ideologia do planejamento e planejamento urbano 

 

 A atração pelo desenvolvimento e sua correspondência na industrialização e no crescimento 
econômico e a necessidade de um comando eficaz sobre o território como forma de afirmar o Estado 
sobre a nação somaram-se à exigência cada vez mais requintada de adaptação ao modelo capitalista 
internacional. As idéias de racionalidade e modernização a qualquer preço ultrapassaram o domínio 
industrial e impuseram-se ao setor público, num movimento que tinha a vida urbana como panorama de 
ação. É este o cenário em que se consolidou, principalmente a partir dos anos da Segunda Guerra, a 
ideologia do planejamento no Brasil, da qual a metodologia do planejamento urbano é uma das partes 
descendentes. 

Neste arcabouço, o propósito da integração do território nacional, em que se destacava a 
implantação de uma rede nacional de transportes, atuava em conjunto com iniciativas de planejamento 
econômico e regional. A conjunção dessas duas atitudes principais suscitou planos, propostas e 
intervenções que alteraram o termo urbano do país.  A atuação do planejamento, em suas esferas 
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regionais e urbanas, é, portanto, importante para o entendimento do projeto que se firma sobre o território 
no período da integração nacional. 

Para o que chamamos de planejamento econômico e regional, e que se refere basicamente aos 
planos nacionais e setoriais, como o Plano de Metas, os planos de energia e saneamento (Planasa), os 
Planos Nacionais de Desenvolvimento, o objetivo é examinar até que ponto há consonâncias entre esse 
planejamento e o planejamento urbano em si, de modo a verificar em que medida, para o nosso ângulo 
de observação, aquele que conjuga cidade e território, o planejamento urbano e o planejamento dialogam 
ações, discursos e objetivos. 

 Se o nascimento da ideologia do planejamento no Brasil data do final da década de 1930, 
principalmente após 1937, quando esforços no sentido da unidade do território nacional passam a ser 
verificados e quando as questões urbanas foram postas em destaque pelo crescimento da urbanização e 
pela industrialização que se iniciava, é com a Segunda Guerra que as ações neste sentido ganham mais 
força, quando o isolamento provocado pelo conflito mundial e a necessidade de voltar-se para o mercado 
interno demonstraram a fragilidade das relações regionais e o imperativo da unificação do país.  

 Assim, no campo político, os movimentos que colocavam o planejamento e as ações 
estratégicas73 para o desenvolvimento e integração das porções territoriais ganharam força neste 
momento. Primeiro com a Constituição de 1937, com o objetivo de promover a industrialização no país e 
com os planos nacionais de integração do território – o Plano do Departamento Nacional de Estradas e 
Rodagem, (1937), e os Planos Rodoviários Nacionais (1944/46). Posteriormente, com o Plano de 
Reaparelhamento Econômico (1951-1954) e o Plano de Metas74 (1956-1961), reitera-se a meta da 
integração nacional, agora conjugada com o desígnio do desenvolvimento econômico. No Regime Militar, 
destacaram-se os Planos Nacionais de Desenvolvimento – o I PND (1971-1974) e o II PND75 (1974-

                                                 
73 Na década de 1940 o Estado fundou a Vale do Rio Doce (1942), a Fábrica Nacional de Motores (1943), a ACESITA 
(1944) e implantado efetivamente a Cia. Siderúrgica Nacional  - CSN (1946). No início dos anos 1950 o governo federal 
implantou novos organismos e empreendimentos, como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (1952, 
descendente da criação da Comissão Mista Brasil Estados Unidos, de 1951 a 1953, e com resultado no Grupo Misto 
BNDE-Cepal de 1953), e instituiu o monopólio estatal do petróleo com a organização da Petrobrás (1956), além de 
fundar a Companhia Hidrelétrica do São Francisco (1954) e a da Eletrobrás (1954). O impacto dessas iniciativas viria a 
ter extraordinária importância para a formação da base produtiva do sistema industrial no ciclo expansivo de 1956-62: o 
BNDE se transformou no maior agente de financiamento de inúmeros projetos industriais, notadamente nas áreas de 
energia elétrica e siderurgia e a Petrobrás constituiu a base da industria de refino de petróleo e petroquímica 
(SCHIFFER, 2004, p.87; NEGRI; GONÇALVES; CANO, 1988, p.64). 
 
74 O Programa de Metas do governo Juscelino, síntese esquemática da ideologia da integração do território, unificação 
do mercado nacional e promoção ao crescimento econômico com apoio do capital público e privado (principalmente), 
abrangia 31 objetivos, distribuídos em seis grandes grupos: energia, transportes, alimentação, indústrias de base, 
educação e a construção de Brasília, chamada de meta-síntese (FAUSTO, 2006, p.425). 
 
75 As conseqüências do II PND para a economia brasileira resumiram-se de um lado, ao fato da opção pela 
continuidade do crescimento econômico agravar o endividamento; por outro, operou uma verdadeira mutação no rumo 
da industrialização brasileira, que “avançou qualitativamente no processo de substituição de importações” (FAUSTO, 
2006, p.496). 
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1976), com objetivos em comum referentes à política territorial, como o desenvolvimento e transformação 
social calcada no processo de articulação entre regiões desenvolvidas e regiões em desenvolvimento 
(SOUZA, 2004, p.122). 

 O quadro geral destes planos de âmbito nacional já foi mencionado anteriormente, quando 
apontamos o papel de tais políticas no tocante à integração nacional. Para o nosso estudo, relevante é a 
existência, durante este período, de um “Projeto Nacional” (IANNI, 1979) mediante a instalação de uma 
política de desenvolvimento. A construção de Brasília com suas interligações com o resto do território, 
juntamente com o Plano de Metas e as legislações destinadas a suprimir entraves ao intercâmbio entre 
estados, tiveram um papel importante na criação de uma certa unidade nacional (SANTOS & SILVEIRA, 
2001, p.252-253), à qual a malha rodoviária instalada até meados da década de 1970 respondeu 
representativamente. 

 A superposição entre unificação do território e unificação do mercado que marca o período teve, 
nestes planos nacionais, o eixo central das ações sobre o território. Entretanto, as políticas e ações 
governamentais sobre o urbano, perpassam por uma problemática um pouco distinta, que merece ser 
tratada com maior atenção.  

 É fato que o tema do planejamento urbano não escapava das políticas nacionais de 
desenvolvimento que regiam o “Projeto Nacional”. Políticas de desenvolvimento urbano integravam os 
PND, como a PNDU de 197376 e foram criados vários órgãos para o apoio à política urbana, mas, no 
campo teórico, que orientava a prática do planejamento urbano neste período, e fundamental para o 
entendimento do processo, o percurso desenha-se conjugando outros fatores. 

 Para Villaça (2004, p.172-173), a definição conceitual e o marco temporal para o planejamento 
urbano são bem circunscritos. Segundo o autor, o que tem sido assim denominado nas últimas décadas 
“é a ação do Estado sobre a organização do espaço intra-urbano”, ou seja, cabe bem ao termo que até as 
décadas de 1930 e 1940 convencionava-se chamar urbanismo. Temporalmente, o marco inicial, ainda 
segundo este autor, refere-se à década de 1950, quando as questões do discurso que pregava a 

                                                 
76 A PNDU foi elaborada em 1973 com a pretensão de “oferecer uma política urbana ao presidente Ernesto Geisel 
recém eleito”. É um dos capítulos constituintes do II Plano Nacional de Desenvolvimento do Brasil (II PND), elaborado 
sob a coordenação do Ministério do Planejamento (SOUZA, 2004, p.114). 
Souza (2004, p.117-118) aponta a grande contradição entre os objetivos do Plano e os da PNDU, explicada, segundo a 
autora, pela visão estratégica do general Golbery do Couto e Silva (maior liderança política e intelectual do governo no 
momento da elaboração da PNDU, estrategista renomado e autor do clássico Geopolítica do Brasil, “fundamento das 
estratégias territoriais brasileiras durante todo o regime militar”). Logo na Síntese do plano, fica explicitada no item II: 
“Espera-se consolidar, até o fim da década, uma sociedade industrial moderna e um modelo de economia competitiva. 
Essa economia moderna, com seu núcleo básico no Centro-Sul...” (II PND, 1974, p.16 apud SOUZA, 2004, p.117-118). 
Assim, o Centro-Sul é indicado como área preferencial para a consolidação de uma sociedade industrial moderna, 
contradizendo as diretrizes da política urbana proposta no mesmo plano que tinha como objetivos de desenvolvimento 
geral perseguidos para as grandes regiões do país minimizar as desigualdades regionais.  
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integração entre os vários objetivos dos planos urbanos – centrada portanto da figura do plano diretor – 
passa a receber, já na década de 1960 o nome de planejamento urbano (ibidem, p.176-177). 

 A demarcação oferecida por Villaça nos interessa porque marca uma distinção entre as práticas 
urbanas em geral (planos, projetos, discursos e legislações) do que o autor chama de “planejamento 
urbano strictu senso”, isto é, a “corrente que teve como eixo as atividades e discursos que vieram a 
desembocar nos planos diretores” (ibidem, p.175). Esta conceituação vai ao encontro da história que nos 
dedicamos a examinar neste “momento” do trabalho. O planejamento urbano (dentro desta delimitação 
conceitual) é momento de inflexão na história da cidade do Oeste paulista, marco de um momento que a 
re-configuração do urbano deveria responder à reestruturação do território77.  

 Neste sentido, se tanto a construção do urbano no Oeste paulista como a sua re-configuração 
estão atreladas à sua lógica territorial e em resposta às exigências estruturais requeridas pelo 
aprimoramento das relações capitalistas sobre os mesmos, não por acaso, neste momento, os planos 
são propostos para as cidades capitais regionais (agora sede das regiões administrativas do estado), 
uma vez que, assim como descrito anteriormente, no processo de reestruturação da rede urbana são 
estas que ganham maior importância dentro do quadro urbano do Brasil moderno. As teorias da 
centralidade (LIPIETZ, 1994) permitiam que as ações fossem aplicadas otimizando as localidades78. As 
cidades médias paulistas possuíam, assim, prioridade nas políticas urbanas (tanto federais como 
estaduais) na medida em que os estudos apontavam para as potencialidades das mesmas em gerir o 
desenvolvimento de suas regiões (atuando, portanto, no processo de descentralização) e para os 
problemas urbanos incipientes nestas aglomerações. 

 Sendo assim, a “a ideologia do planejamento enquanto base cientifica, indispensável para a 
solução dos chamados problemas urbanos” (VILLAÇA, 2004, p.182), e também responsável por um 
desenvolvimento urbano harmônico e controlado das aglomerações, bases do quadro teórico do 

                                                 
77 Ao destacarmos a presença do planejamento urbano nestas cidades como ponto de inflexão não nos atemos apenas 
ao evento significativo que é a proposição de um plano diretor, e não excluímos as demais ações – planejadas ou não 
– do Estado sobre o espaço urbano.  Em nosso entender, esta ocasião, em que as ações de planejamento urbano são 
postas em prática nestas cidades só encontra correspondente na história urbana do Oeste paulista ao momento dos 
primeiros planos para os núcleos urbanos. Assim, tanto a construção do urbano – atrelada à construção do território – 
como a re-configuração – que é um processo e tem no momento do projeto (os planos diretores) o ápice de suas 
atitudes – possuem seus marcos históricos correspondentes na concepção urbana. 
 
78 Os temas de centralidade e da hierarquia urbana dominavam as teorias da economia espacial – regional e urbana – 
nos anos de 1930 e 1940, sendo os trabalhos dos teóricos da Escola de Iena os mais conhecidos. Segundo os 
modelos de Lösh (1940) e Christaller (1933) as “produções urbanas tenderão [...] a organizar-se em redes de ‘lugares 
centrais’, cujos círculos recobrirão o espaço”. O esquema estruturalista desenha a rede segundo o tamanho e o leque 
de atividades de um lugar central, que depende de sua posição na rede hierarquizada. “Se existirem cidades pequenas 
e pobres em atividades importantes é porque o ‘lugar’ dessas atividades está ocupado por uma cidade maior”. “Não se 
coloca uma universidade, uma loja de departamentos ou um teatro de ópera em qualquer lugar” (LIPIETZ, 1994, p.10-
12).   O que chama a atenção é a continuidade das teorias de lugares centrais desde o século XVII (LEPETIT, 2001a) 
no “planejamento regional”.  Para as políticas urbanas regionais brasileiras da segunda metade do século XX, a 
ortodoxia da hierarquia urbana é ainda recorrente. 
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planejamento urbano no Brasil, incorporado com entusiasmo a partir da década de 1950, cabia bem às 
necessidades de re-organização dessas cidades. 

 Foi na década de 1930 que operou-se a substituição da corrente conhecida como “urbanismo 
sanitarista” em voga nas décadas anteriores, bem como prosseguiu-se uma alteração na maneira de 
conceber a cidade, com base nos Planos de Melhoramentos de Embelezamento79, para os planos que 
primavam pela funcionalidade e eficiência da cidade. O marco desta passagem e evento universal 
pioneiro do planejamento urbano foi o Regional Survey of New York end Its Environs80. de 1927, “um dos 
modelos que os urbanistas brasileiros começaram a admirar” (VILLAÇA, 2004, p.200). 

 Assim, desde esta década desenvolveu-se no Brasil uma visão urbana segundo a qual os 
problemas que crescentemente se manifestavam nas cidades eram causados pelo seu crescimento 
caótico (sem planejamento), e que um planejamento “integrado” ou “de conjunto”, segundo técnicas e 
métodos bem definidos, seria indispensável para solucioná-los (ibidem, p.183). A experiência 
internacional auxiliou na alteração do quadro, e o planejamento urbano brasileiro deixou de ser assunto 
apenas de engenheiros e arquitetos e passou a sê-lo também dos economistas, dos sociólogos, 
geógrafos, advogados, administradores etc. Assim surgiriam o Urbanismo e o Plano Diretor, precursores 
do Planejamento Integrado (ibidem, p.201).  

 Para o nosso caso, a própria nomenclatura associada ao projeto urbano nos dois momentos 
significativos apontados é reveladora das mudanças ocorridas no quadro teórico e de atuação dos 
urbanistas. No primeiro momento, o vocábulo urbanismo é utilizado, associado às concepções de “arte 
urbana”, “arquitetura das cidades” e “embelezamento urbano”. E de fato é este o contexto em que se 
insere neste momento, pois embora fiquem claros, nos nossos comentários sobre os planos urbanísticos 
para o Oeste paulista, os caracteres de eficiência e funcionalidade agregados a estas concepções, o 
padrão compositivo e a complementaridade da arquitetura são eixos estruturais. Já neste segundo 
momento, a palavra planejamento associada ao urbano cabe bem à conjuntura. O termo sempre teve 
uma conotação atrelada à ordem, racionalidade, funcionalidade e eficiência, além de conter um sentido 
de continuidade de previsões a se processarem ao longo da vida do instável organismo urbano.  

 O surgimento da metodologia do planejamento urbano e o seu processo de institucionalização e 
de implantação – no período pós-1945 – colocaram à luz o debate urbanístico de maneira mais evidente. 
                                                 
79 Segundo Villaça (2004, p.207), os planos de Agache para o Rio de Janeiro (“o primeiro dos superplanos”) e o de 
Prestes Maia para São Paulo (“o último dos planos de embelezamento e saneamento”) encerram o período dos planos 
de melhoramentos de embelezamento no Brasil.  
80 Uma das principais novidades contidas neste plano era a pioneira participação de estudos de um economista, cujas 
pesquisas fundamentaram o plano. Em comparação aos ideais do City Beautiful era uma proposta completamente 
revolucionária, com base em investigações “científicas” sobre os usos do solo sob motivações de interesse 
especulativo, mas que colocaram em cena os estudos econômicos e o aumento da abrangência e da 
interdisciplinaridade nos planos (VILLAÇA, 2004, p.200), características adotadas pelos planos urbanos integrados 
brasileiros na década de 1960 – então travestidos de razões acadêmicas e retóricas. 
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A década de 1950 em São Paulo foi profícua neste sentido e, nos anos seguintes, o reconhecimento 
governamental de que o rápido processo de urbanização em curso, que atingia todo o Brasil, era 
definitivamente uma das transformações fundamentais da sociedade brasileira e requeria intervenção 
estatal, consagrando precisamente o que se denominou planejamento urbano. O conjunto de ações de 
ordenação espacial e das atividades urbanas não podiam ser realizadas nem sequer orientadas pelo 
mercado. Tinham de ser assumidas pelo Estado, tanto na sua concepção quanto na sua implementação81 
(DEAK, SCHIFFER, 2004, p.12-13).  

 Nesta tomada de consciência sobre a questão urbana, a metodologia do planejamento urbano, 
frente ao seu objeto, operava por uma visão “mecanicista” e “funcionalista” (SOUZA, 2004, p.119-120): o 
espaço urbano como objeto de um consumo coletivo necessitava de equipamentos e de instituições que 
coordenassem o otimizassem suas múltiplas funções. Esse “controle” não envolveria apenas as 
autoridades políticas e o sistema institucional como também os especialistas e o desenvolvimento 
tecnológico em planejamento urbano. Disto descende não só a luta pela institucionalização do 
planejamento, mas também o futuro distanciamento82 entre o discurso do planejamento para a sua prática 
justamente por esta exigência de comprometimento político e de manutenção institucional do 
planejamento pretendida neste momento. 

 Do ponto de vista do ideário urbanístico, a problemática que tinha como cenário o surto de 
urbanização, o crescimento da riqueza do país, e o avanço nas relações e técnicas de produção que 
trazia à tona a necessidade de uma nova maneira de encarar a cidade, que requeria, portanto, de 
técnicas de re-ordenamento, organização do crescimento e das funções urbanas e, sobretudo, de 
otimização da sua mobilidade. Sendo assim, as idéias do movimento moderno standartizadas pela Carta 
de Atenas, a difusão dos benefícios do zonning, a influência das Cartas dos Transportes dos ingleses e 
do urbanismo americano, faziam parte de um repertório de idéias que não escapavam da concepção de 
um modelo de cidade mais do que nunca voltado para a eficiência da produção. A compreensão de uma 
forma urbana que se liga às grandes infra-estruturas regionais teve em Brasília, a cidade em escala 
nacional, a referência mais direta. O modelo radiocêntrico de crescimento das cidades pela expansão da 
                                                 
81 A modernização induzida e a centralização política propiciadas pelo regime militar permitiram ao Estado cumprir o 
papel de ordenador e racionalizador do espaço urbano, assumido como um problema do desenvolvimento econômico e 
que, portanto, deveria ser o local prioritário das políticas de desenvolvimento. O padrão de eficiência da cidade e da 
rede urbana nacional levou a uma tecnificação dos problemas urbanos, num processo de transformação tecnocrática 
da questão social. Tal padrão irá conduzir as ações dos organismos federais criados para gerir a assistir a concepção e 
a implementação do planejamento urbano, especialmente o BNH (Banco Nacional de Habitação) e o Serfhau (Serviço 
Federal de Habitação e Urbanismo) criados em 1964. 
 
82 A respeito do “distanciamento” entre a teoria e a prática do planejamento urbano no Brasil, principalmente na época 
do Planejamento Integrado, ver o texto de Villaça (2004, em especial p.211 a 218). Segundo o autor, o auge deste 
distanciamento, bem como o descolamento entre o discurso dos planos (e das classes dominantes) e a realidade 
colocada pelos interesses das classes populares, acontece com os “superplanos” tecnocráticos das décadas de 1960 e 
1970, cujas idéias de globalidade, de sofisticação técnica e de interdisciplinaridade do planejamento acabavam por 
colocar a alienação do conteúdo dos planos frente a suas possibilidades de execução e de implementação pelas 
administrações municipais. 
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malha original, passa a dar lugar a um movimento vetorial, por meio das grandes estruturas lineares de 
interligação entre os setores da cidade e desta com o território produtivo.  

 O ideário que consubstancia o planejamento urbano tem, ainda, no planejamento regional um de 
seus maiores conteúdos programáticos, em consenso com uma modernidade que se pretendia firmar 
sobre a totalidade do território e na qual, no decorrer do processo, parecem sobressair-se as 
considerações de Anahia Mello. 

 

[...] É preciso considerar o problema urbanístico regional, que não se resolve com avenidas, 
viadutos e pracinhas ajardinadas. Se o urbanismo é a arte de correlação e integração, problema 
de função, de textura, de economia e síntese estética só pode ser realmente praticado no plano 
regional e na maior de suas regiões, a Nação (ANHAIA MELLO, 1954, p.2). 

 

 Dessa forma, a questão regional, já colocada em pauta pela necessidade de unificação do 
mercado nacional e integração do território adquire o respaldo com as idéias de que o problema urbano 
deveria ser tratado em escala mais abrangente. Daí pode-se extrair uma das explicações para o esforço 
na implantação do Planejamento Integrado pelas políticas urbanas brasileiras na década de 1960. 

 Um outro ponto importante é a mudança na concepção urbanística introduzida pela metodologia 
do planejamento urbano, e que evoluiu para a corrente de pensamento que culminou nos planos 
diretores. É posta em xeque a concepção do plano diretamente ligada às linguagens arquitetônicas e/ou a 
reestruturações urbanas globais, sendo o plano um instrumento de previsões com o intuito de corrigir o 
laissez-faire urbano, e as intervenções públicas necessárias a desenvolver uma função anticonflitual e 
equilibrada. O papel planejador deveria então ficar a cargo de equipes multidisciplinares que deveriam 
estar em consenso com as atitudes políticas e ser parte integrante das funções administrativas para o 
sucesso do planejamento urbano. 

 Torna-se claro, com a evolução do planejamento, que os problemas urbanos não poderiam se 
limitar ao âmbito da engenharia e da arquitetura, bem como não ser compreendidos se restringida a 
análise pelos limites da cidade. A cidade deveria ser vista como um organismo econômico e social, gerido 
por um aparato político-institucional. Os planos não poderiam limitar-se a obras de remodelação urbana; 
eles deveriam ser integrados tanto do ponto de vista interdisciplinar como do ponto de vista espacial, 
integrando a cidade em sua região (VILLAÇA, 2004, p.212). A região deveria ainda ser relacionada com a 
problemática estadual e nacional, atrelada as suas políticas de desenvolvimento. Assim o ideário do 
planejamento urbano evolui para a ideologia do planejamento integrado. 
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 Seguindo estas considerações, a consagração do planejamento urbano e sua conseqüente 
institucionalização teve o seu momento auge na década de 1960, quando se operou,  em nível federal, a 
construção de uma base institucional e legal para possibilitar a sua implantação. Foram criados vários 
órgãos em nível ministerial, com o Serviço Federal da Habitação e Urbanismo (Serfhau), de 196483, à 
frente, para administrar os recursos alocados à atividade – os próprios planos eram financiados – e 
prestar assessoria às cidades menores, cujos governos locais não saberiam nem o que exatamente era 
um ‘plano urbanístico’ e muito menos tinham condições de conhecer os meandros entre os fundos 
disponíveis e os escritórios especializados que por eles fariam os planos. Através de recursos do BNH 
(Banco Nacional de Habitação) este órgão do governo federal voltava-se especificamente para a 
concessão de financiamento às Prefeituras Municipais para a realização de Planos de Desenvolvimento. 

 Nesta época, o estímulo governamental ao planejamento também se manifestava de outra 
forma: se as cidades não eram obrigadas por lei (como viriam a ser mais tarde, pela Constituição de 
1988) a ter seu plano de desenvolvimento, certamente não poderiam esperar obter financiamento para 
obras de infra-estrutura se não o tivessem – e vários programas, a começar pelo Plano Nacional de 
Saneamento (Planasa), ofereciam ‘fundos’ de urbanização na forma de crédito subsidiado (DEAK, 
SCHIFFER, 2004, p.12). 

 Durante a década de 1960 e início da década de 1970 a atividade de planejamento no Brasil 
viveu o seu auge.  A onda de planejamento local centralmente orquestrado com sua intensa produção de 
planos de desenvolvimento integrado durou uma década, com pico na virada de 1960 para 1970. Ao 
longo de sua época áurea, foram elaborados grandes, e às vezes grandiosos, “planos integrados de 
desenvolvimento” (os PDI) para todas as cidades brasileiras, exceto as poucas que ficavam à margem do 
surto de urbanização (DEAK, SCHIFFER, 2004, p.12-13). Mas em alguns anos começou a se generalizar 
um crescente sentimento de frustração quanto aos planos, devido à distância entre a teoria e a pratica do 
planejamento urbano, detonando a crise dos planos integrados e a sintomática extinção do Serfhau em 
meados da década de 197084. 

                                                 
83 Criado em 1964, o Serfhau era um órgão federal cuja atribuição era realizar a assistência técnica aos municípios. 
Como principal ação, coube-lhe o estabelecimento de normas técnicas para a elaboração de planos diretores 
municipais e a conseqüente sistematização do conceito de Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI), pelos 
quais as proposições dos planos municipais tinham de estar articulados com os planos de desenvolvimento nacionais, 
estudais e regionais (FELDMAN, 2005, p.217; CPEU/PMPP, 1969, p.7). 
 
84 Os planos eram vistosos em sua concepção, mas pouco deles era efetivamente “implantado”, fazendo com que o 
crivo entre discurso e ação se tornasse tão gritante que não podia ser ignorado. “Virou lugar comum os planos ‘ficarem 
nas prateleiras’”. O Serfhau foi extinto em 1974. Por algum tempo, em uma atitude mais pragmática – e modesta –, 
elaboravam-se ainda planos ‘setoriais’ – um sistema de saneamento, um programa habitacional ou um plano de 
transportes – mas, com o abandono do II PND em 1976, o planejamento urbano perdeu todo o seu vigor e, 
virtualmente, acabou com a recessão de 1982-83 (DEAK, SCHIFFER, 2004, p.14).  
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 Ainda como parte do ideário que compõe o processo de consagração do planejamento urbano 
no Brasil, vale a observação de Souza (2004, p.120), que explica como o quadro conceitual evolui, em 
momento posterior (já após a implantação do Serfhau e do auge da realização dos Planos de 
Desenvolvimento Integrados) mantendo, contudo, continuidade teórica e metodológica. Segundo a 
autora, as inspirações para a compreensão e o significado da política urbana (a PNDU do II PND, de 
1973) provinham da Europa, especialmente França e Inglaterra. “Sob a influência francesa imaginávamos 
a combinação entre o planejamento territorial (aménagement du territoire) e os planos diretores (Plans 

d’urbanisme)”.  

 

Nos primeiros, tratava-se de lidar com a espacialização das políticas governamentais, as 
regionalizações, o planejamento regional e as políticas de descentralização (urbana e industrial). 
Já com os planos diretores, procurava-se dar continuidade e ampliar a preocupação com os 
processos de gestão da cidade, elaborando planos, implantando sistemas de planejamento, de 
cadastro, revendo os sistemas tributários (ibidem). 

 

No estado de São Paulo, dono de uma dinâmica regional e de uma rede urbanizada consagrada, 
responsável por uma integração parcial do território e por isso encarregado de “comandar o processo de 
unificação do mercado nacional”, segundo as políticas nacionais de desenvolvimento, a questão regional 
e a implementação dos meios para o processo de planejamento, sintomaticamente, ocorreu 
compassadamente (em alguns pontos até de maneira precursora) com as iniciativas federais. Os 
interesses na descentralização urbana e industrial e na homogeneização do território produtivo, com o 
desenvolvimento das demais regiões do estado, eram motivações principais para a implementação da 
política urbana paulista, que acompanhava de perto as indicativas da política nacional. Segundo atesta 
Souza (2004, p.142), as políticas urbanas no estado de São Paulo realmente se aplicaram por todo o 
estado, sem privilegiar interesses dominantes, setores de atividades ou regiões.  

Assim, no plano material, atitudes governamentais foram tomadas para possibilitar o 
planejamento urbano e regional e levar a cabo a política urbana estadual. No plano das idéias, o papel 
precursor do debate urbanístico da década de 1950, orientou o quadro conceitual urbanístico, bem como 
a atuação de entidades de classe, dos centros de pesquisa e das universidades, que, durante a década 
de 1960 e início da década de 1970, participaram e/ou orientaram a elaboração de planos urbanos. 
Também os escritórios técnicos multidisciplinares, as empresas de consultoria e escritórios de arquitetos 
foram atores responsáveis por planos urbanísticos para o interior do estado neste período de 
efervescência da proposição de planos de desenvolvimento integrado. 
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Em conjunto com a regulamentação do Serfhau, em âmbito estadual, a estratégia se reproduziu 
na implantação de todo um aparato institucional e legal para viabilizar o processo de planejamento em 
São Paulo. A promulgação da Lei Orgânica de Municípios, em 1967, que em seu artigo 79, capítulo das 
normas de desenvolvimento, dispõe: “Art.79 – O município elaborará o seu Plano de Desenvolvimento 
Integrado, considerando em conjunto aspectos físicos, econômicos, sociais e administrativos ...” 
(CPEU/PMPP, 1969, p.07) como condição ao empréstimo ou auxílio financeiro do estado, estendendo a 
regra que existia desde a lei de 1957 para as estâncias balneárias ou hidrominerais para todos os 
municípios (FELDMAN, 2005, p.221). Foi criado o Gegram (Grupo Executivo da Grande São Paulo) “para 
promover a elaboração do Plano Estadual da Grande São Paulo e implantar um sistema de planejamento 
metropolitano” e o CEPAM (Centro de Estudos e Pesquisas de Administração Municipal), também em 
1967, junto à Secretaria de Estado dos Negócios do Interior, “para prestar assistência aos municípios nas 
questões relacionadas a administração” (ibidem). 

Era evidente a consonância de interesses entre a política do governo estadual e a política 
nacional.  A prioridade nos grandes investimentos em infra-estrutura nas áreas de transportes, energia e 
indústrias de base efetuadas pelo governo federal durante as décadas de 1940, 1950 e 1960 favoreceram 
sobretudo o estado de São Paulo, que acompanhava com fôlego (por vezes superior) tais investimentos e 
fazia coro ao discurso desenvolvimentista. Em suas políticas de desenvolvimento, o governo paulista 
indicava como o equipamento moderno do território era, sem dúvida, uma garantia de fluidez que 
significava a manutenção do papel de centro econômico brasileiro, que deveria então se estender à 
continuidade do território estadual e ligar-se às regiões que deveriam ter o desenvolvimento dinamizado. 
As atitudes do governo estadual concentraram-se, principalmente a partir da década de 1960 e 
notavelmente na década de 1970 com os trabalhos do CEPAM, no esforço de descentralizar a indústria e 
a urbanização paulista, com enfoque principal para o desenvolvimento e fortalecimento das capitais 
regionais no território. As políticas de planejamento e na disponibilização de investimentos deveriam 
garantir a sua efetivação (GOVERNO do Estado, 1971; CEPAM, 1977).  

É neste sentido que a “evolução institucional do planejamento” verificada a partir da década de 
1950 (LAMPARELLI, 1995), tem importante papel na compreensão das iniciativas governamentais e de 
suas implicações no desenvolvimento do interior de São Paulo, uma vez que dela deriva a criação de 
importantes órgãos que atuaram no planejamento local das regiões do estado, das quais sobressaem as 
ações do CEPAM (Centro de Estudos e Pesquisas da Administração Municipal) órgão adjunto à 
Secretaria do Interior do Governo do Estado de São Paulo, operando pesquisas e coordenando o 
planejamento das chamadas “Ações Regionais”, que tiveram na criação das regiões administrativas do 
estado um importante passo, e do CPEU (Centro de Pesquisas e Estudos Urbanísticos) da Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, que atuou em várias cidades do interior através 



 
 
 

 

164

de projetos de planos diretores municipais, consultorias e demais projetos urbanos. Além das empresas 
de consultoria e dos escritórios especializados que atuavam com respaldo das políticas urbanas em 
escala federal e estadual, graças ao apoio dos seus órgãos de planejamento, o Serfhau e o CEPAM. 

O processo de institucionalização e de implantação do planejamento urbano, no período pós-
1945 teve, na cidade de São Paulo, na ação de alguns protagonistas (urbanistas e associações de 
classe) que colocaram em pauta o debate sobre as questões urbanas as razões do seu estabelecimento. 
Devido aos seus rebatimentos para as maneiras de pensar a cidade do interior do estado, assim como já 
denunciamos anteriormente, envolvendo, portanto, o nosso objeto de estudo, consideramos relevante a 
descrição sucinta do processo. 

Segundo Feldman (2005, p.20) e Lamparelli (1995, p.7) após 1945, o debate urbano passou a 
envolver entidades de classe como a recém criada seção paulistana do Instituto de Arquitetos do Brasil – 
IAB e o Instituto de Engenharia de São Paulo – IE, principalmente na sua “Divisão de Urbanismo”; 
organizações da sociedade civil, como a Sociedade Amigos da Cidade; além das Universidade, por meio 
das faculdades de arquitetura criadas no período, a Universidade de São Paulo e a Universidade 
Makenzie. Além dessas entidades, dois urbanistas estrangeiros foram chamados pela Prefeitura para 
desenvolverem estudos para a aglomeração paulistana: o americano Robert Moses, em 1949, ligado ao 
International Basic Economic Corporatin (Ibec) de Nova York, dirigido por Nelson Rockfeller; e o francês 
Louis Joseph Lebret, ligado ao movimento internacional Economie et Humanisme (FELDMAN, 2005, 
p.19-20). De acordo com Lamparelli (1995, p.8) esses estudos se desenvolvem sob duas diferentes 
concepções, “a primeira na vertente de Prestes Maia e a segunda no ideário de Anhaia Mello, 
aprofundando a polêmica entre os dois urbanistas da época”, que traria desdobramentos em futuros 
embates entre estes dois protagonistas do urbanismo paulistano. 

 Tal debate urbanístico ocorrido na década de 1950 suscitou a elaboração de vários planos, 
propostas e projetos urbanos para São Paulo85, dos quais depreendem-se três vertentes de pensamento: 
a de Prestes Maia, a de Anhaia Mello, e a do Pe. Lebret86.  

                                                 
85 Dentre estes se destacam: o “Programa de Melhoramentos Públicos para São Paulo” coordenado por Robert Moses 
(1950); o trabalho desenvolvido pela Sociedade para Análise Gráfica e Mecanográfica Aplicada aos Complexos Sociais 
(SAGMACS, 1957) – “Estudo da Estrutura Urbana da Aglomeração Paulistana”, sob a coordenação do Pe. Lebret; o 
“Plano Regional de São Paulo – Uma Contribuição da Universidade para o Estudo de um Código de Ocupação Lícita 
do Solo” elaborado por Luiz Inácio Romero de Anhaia Mello (1954), que se tornou conhecido como “Esquema Anhaia”, 
em função da polêmica que gerou entre Prestes Maia e o autor; o “Ante-Projeto de um Sistema de Transporte Rápido 
Metropolitano” elaborado pela Comissão do Metropolitano, dirigida por Pretes Maia (1956) (FELDMAN, 2005, p.20). 
 
86 “As idéias introduzidas por Lebret se referem a uma metodologia de pesquisa da realidade urbana que vincula o 
pensamento urbanístico à ação da política” (FELDMAN, 2005, p.21). As idéias de Anhaia Mello tinham como ponto 
central a contenção do organismo urbano para a solução dos problemas de congestão urbana, a delimitação clara do 
organismo urbano e o seu enquadramento num sistema regional, pontuando obstáculos ao crescimento da cidade e 
incitando uma equilibrada transição entre o campo e a cidade. Prestes Maia, defendia o esgotamento das 
potencialidades ainda não exploradas da metrópole e a solução dos problemas urbanos por meio de novas obras e 
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No interior do estado tais concepções ressonaram e, em alguns casos, foram aplicadas através 
da atuação destes urbanistas, de suas equipes ou de comissões em que tais idéias foram adotadas, em 
algumas cidades do interior. Mesmo antes à década de 1950 foram elaborados projetos de Prestes Maia 
para a cidade de Campinas em 1934 e o plano para a recém fundada cidade de Panorama em 1945-46, e 
uma proposta de traçado para um setor da cidade de Votuporanga, já no ano de 1952.   

 Mas é a partir da institucionalização do planejamento que os projetos urbanos para o interior 
paulista deixam de ser casos pontuais para figurar de maneira mais expressiva, como parte de uma 
política urbana com respaldo em escala federal e estadual: referimo-nos à criação dos órgãos federal e 
estadual de planejamento, o Serfhau e o CEPAM respectivamente, e ao evento da elaboração dos planos 
diretores para as cidades médias paulistas. 

 É este o ponto principal no nosso enfoque ao tema do planejamento urbano neste capítulo: 
verificar, através dos casos exemplares oferecidos por este momento (as propostas urbanísticas para as 
cidades do interior contidas nos planos diretores), em que escala e de que maneira se firma um projeto 
nacional que pode ser rebatido para as escalas do regional e do intra-urbano, ou seja, até que ponto 
existem consonâncias entre o planejamento econômico e regional e o planejamento urbano, de forma a 
estabelecer para esta questão – a do planejamento – a relação entre projeto da cidade e projeto do 
território. Para além destes objetivos, verificar, ainda, o quadro conceitual das propostas relacionadas ao 
ideário urbanístico do período, através do exame de alguns destes planos, para também, num exercício 
de redução de escala, observar as variações de dimensão e método com que a problemática é levada a 
cabo em suas especificidades locais.  

Como primeiro ponto deste arcabouço de pesquisa para o nosso caso específico relacionado ao 
planejamento, dedicamos atenção ao entendimento do espaço por parte das políticas públicas estaduais 
(as quais, como já salientamos, mantinham estreiteza de objetivos com o projeto desenvolvimentista 
nacional). A dinâmica urbana era compreendida – e não faltavam estudos sobre isto87 – sob o fato de 
uma urbanização acelerada do estado (não muito diferente do restante do país). As teorias da 
centralidade e de hierarquia urbana mantinham espaço no pensamento sobre a organização do território, 

                                                                                                                                               
novos planos, organizando a cidade as exigências da sociedade moderna, uma visão muito afim da de Robert Moses, 
que inclusive mereceu elogios ao seu trabalho para São Paulo (ibidem). 
 
87 Souza aponta a quantidade de estudos de natureza espacial realizados a partir da década de 1960, fundamentais 
para o aprofundamento do conhecimento sobre o território brasileiro elaborados pelo IBGE, pelo Instituto de 
Planejamento Econômico e Administração (Ipea) e pelo Instituto de Planejamento (Iplan), no campo da geografia, da 
economia urbana e regional e das finanças públicas (SOUZA, 2004, p.123). 
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mas passaram a contar com o tema do “desenvolvimento desigual das regiões e de suas estruturas 
urbanas”88 que ocupou a primazia nos estudos dos anos 1960 e 1970 (LIPIETZ, 1994, p.12-14).  

O processo de planejamento, no estado de São Paulo, partiu, portanto, das posições centrais 
das capitais regionais numa rede urbana cuja hierarquia havia sido fortalecida pelo aumento do grau de 
urbanização do estado para levar o desenvolvimento para a totalidade do território. Dotar de condições os 
lugares centrais para que deles se fortaleçam os demais pontos da rede era a atitude mais eficiente 
dentro da lógica dominante dos circuitos e escalas do trabalho e da produção. 

 As capitais regionais, “sedes das regiões administrativas” estaduais (GOVERNO do Estado, 
1971), seriam focos das “Ações Regionais” (ibidem) que objetivavam o desenvolvimento do interior 
através da descentralização urbana e industrial desde a região metropolitana. Seriam estas cidades os 
pontos privilegiados pelos investimentos e políticas de desenvolvimento, seguidas pelas cidades de grau 
imediatamente aquém na hierarquia urbana, as capitais sub-regionais (sedes das sub-regiões 
administrativas), que também teriam grande importância na organização regional e por isso igualmente 
objetos de propostas de planejamento regional e urbano. 

Desse modo, a centralidade das capitais regionais atraiu, além do crescimento das funções 
comerciais, de serviços e industriais, a implantação das funções organizacionais, administrativas e 
educacionais. Em todas as regiões do Oeste, o maior grau de urbanização das cidades correspondia à 
ação prioritária das políticas de desenvolvimento, pois partiria destas cidades o ciclo irradiador de 
progresso que atingiria toda a região. O foco principal era o desenvolvimento da agroindústria, devido às 
potencialidades regionais neste setor, principiando as etapas de desenvolvimento rumo a estágios mais 
avançados de produção capitalista, obedecendo as etapas da teoria da dependência que explicava o 
desenvolvimento desigual das regiões.  

                                                 
88 A grande fraqueza da teoria da hierarquia dos “lugares centrais” de Christaller é o pressuposto de um espaço 
homogêneo. No pós-guerra, o fato de regiões mais desenvolvidas e regiões menos desenvolvidas apontou para teorias 
que colocavam em cena as categorias de dependência e/ou de atraso, pelas quais as regiões menos desenvolvidas se 
colocavam em estágio anterior nas “etapas de desenvolvimento” ou aprisionadas pela dependência das regiões mais 
adiantadas – uma teoria “globalmente estruturalista” que denominou-se “teoria da dependência” (LIPIETZ, 1994, p.12-
13). A desigualdade do desenvolvimento deveria ser transposta conjugando forças para superar os entraves e galgar 
para um estagio capitalista mais avançado. Tal superação era mais complicada quando se tratava de nações 
desenvolvidas e subdesenvolvidas, mas nas regiões de um mesmo país era relativamente fácil transpor esta ortodoxia, 
pois era possível eliminar as barreiras entre o centro dominante (manufatureiro e terciário) e a periferia dominada 
(exportadora de bens primários) permitir que a periferia acumulasse os meios para sua decolagem (ibidem), passando 
pelas mesmas etapas que as regiões mais desenvolvidas superaram.  
Não é difícil perceber o alcance dessas teorias nos estudos regionais que orientavam as políticas de desenvolvimento 
urbano e econômico durante o regime militar. Entretanto, como sabemos, o percurso foi bastante distinto do ideal 
apregoado por estas teorias, e no caso brasileiro, assim como no caso da rede urbana paulista, o trajeto acabou por 
reforçar o centro e manter as desigualdades regionais. Simples: por estas teorias, do mesmo modo com que as regiões 
mais atrasadas deveriam ultrapassar estágios de desenvolvimento, o crescimento do país, que dependia da 
continuidade do desenvolvimento das porções mais adiantadas, ainda tinha etapas a galgar, o que perpetuava um ciclo 
de desenvolvimento e dependência. 
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Não por acaso dois programas estratégicos descendentes de uma política urbana nacional (a 
PNDU de 1973) “foram especialmente implementados no estado de São Paulo”: o Programa de Cidades 
Médias89 e o Programa de Descentralização Industrial (SOUZA, 2004, p.135), que juntos conjugavam 
liberação de recursos principalmente destinados para a construção de distritos industriais e infra-
estruturas de transporte.  

O foco no desenvolvimento das regiões por meio do fortalecimento das cidades médias e a 
descentralização da indústria sintetizavam as ações de planejamento estadual durante este período. A 
construção de rodovias estaduais e federais duplicadas de penetração para as zonas do interior do 
estado de São Paulo indicava o percurso prioritário dos investimentos, seguindo o peso dos fluxos a dar-
se em direção às áreas de agricultura moderna e à desconcentração (GOVERNO do Estado, 1971; 
CEPAM, 1977).  

Em compasso, as atitudes de planejamento urbano são intensificadas neste período, com o 
respaldo do Serfhau e do CEPAM, que forneciam o modelo e as recomendações segundo os quais 
deveriam ser desenvolvidos os trabalhos dos planos urbanos integrados.  

Segundo o relatório do Plano Diretor de Presidente Prudente (CPEU/PMPP, 1969, p.08), “a 
Secretaria do Interior do Governo do Estado de São Paulo através do CEPAM criou uma comissão 
encarregada de definir as etapas necessárias à elaboração de Planos de Desenvolvimento Integrado” 
estabelecendo as recomendações, indicações, programas e documentos que deveriam, obrigatoriamente, 
incluir-se em tais planos. “As conclusões dos trabalhos da Comissão foram impressas e divulgadas pelo 
CEPAM”, constituindo, segundo o CPEU (ibidem) “o roteiro básico mais idôneo para a elaboração de 
Planos Municipais”. 

Também o Serfhau articulava as instituições criadas fora das administrações públicas com o 
intuito de colaborar com as administrações das cidades do interior, dentre elas as empresas privadas de 
consultoria e escritórios de engenharia e urbanismo que elaborariam grande parte dos planos diretores 
pelo interior do país90. 

 Além dessas empresas privadas, a criação do CPEU (Centro de Pesquisas e Estudos 
Urbanísticos) na FAU-USP, por iniciativa de Anhaia Mello (que também dirige o Centro nos primeiros 
                                                 
89 No Programa de Cidades Médias, de 1974, os recursos do Fundo de Desenvolvimento de Programas Integrados 
(FDPI), destinados a financiar a desconcentração industrial e programas integrados de urbanização, tinha previsão de 
aplicações da seguinte forma: “47,2% para distritos industriais; 28,6% para o turismo e 24,1% para infra-estrutura de 
transporte” (SOUZA, 2004, p.140). 
 
90 Como exemplo destas empresas de consultoria que elaboravam os planos diretores para o Serfhau destaca-se o 
GPI (Grupo de Planejamento Integrado) que firmou contrato com o Serfhau para os trabalhos dos Planos Diretores de 
Desenvolvimento Integrado de dezenas de cidades, tais como: Franca (1967), Mogi-Guaçu (1967-1968), Votuporanga 
(1969-1970), Maceió [AL] (1969-1971), Ourinhos (1971), Diadema (1971), Taubaté (1972), Barra Mansa RJ (1972), 
Resende [RJ] (1972), além de outros estudos de viabilidade técnica, como o Distrito Industrial de Santos e de aspectos 
do Plano Urbanístico Básico (PUB) da capital paulista (FERREIRA, 2007, p.36). 
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anos) em 1955, e do Cepur (Centro de Pesquisas em Planejamento Urbano e Regional) na FAU da 
Universidade do Recife por Antonio Bezerra Baltar em 1962 (FELDMAN, 2005, p.223), permitiu aos 
arquitetos, por meio da universidade, atuar na assistência aos municípios e na elaboração de planos, 
assim como as equipes multidisciplinares sob a forma de empresas de consultoria da SAGMACS, criada 
em 1947 e estabelecida principalmente após 1953 quando da volta do Pe. Lebret ao Brasil 
(LAMPARELLI, 1995, p.8). 

A atuação desses “grupos”, dedicados inicialmente à pesquisa e à assistência técnica aos 
municípios, é muito importante porque além deste papel, participaram diretamente de propostas de 
planejamento urbano para localidades do interior paulista. O CPEU atuou primeiramente na elaboração 
dos Planos Diretores Municipais de todas as Estâncias Hidrominerais e Balneárias em convênio com o 
Departamento de Obras Sanitárias (DOS) da Secretaria de Serviços e Obras Públicas do Estado de São 
Paulo (BIRKHOLZ, 1964, p.47) e posteriormente realizou planos diretores para outras cidades do estado 
e consultorias e assistência a cidades também de outros estados como Santa Catarina, Paraná, Mato 
Grosso, Goiás, Minas Gerais, Pernambuco e Piauí (BIRKHOLZ, 1964, p.25-26). À SAGMACS foram 
encomendados os “Estudos das Necessidades e Potencialidades do Estado de São Paulo” (contrato 
firmado entre o governo do estado e a SAGMACS no inicio dos anos 1950) (LAMPARELLI, 1995, p.10). 
Também no inicio da década de 1950, ocorreu a criação da Comissão Interestadual da Bacia Paraná-
Uruguai, CIBPU (ibidem), que elaborou projetos para a região atingida pelo desenvolvimento da bacia, 
dentre os quais se destaca a parceria com o CPEU para o projeto do Distrito Industrial de Presidente 
Prudente (CPEU/PMPP, 1969). 

A continuidade das políticas urbanas paulistas durante as décadas de 1960 e 1970 mantinha a 
ênfase no processo de descentralização da indústria no estado com foco no desenvolvimento das capitais 
regionais e revela-se nos conteúdos principais dos documentos da Secretaria de Economia e 
Planejamento do Governo do Estado de São Paulo e do CEPAM (posterior Fundação Prefeito Faria 
Lima). Como um dos objetivos prioritários dos trabalhos destes órgãos estava a organização das regiões 
administrativas do estado, gerando um consentimento de um modelo de regionalização do estado, por 
meio da qual a “Coordenadoria de Ação Regional” implantou a rede de “Escritórios Regionais de 
Planejamento” (ERPLAN) com sede em cada uma das capitais regionais (GOVERNO do Estado, 1971). 

A “necessidade” da descentralização da indústria no estado encontrou apoio na política urbana 
estabelecida pelo II PND (Plano Nacional de Desenvolvimento) para a região sudeste (SOUZA, 2004, 
p.130-137). Neste sentido, “interessava ao estado”, além de outros objetivos afins, segundo o documento: 
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[...]  a coordenação dos investimentos em infra-estrutura e a regulamentação do uso do solo nas 
regiões metropolitanas de São Paulo..., de modo a conter a taxa de crescimento dessas 
metrópoles e induzir a descentralização das atividades produtivas, particularmente das 
indústrias, para centros periféricos de médio porte, que apresentem potencialidades locacionais 
(CEPAM, 1977, p.9). 

 

Os projetos e propostas urbanos para as cidades do interior tinham, portanto, de ater-se à 
observação deste imperativo, do qual os investimentos estaduais reafirmavam o peso. Os planos 
diretores elaborados durante este período são exemplares para o entendimento das cidades no contexto 
estadual e nacional, na medida em que tinham de se esforçar para abranger os aspectos do 
planejamento nacional, estadual e regional exigidas pelas normas do Serfhau. O relatório dos objetivos 
do Plano de Prudente afirmava, neste sentido, que teve de ser reformulado ainda durante a sua 
elaboração, assim como os demais Planos Diretores elaborados até aquele momento, que visavam 
aspectos de ordenação físico-territorial de desenvolvimento municipal, tiveram de ser ampliados para “se 
adequar à evolução do Planejamento no País, que, como sabemos havia implantado a política dos 
Planos Diretores de Desenvolvimento Integrado (PDDI) através do Serfhau” (CPEU/PMPP, 1969, p.7).  

O quadro evolutivo do planejamento urbano no Brasil e o seu auge durante as décadas de 1960 
e 1970, permite compreender a existência de um curto período em que a elaboração de planos diretores 
(ou planos de desenvolvimento local integrado) se processou de maneira intensa, mas que teve em seu 
bojo relevantes manifestações anteriores. O debate urbanístico e o crescimento urbano manifestado nos 
anos 1950 iniciaram um movimento favorável aos planos gerais e aos princípios legais de regulação da 
cidade. Ainda na década de 1950 e no decorrer da de 1960 o planejamento urbano adquire respaldo 
científico através de organismos ligados a universidades, a entidades de classe e de cunho humanista91 e 
ganha força com a formação de grupos multidisciplinares coordenados por arquitetos para a elaboração 
de planos. Na virada das décadas de 1960 e 1970, a eufórica proliferação de Planos Diretores de 
Desenvolvimento Integrado (os PDDI) subsidiados pelo Serfhau92 apresenta o cume do processo, com a 
prática do planejamento local centralmente orquestrado por este órgão.  

É este o quadro de referência para o exame do projeto da cidade no segundo momento da 
história da urbanização do Oeste paulista. A relevância do exame dos conteúdos de alguns dos planos 

                                                 
91 Nos referimos ao IAB, ao CPEU, ao Cepur e à SAGMACS. Ver FELDMAN, 2005, p.222-228. 
 
92 A euforia da proposição de planos diretores ocorre a partir de dezembro de 1966 quando foi instituído o Programa de 
Planos de Desenvolvimento Local Integrado e com a criação do fundo para seu financiamento em janeiro de 1967 pelo 
qual ficava estabelecida a aptidão do Serfhau para promover a elaboração dos planos (VILLAÇA, 2004, p.216). A 
regulamentação da atuação do Sefhau forneceu condições para o financiamento aos municípios que optassem por 
contratar a elaboração de planos de desenvolvimento local integrado, introduzindo a possibilidade de expansão das 
empresas de consultoria e engenharia e sua entrada no setor de desenvolvimento urbano.   
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diretores desenvolvidos neste período para cidades do Oeste paulista se expressa na medida em que 
representam importantes peças para o entendimento das maneiras de pensar a cidade neste momento, 
revelando as articulações com o debate urbanístico do período e trazendo consigo as conjunturas 
nacional, estadual e regional, um quadro conceitual em que cidade e território deveriam ser termos de um 
mesmo conteúdo projetual.  

 

 

2.4. A re-configuração da cidade do Oeste paulista.  As avenidas de 

integração inter-regional e a redefinição do papel das várzeas no espaço 

da cidade. A verticalização e o espraiamento. Os equipamentos urbanos e 

os distritos industriais.   

 

É na estrutura interna das cidades que a re-configuração do território ratifica toda a sua força de 
transformação. Se a modernidade faz com que a organização do território se reproduza no espaço das 
cidades (LEPETIT, 2001a), a modificação da estrutura produtiva e a conseqüente intensificação da 
urbanização, a substituição do modelo de integração do território, e a definição clara de uma hierarquia 
urbana baseada no modelo das centralidades no Oeste paulista, são os termos do rebatimento no intra-
urbano de um novo desenho territorial.  

A afirmação do rodoviarismo como nova matriz de transportes e o papel do Estado nos 
investimentos à industrialização, no reforço ao mercado interno e nas políticas públicas urbanas, da qual 
a institucionalização do planejamento é parte fundamental, condicionaram uma série de alterações na 
forma e na paisagem urbanas do Oeste paulista, parte ou aparte dos modelos colocados pelos 
planejadores que atuaram nestas cidades, mas, sem dúvida, decorrentes e reafirmadores do modelo de 
urbanização que conjuga três balizas – os sistemas de mobilidade, a organização do regime produtivo e 
de acumulação e a renda e o lucro sobre o solo – com as quais os projetos e as intervenções sobre a 
cidade têm de dialogar. 

 A primeira e mais notável transformação deste momento é de ordem estrutural: as cidades do 
Oeste preteriram o antigo sistema estruturador – as ferrovias – e se voltaram para as novas linhas 
articuladoras – as rodovias.  
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 No campo do ideário urbanístico, a planificação urbana, que, no Oeste paulista passou a atuar 
após a década de 1950, apontou uma mudança na maneira de encarar a cidade, sob a afirmação de um 
novo imperativo: a circulação automobilística93 e a conseqüente resolução do problema do 
desenvolvimento e da sistematização da cidade, tendo em vista a sua eficiência. Além disso, a 
problemática colocada pelo crescimento “desordenado” das cidades trouxe a necessidade de colocar 
ordem ao laissez-faire imobiliário da grelha de parcelamento urbano (o elemento mais marcante da 
cidade do Oeste), que não poderia mais obedecer a sua característica extensiva ilimitada, passando a 
figurar iniciativas de controle e hierarquização, na tentativa de por ordem à indeterminação original. 

 O desenho da cidade, no processo de sua re-configuração, seguia uma espacialização que 
considerava a rearticulação da gramática urbana existente através da introdução de novas estruturas. 
Superpostos à sintaxe pregressa, estes novos elementos representavam uma reestruturação que 
conjugava morfologia urbana e tipologia edílica num espírito modernizador cujo poder de irradiação 
tenderia a atingir toda a cidade. As rodoviárias, as avenidas de integração inter-regional, os aeroportos, 
os edifícios públicos modernos e a verticalização imbuíam a cidade de um certo teor metropolitano, ao 
mesmo tempo em que o estreitamento da problemática relação centro-periferia pelo “espalhamento 

horizontal” suburbano trazia à tona o outro lado desta condição.  

O conjunto de transformações que resultaram na re-configuração da cidade do Oeste, um dado 
das décadas de 1950, 1960 e 1970, apoiou-se na ideologia do crescimento econômico, do 
desenvolvimento industrial, do consumo e do planejamento, gestada nas décadas anteriores que 
processaram o cenário de um país que se industrializava, e portanto se urbanizava, e deslocava o centro 
dinâmico da economia para o mercado interno. As transformações na urbanização paulista e na 
reorganização da rede de cidades do Oeste, articuladas a uma nova rede de transportes que integrava os 
mercados nacionais de maneira mais dinâmica fizeram com que o peso das capitais regionais no território 
aumentasse desproporcionalmente com relação aos demais núcleos da trama94.     

                                                 
93 A importância da circulação no planejamento e desenvolvimento das cidades fica clara nos apontamentos do Ve 
Congrés de la Route em Milão (1926) – 5e Question: Developpement et aménagement des Villes dans l’intérêt de la 
circulation. Progrès accomplis dans la réglementation générale de la circulation dans les Villes –, segundo Retto Jr. 
(2002, p.154) “um divisor de águas” no ideário da planificação urbana com relação à afirmação do imperativo da 
circulação automobilística. Desde a criação da “Associação Internacional permanente dos Congressos de la Route” no 
início do século, reuniam-se experts no assunto, a maioria engenheiros, mas também arquitetos municipais, inspetores 
de estradas e planificadores urbanos de todos os gêneros, dos quais Victor da Silva Freire e Luis Inácio de Anhaia 
Mello, dois dos mais importantes atores do urbanismo no Brasil aparecem como filiados. Os Congressos aconteceram 
durante todas as décadas do século XX, com freqüência média de 4 anos, exceto nos anos da Segunda Guerra, em 
diferentes partes do mundo – em 1959 o Congresso aconteceu no Rio de Janeiro (RETTO Jr, 2002, p.166-167). 
 
94 Colaboram para isto o fenômeno do êxodo rural, iniciado já na década de 1960 e permanente durante as duas 
décadas seguintes, assim como o êxodo urbano de populações que abandonaram as cidades menores em busca de 
maiores oportunidades em aglomerações mais adiantadas. Também o fato dos novos meios técnicos de circulação e 
produção e a nova estrutura de transportes introduzida permitirem vencer as distâncias territoriais em menor tempo 
tornou menos necessária a proliferação de núcleos urbanos e a existência de uma rede tão adensada, com cidades tão 
próximas, provocando o crescimento de centros regionais que concentraram as solicitações de consumo. 
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O crescimento populacional e a expansão territorial dessas cidades se processaram de maneira 
significativa a partir da década de 1960, quando passam também a apresentar mudanças nas formas de 
vida semelhantes à da metrópole, do mesmo modo em que se assemelha também o surgimento dos 
problemas urbanos. A expansão do sistema bancário, das cadeias de lojas, das lanchonetes, dos 
shopping centers, equipamentos urbanos que passam a ser visíveis por toda a rede urbana do interior, 
instituindo-se novos hábitos de consumo possibilitados pela industrialização e disseminados pelos meios 
de comunicação. Ao mesmo tempo, figura o surgimento de uma periferia desaparelhada e apartada deste 
processo. 

 Como pontos centrais das transformações da cidade do Oeste neste momento situamos os 
reflexos da implantação do novo modelo de integração do território. Ao reformular a lógica da mobilidade, 
imediatamente a escala urbana é chamada a operar sua revisão. No funcionamento das cidades passou 
a constar ativamente, neste momento, a(s) estrada(s) de rodagem e, como articulação das mesmas com 
a malha urbana, uma estrutura regional: as grandes avenidas de conexão da cidade com a rede de 
rodovias.  

As cidades voltaram-se para o novo elemento de articulação com o território: a conexão da 
malha urbana com a rede rodoviária, consubstanciando um movimento vetorial de crescimento e 
valorização imobiliária. Relegaram o ponto original, representado pela estação ferroviária, e passaram a 
direcionar as áreas de interesse rumo à linha rodoviária através dos eixos estruturais de deslocamento 
das funções urbanas. As avenidas regionais converteram-se, então, em espinhas dorsais que 
direcionavam o desdobramento da malha e a expansão do centro, sem, entretanto, desobedecer o 
sentido de valorização instaurado quando da implantação ferroviária, pelo qual os setores nobres da 
cidade se desenvolviam a partir da área central (localizada nas quadras frontais ao edifício da estação, 
normalmente rumo ao largo da matriz, percurso que coincidia geralmente, com a rua principal do 
comércio) em direção perpendicularmente oposta ao leito da ferrovia, já que do lado posterior à estação 
eram localizados os bairros operários e as áreas ao longo da linha ferroviária ficavam ocupadas pelos 
galpões de armazenagem, oficinas e pelos estabelecimentos industriais. Assim, como novos vetores de 
crescimento, tinham de conciliar a já consolidada direção de desdobramento da malha e a posição das 
estradas de rodagem, operando uma ligação obrigatória entre os dois elementos, resultando disso o 
trajeto das avenidas de conexão regional. 

Como estruturas lineares de desenvolvimento, essas vias subvertiam a ordem estabelecida pela 
neutralidade da grelha de parcelamento original, em que a hierarquia dos espaços era dada pela 
localização de edifícios centralizadores de fluxos e funções como a estação ferroviária, a igreja e os 
estabelecimentos comerciais, escolares e institucionais. A partir disso, a lógica dos fluxos adquire uma 
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nova escala no desenho da cidade, na qual circulação automobilística é a função organizadora, 
dependendo dela a articulação dos demais sistemas, bem como as novas tensões na grelha de 
parcelamento urbano, nos seus usos, nos seus fluxos e na maneira de contemplar a cidade95. 

 Nesse contexto, as obras viárias desempenharam papel prioritário nas ações de 
desenvolvimento urbano das cidades paulistas. Através de recursos do governo estadual e do Planasa, 
que ofereciam “fundos” de urbanização às prefeituras, as operações viárias em fundos de vale se 
tornaram freqüentes instrumentos de dinamização urbana, drenagem e saneamento (segundo os 
respectivos conceitos da época). Essa afirmação das obras viárias como prioritárias para a 
sistematização da cidade colocava a escala da problemática a ser enfrentada, compreendida não a partir 
do exame da situação local, mas através de um quadro geral que atingia todas as grandes cidades – e 
que, portanto, deveria ser considerado ao observar as projeções de crescimento para as cidades paulista, 
que apontavam para hipertrofia urbana dos centros do interior. Tal problemática incluía a proliferação dos 
subúrbios residenciais para a abrigar a população crescente, a congestão da área central, o colapso dos 
sistemas de transporte, infra-estrutura insuficiente e indústrias instaladas de forma caótica. O evento do 
“Programa de Melhorametnos Públicos” (1950) de Robert Moses para São Paulo, ao efetuar uma 
analogia desta com a cidade com Nova Iorque delineava a dimensão das questões viárias a serem 
debatidas nas décadas seguintes. Para as cidades do Oeste paulista, as remodelações viárias atendiam 
a um duplo objetivo: primeiramente seriam capazes de impulsionar o desenvolvimento urbano, na 
demanda pelo progresso; posteriormente, graças à sua capacidade articuladora, dariam conta da sua 
organização. 

                                                 
95 O ver em movimento (desde o carro) produz um novo vocabulário urbano, uma nova sintaxe na qual a permanência 
das formas arquitetônicas e urbanas são subvertidas pela ação deste novo observador. Em outro instância, são criadas 
novas sintaxes através do imperativo da circulação, como as novas estruturas urbanas e o urban sprawl, (o 
crescimento urbano horizontal, irregular, não planificado ou desordenado; oposto às megaestruturas, planejadas e de 
maior densidade) (VENTURI, SCOTT BROWN, 2003). 
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A figura 37 apresenta o caso de Bauru, com o momento da construção da Avenida Nações 
Unidas, responsável pela interligação da região central da cidade (ao fundo, na imagem, perceptível pelo 
considerável número de edifícios altos) com a rede rodoviária, consubstanciando o movimento vetorial de 
desenvolvimento já consolidado rumo ao setor sul. A avenida foi construída sobre o Córrego das Flores, 
intervenção exemplar do momento com relação à redefinição do papel das várzeas no espaço da cidade, 
passando de entrave ao crescimento urbano à linha articuladora. Ao conectar-se à rodovia Marechal 
Rondon (à direita na Fig.38) define a conformação do setor mais valorizado da cidade – que engloba as 
áreas do centro, centro expandido e bairros adjacentes ao sul – delimitado pelo conjunto vale-ferrovia, 
que separa o centro dos bairros populares, e orientado pelo conjunto Avenida Nações Unidas-Rodovia 
Marechal Rondon-Avenida Getúlio Vargas que indica o vetor nobre de crescimento. Ao longo da Avenida 
Nações Unidas foi implantado o Parque Vitória Régia, concebido em conjunto com a avenida arterial pelo 
arquiteto Jurandir Bueno Filho96 ciente do conteúdo progressista que o conjunto representaria para a 

                                                 
96 Jurandir foi diplomado pela FAU-USP em 1967. Estagiou e foi contratado para integrar a equipe do Centro de 
Pesquisas e Estudos Urbanísticos (CPEU) da FAU-USP, permanecendo de 1967 à 1969, quando participou da equipe 
do Centro responsável pela elaboração do Plano Diretor de Bauru (CPEU, 1967), do Plano de Regionalização do 
Estado de São Paulo e do plano para o Distrito Industrial de Presidente Prudente. Exerceu cargos importantes 
relacionados ao planejamento urbano na administração municipal: no final de 1969 foi convidado pelo Prefeito 
Municipal de Bauru, Engº Alcides Franciscato para implantar o Escritório Técnico de Planejamento e Projetos Urbanos 
Municipais, dos quais exerceu a atividade de coordenador até 1982; em 1972 foi eleito Vice-Prefeito de Bauru. Durante 
o período de Coordenador do Escritório Técnico, elaborou inúmeros projetos tais como sistema viário/canalização do 

Fig. 37. Bauru, década de 1970. Avenida Nações Unidas em construção.  
Fonte: ALMEIDA; MECA; PUPIM, 2004. Trajetórias - Mostra de Arquitetura. 
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cidade97. Nas décadas seguintes o incremento imobiliário deste setor expressou-se pelo deslocamento 
para esta região dos empreendimentos voltados às classes mais abastadas (edifícios de apartamentos, 
centros de compras, lazer e entretenimento), associado a um procedimento de busca de novas paisagens 
de consumo visual e de status interiorano que se consolidaria com a implantação do shopping-center nos 
limites deste setor. 

 

 

 

 

A resolução das estruturas viárias coordena o percurso de uma nova paisagem moderna das 
cidades do Oeste paulista. Ao longo das avenidas de integração inter-regional passam a se situar os 
modernos edifícios, marcando o caminho da verticalidade e permitindo as trocas entre serviços e o 
sistema de transporte, assim como a instalação das novas infra-estruturas e setores urbanos voltados 
para a produção, como os distritos industriais. 

                                                                                                                                               
Ribeirão Bauru (Av. Dr. Nuno de Assis), sistema viário Nações Unidas, Parque das Nações, Anfiteatro Vitória Régia, 
Terminal Rodoviário de Bauru, e demais edifícios de uso público (ALMEIDA; MECA; PUPIM, 2004). 
 
97 A avenida e o parque figuram ainda hoje como o grande cartão postal da cidade. 

Fig. 38. Bauru, 1987. Avenida Nações Unidas . 
Fonte: ALMEIDA; MECA; PUPIM, 2004. Trajetórias - Mostra de Arquitetura. 
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As principais cidades do Oeste paulista passam a contar, na década de 1950, com seus 
primeiros edifícios verticais, fato que marca a sua inserção em um cenário de progresso, representado 
pelos grandes blocos de edifícios modernistas, pelas novas formas de habitar (apartamentos) e pelo 
signo da verticalização da cidade. 

 A posição da arquitetura moderna na transformação da cidade é ressaltada quando passa a ser 
símbolo de uma modernidade metropolitana. A locação dos edifícios em altura nos espaços lindeiros das 
avenidas de conexão regional reafirmam a sistematização da cidade moderna, em que o conceito de 
velocidade assume importância basilar. As vias arteriais eram os locais privilegiados para a inserção 
deste signo de modernidade e avanço técnico-formal, por permitem as rápidas trocas entre os serviços e 
o sistema de transporte, conectando os vários “setores” da cidade, onde se devia implantar, portanto, o 
objeto arquitetônico capaz de sintetizar estas várias escalas urbanas: o edifício vertical.  

Sendo assim, à consolidação deste movimento vetorial de valorização se atrelava a capacidade 
técnica da arquitetura em absorver e interiorizar no edifício o programa metropolitano, em que o Edifício 
Copan (1951), o Conjunto Nacional (1955), o Edifício Itália (1956) e o Conjunto Metropolitano (1960) 
figuram como arquétipos inspiradores98. As evoluções arquitetônicas dos “arranha-céus” do Oeste 
paulista apontam, neste sentido, para as resoluções do edifício múltiplo-uso, com funções urbanas de 
comercio e serviços no térreo, conjugadas ao elemento urbano por excelência, a rua, e residencial nos 
andares superiores, resguardando a “função habitar” do conflito urbano. No mesmo mote, a evocação das 
ruas e avenidas centrais como signo da cidade que se modernizava rapidamente, com os edifícios 
hoteleiros e de serviços, as galerias comerciais, os cinemas e os demais espaços de consumo cujo 
conjunto arquitetônico caracterizava o cenário urbano do progresso latente, exposto nos cartões postais 
da época, e em que a Avenida Paulista como a artéria que desdobra em si as atividades tradicionalmente 
presentes na área central cintila como referencial e modelo. 

Sposito (1991) estuda a questão da verticalidade em três cidades do Oeste paulista, Presidente 
Prudente, São José do Rio Preto e Ribeirão Preto. Para a autora (ibidem, p.76), os processos de 
industrialização, de fortalecimento do mercado interno unificado e de diversificação da agricultura 
ocorridos a partir da década de 1930 no cenário nacional e refletido no Oeste paulista a partir da década 
de 1950 colocam um contexto de ampliação da reprodução capitalista que, fortalecido pelo crescimento 
da urbanização, amplia o setor da construção civil, do qual o processo de verticalização é parte 
importante, e estreitamente relacionado ao processo de expansão horizontal das cidades.  

                                                 
98 A respeito da consolidação de um “programa metropolitano”, o qual entendemos ser referência no caso brasileiro, ver 
Meyer (1991) sobre a composição do cenário da metrópole paulista nos anos 1950. 
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O crescimento econômico das cidades capitais regionais do Oeste paulista devido à articulação 
indústria-agricultura (ibidem, p.83), que por sua vez detona também o crescimento do terciário, possibilita 
os recursos e estimula os investimentos imobiliários. O crescimento da população devido à ampliação das 
oportunidades estimula a oferta de novas áreas a urbanizar. O resultado apreende-se tanto pela 
expansão territorial horizontal quanto pela expansão territorial vertical destas cidades. 

No caso da verticalização, a circunscrição da produção imobiliária vertical concentra-se 
primeiramente na região central, para em seguida caminhar para as áreas do centro expandido e demais 
áreas valorizadas segundo a lógicas das estruturas de circulação. Segundo Sposito (ibidem, p.307), 
algumas razões explicam o fato, sendo a primeira delas o imperativo do rendimento nas ações 
imobiliárias. Nas cidades médias do Oeste paulista os investidores associavam à centralidade “um 
atributo incorporado ao preço do imóvel”. Também devemos considerar que a verticalização foi, desde a 
sua introdução nestas cidades, um “signo de status social no interior”, o qual encontrou identidade na 
produção deste tipo de empreendimentos imobiliários, destinados à uma “elite” interessada em pertencer 
ao modo de morar moderno, possível de se realizar apenas em grandes cidades ou naquelas cujas 
perspectivas de progresso assim permitiam. A verticalização deveria se localizar, portanto, em áreas 
urbanas mais aparelhadas, capazes de agregar valor aos empreendimentos. 

Em conjunto com esses fatores, e inclusive associadas a eles, as leis de zoneamento, 
concebidas a partir da década de 1950 no Oeste paulista para lidar com o laissez-faire imobiliário da 
grelha original das suas cidades, acabavam por confirmar o movimento original de valorização imobiliária. 
Como instrumento mais apreciado e considerado mais eficaz nas políticas e nos projetos urbanos desde 
o advento da metodologia do planejamento urbano, e parte integrante dos respectivos planos diretores 
para as cidades do interior paulista, o zoneamento estabelecia, na maioria dos casos, como áreas a 
verticalizar (as zonas de alta densidade) a área central e os seus arredores, com continuidade para os 
setores de expansão das atividades centrais. 

As iniciativas de controle do organismo urbano e hierarquização dos sistemas da cidade 
manifestadas neste momento, e que tinham no zoneamento o principal método de ação, colocavam o 
papel do centro da cidade como estrutural, que deveria ser mantido como área de valor funcional e 
paisagístico, associado ao desenvolvimento urbano e interligado eficazmente aos demais setores da 
cidade, prevendo ao longo do tempo a sua expansão por meio de eixos estruturais associados à 
hierarquia viária e/ou através de unidades secundárias organizadoras de centralidades periféricas e de 
rápida acessibilidade ao núcleo central. Além disso, a tais iniciativas, soma-se a necessidade de 
articulação com a estrutura linear descrita anteriormente, as avenidas de conexão regional, que faz com 
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que, em muitos dos casos, coincida o direcionamento da expansão central à interligação com a rede 
rodoviária, quando não trabalhada na orientação do mesmo.  

Em São José do Rio Preto o caso é muito representativo, pois aliou o zonning à verticalização, 
às avenidas de integração regional e à reestruturação dos fundos de vale na re-configuração da cidade. 
Embora não tivesse contado com a ação de um plano diretor (BISPO, 2001), a cidade encomendou ao 
arquiteto e urbanista José Eiras Garcia, em 1956, que na época era contratado da Prefeitura de São 
Paulo, a elaboração da a primeira lei de zoneamento urbano, que era composta basicamente por 
diretrizes físicas de controle e delimitação de crescimento (BUENO, 1979), de modo a permitir as 
primeiras ações de planejamento para a cidade antes da elaboração de um plano diretor99. Este 
zoneamento, segundo Bueno (1979), permitia a verticalização da região central da cidade e na sua 
continuidade rumo ao sul (eixos de desdobramento do centro) e também junto às vias de grande 
circulação. Por sinal, estas vias teriam como principais representantes as avenidas Alberto Andaló e Bady 
Bassit, implantadas sobre os córregos Canela e Borá, respectivamente, num “período de grande 
prosperidade na cidade”, a década de 1960, quando então “importantes obras viárias foram realizadas” 
(BISPO, 2001, p.15). A organização destes fundos de vale para articular os diversos setores da cidade e 
desta com a região, transformando-os em vias arteriais interligadas à rede rodoviária, é emblemática do 
novo modelo ditado pelo “era do automobilismo” nas cidades do interior. A locação de edifícios altos ao 
longo destas vias, antes espaços desvalorizados e segregadores da malha urbana, conferia a São José 
do Rio Preto a identidade de modernidade e progresso que cabia a uma cidade capital regional do 
período, de cujas largas e rápidas vias se observava o crescimento econômico simbolizado na forma dos 
altos blocos modernos, os arranha-céus do interior. 

                                                 
99 A indicativa da necessidade de elaboração de um plano diretor para a cidade, visto que somente a Lei 535/58 não 
constituía segundo o próprio Eiras Garcia um conjunto de ações de planejamento urbano, devendo as leis e os planos 
por ele elaborados serem considerados posturas provisórias e antecedessem o futuro Plano Diretor da cidade. 
Entretanto, este veio tornar-se realidade em apenas em 1992 (BISPO, 2001, p.16). 
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 Na imagem, como os mecanismos de re-configuração urbana atuaram em São José do Rio 
Preto. As vias arteriais de fundo de vale interligam a rodovia Whashington Luis (abaixo, na figura) à 
região central da cidade, historicamente localizada em frente à estação ferroviária (à direita, acima). A 
articulação das várzeas, transformadas em avenidas (Avenida Alberto Andaló, à direita, e Avenida Bady 
Bassit, à esquerda) permitiram à cidade um “plano de extensão”, organizado à partir das “linhas principais 
de tráfego”, nos moldes das conclusões do Congresso de la Route de 1926 (RETTO Jr, 2002, p.153), 
compreendendo a importância do ponto de origem (o centro da cidade), da superação do complexo vale-
ferrovia (a ser estruturado por vias marginais em ambos os lados) e a conexão com a rede de mobilidade 
regional. Em conjunto, o zoneamento agiria na configuração da cidade aliando rede viária e usos do solo. 

Ainda no tema da verticalização e na interface entre a arquitetura e a transformação da cidade, 
vale apontar o papel semelhante ocorrido em outras cidades, como em Presidente Prudente, por 
exemplo, em que as propostas do plano diretor elaborado pelo CPEU davam grande importância ao signo 
da verticalidade como “formador de paisagem de uma capital regional”, ou em Bauru, cuja implantação 
dos primeiros edifícios verticais obedeceu aos critérios descritos anteriormente, de valorização das áreas 

Fig. 39. São José do Rio Preto. Região central  
Fonte: adaptado de google earth 2008. 
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imediatas ao centro e ao longo das avenidas de integração regional. O “primeiro arranha-céu bauruense 
data de 1952”, foi o Edifício Terra Branca, de 10 andares, localizado no centro da cidade (fig.40), “que foi 
um sucesso de vendas” (FERRAZ, 2003, p.58). Também o edifício Brasil Portugal localizado nesta cidade 
(projetado em 1958-59 e construído no início da década de 1960) revela bem a inserção transformadora 
da arquitetura moderna nas cidades do Oeste. Na implantação do edifício entre duas principais artérias, 
as avenidas Rodrigues Alves e Nações Unidas, justamente quando se afirmam, na paisagem da cidade, 
as estradas de rodagem, temos claro o entendimento por parte do arquiteto do papel simbólico da 
arquitetura na composição da modernidade interiorana (fig. 41). 

              

 

                 

 
Fig. 41. Edifício Brasil Portugal. Inserção urbana, início da década de 1960. 
Fonte: ALMEIDA; MECA; PUPIM, 2004. Trajetórias - Mostra de Arquitetura. 

Fig. 40. Edifício Terra Branca. Inserção urbana, 1955. 
Fonte: ALMEIDA; MECA; PUPIM, 2004. Trajetórias - Mostra de Arquitetura. 
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 Também vale frisar a reprodução, na maioria destas cidades, das vias arteriais implantadas nos 
fundos de vale, canalizando e/ou retificando os córregos, de modo a inverter favoravelmente a sua 
situação de barreira físico-espacial.  A resolução da descontinuidade urbana que as barreiras naturais e 
históricas impuseram revela-se nas propostas viárias efetuadas tanto pelos planos diretores como postas 
em prática pelo “planejamento” local, nas quais o problema da transposição ou re-estruturação dos vales 
e do eixo da ferrovia aparece como cenário de projeto. A ferrovia, que antes articulara a cidade passou a 
“cortá-la”. Quando associada à situação do vale, representava um duplo limitador para a organização das 
cidades. O conjunto “vale-ferrovia” impunha custos e tempos de deslocamento ao centro (VILLAÇA, 
1998) que deveriam, portanto, ser resolvidos por um esquema único de integração das partes. A solução 
da transferência dos trilhos para fora do perímetro urbano é considerada nos planos de Bauru e 
Presidente, mas prevista para longo prazo devido ao vulto da obra. Em Araçatuba, no entanto, a idéia 
proposta na década de 1960 é posta em prática como desdobramento da lógica dos sistemas de 
circulação ordenadores do organismo urbano persistente na década de 1990, substituindo a ferrovia por 
uma via típica de fundo de vale, de função integradora entre o centro, os bairros e as rodovias.  

 Ainda quanto ao papel da arquitetura na re-configuração da cidade do Oeste, não podemos 
esquecer dos equipamentos urbanos clamados ao funcionamento da cidade neste momento. A 
construção das novas estações rodoviárias, associadas às estruturas lineares do sistema de transporte 
era simbólica do entendimento da cidade enquanto sistema infra-estrutural. Se a estrutura linear era 
marca do território, os equipamentos urbanos são os objetos técnicos complementares à articulação da 
cidade. Segundo Artigas, na sua conceituação de união da cidade à casa,  “a ponte, a estação, o 
aeroporto, não são habitações, mas complementos; objetos complementares à habitação através dos 
quais o espaço da habitação se universaliza” (ARTIGAS, 1986, p.104). As estações rodoviárias para Jaú 
e para Londrina projetadas pelo arquiteto parecem conter um arranjo neste sentido: como condição 
primeira,, a topografia, e como resolução, nada menos que a articulação da cidade. No mesmo mote, os 
aeroportos e os edifícios públicos administrativos, ou para educação, saúde e lazer ganham a mesma 
representatividade. A circulação dos arquitetos modernos pelo interior fixa nestas cidades os exemplares 
de uma “modernidade corrente” (SEGAWA, 2002) da arquitetura nacional, expressa nos edifícios de 
ensino (sistema SESC – SENAC e SENAI), institucionais (INSS, e secretarias do interior) e nos conjuntos 
de lazer e esportes (ginásios, clubes, etc), ao mesmo tempo em que a afirmação da sua “hegemonia” 
torna relevante a produção local, que permite rever as utopias modernas transpostas à pequena escala 
por protagonistas que desenharam a arquitetura diluída na cidade (PUPIM, 2008). 

Outra faceta do crescimento da urbanização das cidades do Oeste paulista a partir das décadas 
de 1950 e 1960 é a expansão horizontal do território urbanizado, ou, nas palavras de Robert Venturi 
(2003, p.12) o urban sprawl. Nas cidades do Oeste, como já denunciamos em capítulo anterior, a 
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expansão do urbano se dá pela agregação de novos loteamentos, que convertem glebas rurais em lotes 
urbanos de acordo com a possibilidade de mercado, uma estratégia abrigada no bojo do processo de 
fundação das cidades e mantida durante toda a sua história, sendo intensificada no período de interesse, 
as décadas de 1950-60-70.  

Para ampliar a escala de observação, o termo proposto por Venturi (ibidem) para as cidades 
americanas nos serve bem por situar o mesmo num processo de “suburbanização” das cidades graças às 
possibilidades oferecidas pelo uso do automóvel (GANDELSONAS, 1999), que, no caso brasileiro, se 
tornou mais acessível ao consumo da classe média a partir do governo Juscelino. Compreendemos que a 
importação do modelo automobilístico efetuou grandes transformações nos modos de vida e, por 
conseguinte, na apreciação de modelos de crescimento urbano que conjugassem tranqüilidade dos 
bairros distantes do centro e facilidade de acesso ao coração da cidade pelo meio de transporte 
individual. A conformação de uma “cidade suburbana” (GANDELSONAS, 1999, p.30-35) não se implanta, 
portanto, sob os termos análogos aos da compreensão da periferia, mas como uma nova esfera urbana 
que associa o subúrbio a um termo positivo e o centro a um termo negativo, na medida em que separa 
áreas de trabalho das áreas residenciais, ou as zonas de conflito urbano e as áreas de tranqüilidade, bem 
ao princípio de separação das partes e das atividades da urbanística moderna. O crescimento dos 
subúrbios (os bairros residenciais) associa-se, por este ponto de vista, a uma classe média fortalecida e 
inserida nos novos padrões de consumo, para a qual a adaptação do modelo cidade-jardim para os 
bairros com residências unifamiliares isoladas no lote e dotadas de garagem são dirigidos, e, em boa 
parte, depositários dos programas de financiamentos habitacionais tipo BNH. 

Por ouro lado, a cidade suburbana também é sinônimo de periferia.  Neste sentido, cabe 
ressaltar o papel do Estado na solução dos problemas habitacionais colocados pela realidade de 
crescimento das cidades (SPOSITO, 1991, p.295), realizando conjuntos habitacionais de interesse social 
na forma de habitações unifamiliares isoladas em lotes urbanos (modelo mais utilizado pelos COHAB 
implantadas nestas cidades) entendidos como células do organismo urbano ou bairros residenciais, que 
constituem boa parte do cinturão periférico presente em todas estas cidades. Entretanto, diferentemente 
dos subúrbios da classe média, estes “bairros” eram destinados a uma população dependente do 
transporte coletivo e de pouco poder de consumo e expressão, localizados em áreas mais afastadas das 
funções urbanas e das suas infra-estruturas, o que fazia da distância física uma distancia social. 

Por fim, gostaríamos de destacar o papel de um outro termo marcante da forma e paisagem da 
cidade do Oeste paulista: os distritos industriais. Implantados graças à citada política de descentralização 
da indústria (enfatizada pelo II PND e seguida exemplarmente pelo governo estadual), estas zonas 
mereceram especial atenção dos planos diretores elaborados nas décadas de 1960 e 1970, organizando 
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as propostas gerais do plano de massa com base no papel estrutural do desenho e da posição destas 
áreas na cidade, analisando os impactos (positivos) da sua instalação e prevendo para a sua localização 
sempre as regiões periféricas de fácil acesso às redes rodoviária e ferroviária. Os distritos industriais 
passaram então a ser fatos urbanos integrantes do território do Oeste paulista, na medida em que a sua 
relevância tornou-se geral para todas as cidades do estado, e as promessas de desenvolvimento através 
da sua implantação fizeram-se objeto de políticas municipais de incentivos fiscais e subsídios. 

Como forma de tencionar um aprofundamento das questões denunciadas por este tópico, 
apresentamos nas páginas seguintes um exame de alguns planos diretores para cidades do Oeste 
paulista com interesse em verificar o modo pelo qual os pressupostos e modelos urbanos do período são 
traduzidos ou adaptados para o problema urbano em questão, e de que formas são reafirmadores do 
contexto e da prática urbana regional ou situações aparte, revelando como o campo teórico e de atuação 
do urbanismo se coloca à conjuntura do fato territorial em questão. 

 

 

2.5. Planejar a cidade do Oeste paulista 

 

 As iniciativas de planejamento urbano no Oeste paulista observadas tem o objetivo de verificar 
as maneiras de pensar a cidade no momento da sua re-configuração. Se as fases de transformação ou 
de descontinuidade constituem um período propício para os projetos urbanos, que se referem às práticas 
e às idéias de renovação, culminando em modificações da configuração física da cidade, para o período 
em questão, o ponto de inflexão que representa uma ruptura na história do urbanismo do Oeste paulista, 
ou seja, o momento de descontinuidade, é a ação do planejamento urbano nestas cidades. 

 Assim como no primeiro capítulo, a associação entre processo de urbanização e projeto da 

cidade e do território permeia a análise. O rebatimento das transformações é observado na re-elaboração 
sintaxe da cidade pela ação de tempos específicos que condicionam novas concepções e novas atitudes 
projetuais. 

 Ao selecionarmos as situações exemplares, procuramos evidenciar a complexidade que remonta 
o ideário do planejamento urbano do período, e suas ressonâncias na região estudada. Entretanto, com 
este método, não tencionamos incorrer numa visão panorâmica sobre o assunto, que de longe não se 
generaliza pelo conjunto dos casos examinados. 
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 Em São José do Rio Preto, o fato da elaboração de uma postura normativa para o controle dos 
usos do solo e do crescimento urbano na década de 1950, anterior a elaboração do plano diretor e que 
atuaria como recurso provisório até a elaboração do mesmo (que acabou por não ser realizado) remonta 
à tese de Feldman (2005) a respeito de como o zoneamento assume o lugar do plano.  

 Os planos diretores de Bauru e Presidente Prudente elaborados pelo CPEU da FAU-USP em 
1967 e 1968-1969, respectivamente, permitem verificar a evolução do método de planejamento e das 
concepções urbanísticas deste órgão ligado à universidade. Se em Bauru as concepções se ligavam à 
organização da cidade por meio do sistema de circulação, cujas estruturas lineares associam-se ao 
equacionamento do “centro-cívico”, que chega a ser detalhado na escala arquitetônica, e ao modelo das 
unidades de vizinhança, em Presidente Prudente o ideário se atrela a um estruturalismo urbanístico que 
desenha a cidade por meio de “princípios de estrutura urbana” derivados da “moderna teoria urbanística 
inglesa”, cuja superação do modelo de unidade de vizinhança indicava uma organização da cidade por 
eixos polarizadores de atividades ao longo das principais vias. No primeiro, a cidade é entendida como 
um conjunto supostamente controlado pela redução das suas partes, quantitativa e qualitativamente 
símiles à organização urbana total nas suas relações centro-periferias, com o controle assumido pela 
afirmação da arquitetura no espaço da cidade. No segundo, o controle total e definitivo dá lugar a uma 
concepção que cogita uma possível desmaterialização da cidade e dos seus elementos e, por isso, 
assume o significado de um instrumento de controle que mantém as variáveis dentro de limites 
desejáveis. 

 Em Votuporanga, a elaboração, em 1970, do Plano de Desenvolvimento Integrado pelo GPI 
(Grupo de Planejamento Integrado), apresenta, para o nosso caso, o momento em que as empresas 
privadas de consultoria faziam o plano financiadas pelo Serfhau, auge de um processo em que a 
ideologia do planejamento direcionou políticas federais para a necessidade do planejamento micro-
regional e urbano. O cumprimento fiel da metodologia de planejamento local estabelecida por este órgão, 
privilegiando um diagnóstico detalhado dos problemas urbanos que resultava nas políticas de 
desenvolvimento físico e substanciava a Lei do Plano, conjugada à tecnocracia comum aos planos do 
período, fazem do plano de Votuporanga um exemplo da reprodução de um saber sobre o planejamento 
urbano pelos PDDI, do qual a idéia de racionalização da cidade enquanto espaço produtivo, cuja ação 
ordenadora se definia em completo pelas categorias “prática e realista”. 

 Quanto à implementação destes planos, julgamos ser tema de um estudo que careça de 
dedicação ao exame da história local de cada cidade objeto do plano e que escapa das nossas ambições 
para o presente trabalho. 
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2.5.1. A Lei de Zoneamento de São José do Rio Preto 

 

 A elaboração de uma Lei de Zoneamento para São José do Rio Preto data de 1956. A Prefeitura 
Municipal encomendou o trabalho ao arquiteto Heitor José Eiras Garcia, então contratado da Prefeitura 
de São Paulo. O boom do crescimento urbano verificado nos anos 1950 provocou a iniciativa de 
intervenção consciente para a regulação dessa expansão urbana, concretizada pela Lei 535/58, cujo 
relatório anexo apresentado pelo mentor da Lei continha, ainda que sucintamente, um plano viário e uma 
proposta de áreas verdes (BUENO, 1979, p.19). 

 Como principal medida, justificada pela necessidade de conter a expansão de novos 
loteamentos, típica das cidades do Oeste paulista, o autor da lei apontava a imediata delimitação de um 
perímetro urbano que separasse a cidade da área rural, refletindo o seu enfoque principal para a 
especulação imobiliária como o principal problema da organização física da cidade.  

 Bueno (1979) nos mostra que o empenho de Eiras Garcia em intervir no crescimento físico da 
cidade não foi levado a cabo, graças às adaptações que a lei sofreu ao longo dos anos posteriores a sua 
aprovação, bem como pela falta de acompanhamento, fiscalização e atualização necessárias ao 
desenvolvimento do planejamento, além da desvinculação popular e da pressão comercial sobre os 
postulados legais na época. A Lei 535/58 sofreu então uma série de reformulações justificadas e 
aprovadas pela Câmara Municipal para permitir a continuidade do processo especulativo. 

 As proposições da Lei de Zoneamento aprovada em 1958 se referiam, segundo o seu relatório, 
aos principais problemas apresentados pela cidade naquele momento, quais sejam: a) a falta de 
hierarquização das vias segundo as solicitações de uso; b) a carência de áreas verdes e de uso público; 
c) dimensões impróprias das quadras e dos lotes; d) as ruas estreitas. Todos estes inconvenientes 
descendentes da reprodução do padrão tradicional de parcelamento e do intuito exclusivo da renda sobre 
o solo urbano. 

 Além da medida principal de “fechar” a especulação parasitária por meio de um perímetro que 
contornava as áreas loteadas existentes, denominando de zona agrícolas externas a este limite, a 
referida lei propunha para a área urbana uma rígida determinação de zonas com especificações de uso e 
ocupação, índice de aproveitamento, altura máxima, recuos e dimensões mínimas de novos loteamentos, 
com base no estudo da situação e das tendências existentes (BUENO, 1979, p.21). 

 As indicações para o sistema viário contidas no relatório da lei apontavam para a necessidade 
de aumento da largura de determinadas vias de modo a resolver o problema da falta de hierarquização e 
as proposições para o aumento de áreas verdes e livres indicavam um aproveitamento dos fundos de 
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vale e de áreas junto ao perímetro urbano. Quanto à delimitação das zonas, foi mantida a característica 
tradicional da área central como tradicional zona comercial, com zonas de usos mais restritos e 
densidades decrescentes em relação à distância da área central, e com as zonas industriais nos limites 
do perímetro e adjacentes à rodovia e à ferrovia. Para a organização das áreas habitacionais o modelo 
das unidades de vizinhança era o indicado, com a provisão de pequenas zonas comerciais no interior das 
áreas residenciais de modo a permitir certa autonomia das células em relação à área central. O partido 
urbanístico adotado mantinha, portanto, total consonância com os modelos e as idéias urbanas difundidas 
e de certa forma consolidadas no período, consubstanciada pela reprodução dos instrumentos e métodos 
de ação por parte do autor da proposta para São José do Rio Preto. 

 O arquiteto Eiras Garcia sugeria em suas propostas que a lei e os planos por ele elaborados 
seriam posturas provisórias e antecedentes ao futuro plano diretor da cidade, com um contexto regional e 
urbano e sob um enfoque sócio-cultural e econômico mais profundo. Entretanto, a elaboração de um 
plano diretor para a cidade não aconteceu antes de 1992 e a postura normativa não só acabou por 
substituir o papel do plano como a sua revisão permanente coube aos membros da Câmara Municipal 
riopretense, que elaboraram inúmeras “atualizações” e “reformulações” da referida lei, atuando assim, 
como os verdadeiros agentes do planejamento na cidade ao longo de pelo menos três décadas (BISPO, 
2001). 

 A Lei de Zoneamento 535/58 passou por consideráveis reformulações pela Câmara Municipal 
riopretense nos anos de 1959, logo após a sua promulgação, em 1963, 1964 e 1975, além de freqüentes 
pequenos ajustes e adequações100. Os projetos de alteração da lei aprovados representavam desde 
substanciais modificações no zoneamento e no perímetro urbano até mínimas concessões de uso para a 
implantação de edifícios. Para as alterações substanciais, as justificativas apontadas pelos vereadores 
chegavam a citar os postulados da Carta de Atenas, ao se referirem à necessidade do aumento da área 
urbana para atender às demandas habitacionais, funções de trabalho, áreas livres e de lazer e 
necessidades de circulação da cidade (BUENO, 1979, 31-33). 

 A conformação da cidade idealizada pela proposta de Eiras Garcia foi, portanto, totalmente 
desvirtuada por tais alterações. A organização em unidades de vizinhança proposta originalmente e cuja 
lei orientava os detalhes de implantação, transformou-se, com o passar dos anos, numa organização  
linear das atividades comerciais e de serviços, ao longo das principais vias da cidade. Do mesmo modo, 
as alterações da lei permitiram que se pulverizassem núcleos manufatureiros por todas as zonas 
residenciais, que por sua vez não mantiveram a divisão em zonas proposta.  

                                                 
100 Até 1976 foram mais de trinta projetos de reformulação aprovados, referentes a alterações nas restrições de uso da 
Lei 535/58 (BUENO, 1979, p.46-61). 
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 A divisão em zonas claramente definidas cedeu lugar a um movimento vetorial impulsionado pelo 
mercado que valorizava os eixos de maior circulação e de desdobramento das funções centrais. Em 
1961, dois anos após a aprovação da lei de zoneamento, uma reformulação concedeu a permissão para 
um maior adensamento urbano ao longo das avenidas Alberto Andaló e Bady Bassit, recém implantadas 
nas várzeas laterais à região central da cidade, autorizando a construção de edifícios altos com até 15 
pavimentos e com índice de aproveitamento até 8 vezes a área do terreno. Os argumentos giravam em 
torno da ausência de problemas de insolação e ventilação devido a grande largura das vias (34m), e da 
valorização estética advinda com os arranha-céus ao longo das grandes vias, cujos pareceres favoráveis 
apontavam para o “aspecto arquitetônico invejável para a nossa cidade” (BUENO, 1979, p.72). 
Posteriormente (1973-1975), as alterações se estenderiam para a elevação dos índices de altura e 
aproveitamento permitido na área central e nas principais avenidas, corrigindo falhas existentes e 
possibilitando o “avanço das grandes construções” na cidade, de “interesse do nome metrópole”, com a 
“construção de grandes empreendimentos imobiliários”, e representando o “progresso” para Rio Preto 
segundo pareceres favoráveis (ibidem, p.75-77). 

 Assim sendo, a prática do zoneamento em São José do Rio Preto, cuja proposta inicial aprovada 
mantinha consenso de posições entre o prefeito municipal e o arquiteto mentor da lei quanto ao controle 
da especulação imobiliária e o crescimento desordenado da cidade, foi sendo moldada segundo 
interesses individuais ou especulativos. Enquanto instrumento mais eficaz para o planejamento e o 
controle do organismo urbano, o zoneamento trabalhou de forma a legitimar o laissez-faire indiscriminado 
e os rumos naturais do mercado sobre o urbano. A contradição fica mais evidente quando se atenta para 
o fato de que a prática do planejamento, ou seja, do zonning, ficou a cargo do legislativo municipal, 
preponderando a vinculação política das decisões aos grupos dominantes da economia local, em que as 
leis foram sendo remendadas de maneira totalmente desguarnecida de orientações técnicas. Ao assumir 
o lugar do plano em São José do Rio Preto, o zoneamento não significou a sua prática. Efetivamente, 
representou o conforto da sua inaplicabilidade. 

 

2.5.2 Os Planos Diretores elaborados pelo CPEU para as cidades de Bauru e Presidente 
Prudente 

 

Os Planos Diretores para as cidades de Bauru e de Presidente Prudente elaborados pelo CPEU 
no final da década de 1960 representam peças importantes para a observação da prática urbanística 
brasileira deste período, ao constituir parte do acervo das idéias contidas nas propostas do Centro de 
Pesquisas e Estudos Urbanísticos da FAU-USP para as cidades do interior paulista. Consecutivamente, 



 
 
 

 

188

do desdobramento do ideário do seu fundador, Luis Ignácio de Anhaia Mello, importante ator do 
urbanismo paulista, que estende a sua influência para as concepções e método de planejamento do 
CPEU101 durante e após os anos em que esteve à frente deste. Mas também das demais concepções 
urbanísticas contemporâneas à elaboração dos planos, assimiladas na atuação do CPEU. 

O plano para Bauru foi desenvolvido durante o ano de 1967 e o de Presidente Prudente durante 
os anos de 1967 e 1968. Ambos foram resultado de convênios entre a Prefeituras Municipais destas 
cidades e o Centro de Pesquisa e Estudos Urbanísticos da Universidade de São Paulo assinados no final 
de 1966 (CPEU/PMB, 1968, p.I.1), (CPEU/PMPP, 1969, p.2), quando o centro já se encontrava sob a 
direção de Lauro de Bastos Birkholz há seis anos, mantendo, contudo, continuidade com as proposições 
e método do primeiro diretor, Anhaia Mello102.  

O método, com raízes claramente fincadas do sistema americano de governo (FELDMAN, 2005, 
p.58), se referia à pretendida organização do setor de planejamento na administração municipal. Nos 
casos estudados, Bauru e Presidente Prudente, embora o processo pelo qual se deram os convênios, 
nos quais o Centro ficava responsável pela autoria das propostas, forma distinta do que estabelecia a 
metodologia do CPEU exposta no volume de sua autoria “Processo de Planejamento Territorial” (1966) 
em que o Centro era órgão coordenador consultivo, através de um “Convênio de Assessoramento” 
(BIRKHOLZ, 1964, p.193), a estrutura do método permaneceu.  Em Bauru foram mantidos as fases e os 
princípios de organização, que compreendiam: a propaganda para a formação do ambiente; a formação 

                                                 
101 O CPEU foi criado em 1955 como órgão anexo à Cátedra de Urbanismo da FAU-USP (que posteriormente viria a se 
denominar Planejamento II). Segundo a concepção de Anhaia Mello, quando da regulamentação da Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo da USP, o curso deveria oferecer uma formação específica para o urbanista nos moldes do 
curso da Universidade de Harvard que concedia o título de Master in City Planning (FELDMAN, 2005, p.53), com um 
curso de Arquitetura em cinco anos, curso de formação, e um curso de Urbanismo em dois anos, curso de pós-
graduação, que conteria um total de nove Cátedras dedicadas ao ensino do planejamento territorial. Como o curso de 
Urbanismo não chegou a ser instalado e o ensino de planejamento territorial foi feito, na Faculdade, no curso de 
formação, através de uma única cátedra denominada Urbanismo, no 5º ano, foi criado “com a finalidade de fazer 
progredir a prática e o ensino do planejamento territorial [...] um Centro de Pesquisa e Estudos Urbanísticos” 
(BIRKHOLZ, 1964, p.18) sob a direção do professor da cadeira (não por acaso o Prof. Anhaia Mello), regulamentado 
pela mesma Lei Estadual  promulgada em 27 de outubro de 1955 que regulamentava a FAU-USP. 
102 Ao apontarmos a continuidade da influência de Anhaia Mello nos planos de Bauru e Presidente Prudente, mesmo 
tendo claro que estes planos foram elaborados em um período posterior à sua permanência na direção do CPEU, nos 
apoiamos nas declarações do trabalho de Birkholz (1964) quando este aponta para a eficácia do método de 
planejamento elaborado por Anahaia, e que, portanto, foi mantido durante sua gestão na diretoria. Podemos apontar, 
para tal afirmação, que o capítulo conclusivo da tese de concurso para livre-docência de Birkholz (que analisa a 
experiência do Centro até 1964) aponta que a metodologia desenvolvida por Anhaia e utilizada pelo CPEU durante os 
oito anos de sua prática que foram analisados pela tese, apresenta-se como “adequada e aconselhada como 
orientação geral, em vista dos bons resultados colhidos na prática” (BIRKHOLZ ,1964, p.181). Dada a competência da 
metodologia da fase de planejamento, os apontamentos de conclusão da tese apontavam então para a necessidade de 
aprofundar uma metodologia para a fase implantação dos planos, etapa onde residia grande parte das críticas 
apontadas pela tese, o que se veria nas proposições metodológicas da gestão de Birkholz, assim como confirma o 
Boletim nº 10 do CPEU a respeito da importância do “Conselho de Desenvolvimento”, do “Escritório Técnico de 
Planejamento e Departamento de Obras” (CPEU, 1963).  
Quanto ao fato da manutenção dos conceitos urbanísticos apregoados por Anhaia Mello nos planos, é o próprio exame 
dos mesmos que revelou tais traços afins relacionados com o quadro geral do discurso do urbanista apresentado por 
Feldman (2005) e Meyer (1991), embora também se verifique uma “evolução”  dos conceitos pela influência  do 
urbanismo europeu, principalmente inglês contida no debate urbanístico do momento da elaboração de tais planos. 
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da Comissão do Plano ou Conselho Consultivo, relacionando a sociedade para a estabilidade e perfeição 
do plano; e a indicação da Comissão Técnica e do Escritório Técnico de Planejamento na administração 
local que, em conjunto com a legislação, atuam permanentemente para a atualização e concretização do 
plano, assim como pressuposto por Anhaia Mello em seu “ciclo do desenvolvimento urbanístico” 
(FELDMAN, 2005, p.59). Em Presidente Prudente a organização do método foi simplificada em suas 
fases, ficando o CPEU como responsável pela autoria do plano, apoiado pela Associação dos 
Engenheiros e Arquitetos local que auxiliou nos trabalhos de pesquisa e amparado pela Prefeitura 
Municipal através da criação automática durante a execução dos trabalhos do plano do Escritório Técnico 
do Plano Diretor dentro da Secretaria de Obras, abreviando, assim, as etapas da “formação do ambiente” 
e dedicando mais atenção as etapas de projeto, que mantiveram a estrutura metodológica original 
dividida nas etapas de levantamento e pesquisa, de análise e de síntese e proposições. 

Quanto ao ideário contido nas propostas do CPEU para os planos diretores estudados, revelou-
se um quadro conceitual que fornece dados para o entendimento do pensamento urbanístico do Centro, 
resultante em grande parte da difusão das idéias de Anhaia Mello, que tinham por referência o urbanismo 
americano desenvolvido a partir da década de 1920, reafirmadas pelo discípulo Lauro de Bastos Birkholz, 
e que encontravam bastante receptividade no urbanismo brasileiro do período compreendido entre os 
anos de 1940 a 1970 (FELDMAN, 2005). Por outro lado, seguindo o processamento e a revisão de alguns 
desses conceitos, o Centro utilizou também referências européias, principalmente do urbanismo inglês 
dos anos 1960 (muito característico no plano de Presidente Prudente) além das propostas conterem 
muito do ideário geral consolidado do movimento moderno (como se observou no plano para Bauru). 
Idéias como a abrangência do plano em escala regional, representada pela discussão acerca da política 
de descentralização da indústria paulista, pela ênfase no incremento das cidades capitais das regiões 
administrativas (nas quais o Centro apresenta inclusive uma regionalização própria, segundo as suas 
análises do território estadual) e pelas propostas para os distritos industriais; a pesquisa e a abordagem 
multidisciplinar nos trabalhos de levantamento e análise como forma de pormenorizar a estrutura e as 
condições reais de vida; a organização do centro e das áreas habitacionais a partir do modelo de 
“unidade de vizinhança” ou de centros vicinais de abastecimento e sociabilidade; o zoneamento como 
método organizador da cidade e a contenção da expansão urbana, demonstram o quadro conceitual 
destes planos, referente ao período pós-Anhaia Mello do CPEU. 

Procuramos examinar, além do conteúdo dos planos municipais que por si só já forneceram ricos 
elementos de entendimento do urbanismo proposto para o interior paulista durante as décadas de 1960 e 
1970, qual foi o papel do Centro no debate urbanístico do período, qual a metodologia de planejamento 
utilizada, e qual o repertório de idéias que permeava suas propostas, bem como a vinculação destas à 
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idéia de planejamento como função de governo e da necessidade organização do planejamento na 
administração municipal. 

Duas considerações podem ser colocadas de imediato, a respeito dos conceitos urbanísticos do 
CPEU expostos pelos planos de Bauru e Presidente Prudente e seus reflexos na re-configuração destas 
cidades, que tornam relevante e justificam o estudo de tais planos.  

A primeira, de abrangência local, refere-se às proposições dos planos que de alguma forma 
foram levadas a cabo, trazendo implicações na forma e na paisagem destas cidades que se nos 
apresentam na atualidade. Uma se refere inicialmente às propostas de zoneamento, em que a 
característica mais visível desta implantação é a localização dos Distritos Industriais, sua conformação, e 
aplicação em diversas outras cidades do interior do estado, revelando um modelo exemplar de 
organização setorial e propulsor de desenvolvimento para as cidades paulistas. Outra se refere às 
remodelações do sistema viário pela implantação de avenidas, vias de trânsito rápido ou arteriais que, 
além de estabelecer uma hierarquia pretendida para o sistema, articulava a cidade com as rodovias de 
integração do território, utilizando, para a sua implantação na cidade, em vários casos, os fundos de vale, 
segregadores da estrutura urbana, que deveriam, justamente por este motivo, ser utilizados paisagística e 
funcionalmente. Estas proposições contidas nos planos revelam modelos de projeto e intervenção que 
tornaram-se de grata aceitação nas cidades do interior paulista, postas em prática tanto em cidades onde 
houve ação de planos diretores como em outras cuja ação do planejamento por excelência não se deu. 

Um segundo aspecto, de amplitudes maiores, trata da chave, oferecida por esta experiência, 
para o desvendamento de alguns dos conceitos que permeavam o pensamento urbanístico paulista do 
período, já que o debate paulistano se estendia pelo interior. Conceitos que encontram interlocuções 
graças ao fluxo de idéias que atravessavam os territórios do interior de da capital pela atuação do CPEU.  
Idéias que possuem origem no urbanismo americano, que por sua vez advêm do urbanismo europeu, e 
se inter-relacionam com as proposições do movimento moderno; que se aplicam em razão do impulso 
original de Anhaia Mello desdobrado pelos demais técnicos e teóricos do CPEU da FAU-USP, cuja 
evolução levou à aplicação de uma organização metodológica vinculada à luta pela institucionalização do 
planejamento nestas cidades, somada à formação de quadros técnicos, à assistência técnica aos 
municípios e aos estudos básicos e de planejamento territorial conjugando um saber específico aplicado 
em suas produções103. 

                                                 
103 O CPEU atuava junto às prefeituras municipais na coordenação de planos diretores, na organização de órgãos de 
planejamento e comissões de plano e na formação de profissionais, oferecendo cursos de planejamento; elaborava e 
publicava trabalhos em forma Boletins destinados a orientar técnicos, especialistas e representantes de entidades nos 
trabalhos de planejamento. 
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O Plano Diretor de Bauru  

 

A maneira pela qual se deu o Convênio entre o CPEU e a Prefeitura de Bauru colocava o Centro 
como autor e responsável pelos trabalhos do Plano Diretor do Município e não como órgão coordenador 
consultivo, através de um “Convênio de Assessoramento” (BIRKHOLZ, 1964, p.193) como estabelecia de 
início o método de planejamento deste organismo, o que demonstra a necessidade de revisão do modelo 
inicial devido à demanda de planos diretores e à ausência de quadros técnicos, que fizeram com que o 
CPEU assumisse ativamente a função do planejamento em algumas cidades. Entretanto, para a “Fase de 
Execução” do Plano Diretor de Bauru, ficaria mantida a condição de que as modificações necessárias ao 
aprimoramento do Plano, ao estudo de detalhes e a sua execução seriam propostas pelo “Escritório 
Técnico de Planejamento”, conforme afirma o artigo 3º da Lei do Plano Diretor104. Segundo o capítulo 
“Orientações Básicas para a Implantação do Plano” do caderno do Plano Diretor de Bauru (CPEU/PMB, 
1968, p.XIV.1-XIV.3) o planejamento deveria ser “atividade permanente na administração municipal” e 
neste sentido, seria criado um “órgão especializado na estrutura administrativa, ou seja, o Escritório 
Técnico de Planejamento” assim como disposto no processo de planejamento territorial do CPEU. 

Tendo a organização para o planejamento se mantido fiel à estrutura metodológica, foram 
compostas as equipes para o desenvolvimento dos trabalhos. A equipe do Centro de Pesquisa e Estudos 
Urbanísticos105, composta por arquitetos e por pesquisadores da Universidade de São Paulo e 
responsável pelo plano, coordenada pelo Prof. Birkholz, ocupou o lugar da Comissão Técnica nas fases 
de eclosão e de projeto. Foi composta uma comissão com representantes da sociedade (representantes 
das principais organizações comunitárias e entidades de classe), nos moldes do denominado Conselho 
de Desenvolvimento que, no caso de Bauru foi apresentada como “Conselho Consultivo” (CPEU/PMB, 
1968, p.3). E no intuito da introdução na administração municipal de um órgão com função staff para o 
planejamento foi indicada uma equipe multidisciplinar de especialistas que comporiam a “Comissão 
Técnica do Plano Diretor” (formada por técnicos ligados aos principais órgãos institucionais e 
educacionais locais) para a continuidade do trabalho desenvolvido pela equipe do Centro e que seria 
responsável pela instalação e direção do “Escritório Técnico de Planejamento” (CPEU/PMB, 1968, p.2-3.).  

Assim como aconteceu na maioria das cidades onde o CPEU coordenou o processo de 
elaboração de Planos Diretores a estrutura proposta para o setor de planejamento da administração 
                                                 
104 Lei Municipal número 1365, de 3 de julho de 1968.  
 
105 Equipe do Centro de Pesquisas e Estudos Urbanísticos que participou dos trabalhos do Plano Diretor de 
Bauru: Diretor: Prof. Dr. Lauro Bastos Birkholz; Arquitetos: Arnaldo A. Marinho, Brenno Cyrino Nogueira, Jurandyr 
Bueno Filho, Maria Sampaio Tavares; Pesquisadores: Marcos de Azevedo Acayaba, Murilo Marx, Regina Soares 
Fontes, Nair Shimizu, Satiko Outi Nakata, Edson Helmeister, José Ricardo de Carvalho, Michael Lieders, Yoko Meguro, 
Maria da Penha Pereira Nobre, Mikito Horighoshi (CPEU/PMB, 1968, p.2). 
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municipal não foi instalada em Bauru. Grande parte das diretrizes contidas no plano não foi posta em 
prática, salvo aquelas relacionadas ao zoneamento e loteamento que têm conteúdo aprovado na Lei do 
Plano e cujo maior exemplo é a implantação, segundo este zoneamento proposto, dos atuais distritos 
industriais. 

O capítulo introdutório do caderno do Plano Diretor de Bauru (CPEU/PMB, 1968) já esclarecia 
um dos motes que nortearam o trabalho, relacionado à abrangência do plano em escala regional, 
pensada sob as conseqüências de uma política estadual de descentralização da indústria, na qual o 
CPEU tem clara interferência teórica: 

 

No estado de São Paulo, que assiste a um rápido processo de urbanização e que luta pela 
descentralização de seu parque industrial, o planejamento de suas cidades não apenas se 
impõe na conclusão daquele processo, mas se torna o instrumento eficaz para a satisfação 
dêste imperativo. 

Promove a descentralização da indústria, preparando a infra-estrutura urbana dos núcleos do 
interior, propiciará a diversificação de suas produções, criando-lhes novas oportunidades e 
contribuindo para o desenvolvimento geral do estado. 

Bauru, pólo regional da extensa área do centro do estado, em formidável posição geográfica e 
próxima à futura hidrovia, representada pelo Tietê regularizado, está em condições de assumir 
importante papel na corrida para o oeste da indústria paulista (CPEU/PMB, 1968, p.I.6). 

 

Dentro do conteúdo do plano, grande atenção é dada ao levantamento de dados, análise e 
concepção da região. A escala regional trazia importantes considerações para as propostas de 
organização municipal e urbana, como, por exemplo, a localização dos distritos industriais. No tópico 
“Plano de Organização Regional” do documento esboçava-se uma diretriz geral de ocupação do eixo 
entre Bauru e Jaú que se desenvolveria a partir da industrialização do trecho, resultante do papel que 
representaria esta área na produção e circulação de bens no estado, estabelecendo um zoneamento de 
áreas para indústrias (distritos industriais) e locais de habitação (cidades ou bairros). Podemos afirmar 
que a funcionalidade pretendida pela localização dos distritos industrias de Bauru nas extensões das 
ferrovias e rodovias tem razão nesta diretriz regional. Dizia o relatório do plano: “uma política regional de 
planejamento poderá organizar esse eixo industrial, formando distritos industriais e áreas habitacionais” 
em uma escala regional (CPEU/PMB, 1968, p.III.1). 

Segundo as análises do plano, com as obras que tornariam possível a navegabilidade do Tietê, e 
com a implantação do equipamento portuário e industrial dar-se-ia grande desenvolvimento para os 
municípios de Bauru, Pederneiras e Jaú prevendo um crescimento acima dos níveis normais de suas 
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estruturas urbanas, “não sendo exagerado estimar-se um tipo de metropolização a dar-se pelo menos a 
longo prazo”(ibidem, p.II.12) o que tornava imprescindível o planejamento regional. Neste aspecto, vale 
destacar ainda o papel direto do Centro na concepção de uma política de planejamento para as regiões 
em escala estadual e o contato que mantinha com o governo estadual: 

 

A divisão regional do estado, tendo em vista a descentralização administrativa, poderá 
proporcionar uma correta política de desenvolvimento das regiões, através de melhores critérios 
no investimento de recursos para a implantação de equipamentos urbanos e rurais, com base 
na unidade político-administrativa municipal. De acordo com a já mencionada proposta de 
regionalização do estado elaborada pelo Centro de Pesquisas e Estudos Urbanísticos da FAU-
USP, foi adotado um sistema de hierarquização das cidades e suas áreas de influência em 3 
níveis, segundo sua intensidade polarizada: Pólo regional: região; Pólo sub-regional: sub-região; 
Sede de município: município (ibidem, p.II.6). 

 

O capítulo IV do plano “O Plano Geral de Organização Municipal” (CPEU/PMB, 1968, p.IV.1), 
continha a proposta de zoneamento municipal, que colocava claramente um outro aspecto das idéias que 
compunham o repertório do pensamento do Centro descendente do ideário de Anhaia Mello: a 
preocupação com a limitação da expansão da cidade, comprovada pela análise do mapa 51 do plano 
“Áreas não-ocupadas ou de baixa ocupação” que constatava que a maior parte dos inúmeros 
loteamentos estava desocupada. O que propõe este zoneamento, então, é a criação de um cinturão 
verde ao redor de todo o perímetro da cidade como forma de limitar o seu crescimento, demonstrando 
explicitamente como se dava o desejo de retração do crescimento da cidade através da delimitação clara 
do organismo urbano. 

No capítulo V do Plano intitulado “O Plano Geral de Organização Urbana” (CPEU/PMB, 1968, 
p.V.1), foram analisados os dados do levantamento exaustivo realizado pelos técnicos especialistas das 
diferentes áreas na etapa anterior e expostas as justificativas para a proposta, dentre as quais 
sobressaíam-se: a) os setores da cidade encontram-se segregados pelas ferrovias que a atravessam, e 
as rodovias e fundos de vale confirmavam esta segregação; b)  a área central encontrava-se em 
processo de deterioração; c) áreas verdes e livres, praças e parques para recreação e esporte eram 
quase inexistentes; d) o sistema viário era ineficiente na área central e excessivo nas áreas habitacionais, 
tratado com grande homogeneidade de traçado, sem critérios de dimensionamento e de hierarquização, 
sendo poucas as vias que permitiam um rápido escoamento de veículos; e) os loteamentos em excessivo 
número constituíam sério problema pois a distância fazia com que os gastos fossem maiores ao prover os 
bens e serviços públicos e equipamentos urbanos (ibidem). 
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Com base nestas justificativas a Proposta do Plano previa, como forma de ordenar a cidade 
garantindo “qualidade estética e dos valores humanos”: a) uma integração dos setores da cidade 
segregados pela ferrovia; através da organização de um sistema viário adequado, da expansão da área 
central transpondo a ferrovia e da criação de um Centro Cívico; b) o sistema viário seria organizado em 
uma malha que se desenvolve a partir do centro, conectando os vários setores da cidade e 
estabelecendo uma clara hierarquia viaria; c) uma setorização de áreas habitacionais com quatro faixas 
de densidades e uma limitação da área permitida para a construção de habitações; d) aproveitamento 
dos fundos de vales para áreas verdes e de recreação; e) a criação de áreas destinadas à implantação 
das indústrias; f) zoneamento da cidade de modo a agrupar usos idênticos, análogos e compatíveis entre 
si, em locais adequados ao funcionamento de cada um em particular e de todos no conjunto, “permitindo 
o desenvolvimento racional da cidade”(ibidem). 

 Zonear era de fato o ponto central das propostas do plano e, em conseqüência disto, as plantas 
de zoneamento e as discriminações de uso do solo eram partes integrantes da Lei do Plano aprovada 
pela Prefeitura de Bauru em 3 de julho de 1968. Somava-se ao zoneamento a concepção do sistema 
viário como elemento primordial para a solução dos problemas urbanos, que em Bauru mereceu especial 
destaque no conjunto das propostas. Descendiam destes elementos de organização geral do organismo 
urbano – zoneamento e sistema viário – as propostas para a organização das unidades habitacionais por 
células que se desenvolvem segundo quatro faixas de densidades que decrescem a partir do centro, a 
organização da área do comércio central e do centro cívico, a localização dos distritos industriais e as 
áreas livres e de recreio, constituindo os pontos da proposta que mais oferecem elementos para o 
entendimento das idéias e conceitos que permearam o projeto. 

A proposta para o Sistema Viário concebia a necessidade da hierarquização das vias como 
solucionador de todos os problemas de circulação, classificando-as em 3 categorias: principais, 
secundárias e residenciais (vias de acesso), esclarecendo a função que representa a circulação para a 
cidade moderna. Reporta o modo de organização do sistema viário do Plano de Bauru para as idéias 
expostas por Anhaia Mello na década de 1930 (ANHAIA MELLO, 1933) e consagradas pelos 
pressupostos da urbanística moderna sobre o modelo ditado pelo automóvel para os métodos de traçado 
das cidades idéias estas que foram transpostas pelo CPEU em sua prática urbanística, assim como 
afirma o capítulo VI do Plano: 
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O automóvel, considerado não apenas como instrumento de transporte, mas principalmente 
como um bem de consumo individual, fêz dos problemas de circulação e estacionamento a base 
de tôda a concepção moderna de planejamento. [...] O problema do tráfego nas áreas urbanas, 
[...] o prejuízo causado ao meio ambiente, o perigo (principalmente para os pedestres), [...] o 
barulho [...] a fumaça ... 

Um único princípio poderia ensejar a solução destes problemas de acesso e meio ambiente: a 
hierarquização das vias e a criação gradual dentro da cidade de áreas nas quais as condições 
de vida fossem primordiais (áreas ambientais) e tivessem precedência sobre a circulação de 
veículos (CPEU/PMB, 1968, p. VI.1) 

 

O plano viário elaborado pelo CPEU para Bauru, propõe então: 

 

Se adotarmos acessos perpendiculares às vias de distribuição com estreita faixa de rolamento 
de modo a não permitir velocidades altas, teremos então “super quadras”, ou unidades 
residenciais perfeitamente adaptadas à era do automóvel, que se constituirão numa unidade 
social característica logo acima do lar ou da família! (ibidem). 

As áreas habitacionais serão organizadas em grupos de poucas quadras (6 em média), 
formando “unidades residenciais”, circunscritas por vias principais ou vias secundárias 
responsáveis pelo tráfego urbano. As vias especiais, no caso residenciais servindo apenas como 
acesso as habitações, impondo velocidades reduzidas aos veículos e provendo a cada quadra 
uma faixa verde lateral para jardim público, recreação e eventual estacionamento (CPEU/PMB, 
1968, p. VII.1). 

 

As “super quadras”, proporcionadas pela remodelação do sistema viário da cidade tinham 
especial função na organização das áreas habitacionais que se desenvolveriam na cidade obedecendo 
aos limites das quatro faixas de densidade que decresciam a partir do centro propostas no zoneamento. 
De acordo com cada faixa de densidade, que tinha restrições de uso intensificadas na medida em que se 
distanciava o local do “coração da cidade” era proposto um tipo de ocupação para a “super quadra” ou 
“célula residencial” (ibidem). 
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Fig. 42: Organização das Áreas Habitacionais: Faixas de Densidade 
Fonte: CPEU/PMB, 1968, mapa 74. 



 
 
 

 

197

 

Assim, as Zonas Residenciais ZR1 (fig.43) e ZR2 que permitiam usos residenciais de todos os 
tipos (habitação multifamiliar, hotéis e pensões, habitação unifamiliar isolada, habitação unifamiliar 
geminada, habitação unifamiliar agrupada) e usos comerciais e de serviços variados, além de 
equipamentos sociais diversos, tinham conformação de ocupação distinta da Zona Residencial ZR3, que 
já possui restrições de tipos de habitação, e da Zona Residencial ZR4, que permite estritamente 
residências do tipo unifamiliar isolada e comercio local, apesar da configuração espacial de todas as  
“células” ser a mesma. 

 

 

 

O mais interessante do modelo de organização das áreas habitacionais no plano era a maneira 
como as idéias difundidas com afinco por Anhaia Mello a partir da década de 1930 sobre a “célula 
residencial” e a “unidade de vizinhança” permanecem como referência para as propostas urbanísticas de 
três décadas adiante. Mais que isso, como a circulação das idéias e dos modelos urbanos se dava de 
forma a permitir que um conceito que encontrou terreno fértil em solo americano ganhasse versões 
brasileiras em forma de consenso a ponto de ser reproduzido pelo CPEU de forma padrão. 

 

Fig. 43: Célula habitacional tipo ZR1 
(densidade de 200-250 hab/ha).  
Área de comércio local destacada. 
Fonte: CPEU/PMB, 1968, mapa 74. 
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 Fig. 44: Organização da Área do Comercio Central. Vista da Maquete com a forma de ocupação das 
quadras e localização das possíveis torres ditada pelo Código de Obras. No centro do modelo a 
esplanada com os edifícios do Centro Cívico. 
Fonte: CPEU/PMB, 1968, p.VIII.4. 
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A proposta para a Organização da Área do Comércio Central (fig.44) tinha a crença no 
zoneamento como forma de possibilitar organização espacial pretendida e a legislação do Código de 
Obras para sua efetivação o seu principal pressuposto conceitual.  

 

[...] o Código de Obras deverá determinar gabarito de construção e limites de recuos e altura. 

[...] propomos que seja estabelecida a ocupação máxima do solo de 6 vezes a sua área, não 
sendo computados neste total a área de garagem obrigatória, no mínimo a área do terreno, nem 
os terraços e as áreas sob pilotis. 

As construções deverão ter os dois pavimentos térreos podendo ocupar a totalidade do lote. A 
laje superior deverá permanecer como terraço utilizável e de acesso as eventuais torres, no 
espaço sob pilotis obrigatório nesta laje. 

O Código deverá estabelecer uma relação de cotas de maneira a permitir a continuidade dos 
terraços e possibilidade de futuramente interligá-los sobre as ruas criando um segundo nível de 
circulação de pedestres.(CPEU/PMB, 1968, p. VIII.1) 

 

A escala arquitetônica contida nesta proposta possuía, portanto, uma aproximação muito clara 
ao ideário modernista, no que dizia respeito à unidade pretendida na forma urbano-arquitetônica, à 
necessidade da liberação do solo e à conformação rarefeita que ocupavam as torres de edifícios, 
aumentando a densidade, mas permitindo clareza e continuidade visual. 

Tais idéias são reforçadas pela análise do projeto para o Centro Cívico, no qual o pensamento 
moderno encontrou sua representação mais forte no conjunto das propostas do plano: o modelo de 
edifícios isolados em esplanadas no propósito moderno de continuidade espacial e a importância 
simbólica que teria a função do centro cívico como espaço promotor de convívio e igualdade social: 

 

A solução prevê que a totalidade da área destinada para o Centro Cívico seja tratada como piso 
de pedestres. Neste sentido os edifícios devem ser implantados sobre esplanadas em nível 
correspondente a maior cota das respectivas quadras. 

As esplanadas, estabelecidas as suas cotas de implantação, deverão ter continuidade, formando 
em patamares uma grande praça aberta de utilização pública, e para atos cívicos. 

A concentração de equipamentos de utilização pública, junto à área comercial, onde 
naturalmente deverão se instalar os cinemas, restaurantes, cafés, etc. tornará esta área o 
grande centro de convivência da cidade. Completando o conjunto urbano nas suas diversas 
funções, e constituindo um marco fundamental da região polarizada por Bauru, êste Centro 
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Cívico terá a escala de monumentalidade e de convívio social até agora sempre negado ao 
Homem Brasileiro (CPEU/PMB, op. cit., p. IX.1). 

 

 

 

 

Vale apontar, ainda, a posição que exerciam as áreas verdes e livres para recreação no 
desenvolvimento das quatro funções da cidade moderna, que no plano de Bauru ocupavam os fundos de 
vale, e serviam de integração entre as áreas envoltórias e os demais setores da cidade, além do aspecto 
ambiental, no auxílio à redução da poluição resultante do grande tráfego de veículos da cidade do 
automóvel. 

Por fim, dentro dos aspectos relativos aos juízos que permeavam a elaboração do Plano Diretor 
de Bauru, cabe levantar o vasto detalhamento no conteúdo do plano que diz respeito a levantamento de 
dados e justificativas para a implantação dos Distritos Industriais, (CPEU/PMB, 1968, p.XI.1-9) como 
análises dos níveis de crescimento da indústria paulista e da região e a sua relação com o crescimento 
da população, estimativa de empregos, cálculos de dimensionamento etc., e as propostas detalhadas, em 
nível de ante-projeto, das localizações e da conformação dos distritos e funções afins relacionadas, o que 
reforça a importância da função industrial em um projeto maior de nível regional colocado pelo CPEU 
para as cidades paulistas, principalmente daquelas que ocupavam posição de capitais regionais. 

 

 

 

 

Fig. 45: Organização da Área do Centro Cívico ente o páteo ferroviário e a Rua Batista de Carvalho (na 
fig.) e a forma de ocupação da Área Comercial desde a Rua Batista de Carvalho para a direita. Elevação 
Fonte: CPEU/PMB, 1968, mapa 77. 
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O Plano Diretor de Presidente Prudente 

 

Diferentemente do que aconteceu em Bauru, o plano de Prudente não contou com a 
estruturação dos órgãos representativos que cuidariam da “Organização Comunitária”, restringindo os 
trabalhos às equipes do CPEU106 e da Associação de Engenheiros e Arquitetos da Alta Sorocabana, 
dispensando as funções da comissão composta por representantes da sociedade, o “Conselho 
Consultivo” e da “Comissão Técnica do Plano Diretor”. O “Escritório Técnico de Planejamento” foi 
formado já durante os trabalhos do plano dentro da Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal, e serviu 
de amparo para as proposições urbanísticas ao invés de ser constituído após a entrega do plano diretor e 
cuidar dos mecanismos para a sua adaptação às necessidades posteriores e aplicação na prática.  

A formação destas equipes para o trabalho de planejamento em Presidente Prudente revela a 
simplificação por que passa o método do Centro ao longo dos anos, mantendo na teoria a sua concepção 
original, mas na prática uma forma mais pragmática do planejamento. Além de uma equipe mais enxuta 
de representantes locais, as menções aos benefícios da institucionalização do planejamento urbano, 
tema central da apresentação do plano diretor de Bauru, em Presidente Prudente são colocadas em 
segundo plano pela justificativa principal que ressaltava a oportunidade do “planejamento como fator 
dinâmico de transformação e de maximização do aproveitamento dos recursos locais” (CPEU/PMPP, 
1969, p.6). A instalação do Escritório Técnico já durante os trabalhos de pesquisa é sintomática deste 
“avanço” pragmático das ações de planejamento. Embora a distância temporal que separa os dois planos 
do CPEU para o Oeste paulista seja quase insignificante (os convênios são assinados no mesmo mês e 
ano, mas os trabalhos do plano de Presidente Prudente avançam um ano a mais que os do plano de 
Bauru), o encurtamento das etapas do processo de planejamento territorial aponta para um objetivo de 
conexão mais eficiente entre o Centro de Pesquisas e Estudos Urbanísticos da FAU-USP e a cidade 
objeto do plano.  

As alterações da ação de planejamento do CPEU podem ser notadas ainda por outras 
“atualizações” por que passam os conceitos de análise e projeto urbano por parte dos teóricos do Centro. 
Nos referimos a “avanços” e “atualizações” porque a principal diferença que separa temporalmente os 
planos de Bauru e Prudente se expressa pela “modernização” de um conceito chave nos dois planos: o 

                                                 
106 Equipe do CPEU para a elaboração do Plano Diretor de Presidente Prudente: Diretor geral: Lauro Bastos 
Birkholz; Supervisão e Assessoria: arquiteto Brenno Cyrino Nogueira; Coordenação e Elaboração: arquiteto Sergio 
Zaratin; Estrutura Urbana: arquiteto Clóvis Leite Monteiro; Análises parciais e setoriais: arquitetas Gilda Collet e Silva e 
Maria Cecília Penteado; Cartografia, representação visual, tabulação e  processamento de dados: alunos da FAUUSP 
e arquitetos: Alfredo Talaat, Carlos Teixeira Sayão, Cláudio Farhat, Marcos Souza Dias, Michail Lieders, Orpheu 
Zamboni, Roberto Mange; Consultorias: Claudette Barriguela Junqueira, João Teixeira de Almeida Júnior 
(Administração e Finanças Municipais) e José Carlos Rodrigues (Economia e Demografia) (CPEU/PMPP, 1969, p.2-3). 
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da estruturação da vida cotidiana pelo modelo da unidade de vizinhança ou dos centros de abastecimento 
e sociabilidade vicinais. Segundo o próprio plano de Prudente, “a moderna teoria urbanística inglesa” 
avançou nas proposições de modelos mais eficazes de estrutura urbana, mais adequados à realidade 
das cidades e às condições da administração pública brasileira, e que superavam as deficiências do 
modelo da “unidade de vizinhança” colocadas pela autonomia das células, substituídas então por um 
novo modelo de centralidade de funções em estruturas contínuas e integradas a um organismo urbano 
compacto. O apontamento desses conceitos “ultrapassados” pelo plano de Presidente Prudente nos 
permite concluir que podemos separar alguns aspectos dos dois planos estudados através de uma certa 
“evolução” do pensamento urbanístico do CPEU. 

Em outros aspectos (na maioria deles) as semelhanças de procedimentos saltam aos olhos no 
exame dos dois planos. O principal deles se refere à crença no zoneamento e na legislação urbanística 
como instrumento de projeto, base para a organização da cidade tanto do ponto de vista técnico como 
compositivo formal e paisagístico. O documento do plano, exposto por um relatório final de cinco 
volumes, era, segundo a sua apresentação, “uma peça de apoio essencial para a compreensão e 
justificação do conteúdo dos projetos de Lei encaminhados ao Executivo denominados Lei do Plano 
Diretor e Lei de Zoneamento de Presidente Prudente” (CPEU/PMPP, 1969, p.02) dos quais a 
exeqüibilidade do plano dependia fundamentalmente. 

O Plano foi dividido em seis capítulos, apresentados e documentados em cinco volumes, que 
demonstram o detalhamento das etapas de pesquisa, levantamento de dados da realidade e análise dos 
mesmos, concentrados em mais de 430 páginas de texto e 150 quadros e pranchas. Os quatro primeiros 
volumes foram dedicados à exposição dos elementos de análise da realidade, assim como define a 
metodologia de planejamento territorial do CPEU (1966, p.9): o primeiro volume corresponde aos 
levantamentos relativos à região; o segundo volume refere-se aos levantamentos e descrições do 
município; o terceiro trata do levantamento da cidade; o quarto apresenta os quadros e pranchas dos 
levantamentos. O quinto e último volume concentra os quadros e pranchas referentes às sínteses 
conclusivas, diretrizes de desenvolvimento da região, município e cidade, e as propostas do Plano.  

Um evento importante para a rápida articulação que se deu entre o Centro de Pesquisas e 
Estudos Urbanísticos com o poder público municipal de Presidente Prudente é o fato do primeiro contado 
entre estes já existir antes da proposta de desenvolvimento do plano diretor. A escolha da cidade como 
capital regional da região da Alta Sorocabana fez com que os estudos conduzidos em 1963 pelo 
Departamento Econômico do CIBPU – Comissão Interestadual da Bacia Paraná-Uruguai – selecionassem 
Presidente Prudente, dentre as diversas opções no estado de São Paulo, para a localização de um pólo 
natural de desenvolvimento industrial. Esta iniciativa resultou nos esforços para a implantação efetiva de 
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um Distrito Industrial na cidade, com a contratação, em 1965, por parte do CIBPU, dos serviços técnicos 
do CPEU para a elaboração do Plano do Distrito Industrial. Os trabalhos foram desenvolvidos por uma 
equipe mista do CIBPU e do CPEU durante o ano de 1966, sendo o relatório final entregue em 1968. 

Dessa forma, o CPEU já prestava serviços para este município, e durante os trabalhos do Plano 
para o Distrito Industrial foi que “evidenciou-se a importância do planejamento municipal” (CPEU/PMPP, 
1969, p.06) sendo firmado, no final de 1966, o convênio entre o CPEU e a prefeitura local para a 
realização dos trabalhos preliminares de pesquisa do Plano. 

Sendo assim, as proposições para o planejamento regional já possuíam ressonância no 
planejamento de Presidente Prudente, graças aos estudos do CIBPU e do CPEU para o distrito industrial, 
já em andamento quando do inicio das pesquisas e análises do plano diretor. O desenvolvimento do 
transporte fluvial na região atuaria como meio rentável de acesso às áreas produtoras de matéria-prima e 
áreas industriais localizadas no interior, graças principalmente ao baixo custo operacional deste meio de 
transporte. O Distrito Industrial de Presidente Prudente seria um instrumento de dinamização do potencial 
econômico regional, concebido pelo CPEU e pelo CIBPU sobre estudos de impactos regionais, indução e 
inter-relacionamento funcional de diversos sub-pólos regionais, com serviços e equipamentos localizados 
por toda a região, como o terminal fluvial localizado em Presidente Epitácio nas margens do rio Paraná, o 
terminal ferroviário localizado em Teodoro Sampaio, além de entrepostos madeireiros e de outras 
matérias-primas como o de Santo Anastácio.  

As duas propostas de intervenção ressaltadas pelo relatório do plano trazem consigo um cenário 
comum à política de desenvolvimento nacional do período, em que a ênfase dada no país, em termos de 
estratégia governamental, tinha no desenvolvimento da agroindústria uma das suas bases, e a política do 
governo estadual de descentralização da indústria como forma de desenvolver o interior do estado, 
fortificando o papel estratégico das capitais regionais no território. Assim, tanto a hidrovia da bacia 
Paraná-Uruguai como o Distrito Industrial de Presidente Prudente, uma das iniciativas de localização de 
distritos industriais pelo país (CPEU/PMPP,1969, p.123-124, vol. 1), se apoiavam no crescimento advindo 
do setor primário, que deveria oferecer para a região estímulos para outras atividades industriais e para o 
crescimento do setor terciário, que replicaria o crescimento industrial.  

O momento em que o plano para Presidente Prudente se colocava é representativo de uma 
conjuntura em que o projeto da cidade se alia ao projeto do território. Como tese, a cidade, assim como o 
território não tinham outra alternativa senão o desenvolvimento – econômico e em conseqüência social. 
Cabia ao planejamento, portanto, coordenar as formas de crescimento-incremento urbano expressas pela 
realidade local e potencializá-las através de políticas de desenvolvimento territorial. A eminência da 
industrialização fazia necessária a atuação do planejamento para a evitar os “conflitos usualmente 
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provocados pela industrialização quando não planejada” (CPEU/PMPP, 1969, p.125). Neste sentido, a 
Política de Desenvolvimento Físico territorial envolvia diretamente assuntos ligados à “implantação do 
Distrito Industrial e dispositivos de organização urbanística, de infra-estrutura, equipamentos e serviços 
urbanos municipais” associados à concretização do Distrito e à “instalação da Capital Regional” 
(CPEU/PMPP, 1969, p.358). 

No capítulo referente às Diretrizes recomendou-se a criação de uma Comissão Executiva para a 
Implantação do Distrito Industrial – uma entidade jurídica que ficaria responsável por estudos de 
viabilidade financeira para a efetivação do distrito, criada durante o desenvolvimento do plano, a qual 
foram encaminhados os estudos de viabilidade preliminares executados pelo CPEU e pelo CIBPU 
quando do projeto para o distrito industrial, entregue em 1966 (ibidem, p.363-364). O plano previa a 
implantação de distritos industriais em zonas específicas para os mesmos, localizadas em zonas 
próximas às vias de circulação regionais, as rodovias e a ferrovia Sorocabana, nos limites da área de 
expansão urbana proposta, e zonas industriais urbanas, situadas no interior da área urbana nas 
adjacências dos trilhos ferroviários e com acesso facilitado às avenidas de conexão regional. 

O crescimento urbano planejado foi sintetizado pelas propostas do plano por um “Plano de 
Massa” que continha em si todas das proposições efetuadas pelo CPEU para a cidade, definindo a 
“forma” que esta deveria apresentar com a implementação das diretrizes e projetos do mesmo. Segundo 
o relatório, se referia a uma “proposição global do crescimento estudado para a cidade” (ibidem, p.378), 
tendo como objetivo principal estabelecer forte e claramente uma “estrutura” urbana, “um princípio de 
crescimento e de ocupação do sitio urbano” (ibidem).  

 

Esse principio deve ser, o quanto possível, forte, claro e realista. Se for, dele decorrerão 
naturalmente as propostas particulares de localização de equipamentos básicos e sociais, as 
determinantes de projetos específicos de sistema viário, das áreas verdes e de polarização. 
Decorrerão, ainda, diretrizes sólidas para a elaboração das leis de zoneamento e dos códigos 
municipais (CPEU/PMPP, 1969, p.378). 

 

O principio estruturador que caracterizava o plano de massa deveria ainda conter a flexibilidade 
necessária para se adequar “economicamente” a mudanças eventuais e crescimento não prognosticado. 
Além disso, o plano de massa deveria se desvincular totalmente de qualquer investimento inicial elevado 
para a sua implantação, rejeitando soluções urbanísticas que dependessem da realização de uma obra 
determinada ou de um conjunto de obras cujo custo se demonstrasse excepcional em relação aos 
orçamentos municipais, levando em conta as tendências espontâneas de expansão urbana e o 
comportamento dos setores econômicos, tendo em vista o papel prioritário da iniciativa particular na 
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conformação urbana. Uma outra indicação a ser obedecida pelo Plano de Massa referia-se à “vinculação 
das soluções urbanísticas do Plano às alternativas de implantação do Distrito Industrial” (ibidem, p.379).  

As proposições principais do Plano de Massa, no que consistia de fato a proposta urbanística do 
Plano Diretor de Presidente Prudente, estabeleceram como ponto de análise a estrutura urbana existente 
que determinava as áreas de polarização já apresentadas pelo desenvolvimento da cidade, respeitando 
os sentidos originais de expansão, as infra-estruturas locais e os usos e funções urbanas. A leitura 
realizada segundo estes pontos apontou primeiramente para uma ausência de “espaços perfeitamente 
caracterizados de acordo com a sua função e utilização” (ibidem, p.388). Tal leitura possibilitou ainda a 
definição de certos princípios de organização existentes, observando que os usos urbanos existentes 
como comércio, serviços, atividades culturais e instituições se alinhavam “indiferenciadamente” ao longo 
de algumas vias preferenciais do reticulado predominante, dando origem a um “sistema contínuo de 
áreas de polarização” (ibidem). Estas áreas de polarização, se estendiam pelo centro formado pelas 
quadro avenidas principais que formaram o patrimônio original e ao longo da extensão de algumas destas 
avenidas, estabelecendo eixos de polarização que congregavam além de atividades comerciais e de 
serviços centrais, algumas atividades vicinais. Estas áreas de polarização foram denominadas de “eixos 
de polarização complexa”. Tais eixos ofereceriam especial sugestão para a estrutura urbana 
caracterizadora do Plano. 

A estrutura urbana da unidade de vizinhança não foi identificada na leitura realizada da estrutura 
urbana de Presidente Prudente. Tal princípio de organização não poderia ser aplicado 
indiscriminadamente (tal como revela a adaptação do conceito no Plano Diretor de Bauru). Segundo a 
análise do Plano, a tendência revelada pela aglomeração existente contrariava “em essência os princípios 
de estruturação urbana em termos das clássicas ‘unidades de vizinhança’ autônomas que se justapõem 
para a formação do tecido urbano” (ibidem, p.388). A leitura apontava então para uma estrutura que 
integrasse a tendência existente à desejada ordenação hierárquica, agora fundamentada na valorização 
da rua, constituída em eixo polarizador: 

 

O abairramento tradicional cede lugar, aqui, a uma formação urbana integrada, mais próxima das 
soluções atualizadas das propostas pelo urbanismo moderno, em que a revitalização da ‘rua’ ou 
de ‘avenida’ como centros de polarização concentrados e compactos surgem como princípios 
fundamentais. Como tal são, pois, encarados os ‘eixos’ característicos da aglomeração nas 
propostas do Plano de Massa (CPEU/PMPP, p.390).  

 

A distribuição das funções urbanas e dos usos do solo (os diferenciados “setores” da cidade) 
propostas pelo Plano de Massa apoiava-se neste elemento estruturador, os “eixos de polarização”, como 
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essencial para a determinação da morfologia futura da cidade, uma vez que é dela que parte a resolução 
para o seu zoneamento funcional. Assim, além de garantir uma clara estrutura urbana para Presidente 
Prudente, as áreas de polarização, também seriam importantíssimas para a definição da forma 
tridimensional da cidade, devido ao seu zoneamento diferenciado, que, somadas as áreas residenciais e 
industriais existentes e suas respectivas áreas de expansão, conformariam a sua morfologia futura. 

A estrutura urbana proposta pelo CPEU para o Plano diretor de Presidente Prudente deriva 
então, da articulação de algumas categorias de estruturação urbana em voga durante o debate 
urbanístico do período em que o plano foi elaborado com a leitura da estrutura existente, na qual o efeito 
das áreas de polarização na estruturação da cidade tinha papel fundamental. 

Na abordagem destas categorias de estruturação urbana concebidas naquele momento, o plano 
destaca a mais amplamente divulgada e levada à prática em muitos países: aquela que assimila o tecido 
urbano a “um organismo composto de cálculos residenciais, até certo ponto auto-suficientes”, as células, 
comumente chamadas de “unidades de vizinhança”, ou micro-distritos, ou super-quadras (ibidem, p.395-
396). 

     

 

 

 

 

No exame efetuado pelo CPEU para o plano de Prudente, o princípio da unidade de vizinhança é 
discutido sob os seguintes termos, apontando as deficiências deste modelo de estrutura urbana para o 
caso brasileiro: 

Fig. 46: Princípio de estrutura urbana de “unidade de vizinhança” –  Unidade de Cidade ou 
Cidade de Tamanho Médio –  para uma população de 100 a 150 mil habitantes 
Fonte: CPEU/PMPP, 1969, vol.IV, gráfico 23 
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O sistema tem sido adotado principalmente em paises onde as condições jurídicas e econômicas 
possibilitavam uma grande margem de intervenção dos governos locais na organização espacial 
e na distribuição dos investimentos (países socialistas europeus, França, Inglaterra, Holanda, 
Alemanha). A verificação sistemática possível, nesses paises, do comportamento de organismos 
urbanos estruturados segundo tal princípio permite já o estabelecimento de uma visão critica a 
seu respeito. Particularmente na Inglaterra, onde o debate urbanístico logrou maior 
desenvolvimento, a analise das realizações práticas baseadas no principio das “unidades de 
vicinais” denotou as seguintes deficiências do sistema: 

a) segregação da vida comunitária, resultante do caráter autônomo de cada unidade; 

b) insuficiência dos centros vicinais de unidade em criar um verdadeiro ambiente urbano, face a 
sua pequena escala dimensional e de utilização; 

c) anomimidade das áreas residenciais e centrais, resultante da extrema falta de flexibilidade do 
sistema; ausência de opções ou de “imprevistos” no decorrer das atividades urbanas 
(CPEU/PMPP, 1969, p. 396-397). 

 

Tais deficiências estavam, segundo o relatório do plano (ibidem, p.397), sendo superadas pela 
“moderna teoria urbanística inglesa” por novos princípios de estrutura urbana baseados na eliminação do 
caráter autônomo das unidades de vizinhança, integradas a partir de então em um “organismo urbano 
contínuo e compacto”. Dessa formulação, é destacado com um dos exemplos mais representativos os 
planos para as cidades de Cumbernauld e Hook107, que derivam de uma outra maneira de organizar as 
áreas de comércio e serviços, com a eliminação dos centros isolados vicinais do modelo de unidades de 
vizinhança, que passam a fazer parte de uma “estrutura linear e contínua abrangendo todas as atividades 
polarizadoras” (ibidem). 

                                                 
107 A escolha do local para a construção de Cumbernauld, a quatro quilômetros de Glasgow, na Escócia, e a criação da 
Corporação incumbida do projeto e da construção datam de 1955. Hook, nas proximidades de Londres, foi projetada 
em 1961, mas ainda não havia sido construída quando da elaboração do plano de Presidente Prudente (CPEU/PMPP, 
1969, p.397). 
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Este modelo de organização das áreas polarizadoras seria bastante adequado à estrutura 
urbana pretendida para Presidente Prudente, pois permitiria comportar, neste núcleo polarizador, os 
aspectos de imprevisto, de variedade de opções e de concentração que caracterizam os espaços 
urbanos desenvolvidos espontaneamente, como acontecia com determinadas ruas e avenidas da cidade 
em que esta estrutura urbana configurava-se mesmo antes de qualquer intervenção planejada. Este 
modelo servia bem para a afirmação de um centro polarizador para a cidade, no qual se pretendia criar 
“perspectivas visuais” graças a sua situação topográfica e indicar o incremento de “elementos de 
informação e referência extremamente dinâmicos” (ibidem), que marcariam o partido urbanístico adotado 
nitidamente. 

Um outro plano também foi utilizado como baliza para a formulação da estrutura urbana para 
Presidente Prudente. Tratava-se da urbanização de Toulouse-le-Mirail108, que apresentava princípios 
similares aos dos planos para Cumbernauld e Hook, mas que continha indicativas importantes sobre o 
valor da rua, que deixava de ser o recinto do conflito inconveniente entre pedestres e veículos para ser 
elemento de estruturação urbana (ibidem, p.398). O projeto de Toulouse-le-Mirail, além dos aspectos 
relacionados à valorização da rua, continha ainda um outro princípio importante relacionada as 
expectativas para Presidente Prudente: a distensão das áreas de polarização secundárias ao longo de 
ruas principais, que fariam o papel de concentrar atividades polarizadoras vicinais. 
                                                 
108 Toulouse-le-Mirail foi projetada em 1962, como uma nova área de expansão da cidade de Toulouse, na França, 
segundo o conceito de Zone a Urbanizer par Priorité (ZUP) (CPEU/PMPP, 1969, p.398). 

Fig. 47: Princípio de estrutura urbana unificada utilizado no projeto  para a cidade de Hook, Inglaterra. 
Fonte: CPEU/PMPP, 1969, vol.IV, gráfico 23 
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Com base na evidência de que, no caso brasileiro, a estruturação urbana dava-se em sentido 
diverso que nos paises observados, sendo muito pouco freqüente a presença da unidade de vizinhança, 
sendo as cidades brasileiras estruturadas com base nos bairros, uma escala já superior a da unidade de 
vizinhança, com uma precariedade dos equipamentos comunitários e sem características de coesão e 
integração que permitiria apontá-los como unidades de urbanização, a análise de CPEU buscou apoio na 
estrutura existente derivada da concentração de comercio e serviços vicinais, ao lado de equipamentos 
de nível elevado, ao longo de ruas e avenidas principais percorridas pelos meios de transporte (ibidem). 
Neste sentido, é importante apontar que o relatório do plano fazia referência a este principio ter sido 
assumido pelo Plano Urbanístico Básico do município paulistano como sendo dominante na estruturação 
da maior parte das áreas da cidade e da área metropolitana. 

 Nas cidades médias do interior do estado, dizia o relatório do plano (ibidem), podia-se notar a 
presença de tipos de estrutura urbana mistos, “em que coexistem algumas tendências à estruturação em 
bairros com centros específicos ao lado de centros de polarização lineares e de vinculação indiferenciada 
a uma outra unidade urbana”. 

 Em Presidente Prudente, afirmava o plano, particularmente não se evidenciava uma organização 
em bairros, o que não coloca o compromisso ao plano de preservar os bairros existentes como unidades 

Fig. 48: Princípio de estrutura urbana unificada utilizado no projeto  para a cidade de Toulouse-le-Mirail, França. 
Fonte: CPEU/PMPP, 1969, vol.IV, gráfico 23 
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vicinais a serem mantidas. A estrutura urbana proposta, portanto, concebeu uma organização baseada 
nos “eixos lineares de atividades polarizadoras” (ibidem, p.399). A partir do núcleo central, o eixo 
polarizador principal, orientavam-se por avenidas principais, seguindo os sentidos predominantes da 
malha viária existente, outros eixos de polarização, “distribuídos de forma equilibrada” por toda a área 
urbana de forma a constituir uma rede “contínua e interligada” na qual se localizariam todos 
equipamentos e atividades de caráter vicinal (ibidem, p.399).  

 

     

 

 

O eixo principal correspondia a uma via central da cidade, a Av. Manoel Goulart, que indicava o 
sentido previsto de expansão do centro da cidade e deveria se comunicar, segundo o sistema viário 
proposto para a cidade e para o município, diretamente ao acesso oriental à rodovia Raposo Tavares, 
ponto de entrada e saída para as áreas polarizadas pela cidade na região e entroncamento com a via 
principal do município representada por esta rodovia.  O eixo central continha, portanto, uma escala 
regional, e eram previstas para ele as “atividades próprias” da capital da região (ibidem), possuindo, 
ainda, inigualável situação do ponto de vista paisagístico, localizando-se em um patamar elevado entre 
dois córregos.  

Definida a estrutura urbana e o eixo polarizador principal, o plano considerou a situação das 
demais vias existentes, demarcando as outras quatro avenidas principais que compunham o centro da 

Fig. 49: Princípio de estrutura urbana mista utilizada no plano de Presidente Prudente. 
Fonte: CPEU/PMPP, 1969, vol.IV, gráfico 23 
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cidade, “cujos gabaritos e traçados” (ibidem, p.390) impunham um aproveitamento no plano de massa. 
Tais avenidas serviriam também como elemento de construção paisagística, atuando na acentuação de 
uma das características resultantes da topografia do sitio urbano, pois, sendo Presidente Prudente uma 
cidade de espigão, a posição destacada do centro numa região mais elevada através de um “zoneamento 
tridimensional e de uso intencional” (ibidem, p.392) traria fácil identificação do coração da cidade, onde os 
edifícios poderiam crescer em altura e em aproveitamento do solo, conjugando densidade de usos e 
funções, monumentalidade e clareza para as funções centrais. 

O tratamento da avenida Manoel Goulart, convertida em “centro linear”, previa a conversão da 
mesma em via de baixa velocidade, pois as atividades nela desenvolvidas necessitavam de fácil 
estacionamento e acesso às laterais. Assim, deveria ser eliminado qualquer caráter de pista de 
velocidade desta avenida, sendo previstas para garantir a fluidez e velocidade do tráfego as duas 
avenidas paralelas à mesma. Os demais eixos polarizadores correspondem às demais avenidas centrais 
e a outras vias projetadas, a maioria em sentido norte-sul, seguindo o sentido de expansão preferencial 
da cidade. Esses eixos concentrariam as atividades já verificadas, com tendência de crescimento, 
seguindo uma orientação que concentra nas proximidades do centro atividades de caráter regional, 
passando, à medida que o eixo se distancia do núcleo, a atividades mais gerais até as de caráter vicinal, 
nas extremidades localizadas nas áreas residenciais de baixa densidade.  

O esquema estrutural em cidade ressaltava, portanto, a tese do eixo linear central único, que 
representa o coração da cidade, e a dispersão das atividades vicinais por meio de eixos polarizadores 
secundários. O modelo de “unidade de vizinhança”, embora tenha sido considerado “ultrapassado”, 
subsiste em sua idéia estrutural de organização hierárquica de funções centrais, porém com uma nova 
configuração que garantia a continuidade das funções centrais graças à utilização de um modelo 
estruturador linear. 

As áreas de alta declividade junto aos fundos de vale formam também utilizadas “paisagística e 
funcionalmente” pelo plano, aumentando a quota de áreas verdes da cidade, amenizando as condições 
climáticas e saneando-a ambientalmente (CPEU/PMPP, 1969, p.392). Os espaços vazios dos fundos de 
vale que cortavam o tecido urbano, graças a sua problemática de solo e declividade, seriam tinham de 
ser aproveitados para uso paisagístico, como forma de minimizar a ação erosiva identificada, cobrindo o 
déficit de áreas verdes e servindo de articulação entre os setores da cidade, concentrando equipamentos 
de lazer e institucionais de grande porte, e se integrando às áreas residenciais pela extensão dos 
sistemas de arborização (ibidem). 

Também foram propostas áreas verdes para atuar como barreiras limitadoras da expansão 
urbana: cinturões ao redor da cidade que atuariam na contenção do crescimento e na compactação da 
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cidade. As manchas de vegetação previstas tinham a função de limitar o crescimento da cidade para a 
região norte e também no sentido leste-oeste, de modo a fazer com que o núcleo urbano se 
desenvolvesse no sentido prioritário, rumo ao sul, onde se encontrava a rodovia Raposo Tavares, pois, 
no controle da expansão urbana, deveriam ser priorizadas as áreas influenciadas pela “facilidade de 
acesso à rede viária regional” (ibidem, p.386). 

Era clara, pois, a manutenção da preocupação por parte do CPEU do controle da expansão do 
organismo urbano, e a solução proposta previa um “aumento radical das densidades” observadas na 
cidade e, para isso, era preciso “impedir a extensão da área urbana por agregação de novos 
loteamentos” (ibidem, p.382).  

O plano de massa continha portanto uma configuração orientada pelo princípio de estruturação 
urbana e somada aos sistemas de áreas verdes ao longo dos fundos de vale (situados entre o eixo 
polarizador principal, as áreas de maiores densidades e os eixos de polarização secundária) e ao cinturão 
verde ao redor da cidade, que era também articulado por vias arteriais propostas, utilizadas de 
instrumento do controle de expansão. Contraditoriamente, a proposição de vias, segundo o plano, serviria 
tanto para orientar o processo de urbanização pretendido (como nos eixos de desenvolvimento das 
funções urbanas), como para limitar a urbanização (no caso destas vias marginais limitadoras), o que 
leva a crer que o papel de atração exercido pelas linhas de mobilidade poderia ser controlado 
perfeitamente pelo zoneamento. 

A definição da malha viária, com os eixos de polarização estruturais do Plano de Massa, orientou 
assim todo o modelo de circulação proposto: as vias principais que serviam de diretrizes para os eixos 
polarizadores seriam todas de tráfego lento, com facilidade de estacionamento, assim como os moldes do 
eixo principal, evitando que as mesmas servissem de atravessamento da área urbana e interligação entre 
os setores da cidade, propondo, para isso, vias de trânsito rápido nas áreas intermediárias entre os eixos 
polarizadores. Para garantir o acúmulo das funções terciárias ao longo dos eixos, o zoneamento não 
deveria permitir o “desvirtuamento” destas vias, não autorizando o surgimento de áreas comerciais e de 
serviços ao longo das vias adjacentes de alta velocidade, garantindo ainda um mínimo de bloqueio do 
acesso direto de lotes destas vias (CPEU/PMPP, 1969, p.401-402). 

O plano de massa definia, portanto, uma estrutura dupla de circulação: uma destinada à 
mobilidade urbana e interurbana, representada pelas avenidas de trânsito rápido e com acesso restrito 
aos lotes lindeiros, e outra, destinada a utilização das atividades terciárias e de vivência citadina, 
representada pelas avenidas ou ruas ao longo das quais se desdobram as atividades polarizadoras. Uma 
estrutura pretendia a valorização da rua, limpa dos inconvenientes provocados pelo conflito entre o 
homem e o automóvel, espaço de sociabilidade próximo ao ideal do centro da célula comunitária. A outra 
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constituía na reprodução da “rua corredor” como meio de garantir a velocidade da vida moderna que o 
planejamento tinha de resolver sem suscitar os problemas de circulação advindos da eleição do uso do 
automóvel como meio de transporte e objeto de consumo individual. Tal dicotomia só poderia ser 
resolvida através do mais eficaz instrumento urbanístico adotado pelo planejamento brasileiro naquele 
momento, o zoneamento, clamado para garantir a coerência do plano que tinha de lidar com objetivos 
arrojados, mas não poderia contar com investimentos substanciais para obras ou demais intervenções 
que lhe dessem forma imediata. 

Na esteira da adaptação da cidade à eficácia necessária à era do automóvel e da necessidade 
de prever o máximo aproveitamento da intervenção que de fato era passível de execução, respeitando as 
tradicionais restrições orçamentárias municipais para o cumprimento do plano, as diretrizes e propostas 
para o sistema viário foram ampla e detalhadamente descritas pelo plano, seguindo especificações 
técnicas e o desenvolvimento da estrutura urbana desejada. São especificadas as vias a serem 
ampliadas e cujo prolongamento fazia-se necessário à medida que a expansão urbana necessitasse, bem 
como as que deveriam ser construídas seguindo os mesmos objetivos, justificadas através de cálculos de 
acessibilidade e aproveitamento (CPEU/PMPP, 1969, p.403-412), de modo a constituir uma rede com 
clara distinção hierárquica e funcional, que desempenhasse precisamente o papel de articular as diversas 
escalas da vida urbana, da cidade e do território e desta com os seus diferentes setores e unidades 
locais. 

A concepção sistêmica que envolvia a proposta para a rede de circulação encontrava sintonia 
ainda com a proposta para as áreas verdes, principalmente aquelas localizadas nos fundos de vale. A 
articulação dos espaços abertos supunha uma “proposição de sistemas apoiados basicamente nas 
diretrizes dos fundos de vale seccionadores da área urbana” (ibidem, p.388), que necessitava então de 
estruturas de integração, ou seja, vias de trânsito rápido deveram percorrer o interior destas áreas (que 
abrigariam equipamentos de cultura, esportes e lazer) e interligá-las entre si e às regiões urbanas 
envoltórias. 

A opção por locar avenidas nos fundos de vale aponta para uma solução bastante apreciada 
pelo planejamento do período, que pretendia a articulação das partes fragmentadas do tecido urbano 
utilizando-se do próprio elemento de ruptura da malha, as várzeas, para a construção de pistas marginais 
aos córregos com o objetivo de garantir o seu aproveitamento. Em Presidente Prudente o problema da 
degradação das várzeas devido às características do solo e de sua alta declividade parece indicar uma 
preocupação ambiental que coube ser lembrada antes da utilização funcional dos fundos de vale, 
entretanto, a grande extensão das áreas verdes ao redor dos mesmos na proposta do plano do CPEU, 
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talvez por esta própria característica, não possibilitou a sua manutenção frente aos interesses imobiliários 
suscitados pela possibilidade de urbanização destas várzeas. 

 Quanto à organização das áreas residenciais,  o plano previa que as áreas de habitação de alta 
densidade se distribuiriam “naturalmente” ao longo do centro principal, sendo as de densidade média 
situadas entre as primeiras e os eixos de polarização vicinais e as de baixa densidade nos extremos norte 
e sul da área urbana. As áreas de polarização deveriam ainda acomodar usos residências, como forma 
de evitar o problema da especialização que elimina as atividades urbanas em partes do dia 
(CPEU/PMPP, 1969, p.413-417). Também estas áreas deveriam caracterizar-se por uma massa de 
edificações mais elevadas que a das áreas circundantes, de modo a garantir a clareza paisagística da 
estrutura proposta. 

Para as áreas residenciais também foram detalhadas em intensidade as especificações, pois 
também era possível, através do zoneamento, controlar tais índices. A importância do controle das 
densidades residia em uma das principais preocupações do plano, a compactação da cidade, de cujo 
controle das taxas de densidade habitacional dependia a sua escala dimensional global. Dessa forma 
foram aventadas três alternativas de alocação de taxas determinadas para as densidades de habitação, 
respeitando os índices ideais para a manutenção e sucesso da estrutura urbana, da forma e da dimensão 
da cidade, concebidos pelo CPEU para Presidente Prudente(ibidem, 418-421). 

O Plano de Massa, no que consistia deveras o Plano Diretor de Presidente Prudente elaborado 
pelo CPEU, concentrava toda a solução urbanística proposta para esta cidade. A legislação municipal 
referente ao planejamento, representada pela “Lei Geral do Plano Diretor do Município”, pelo “Código de 
Obras” e pela “Lei de Zoneamento e Loteamento”, conjugada com implantação e permanência do 
“Escritório Técnico”, continuavam a significar os termos de garantia do sucesso do plano.  Porém, em 
relação ao Plano de Bauru, representa uma mudança de foco, consistindo este plano num aparato 
normativo e disciplinar de controle das variáveis que configuram o urbano, sendo a composição da cidade 
na escala arquitetônica uma destas variantes, e o planejamento um principio estruturador que deveria 
conter a flexibilidade necessária para se adequar “economicamente” a mudanças eventuais e 
crescimento não prognosticado.  Se o método de desenho é o mesmo – o zoneamento – os objetos 
ganham visões distintas pelos planos urbanos: a arquitetura da cidade, em Bauru, tem elementos de 
projeto, em Presidente Prudente é resultado de um controle do processo.  
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2.5.3. O Plano de Desenvolvimento Integrado de Votuporanga elaborado pelo GPI com 
financiamento do Serfhau – Fiplan 

  

 O fato da inserção de Votuporanga para o financiamento de um Plano Diretor através dos 
recursos do Fiplan 109 devia-se à posição da cidade na rede urbana do estado, figurando como um sub-
pólo organizador da região de São José do Rio Preto e, portanto, núcleo sede de uma sub-região do 
estado, o que, segundo os critérios adotados pelos estudos governamentais representava posição 
estratégica para o modelo de desconcentração industrial imaginado pelo planejamento federal e estadual 
no momento, indo ao encontro das prerrogativas do Serfhau para subsidiar a contratação de uma 
empresa privada para o planejamento urbano, no caso o GPI. 

 O exame do Plano de Votuporanga permitiu apontar que o seu objetivo fundamental era atender 
os requisitos do Serfhau e dotar a municipalidade de um aparato normativo de referência para o 
planejamento. Neste sentido, o seguimento fiel da metodologia do Serfhau pelo GPI aponta para um certo 
padrão de planejamento dos planos diretores deste momento, do qual o conjunto dos objetivos dos 
documentos do PDI de Votuporanga, resumidos em seus cinco volumes, em total sintonia com os roteiros 
e exigências do Sefhau, é exemplar.   

 A elaboração de um Diagnóstico (vol.1) dos problemas urbanos (físicos, econômicos, sociais e 
institucionais) era o primeiro passo operativo, que servia para prospectar as necessidades e apontar os 
rumos do planejamento. O Plano de Ação (vol.2) deveria considerar a “racionalidade” de uma política 
administrativa municipal, “tecnicamente formulada”, para orientar programas, subprogramas e projetos de 
acordo com uma visão “prática e realista” dos recursos da administração, previstos no “Orçamento 
Plurianual” que também compunha este volume (GPI/PMV, 1970, vol.2, p.2). A Política de 
Desenvolvimento Físico (vol.3) indicava as “diretrizes e proposições” do plano para a áreas rural e para 
a área urbana, delimitando as áreas de expansão urbana a curto, médio e longo prazo, a adequação do 
sistema viário, o zoneamento e a provisão de infra-estruturas e equipamentos (redes de água, esgoto, 
drenagem e saneamento, iluminação pública e domiciliar, pavimentação e limpeza pública). A Lei do 
Plano Diretor Físico (vol.4) dispunha das normativas “ordenadoras e disciplinadoras” de modo a  garantir 
a implantação do plano e a se respeitar o zoneamento proposto. O Código de Instalações (vol.5) 

                                                 
109 O Fundo de Financiamento de Planos de Desenvolvimento Local Integrado (Fiplan) foi criado pelo mesmo decreto 
que regulamentou o Serfhau, em 1964, com o objetivo de prover recursos para o financiamento de planos e estudos de 
desenvolvimento locai integrado, entendido como um planejamento compreensivo, em nível regional e municipal, 
englobando os aspectos econômicos, sociais, físicos e institucionais. Durante o Governo do general Costa e Silva, 
quando dirigido pelo arquiteto Harry Cole, o Sefhau passou utilizar o Fiplan para financiar planos diretores (FERREIRA, 
2007, p.49). 
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continha as disposições normativas para os projetos de instalações prediais, ou seja, era o código de 
obras do município. 

 A metodologia do Serfhau, apresentada por Ferreira (2007, p.52 apud ZAHN, 1981) no estudo do 
Plano de Desenvolvimento Integrado de Franca também elaborado pelo GPI, demonstra como a 
sistemática das recomendações deste órgão federal se aplicou para o caso de Votuporanga, mantendo a 
ordem e o conteúdo de suas etapas constitutivas: primeiro o método previa a “elaboração de um conjunto 
de informações” através de coleta de documentos e da realização de levantamentos locais; em seguida a 
elaboração de diagnósticos de prognósticos da situação local referentes a “aspectos econômicos, sociais, 
físico-territoriais, administrativos, financeiros, políticos e legais, apresentados na forma de diagnósticos 
sócio-econômico, institucional, serviços públicos e estrutura urbana”, com previsão aproximada das 
alternativas possíveis para o desenvolvimento local e indicação sumária das medidas de curto prazo, 
“prognóstico dos aspectos locais preponderantes à compreensão do futuro micro-regional”, da estrutura 
urbana e suas tendências de crescimento, com as respectivas plantas; posteriormente se prosseguia 
para a proposição de diretrizes de desenvolvimento; tais etapas permitiriam a “indicação das medidas a 
serem tomadas pela administração municipal, consubstanciando um plano de ação governamental” 
(ibidem). 

 Ao identificar-se na metodologia de elaboração de planos de desenvolvimento local integrado do 
Serfhau, o conteúdo do plano de Votuporanga, insere-se num quadro mais abrangente em que o 
planejamento urbano é pensado a partir da sua importância no projeto nacional desenvolvimentista do 
regime militar, no qual cabe a crítica sobre o tratamento da questão urbana por uma visão tecnicista, na 
qual o planejamento exercia um papel modernizador aliado a uma neutralidade política requisitada. Neste 
caso específico, a ausência de referenciais teóricos na exposição do conteúdo do plano – ao contrário 
dos planos elaborados pelo CPEU, que continham uma carga teórico-acadêmica justificando as principais 
atitudes projetuais – aponta para uma visão extremamente realista do quadro urbano a enfrentar, cujos 
gestos de planejamento descendiam fundamentalmente do tratamento prático dos problemas levantados 
e analisados pelo diagnóstico. 

 Se quanto ao ideário urbanístico das propostas, o plano não fornece muitas pistas em seu 
discurso sintético e de adequação aos requisitos do Serfhau, o seu completo atendimento das condições 
de um plano de desenvolvimento local integrado indica o seu real comprometimento com a política 
urbano em voga e a sua preocupação com a realidade local inserida no quadro regional. 

 A respeito das demais críticas aos planos do período Serfhau, relacionadas ao distanciamento 
entre as propostas e diretrizes do plano e sua real aplicabilidade ou execução pelas administrações 
municipais, não podemos nos pronunciar, pois nos debruçamos exclusivamente ao conteúdo dos 
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documentos originais do plano, do qual a sua aplicação prática não fazia parte do escopo de objetivos, 
relacionado ao ideário urbanístico presente nos planos e sua relação com o projeto do território. 

 Com relação aos autores do plano, ou seja, a equipe do GPI, constam no plano, apenas os 
nomes dos arquitetos Jairo José Farias e Sérgio Zaratin, responsáveis pelas pranchas do Plano Diretor 
Físico, da empresa POLO Consultoria e Planejamento Ltda., que segundo Ferreira (2007, p.31) havia 
sido criada por Heitor Ferreira de Souza, um dos responsáveis pela criação do GPI110, em conjunto com 
os referidos arquitetos. A POLO não era ligada ao GPI, apenas Heitor era, por meio do seu escritório, um 
dos componentes associados ao Grupo. O autor aponta a vinculação de boa parte dos membros da 
equipe do GPI à oposição ao regime militar, como Diógenes de Arruda Câmara, da ECPLAN, uma das 
principais lideranças semi-clandestinas do PC do B, salientando a formação do Grupo como “uma 
estratégia de sobrevivência” para profissionais perseguidos políticos. Entretanto, o conteúdo do plano não 
demonstra nenhuma menção que pudesse ser avaliada segundo tais posições políticas. 

 Através do exame da Política de Desenvolvimento Físico, que contém as diretrizes e 
proposições podemos elencar algumas posições urbanísticas do plano de Votuporanga. As conclusões 
do diagnóstico apontavam para: o excesso de loteamentos não ocupados, resultado de um processo 
comum na cidade de especulação imobiliária; dirigismo forçado do tecido urbano para as margens da 
rodovia; transbordamento de tecido urbano para o lado posterior da rodovia (apontado como uma 
“deformação gravíssima”); ausência de hierarquia viária; carência de áreas verdes tratadas, áreas para 
recreação, bosques, parques e áreas verdes para fins paisagísticos; carência de diretrizes para a 
expansão da cidade; carência de áreas verdes para proteção das rodovias; ausência de legislação 
urbana e de um zoneamento racional dos usos do solo (GPI/PMV, 1970, vol.1, p.166-167). 

 Tais conclusões justificavam, pois, as principais proposições para o desenvolvimento físico-
territorial. A principal preocupação era com a expansão urbana, sendo necessária a proibição imediata de 
novos loteamentos, visto que as projeções de crescimento indicavam que a ocupação total das áreas 
loteadas não aconteceria em menos de oito anos e que as áreas destinadas pelo plano à expansão 
urbana só seriam ocupadas após vinte anos. Deveria ser estimulado o adensamento do tecido urbano, de 
acordo com as zonas de maiores densidades no centro, que decresceriam conforme o distanciamento do 
mesmo. As rodovias e a ferrovia seria o limite das áreas de expansão urbana, não devendo em hipótese 
alguma estender a cidade para além dos seus limites (GPI/PMV, 1970, vol.3, p.3-9). 

                                                 
110 O GPI surgiu em 1967 da união de três empresas: a ECPLAN – Economistas e Planejadores Associados Ltda. – o 
escritório de arquitetura e urbanismo de Heitor Ferreira de Souza (que já atuava na área de planejamento físico e 
territorial) e a PLANORG (uma empresa constituída por especialistas em organização de métodos administrativos) 
(FERREIRA, 2007, p.33). 
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 Quanto ao sistema viário, a cidade não necessitava de grandes reformulações, devido à boa 
largura das ruas, apenas sendo necessárias pequenas intervenções em “pontos de conflito” e a definição 
da hierarquia das vias (GPI/PMV, 1970, vol.3, p.10-11 e prancha 4). 

 O zoneamento estabeleceu zonas comerciais no “coração da cidade” com possibilidades de 
expansão ao longo de eixos principais apontados pelo diagnostico. As zonas residenciais se dividiam em 
intensivas (localizadas nas adjacências das zonas comerciais) e zonas residenciais extensivas 
(localizadas nos limites ocupados da área urbana). A proposição de “zonas especiais” destinava-se a 
áreas para estocagem (ao longo da via férrea), áreas residenciais especiais de apoio à zona industrial 
proposta segundo a estimativa de localização de bairros operários próximos às indústrias, “zona especial 
de educação técnico-industrial”, também em conseqüência da zona industrial, devido à necessidade da 
preparação de mão-de-obra especializada, e as zonas especiais recreativas, que concentrariam as áreas 
livres e públicas. A zona industrial foi concebida nos moldes de um distrito industrial, segundo um 
detalhamento minucioso devido às necessidades de abastecimento, circulação e usos do solo, pois 
mesmo não sendo apontada a necessidade de um distrito industrial para a cidade, era esperado um 
significativo desenvolvimento desta atividade na cidade. A área para a localização da zona industrial 
situava-se nos limites das duas rodovias que servem a cidade, devido à posição dos ventos dominantes, 
embora a posição considerada ideal fosse a área situada nas proximidades do encontro entre a ferrovia e 
a rodovia que liga Votuporanga a Cardoso, por isso, foi previsto um ramal ferroviário para atender à zona 
industrial (GPI/PMV, 1970, vol.3, p.12-15). 

 As áreas verdes e de recreação foram planejadas como contenções da expansão urbana, sendo 
localizadas as áreas de maior porte junto às rodovias (áreas verdes de proteção) e nos limites das áreas 
de expansão previstas (parques e bosques), além de espalhadas pela malha urbana (praças, instalações 
desportivas e play-grounds) e um escudo verde entre a zona industrial e a cidade. 

 As demais diretrizes do Plano de Desenvolvimento Físico se referiam às recomendações para a 
instalação de equipamentos e serviços de infra-estrutura (água, esgoto, águas pluviais, iluminação 
publica e domiciliar, pavimentação e limpeza pública). 

 Também é possível verificar um esforço expresso pelo conteúdo do plano na capacitação técnica 
interna da Prefeitura, visando a inserção do planejamento nas estruturas formais e processos internos de 
organização e métodos no campo administrativo. O Planejamento Institucional era uma das etapas do 
trabalho do GPI, além da reorganização administrativa da Prefeitura, propunha-se a reorganização do 
sistema fiscal, com Código Tributário, e a regulamentação dos serviços públicos urbanos através de um 
sistema cadastral fiscal imobiliário, e, por último, a elaboração do Orçamento Plurianual de Investimentos  
para o triênio 1971-1973 enquanto expressão financeira das obras a serem executadas pela 
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administração municipal. Como partes do Plano, destacavam-se ainda o volume referente à Lei do Plano 
Diretor Físico, com as normas para a obediência do zoneamento proposto, expansão urbana, sistema 
viário, áreas livres, edificações, logradouros, distribuição das atividades urbanas e controle do 
crescimento urbano, e o volume referente ao Código de Instalações, que estabelecia a adequação às 
normas modernas intrínsecas à edificação urbana.  

 A observação do Plano de Franca, também elaborado pelo GPI (1968-1969), através do trabalho 
de Ferreira (2007) permitiu verificar as semelhanças das proposições do Plano de Desenvolvimento 

Físico de modo muito claro, com a repetição de indicativas como “proibição imediata de novos 
loteamentos” e com a utilização dos mesmos mecanismos de contenção da expansão urbana. A 
necessidade da hierarquização do sistema viário, a importância do zoneamento e a própria leitura da 
cidade são comuns nos dois planos elaborados pela empresa. As ações principais passavam por 
racionalizar a cidade preservando e desenvolvendo as potencialidades do centro comercial, controlando o 
crescimento urbano desproporcional a sua ocupação, detalhando as áreas industriais catalisadoras, e 
prevendo grandes áreas verdes para fins recreativos e paisagísticos segundo a grande. Também se 
assemelha a estruturação dos capítulos do plano, com destaque para o Diagnóstico (cujo conteúdo 
também é afim, principalmente no que se referia às menções ao plano com abrangência regional e as 
preocupações com o êxodo rural características do período) e para a Lei do Plano (com amplo 
detalhamento das disposições legais para o cumprimento do plano). 

 Com base no que foi exposto, o Plano de Desenvolvimento Integrado de Votuporanga aponta, 
por um lado, para a reprodução de um saber consolidado sobre a prática de planejamento urbano no 
período Serfhau, constituindo um certo padrão metodológico e de atuação. Por outro lado, revela o 
esforço e a crença nas atitudes de planejamento. Se em alguns aspectos o ideal da racionalidade técnica 
com que deveriam ser tratadas as questões urbanas no período apontavam para a reprodução 
generalista de instrumentos de ação de eficácia consagrada, também é possível notar o caráter firme e 
realista das propostas, que reafirmam o crédito no planejamento urbano. Os esforços para a 
institucionalização do planejamento local e a preocupação com os seus mecanismos de execução pela 
administração municipal comprovam tal comprometimento, enquanto as principais diretrizes e propostas 
do plano atestam o método incisivo e prático das ações, por vezes radicais, como a proibição de 
loteamentos em uma cidade de comprovado histórico de especulação imobiliária. Enfim, o exame do 
conteúdo do plano revela um ideal de planejamento comprometido com suas reais possibilidades de 
implementação. 
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CONSIDERAÇÕES 

Novas territorialidades, novas formas de urbanização 
no Oeste paulista 
 
 O presente tópico não tem um objetivo conclusivo sobre os processos observados ao longo da 
dissertação, pretende apenas pontuar elementos afins que derivam das leituras sobre o território 
urbanizado do Oeste paulista resultantes de desdobramentos e continuidades dos momentos anteriores 
e/ou de novos fenômenos advindos com a contemporaneidade. Rever as hipóteses e os conceitos 
adotados frente um novo quadro temático que envolve o objeto de pesquisa. Quadro este que, de certa 
forma, poderia ser interpretado como um novo “momento” na história urbana da qual nos ocupamos, 
devido à revisão por que passa a questão da cidade e do território e as descontinuidades contextuais 
advindas com a instauração do “meio técnico-científico-informacional” 111. Entretanto, a necessidade de 
um exame mais apurado sobre os reflexos desta nova conjuntura na organização do território, coloca a 
cautela com que tais mudanças devem ser tratadas. Por isso nos contentamos em tecer algumas 
considerações acerca da problemática atual, suscitando questões e sugerindo temas para pesquisas 
futuras de forma a não esgotar a riqueza e a complexidade que o tema nos coloca. 

 A principal entrada conceitual proposta pelo trabalho, a articulação entre cidade e território, 
carece ser revista para o exame do atual “momento” (embora fique clara a sua coerente permanência), 
uma vez que, na contemporaneidade, o significado dos termos foram reformulados por sua base.  

 Primeiro, com relação ao conceito de cidade, cuja definição se tornou cada vez mais complexa e 
difícil de precisar epistemologicamente nos dias atuais. Os fenômenos da metropolização, da conurbação 
e da dispersão urbana tornaram insuficientes os apelos a noções como continuidade ou descontinuidade 
urbano-rural, assim como os conceitos de “não-lugar” (AUGÉ, 1994) e de “cidade genérica” (KOOLHAAS, 
1995). Também a previsão de Castells (1991) sobre a “cidade informacional” em que os fluxos 
cibernéticos superam o sentido dos espaços dos lugares, nos parece imprópria para o entendimento da 
cidade atual, ao preterir a relação sensorial e as suas conseqüentes implicações de enraizamento 
espacial. Entretanto, o fato que todas estas apreensões colocam, e com o qual concordamos, é que o 
entendimento da cidade como fenômeno estritamente espacial não é mais possível, sendo o espaço 

                                                 
111 O processo de atualização do espaço, que, no caso brasileiro havia conhecido transformações significativas graças 
à união entre ciência e técnica, a partir dos anos 1970, revigorou-se com os novos e portentosos recursos das 
tecnologias da informação e comunicação (SANTOS, 1993 e 1994). Essa transformação constrói-se no período da 
globalização e sob o comando do mercado, aliando a fluidez do território, então potencializada pelas novas 
possibilidades de superação do espaço através do tempo, à importância dada à circulação da informação e das 
finanças, da mesma maneira com que antes eram prioridade a mobilidade dos produtos e da mão-de-obra. Esta é a 
conjuntura do meio técnico-científico-informacional. 
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urbano contemporâneo resultado de complexas interações econômicas, políticas, sociais e culturais 
desenvolvidas em suas espacialidades físicas e virtuais. Dessa forma, o conceito de cidade ampliada ou 
“espaço recombinante” (MITCHELL, 1995) sugere uma aproximação mais coerente, na qual a realidade 
física da cidade existente é diluída por novos paradigmas e recombinada com os elementos da 
urbanização virtual, relacionando o espaço e ciberespaço, rejeitando a substituição física de um pelo 
outro e fazendo coexistir espaços tradicionais e cibernéticos.  

 Quanto à compreensão do termo território, se antes poderíamos falar de territórios ou 
multiterritorialidades, hoje, a destituição das fronteiras colocadas pelo capitalismo avançado colocou em 
xeque a geopolítica baseada nos Estados-nações como foco de convergência e as teorias da hierarquia 
espacial. Com relação às redes, estas passam a possuir apenas suportes parciais no território, foram 
resumidas simplesmente aos seus pontos. A racionalização econômica passa a buscar uma eqüidade 
territorial que leva em conta as chances de desenvolvimento adaptadas às especificidades locacionais, 
numa direção bem diversa daquela que as teorias do lugar central buscavam explicar. Sob estes 
aspectos, a condição atual nos faz pensar o território sob categorias de desterritorialidades. Mas estas 
acepções não colocam a exclusão do local pelo global, pelo contrário, resultaram em novas relações 
sócio-espaciais definidas pelo neologismo glocal, constituindo uma outra maneira de interpretar a relação 
cidade e território. 

 No que diz respeito às categorias analíticas, o objeto de nosso estudo, ao referir-se ao processo 
de urbanização de uma região desenhada por uma conjuntura histórica comum, colocou como eixos 
principais de análise os termos mobilidade e modernidade, ambos relacionados à organização da cidade 
e do território produtivos por meio da razão técnica – portanto, através de uma visão moderna. Se a 
lógica dos fluxos levou a construção do território moderno brasileiro, cujas origens se situam em solo 
paulista, a urbanização atuou no sentido de sua afirmação. O quadro urbano atual apresenta os resíduos 
desta modernidade que desconsiderava a arcaicidade, as resistências e as presenças não-coerentes, em 
que tanto a cidade quanto o território embarcaram. Quanto à atualidade do termo mobilidade, os novos 
conteúdos do território urbanizado e os novos comportamentos graças às enormes possibilidades de 
circulação das mercadorias, do dinheiro, dos homens e das idéias, definem que é sob a fluidez do espaço 
que se colocam as questões do território contemporâneo. 

 A fluidez do espaço apresenta-se agora relacionada aos recursos das tecnologias de informação 
e comunicação, inserida no processo de globalização e sob o comando do mercado, que, por sua vez, é 
um mercado global. A informação e as finanças passaram a ser os dados mais importantes e as suas 
redes tendem a implantarem-se preferencialmente onde as condições infra-estruturais de mobilidade, 
produção e mão-de-obra são mais adensadas, mantendo assim, certa continuidade com a organização 
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pregressa do território produtivo. Desse modo, a organização urbana, construída e re-configurada durante 
todo o século XX em função da disponibilidade dos movimentos e dos modos de circulação, neste novo 
momento, representado pela introdução das novas redes de mobilidade, não apenas possui termos de 
continuidade como a sua conformação pode ser compreendida através dos desdobramentos dos 
períodos anteriores, recombinadas com novos usos, novas densidades e novas desigualdades 
produzidos pelo meio técnico-científico-informacional no território. Poderíamos aventar como hipótese, 
que a matriz de mobilidade das TICs reflete analogamente, no comportamento e na organização do 
espaço urbano atual, à coordenação territorial operada pelas infra-estruturas e serviços de transporte, 
levando em conta que tais reflexos referem-se mais a mudanças nos usos, na cognição, nas 
sociabilidades, e nos processos econômicos que a mudanças na configuração física da cidade e do 
território, embora estas também sejam bastante presentes. 

 Os novos usos e as novas densidades correspondem ao novo estágio do comércio mundial, aos 
novos modos de organização do regime produtivo e à penetração de formas mais complexas de 
organização capitalista, em setores da vida econômica antes relativamente estagnados, em áreas quase 
isoladas, em especial nos setores rurais, levando a novas escalas de adensamento urbano, com a 
extensão dos modos de vida metropolitanos, principalmente no que se refere aos modos de circulação e 
consumo. Porém é bom lembrar que estas mudanças não se espalham por igual no território brasileiro, 
sendo mais contínuas no Sudeste e Sul e constituindo manchas e pontos no resto do país (SANTOS & 
SILVEIRA, 2001, p.53). No estado de São Paulo, é também possível demarcar estas desigualdades, e 
mapeá-las segundo o quadro urbano paulista atual, que apresenta uma maior influência da informação e 
das finanças nas regiões metropolitanas da capital, de Campinas e do Vale do Paraíba, com extensão 
para os eixos mais desenvolvidos durante o segundo período de urbanização e para as capitais regionais 
do Oeste paulista. Nas demais áreas, embora seja fato a influência sobre a continuidade do território 
paulista do meio técnico-científico-informacional, é possível notar ainda resistências e tradições regionais 
relacionadas aos períodos anteriores, que se referem principalmente a viscosidades intersticiais no 
processo de homogeneização dos padrões de vida urbanos. 

 Entretanto, as transformações nas formas de organização da vida cotidiana apontam para um 
novo estágio que tende a conformar a totalidade do território paulista como urbanizado, dentro deste 
quadro comportamental e psicológico. Esta urbanização total refere-se mais à organização social no 
território que a transformações de ordem física, embora sejam cada vez mais comuns o surgimento de 
sociedades em que a população rural praticamente desaparece ao mesmo tempo em que os setores 
sociais urbanos  se aproximam extensamente dos territórios ao seu redor de forma dispersa (REIS, 2006, 
p.20), principalmente nas adjacências das grandes aglomerações. Trata-se de uma nova territorialidade 
em que as relações sociais são basicamente urbanas.  
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 O percurso rumo a este novo estágio deriva dos desdobramentos de uma modernidade que 
acentuou a ruptura na compreensão de um equilíbrio, totalmente ideal, entre a cidade e o campo, entre a 
economia urbana e a economia agrícola, entre cultura e sociedade urbana e rural. Mais que um 
desequilíbrio, o que estas transformações revelam é o reconhecimento que a contraposição 
cidade/campo é uma imagem inexistente e impossível. É importante salientar, contudo, que tais 
transformações não partem de processos estruturais físicos como nos momentos anteriores, mas de 
alterações das relações sociais, remontando, assim, não a uma alteração da forma, mas sim a uma 
mudança de estado do fenômeno urbano. 

 Durante o percurso, o principal eixo que a razão técnica da modernidade sempre desenvolveu foi 
o da circulação, atendendo sucessivamente às exigências de acessibilidade, fluidez, velocidade, que 
foram rebatidos da lógica territorial para a ordem urbana. A cidade moderna sempre esteve, ao longo de 
sua história, a serviço da circulação – não apenas a rede viária, mas a cidade como um todo. Daí a 
multiplicidade de elevados e vias expressas, túneis, pontes e viadutos (por vezes a substituir ou superar 
os obstáculos dos sistemas pregressos de mobilidade), bolsões de estacionamentos e garagens 
subterrâneas, alargamento ou abertura de novas ruas e assim por diante. Com o domínio do automóvel 
mais se reforçaram estas premissas. A apreensão da cidade por meio do indivíduo também se moldou a 
tais imperativos, com todas as perdas e discriminações que isto implica: de cidadão (aquele que se 
relaciona com a cidade) este passa a transeunte (aquele que apenas a atravessa, mas não pratica o 
espaço), para finalmente se degradar em passageiro. Como desdobramentos para o momento atual, a 
comodidade dos meios de circulação e transporte, ao associarem-se à comodidade propiciada pelas 
comunicações reproduziram espacialmente a fragmentação das relações sociais, na qual a formação de 
comunidades cada vez menos dependentes da cidade figura exemplarmente. Para alguns teóricos, tal 
fenômeno não se trata de suburbanização – que por sinal é um processo do momento anterior – mas de 
uma nova cidade, exposta pelas representações da “post-city age” (WEBER, 2004), da “edge city” 
(GARREAU, 1991) ou da “ex-urban city” (GANDELSONAS, 1999)112. 

 Dentro destes conceitos, nada mais natural que as sínteses possíveis pelo imaginário, pelas 
representações e pelas práticas urbanas atuais não tenham como foco a cidade inteira. Dispõem 
                                                 
112 Tais representações inserem-se numa circunstância bastante distinta da realidade brasileira. A situação da Post-City 
Age refere-se a uma revolução no processo de urbanização que supera os limites da cidade e da região, separando os 
processos sociais do fenômeno urbano da ancoragem territorial (WEBER, 2004). A formação das Edge-Cities 
americanas (GARREAU, 1991) têm na ocupação de espaços para atividades de escritórios em sub-centros localizados 
no contorno da cidade, sob a forma de unidades de ocupação planejada – cerca de 2/3 dos escritórios americanos se 
localizam nas edge-cities. A ex-urban city (GANDELSONAS, 1999) se baseia também na desconstrução dos limites 
entre subúrbio e cidade e no fenômeno dos “campus para escritórios”, somados a uma multiplicidade de atividades e 
não somente a centros de escritórios, incluindo centros de compras, habitação, lazer e entretenimento. Trata-se de um 
processo posterior e evolutivo da edge-city, em que a ordem planejada característica destes sub-centros da lugar a 
uma reprodução do mesmo fenômeno no urban-sprawl, ou seja, no espalhamento urbano de baixa densidade e não 
planejado. Contudo, guardadas as restrições conjunturais, as semelhanças entre os processos aponta para 
sintomáticos casos na urbanização brasileira, principalmente nas grandes e médias cidades, dentre as quais se 
destacam as novas formas de tecido urbano nas regiões metropolitanas paulistas estudadas por Reis (2006). 
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somente da vitalidade que têm os lugares – as porções que tornam possíveis a apropriação da metrópole, 
passível de ser vivida apenas fragmentariamente. Ao assumirem o modo de vida metropolitano e 
instaurarem novas entidades urbanas semi-independentes as cidades médias se vêem no mesmo 
contexto. É claro que as apreensões da cidade como um todo ainda subsistem, mas apenas como 
relíquia na memória dos mais velhos, dos especialistas e nas operações metonímicas de marketing 
urbano, não na vivência do cidadão-transeunte. Não por acaso, as iniciativas do projeto urbano no Oeste 
paulista realizadas após o período da re-configuração aliaram-se a esta visão fragmentada de reformular 
a cidade através de intervenções setoriais, ligadas ao marketing urbano ou ao planejamento estratégico, 
através dos métodos e valores comerciais desenvolvidos pela pós-modernidade113. 

 Assim, as novas formas de urbanização já estavam delineadas pela conjuntura anterior. O urban 

sprawl estudado por Venturi (2003) pode ser entendido como precursor da atual dispersão ocupacional, 
em que a pulverização da população se estende através de infra-estruturas de mobilidade sob novas 
formas de tecido urbano graças às possibilidades do automóvel e das telecomunicações.  

 Mas a dispersão não pode ser caracterizada no Oeste paulista como nos casos americanos e 
europeus, em que a cidade difusa ganha dimensões enormes, ou nos termos como acontece nas áreas 
metropolitanas no estado de São Paulo. Alguns indícios nos parecem bastante fortes de que o fenômeno 
também se expressa nesta região, mesmo que de forma restrita e embrionária, como as comunidades 
excludentes sob a forma condominial, com serviços e atividades correspondentes, as novas zonas 
industriais separadas da área urbana e localizadas às margens das rodovias, a descentralização 
progressiva das atividades, ou ainda a posição de condomínios para lazer ou estadia temporária 
localizados situações de valorização turística descoladas das áreas urbanas. Porém, tais sintomas devem 

                                                 
113 As propostas para São José do Rio Preto e para Ribeirão Preto são exemplares desta nova concepção em que, 
segundo Vainer (2000, p.76), o debate sobre a questão urbana, anteriormente centrado no crescimento desordenado 
das cidades, nas formas de reprodução da força de trabalho, nos equipamentos de consumo coletivo, movimentos 
locais urbanos e valorização do uso do solo, passam atualmente a se deter em um discurso coeso e vastamente 
difundido, centrado na competitividade urbana. Em São José do Rio Preto as tentativas de fazer firmar a cidade no 
setor de turismo e negócios através de projetos como a instalação de um Pólo Regional de Turismo e Lazer no ano de 
2000, ou o apoio à instalação do Parque Temático Beto Carrero World na cidade em 1998, bem como slogan da cidade 
“capital dos grandes lagos” atestam esta investida na competitividade urbana. No aspecto das propostas setoriais 
destaca-se a pedestrização de uma das ruas do centro (calçadão) – proposta implantada em todos as demais capitais 
regionais do Oeste –, a revitalização do patrimônio construído nas áreas centrais e do fundo de vale junto à ferrovia, 
com o projeto do Parque Setorial (atual parque da represa, o cartão postal da cidade) e, mais recentemente o debate 
sobre a retirada dos trilhos da área urbana e sua contrapartida para a valorização imobiliária da área central da cidade 
(BISPO, 2001). 
Em Ribeirão Preto, o projeto “Ribeirão Preto 2001 Ação estratégica para o desenvolvimento”, elaborado durante o 
governo do prefeito Antonio Palocci Filho, é exemplar da aplicação do urbanismo setorial e do planejamento 
estratégico. As políticas indutoras de crescimento econômico incluíam a instalação de um pólo de alta tecnologia, um 
pólo industrial, um terminal intermodal de cargas e um consórcio entre os municípios da região. Dentre os 
equipamentos estratégicos destaca-se a proposta de um centro de convenções, além de revitalizações das áreas 
centrais degradadas por meio melhoramentos paisagísticos, que se estendiam para remodelações das principais vias 
com o intuito de agregar novo significado à imagem da cidade. A grande referência para o projeto (segundo o 
documento que o apresenta) é a cidade de Atlanta nos EUA, apontada como modelo bem sucedido de ação 
estratégica que “visava o crescimento econômico com justiça social” (PMRB, 1994), sendo exemplares as suas fases 
de desenvolvimento urbano planejadas: primeiramente a revitalização do centro (downtown), depois a expansão do 
centro (midtown) e por último a descentralização (edge-cities) (ibidem). 
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ser examinados com cuidado, pois além do conceito de dispersão urbana ainda se referir às áreas 
metropolitanas em países de industrialização tardia como o nosso, devemos considerar que as relações 
capitalistas de produção e acumulação ainda são necessariamente urbano-industriais, sendo as 
atividades terciárias e quaternárias sustentáculos em poucos e pequenos pontos pelo território 
urbanizado paulista. 

 A reestruturação do espaço industrial provocada pelo enfraquecimento das atividades 
manufatureiras tradicionais no processo acumulativo ao mesmo tempo em que germinavam as atividades 
ligadas ao terciário e à ciência e tecnologia fez com que, no Brasil, a partir dos anos 1980 se 
processassem alterações. Observando o caso do estado de São Paulo é possível atestar que se 
conjugaram dois movimentos: o primeiro indica que o espraiamento da indústria paulista não se deu no 
sentido de uma reversão da polarização, mas de uma “desconcentração concentrada” (LENCIONE, 1994, 
p.59), como uma espécie de suburbanização das atividades industriais graças às possibilidades abertas 
pelo desenvolvimento tecnológico, principalmente das telecomunicações; o segundo, que existe uma 
certa autonomia locacional das atividades ligadas a complexos científico-produtivos em relação à 
metrópole, baseada na tendência da localização em áreas onde a mão-de-obra é mais barata, os 
controles sindicais reduzidos e maiores atrativos são oferecidos quanto à qualidade de vida (TAVARES, 
1995, p.212). Assim, os centros urbanos intermediários ganharam vitalidade ao atraírem investimentos e 
novas indústrias, pois as indústrias de ponta buscam as periferias. Ao mesmo tempo, as áreas 
metropolitanas mantêm as economias de aglomeração ao concentrarem atividades do terciário superior e 
produção de tecnologia de ponta aliando universidades e empresas; as regiões industriais consolidadas 
também possuem influência na localização das novas indústrias; da mesma maneira que os complexos 
científico-produtivos que abrigam atividades da tecnologia podem se localizar fora da metrópole ou das 
áreas industriais consolidadas (ibidem, p.206). 

 A polarização de desenvolvimento dos tecnopólos (estes novos espaços industriais que abrigam 
tecnologia de ponta, muitas vezes situados fora das áreas metropolitanas) atua de maneira semelhante 
ao que antes ocorria com as indústrias de base, ou ainda, em outra época, com a indústria têxtil e com as 
ferrovias, capazes de gerar múltiplos efeitos urbanos encadeados – hoje são as atividades ligadas à alta 
tecnologia que exercem este papel. Daí também a sua relevância como novos instrumentos de ação 
planejada sobre o território, o que implica na participação direta ou indireta do Estado. No caso brasileiro 
destacam-se cinco pólos tecnológicos: Campinas, Florianópolis, São Carlos, São José dos Campos, Rio 
de Janeiro e Campina Grande (LIMA, 1995), demonstrando que em conjunto com o dinamismo e a 
estruturação do espaço geográfico, estas novas atividades se aplicam também por uma somatória de 
condições políticas, empresariais, acadêmicas e financeiras. Estes pólos são parte integrante da nova 
configuração em rede que articula os territórios produtivos desde a introdução do sistema informacional, 
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selecionando espaços luminosos e subvertendo a ordem anterior em que o processo de acumulação se 
dava pela expansão geográfica. Estes espaços luminosos, nódulos de uma rede imaterial, distanciam-se 
das tensões sociais e, portanto, são afeitos à segregação espacial. 

 Esta nova fase da organização do regime produtivo, cujos efeitos na economia e no território se 
processam através de uma mundialização da economia, da técnica e das informações, e de uma 
explosiva fragmentação dos territórios nacionais, estabelece novos parâmetros organizacionais e 
espaciais. O fenômeno urbano, que antes era compreendido através das categorias de aglomerações 
(espaços centrais, e circunscritos), agora se coloca enquanto contingência do mundo como rede (com 
espaços descontínuos e não homogêneos) em que a ordem hierárquica é subvertida por uma 
organização reticular do espaço que abandona os determinismos locacionais. A rede urbana, nos termos 
de uma economia mais internacional e global não corresponde mais àquelas concepções modernas de 
homogeneidade territorial.  Nela, os nós principais da rede – as ditas cidades mundiais –, em vez de se 
difundirem e dissolverem à escala da “aldeia global”, aumentam seu poder de controle e comando, pois a 
dispersão das atividades territoriais, das quais a globalização é uma das formas, contribui para o 
crescimento das funções e operações centrais na lógica das atividades terciárias e quaternárias 
(SASSEN, 1998). Mas, de maneira aparentemente contraditória, estes termos também explicam a 
autonomia e a força da instância local, em que os pólos regionais perdem sua preeminência absoluta em 
favor de um cenário de complementaridade e competição, pois o mais importante passou a ser a 
localização das atividades (e não as distâncias), que se produzem de maneira individual e fragmentaria 
em um território cada vez mais auto-organizado e interdependente.  Assim, a rede atual restabelece um 
novo padrão de organização que alia, por um lado, a centralidade das atividades ao princípio da auto-
organização do desenvolvimento local e, por outro, define a paisagem econômica como a principal forma 
de regulação, dentro do modelo da acumulação flexível (LIPIETZ, 1994). 

 Não há dúvidas, portanto, que a contemporaneidade estabeleceu novas sintaxes às relações 
que nos dedicamos a examinar através do nosso objeto. Cidade e território, processos de urbanização e 
projeto para a cidade e para o território e suas conexões com a organização do regime produtivo 
colocam-se agora sobre novos amalgamas conceituais. A análise do nosso objeto, fundamentada na 
qualificação da cidade e do território como moderna, nos permitiu explicar os processos por meio de uma 
coincidência entre sistema urbano e sistema produtivo (economia, mobilidade, centralidade e projeto). 
Porém, a cidade e o território contemporâneos desmancham por completo esta estreita justaposição, e a 
sua espacialidade não se baseia mais prioritariamente nas relações de distância e proximidade que 
definiam a rede hierárquica de cidades na era industrial. É bem verdade que os traços que ordenaram a 
cidade e o território modernos mantêm ainda traços de continuidade, tanto que, ao aventarmos como 
hipótese que a superposição do meio técnico-científico-informacional configura um novo “momento” 
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urbano no Oeste paulista, consideramos que, do ponto de vista da composição física, assim como já 
denunciamos ao suscitar as novas formas de tecido urbano, o modelo atual se nos apresenta como 
resultante dos desdobramentos dos modelos anteriores, ainda que repleto de novos usos e significados. 
Mas o modo de observar e construir a cidade e o território neste novo momento condiciona uma ruptura 
crucial com os modelos teóricos anteriores que orientaram os campos disciplinares modernos, ruptura 
esta referente à idéia do saber que subverte a idéia de ciência: saber que aproxima peças históricas e 
está sujeito a mudanças contínuas, acréscimos e alterações, em contraposição à idéia de ciência 
carregada de unidade e segurança. Um pensamento em que a imagem de continuidade que norteou as 
formulações sobre o território moderno dá lugar à figura do fragmento e da dispersão que caracterizam o 
urbano contemporâneo (fragmento enquanto dissolução das buscas por regularidade, hierarquia, ordem, 
homogeneidade e circulação infinita e aceitação da heterogeneidade e descontinuidade do espaço atual), 
por mais que as suas formas persistam desde o início da crise da modernidade (SECCHI, 2006).  

 Da justa medida de tais permanências formais e rupturas conceituais deste novo “momento” há 
que se ocupar um estudo mais aprofundado... 
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