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Resumo 
 
O presente trabalho propõe analisar os percursos do planejamento urbanístico na 

cidade de São Paulo, entendendo a concepção do direito à circulação que o conjunto 
dessas ações emana e qual o legado deixado. Espera-se que através do resgate de 
diferentes planos viários elaborados em diferentes gestões na história da administração 
pública, observando-se o conjunto de ações e obras neles contidos e acompanhados dos 
instrumentos legais que proporcionam tais intervenções, percebamos como a cidade 
lançou mão da organização do espaço de acordo com os princípios estabelecidos, 
conforme as regras vencedoras eram legisladas e conforme o pensamento urbanístico se 
desenrolava. Com isso, será possível demonstrar o que mudou no trato com o 
planejamento da cidade e o que se mantém consolidado, principalmente no arranjo da 
malha viária e na gestão da circulação na região metropolitana paulistana. Nesse 
sentido, é preciso descobrir se os planejamentos feitos até hoje buscaram resolver o 
problema do tráfego urbano, modificando os paradigmas da circulação baseada em 
meios individuais, ou se cumpriram o papel de transformar a cidade em sustentáculo 
para o automobilista, constituindo, toda ela, num sistema automobilístico. As ações 
encontradas nessa realidade e analisadas aqui se passam no espaço, mas consideramos 
isso pouco (mas não insuficiente) para que o estudo seja geográfico. Mais do que isso, o 
saber geográfico permite que as informações obtidas da paisagem sejam tratadas de 
forma muito particular, de forma horizontal, permitindo a junção de diversas peças 
diferentes na compreensão dos fenômenos que se dão no crivo do espaço. E mais: a 
circulação e seu planejamento são temas geográficos por natureza. De qualquer forma, 
dada a novidade do tema para nossa ciência, para entender a questão do planejamento 
do ponto de vista da Geografia precisaremos tomar emprestados alguns saberes do 
Urbanismo. Desta forma, compreende-se que as vias têm papel fundamental na 
estruturação e conformação do tecido urbano. Assim, a valorização desigual dos pontos 
no interior de uma cidade tem a ver com a forma como se dá à circulação nesse espaço, 
em função da acessibilidade proporcionada – ou não – por essas vias. Nossa 

                                            
1 Artigo baseado em duas monografias apresentadas ao Curso de Graduação em Geografia da Faculdade 
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preocupação provém, principalmente, da importância do circular para a realização de 
todas as outras funções urbanas, conforme a Carta de Atenas de Le Corbusier e o 
Direito à Cidade de Henry Lèfebvre, vista a notabilidade da área para o crescimento e o 
desenvolvimento nacional, além de sua relevância no mercado global. Além disso, 
perece estar em pauta hoje justamente essa questão: a “importância” de se solucionar, 
com rapidez e eficiência, a trava urbana. Observamos que as medidas implementadas 
para a melhoria da qualidade da circulação, tanto na área intra-urbana da cidade como 
na região metropolitana de São Paulo, são isoladas, não constam em planos plurianuais, 
não fazem parte de acordos que extrapolem o mandato gestor, sem se estabelecer metas 
e prioridades para atingirem os requeridos efeitos sobre a função de circular. Como se 
vê, as medidas são paliativas, o poder público age como “bombeiro” apagando 
incêndios e não aborda os problemas de forma sistêmica, integrada, prevendo soluções 
no curto, no médio e no longo prazo. São Paulo é a cidade dos fluxos, quer sejam de 
pessoas, de mercadorias ou de informações; dessa maneira, resolver sua trava urbana é 
de suma importância para o desenvolvimento econômico, cultural e social do país. 

 
Palavras Chave: Circulação, Planejamento, Urbanismo. 
 
Introdução 
As ruas das cidades brasileiras são o espetáculo do desrespeito aos direitos 

públicos de um Estado democrático; cada vez mais comuns, passamos a nos acostumar 
e a tolerá-los. A Geografia, contudo, pode revelar as relações e os conflitos escondidos e 
camuflados por trás desses eventos. 

Os projetos de (re)urbanização das cidades brasileiras seguiram, principalmente 
depois da ascensão de uma classe média motorizada ao poder nas décadas de 1950-
1960, um modelo de planejamento urbano baseado na perspectiva da racionalidade 
planejadora, da visão funcional da cidade máquina e do imperativo do desenho viário 
(Vasconcellos, 2000). Queremos verificar o caso de São Paulo.  

Há, hoje, a necessidade de se repensar o traçado urbano e, por trás dele, o 
modelo de planejamento das cidades. Principalmente quando, mesmo o município tendo 
adotado medidas como o rodízio de veículos e a proibição da circulação de tráfego 
pesado em certas zonas, a poluição do ambiente urbano alcança níveis estratosféricos; 
ou ainda como quando a cidade tem sua paisagem física erodida, seja no aspecto do 
leito carroçável, seja pela supressão do passeio público, ou seja, ainda, pela destruição 
de ambientes para melhor acomodar as vias. Outro fator que remete a essa necessidade 
de reflexão é a adoção do automóvel como meio padrão e prioritário de transporte na 
cidade, além de norteador eleito para requalificação e reconstrução do ambiente urbano, 
que se mostra não só incapaz de resolver a trava urbana como se revela seu causador 
direto. 

Nossa busca é a de conferir os percursos do planejamento urbanístico na cidade 
de São Paulo, entendendo a concepção do direito à circulação que o conjunto dessas 
ações emana e qual o legado deixado. Espera-se que através do resgate de diferentes 
planos viários elaborados em diferentes gestões na história da administração pública, 
observando-se o conjunto de ações e obras neles contidos e acompanhados dos 
instrumentos legais que proporcionam tais intervenções, percebamos como a cidade 
lançou mão da organização do espaço de acordo com os princípios estabelecidos, 
conforme as regras vencedoras eram legisladas e conforme o pensamento urbanístico se 
desenrolava. Com isso, será possível demonstrar o que mudou no trato com o 
planejamento da cidade e o que se mantém consolidado, principalmente no arranjo da 
malha viária e na gestão da circulação na região metropolitana paulistana. 



Nesse sentido, é preciso descobrir se os planejamentos feitos até hoje buscaram 
resolver o problema do tráfego urbano, modificando os paradigmas da circulação 
baseada em meios individuais, ou se cumpriram o papel de transformar a cidade em 
sustentáculo para o automobilista, constituindo, toda ela, num sistema automobilístico.  

As ações encontradas nessa realidade e analisadas aqui se passam no espaço, 
mas consideramos isso pouco (mas não insuficiente) para que o estudo seja geográfico. 
Mais do que isso, o saber geográfico permite que as informações obtidas da paisagem 
sejam tratadas de forma muito particular, de forma horizontal, permitindo a junção de 
diversas peças diferentes na compreensão dos fenômenos que se dão no crivo do espaço. 
E mais: a circulação e seu planejamento são temas geográficos por natureza. De 
qualquer forma, dada a novidade do tema para nossa ciência, para entender a questão do 
planejamento do ponto de vista da Geografia precisaremos tomar emprestados alguns 
saberes do Urbanismo.  

 
Urbanismo, Planejamento e Geografia 
No pensamento urbanístico são distintos dois momentos: o do pré-urbanismo, 

mambembe e quase socrático, e o do Urbanismo propriamente dito, efetivamente o 
projeto de uma obra a ser realizada num espaço com uma intenção e para um fim. O 
pré-urbanismo alicerçou as idéias do Urbanismo, que então, já com a presença de 
profissionais – em destaque arquitetos –, foi elaborado e aperfeiçoado. 

Cabem três exemplos do Urbanismo, de acordo com Choay (1979): o do 
urbanismo progressista, que tem na criação de espaços abertos e verdes nas cidades o 
contraste com a velocidade e a funcionalidade dos setores o sinônimo de um arranjo de 
valor estético harmônico e belo; o urbanismo modernista, dos projetos e dos planos que 
demonstram a preocupação com a eficácia da cidade-instrumento, do qual o maior 
expoente é Le Corbusier com seu Urbanismo2; e o culturalismo, que faz da conservação 
e da reutilização de princípios artístico-humanistas as propostas de planejamento e de 
construção futura. Deste último, destacamos dois autores: Camillo Sitte3, que realça a 
genialidade artística dos antigos planejadores ao construírem uma área nova, 
considerando princípios como a perspectiva, a luminosidade e a escala das obras que 
seriam lançadas sobre o terreno, e Jane Jacobs4, que, ao considerar a identidade das 
pessoas com as ruas e com os elementos dos bairros, faz ressurgir a idéia de que existem 
aspectos imateriais na vida cotidiana fortemente influenciados, para não dizer 
determinados, pela disposição dos elementos fundadores da nova morfologia do lugar. 
Curiosa é a distância espaço-temporal desses dois autores (Sitte na Europa do século 
XIX e Jacobs na cidade de Nova Iorque em meados da década de 1960), superada pela 
proximidade da temática e da perspectiva. 

Observada esta breve história urbanística, uma pequena distinção entre 
Geografia e Planejamento: consideramos que há uma sobreposição nas áreas do 
conhecimento, principalmente porque o que está sob foco é o território. Mas, acima de 
tudo, o planejamento é interdisciplinar, tanto nos objetos de análise quanto nas equipes 
de atuação. Serve, acima de tudo, para a definição das políticas ativas que apontem, e 
isso corresponde ao papel estatal, para a acomodação das demandas coletivas (Castilho, 
2001). 

Estes modelos e vertentes não servem para serem encabeçados como melhor ou 
pior do que os “modelos” adotados. Servem mais para termos as bases sobre as quais 
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4 JACOBS, Jane. Morte e vida de grandes cidades. São Paulo, Martins Fontes, 2001. 



devemos refletir os problemas e particularidades de cada situação, nesse caso do nosso 
contexto. Mas o que nos parece sem dúvida mais acertado é questionar a que(m) se 
destina uma reforma urbana qualquer, se a circulação é a principal função da cidade. 

 
Sítio e situação de São Paulo 
O sítio inaugural da cidade está localizado numa acrópole, cercado de corpos 

d’água que se constituíram em verdadeiro desafio de transposição nos seus dois 
primeiros séculos de existência, conforme mostra a figura 1. A escolha do local mais 
alto, estrategicamente benéfico à defesa do lugar (Ab’saber, 2004), tornou-se empecilho 
de expansão para a cidade de meados do século XIX, que só o domínio do uso do aço e 
a construção de estruturas sobre as áreas pantanosas, além dos aterramentos, permitiram 
transpor. 

A acrópole paulistana foi organizada, então, de acordo com a localização dos 
monumentos religiosos: o Mosteiro de São Bento de 1598-1600, o Convento de São 
Francisco de 1647 e o Convento do Carmo de 1592-1596, que proporcionaram a 
formação do primeiro perímetro urbano do qual partiram as demais vias de circulação, 
conhecido até hoje como triângulo, onde está o centro de São Paulo. Esta região, 
formada por três ruas de grande destaque até hoje (Rua Quinze de Novembro, São 
Bento e Direita) foi traçada tortuosamente, pois seus arruamentos seguiam o padrão 
lusitano no qual as ruas eram construídas ou surgiam seguindo os cursos dos rios, o que 
deu ao atual centro da cidade de São Paulo um aspecto único. Das ruas antigas do 
Centro, a São Bento foi à única que surgiu retilínea, ligando o Mosteiro de São Bento ao 
de São Francisco, no atual Largo de São Francisco. 

 

 
Figura 1 – Planta e perfil do sítio inicial da cidade de São Paulo, numa colina 

cercada por corpos d’água, tida também por acrópole. Campos, C. M. et alli (org.). São 
Paulo – metrópole em trânsito. São Paulo, Ed. Senac, 2004, p. 15. (reprodução) 



 
Foi daí que se irradiou a cidade e, seguindo os antigos caminhos, fixaram-se as 

principais artérias dessa metrópole. Em direção ao norte, no sentido do Bairro da Luz, 
fixaram-se as Ruas Brigadeiro Tobias e Florêncio de Abreu. Já para o sentido sul foi 
necessário vencer a topografia do relevo, como o maciço central que impedia a 
passagem e a expansão da cidade nesse sentido. Para isso, foram abertos os caminhos 
como a atual Avenida da Liberdade, localizada no divisor de águas do Vale do 
Anhangabaú e do Rio Tamanduateí e que segue como Rua Vergueiro; a Avenida 
Brigadeiro Luís Antônio, em sucessão à Rua Santo Amaro, que tem origem no Vale do 
Anhangabaú; e a atual Rua da Consolação, com a mesma origem da anterior e que se 
localiza no alto espigão entre o Anhangabaú e o Pacaembu. Apesar da barreira natural, 
como o maciço, pode-se perceber que a cidade segue, nessas obras ainda, a topografia e 
as determinações do sítio urbano (Prado, 1998). 

O fato de a cidade ser inaugurada como vila, ou seja, não pertencer ao rol de 
cidades reais planejadas e com perspectivas de crescimento, relegou São Paulo à 
condição do improviso, do traçado incerto, das vias estreitas que seguiam o loteamento 
imediato. Na verdade, o chamado padrão lusitano que foi implantado no Brasil se 
adapta às formas do relevo como se fosse uma luva. Os arruamentos se dão no sentido 
dos cursos dos rios e recortando o relevo: o que de certa forma parece um desleixo ou 
acaso por parte de quem construiu a cidade deve ser entendido como, na verdade, 
intencional. O triângulo sobre a acrópole, que hoje forma o centro da cidade, revela a 
necessidade de aproveitamento do espaço e é reflexo dessas condições, resultado de um 
contexto que se transformou mas que, uma vez construído, nunca sofreu reestruturação. 
Pelo contrário, as tentativas de interligar as regiões que se desenvolviam 
independentemente, como Santana ou Pinheiros, nunca privilegiaram a integração 
propriamente dita, apenas a conexão sem a reconfiguração dos lugares, pelo menos até 
1872, data tida como a segunda fundação da cidade (Toledo, 1983). 

 
Primeiras obras, primeiras expansões 
A cidade começa a se transformar, sobretudo, na chamada segunda fundação de 

São Paulo, no governo de João Teodoro Xavier de Matos (1872-1875), redesenhando-se 
e organizando-se “um anel de circulação externa ao Triângulo, que potencializava as 
futuras ocupações e estabeleciam elos com o exterior." (Segawa, 2004, p. 345). 

Para isso, foi necessário enfrentar os obstáculos naturais da acrópole paulistana, 
através dos Códigos de Postura no final do século XIX e dos primitivos planos 
urbanísticos. 

 
“A gestão da cidade se desenrolava predominantemente 

sem a tutela governamental: expansão urbana, saneamento de 
várzeas, prestação de serviço como água, energia e transportes, 
loteamentos, e até a construção de viadutos, inúmeras iniciativas 
se materializavam (ou quase) graças a proposições de origem 
privada sem uma articulação clara entre as ações.” (Segawa, 
2004, p. 371). 

 
É possível perceber que o Poder Público sempre foi omisso e sempre teve de 

tomar medidas paliativas em relação aos assuntos de interesse público na ordenação do 
espaço urbano. Não é difícil de se entender essa omissão, pois os interesses públicos e 
privados sempre conflitaram na cidade de São Paulo. 



Apesar de ter sido João Teodoro que deu início à transformação da cidade, foi na 
administração do prefeito Antônio da Silva Prado (1899-1911) que se conheceu o 
processo de grande renovação da paisagem urbana paulistana, “substituindo a imagem 
da cidade colonial e imperial pela nascente metrópole do café” (Segawa, 2004, p. 372). 
Foram realizadas obras de realinhamento das ruas dentro do Triângulo, construção de 
viadutos, melhoramento e ajardinamento de vários logradouros e áreas públicas. 

Essa reorganização e os melhoramentos empreendidos por Antônio Prado 
atingiram significativamente a circulação urbana, dando uma nova atmosfera urbanística 
para a paulicéia. Foi em sua gestão que surgiram os bondes elétricos implementados 
pela São Paulo Tramway Light and Power Co., em 1901. 

Além dessas, outras transformações ocorreram, como a implementação de Santa 
Efigênia, o primeiro bairro de São Paulo que obedecia o rigor do esquadro ou o modelo 
de tabuleiro de xadrez. Isso assinalou "a nova forma de ocupação do território: o 
loteamento" (Segawa, 2004, p. 359). 

Todos os projetos de melhoramentos implementados anteriormente serviram de 
base para a grande transformação viária a ser implementada por Francisco Prestes Maia, 
governou a cidade de São Paulo em dois mandatos, o primeiro entre 1938-1945 e o 
segundo entre 1961-1965. Seu projeto viário tinha como finalidade descongestionar e 
expandir o centro da cidade.  Para concretizar boa parte desse projeto, levou-se os sete 
anos do seu primeiro mandato para construção e reforma da malha viária da cidade de 
São Paulo. Essas obras se transformaram em viadutos, túneis, pontes para “vencer o 
sítio” como a Avenida Nove de Julho, os viadutos Jacareí e Dona Paulina e a Ponte das 
Bandeiras no Rio Tietê, além de aberturas de avenidas e transformação de ruas em 
avenidas.  

No seu plano de grandes avenidas, inspirado no modelo proposto por Alexandre 
de Albuquerque que previa a remodelação do sistema viário, criou uma organização 
rádio-concêntrica (radiais e perimetrais), de tal forma que ”a concepção básica das 
intervenções viárias e urbanísticas em São Paulo é tributária direta ou indiretamente de 
Prestes Maia” (Segawa, 2004, p. 381). 

O perímetro de irradiação foi iniciado com o alargamento de vias do centro que 
as transformou em avenidas, sendo as ruas Ipiranga, São Luis, Rangel Pestana, Senador 
Queiroz, Maria Paula, Mercúrio e Anita Garibaldi. "Esse perímetro provém do fato de 
servir como linha de partida das artérias que conduzem aos bairros" que são as radiais 
(Porto, 1992. p. 141). 

As duas figuras abaixo demonstram como se idealizou e se implantou o projeto 
do perímetro de irradiação. Dessa maneira, na figura 2 temos o projeto básico, sobre o 
qual Prestes Maia fez as devidas adaptações e sua implantação e na figura 3 é 
apresentado o perímetro de irradiação como foi implantado e como se encontra até hoje, 
com as ruas e avenidas mencionadas acima.  

 



 
Figura 2 – Projeto do Plano de avenidas do Prefeito Prestes Maia. Note a 

organização radial e perimetral do traçado. Campos, C. M. et alli (org.). São Paulo – 
metrópole em trânsito. São Paulo, Ed. Senac, 2004, p. XX. (reprodução) 

 
Foi também na primeira gestão de Prestes Maia que se implantou a base do 

sistema Y, ou seja, o conjunto de três avenidas de fundo de vale: a Nove de Julho, a 
Itororó, atualmente 23 de Maio (aprovada em 1937) e a Anhangabaú Inferior, hoje 
Prestes Maia (inaugurada em 1941), sendo as duas primeiras com direção à zona sul e a 
terceira, o tronco do Y, rumo ao bairro da Luz, para unir a zona norte à sul. Sobre isto, 
observa Segawa que:  

 
 

“A implantação do Plano de avenidas atribuiu a São 
Paulo a feição de Cidade do automóvel, não obstante Prestes 
Maia fosse um defensor do transporte coletivo. Na década de 
1940, iniciou-se a passagem dos coletivos do trilho para os 
pneus, com a criação da Companhia Municipal de Transportes 
Coletivos (CMTC) em 1947”. (Segawa, 2004, p. 384). 

 
 



 
Figura 3 – Planta da cidade de São Paulo. Perímetro de Irradiação e Triângulo 

Central.  Organização do triângulo na planta da cidade, aspecto que permanece até hoje. 
Fonte: Ab’ Saber, 2004, p. 96. (reprodução).  

 
Metrô em São Paulo 
Desde a década de 1960, a circulação nas vias da cidade de São Paulo começou 

a ficar cada vez mais intensa, principalmente pelo volume de veículos que crescia 
constantemente, tornando as ruas e avenidas pequenas para suportar esse tráfego. 
Constata-se a necessidade de um planejamento de transportes que satisfaça as 
necessidades de eficiência, rapidez e tecnologia como um suporte à melhor qualidade de 
vida na cidade (Limena, 1996). 

O metrô da cidade de São Paulo surgiu com a finalidade de auxiliar um outro 
transporte coletivo, o ônibus, mas devido aos interesses governamentais, a expansão do 
metrô foi negligenciada, ou seja, as verbas foram repassadas a outros sistemas de 
transporte público, ou mesmo destinadas à construção e alargamentos de vias destinadas 
ao transporte automobilístico individual. Contando hoje com apenas 60,2 km de 
extensão, cobre uma pequena parte da metrópole paulistana, e se tornou um sistema 
paliativo à ausência de um transporte coletivo planejado e eficiente. Contudo, há 
projetos para que o metrô se estenda até municípios vizinhos como Guarulhos e a região 
da Baixada Santista. Atualmente, o modal metroviário está na maior expansão de sua 
história, podendo contar até o ano de 2012 com aproximadamente 31 novos quilômetros 
de trilhos. Tal incremento vem ocorrendo a partir da expansão de duas linhas e da 
implantação de mais uma. Mesmo assim, a sua extensão é reduzida, pois ao todo cobrirá 
apenas 91,3 km da imensa área da metrópole paulistana. Quando comparado com outros 
sistemas de outras metrópoles, principalmente de cidades em desenvolvimento como a 
Cidade do México, sua malha se torna extremamente pequena, já que não é difícil 
encontrar malhas com mais de 200 km de extensão atendendo em proporção à grande 
demanda de usuários. 

Entretanto, não é suficiente para cobrir a deficiência do transporte coletivo e 
ocasiona problemas de tráfego, congestionamento, imobilidade, desconforto, 
insegurança, entre outros. Ou seja, “a expansão é ainda insuficiente para as necessidades 
da maior metrópole do País. E o ritmo do crescimento é lento” (Asquini, 2006, p. 24). 
Isso se deve tanto aos interesses políticos alinhados aos interesses privados como 



também a outro fator, “que podemos chamar de concorrência entre necessidades” (ibid. 
p.27), pois os governantes têm que trabalhar por meio de prioridades, escolhendo dentre 
educação, saúde e transporte público coletivo os setores que têm maior necessidade de 
investimentos. 

Outro fator importante é no que se refere às tarifas pagas pelos usuários. Não 
existe praticamente nenhum tipo de subvenção do Estado para tornar o transporte 
público coletivo mais acessível. Assim, é compreensível que na Cidade do México a 
tarifa seja de R$ 0,215, enquanto que em São Paulo é de R$ 2,30 (10 vezes mais caro) 
com possibilidade de reajuste até o final do ano corrente. Em outros exemplos, Rabaça e 
Sastre (2004), demonstram que “em Roma, o usuário paga 10% das tarifas e o resto é da 
sociedade, através do governo. Em Paris a tarifa é bancada por três partes: o usuário, a 
sociedade com impostos específicos e o governo com orçamento público” (Rabaça & 
Sastre, 2004, p. 37).  

A diferença pode estar no grau de desenvolvimento econômico destas 
sociedades, mas consideramos mais do que isto. Um contrato social no qual o interesse 
público é prioridade está estabelecimento nesses locais – e não os interesses particulares 
de alguns setores empresariais, que tratam questões estratégicas, de democratização e 
inclusão social como meras mercadorias. O transporte público, a saúde, a educação são, 
por aqui, explorados à revelia dos interesses da população, servindo para tornar ainda 
mais injusta nossa breve história. 

 
O sistema automobilístico paulistano 
Vasconcellos (2000) aponta como que, na cidade de São Paulo, o transporte 

coletivo público foi prejudicado em detrimento do transporte privado pelas políticas de 
planejamento municipais, principalmente depois da segunda guerra mundial, quando a 
cidade toma feições de metrópole. Para ele, a modernização trouxe profundas mudanças 
nos padrões de deslocamento, a partir do momento em que se formou uma classe média 
urbana que, paralelamente ao plano de desenvolvimento da indústria automobilística na 
era do presidente Kubitschek, consolidou a utilização do carro privado para a 
locomoção.  

Aliado a esta visão, o então recente órgão municipal de administração do trânsito 
manteve precária a situação dos transportes coletivos; na verdade, o município investiu 
mesmo foi nas grandes obras para a interligação efetiva da malha urbana, então 
desconexa, e na modernização dos sistemas de controle de tráfego (semáforos 
computadorizados, estacionamentos rotativos e consolidação da Companhia de 
Engenharia de Tráfego - CET) (Vasconcellos, 2000).  

Vimos o desenvolvimento de alguns tipos de políticas para a construção da rede 
de mobilidade da cidade de São Paulo. Podemos facilmente perceber como a construção 
desta cidade privilegia a circulação, mas não a de todos: na verdade, tal qual Brasília ou 
Las Vegas, a cidade de São Paulo é construída para a circulação motorizada de seus 
cidadãos.  

Um problema disso é a fundação do chamado sistema automobilístico (Dupuy, 
1995) em que se constitui a malha viária da cidade a partir do momento em que se tem o 
plano em função do automóvel, e não da circulação. Este sistema se consolida a partir 
da predominância de uma lógica automobilística que se mostra muito no concreto, ou 
seja, na manutenção/reforma/traçado da malha viária, proporcionando uma disputa 
desigual pelo espaço viário. 

                                            
5 Lupinacci, H. México: Metrô facilita a vida na caótica metrópole. In: Folha on line 
[http://www.uol.com.br/folha/turismo/noticias/ult338u5480.shtml]. Acesso em 12/11/2006. 



Outro aspecto é da “economia urbana” do município: nesta, o 
condutor/proprietário do veículo leva muita vantagem econômica sobre os outros 
habitantes do município, como nos gastos que o poder público tem com sinalização, 
recapeamento, desvios, polícia de trânsito e outras “benfeitorias” que servem 
exclusivamente ao automobilista (ou que servem ao pedestre em função do 
automobilista, como a faixa para travessia), bem como da dedicação de parte de seu 
corpo administrativo executivo para as secretarias de trânsito (Dupuy, 1995). 

O carro proporciona uma vista asséptica da paisagem, onde a atenção aos 
detalhes, aos cheiros e à perspectiva é substituída pela velocidade numa expressão de 
impessoalidade. A importância de se pensar a escala de um tipo de construção se dá na 
necessidade da correspondência de escalas entre o habitante e a cidade através de seus 
prédios, ruas e arborização. De acordo com Choay: 

 
“A rua não é, portanto, somente abolida em nome da 

higiene (...). A ordem circulatória, aliás, corre muitas vezes o 
risco de terminar em submissão incondicional ao poder do 
automóvel, do qual se pode dizer, não sem alguma justiça, que 
sozinho terminaria por determinar a posição de um grande 
número de projetos.” (Choay, 1979, p. 22). 

 
São os possíveis futuros de uma cidade racionalizada pelo carro privado: a morte 

do lugar como espaço de significado, a formação do não-lugar e do espaço de passagem, 
a economia perversamente alicerçada num sistema social e ambientalmente degradante 
e o deslocamento do foco da escala da cidade para contemplar elementos maiores, que 
não o munícipe. A abertura indiscriminada de vias de acesso (que se tornam, 
inevitavelmente, vias de congestionamento) associada à falta de perspectiva dos 
projetos urbanísticos só contribui para isto.  

É no sentido inverso, aliás, que o Planejamento Urbano deve trabalhar, no nosso 
entender, e que trabalhou efetivamente, com relação à Lei da cidade limpa (Lei 
14223/06).  

A disposição dos usos e da ocupação do espaço também deve obedecer 
criteriosamente à capacidade da absorção pelas vias do tráfego a ser gerado; em outras 
palavras, o zoneamento da cidade não pode, em hipótese alguma, subestimar a 
importância estabelecida da função de determinada via, e nem sua capacidade física, já 
que este é o padrão de circulação adotado, como aponta o plano diretor estratégico do 
município. 

Contudo, um passo a trás: a nova ponte estaiada, na zona sul, se destina 
exclusivamente ao transporte motorizado, o coletivo exclusive. Ou seja, mais uma obra 
que, claramente, estabelece a cidade para alguns. Uma vez mais, a máxima se 
comprova: o sentido da palavra “(...) autocracia como uma sociedade dominada, não por 
um autocrata, mas por um automóvel”. (Tetlow & Goss, 1965, p. 31)6. 

Com isto, não propomos o lugar perfeito e a “revolução do transeunte”, mas nos 
atentamos para o fato de que, já que são estas as ordens do dia, consideremo-las da 
melhor maneira possível. Nesta perspectiva, a classificação dos espaços viários urbanos 
está intimamente ligada a quaisquer tipos de permissão de usos que uma administração 
municipal possa oferecer, e a qualquer ação ordenada no futuro. 

                                            
6 Traduzido do original: “(...) ‘autucracy’ as a society dominated, not by an autocrat, but by the 
automobile”. 



A cidade é uma construção social conflituosa, não se dá entre iguais e nem é 
apropriada igualmente por todos. Portanto, o entendimento dessa construção passa 
necessariamente pelo entendimento das desigualdades sociais que são refletidas na 
organização do espaço urbano. 
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