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RESEÑA BIBLIOGRÁFICA
Sarah Feldman

Planejamento e zoneamento.
São Paulo: 1947 – 1972*

Esta obra, escrita pela professora e urbanista Feldman,
analisa a institucionalização do planejamento, a
formação das idéias e as práticas urbanísticas
relacionadas à legislação de zoneamento na cidade
de São Paulo. Seu foco inicial está na intensa
atividade imobiliária urbana ocorrida nas primeiras
décadas do século XX, associada a um urbanismo
que privilegiou obras viárias e o aparecimento de
reivindicações de parte do corpo técnico da
administração municipal por instrumentos urbanísticos
que contemplassem a ocupação do solo. Em
seqüência a narrativa desdobra-se nos processos de
constituição da legislação de zoneamento e da sua
transformação em principal instrumento de
planejamento da cidade.

A narrativa é inovadora ao mostrar a construção do
zoneamento por meio das instituições envolvidas na
formulação e aplicação deste instrumento, da
revelação das idéias dominantes e das influências das
teorias estrangeiras contidas nele. A investigação
inicia-se, em 1947, com a constituição de um órgão
central de planejamento municipal em São Paulo, e
termina em 1972 quando esse processo se esgota
com a criação Coordenadoria Geral de Planejamento.

A profícua produção da história do urbanismo
existente no Brasil apresentava-se até a publicização
dessa obra insuficientemente explorada seja quanto
à temática das instituições de planejamento e dos
instrumentos de ordenação de cidades; seja por
relacionar a prática do urbanismo ao urbanístico
europeu, especialmente ao francês. A narrativa de
Feldman preenche esta lacuna, apresentando um
caráter pioneiro, não só por tratar de temáticas pouco
exploradas, mas por estabelecer a correspondência
das idéias e práticas urbanísticas efetivadas em São
Paulo com o pensamento urbanístico americano. A
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meticulosa pesquisa empreendida às fontes
documentais confere rigor e confiabilidade a esta
obra. A interpretação elaborada das fontes sobre os
processos de institucionalização do planejamento e
de construção do zoneamento permitiu a autora
identificar inflexões, mostrando que os fatos históricos
não formam uma seqüência evolutiva, nem de causa
e efeito.

A primeira parte, “1947-1961 - A primeira
configuração do planejamento em São Paulo” narra
o processo de criação do Departamento de
Urbanismo, a disseminação da prática de
planejamento como uma função de governo, a visão
compreensiva dos problemas urbanos, a influência
do engenheiro Anhaia Mello e a americanização do
setor de urbanismo. Em1947 é organizada a Secretaria
de Obras e Serviços Municipais, e o Departamento
de Urbanismo, o que promove uma inflexão no
pensamento urbanístico e no interior da administração
que “se antecipa à prática e tem caráter exógeno”.
Esta inferência é complementada pela constatação
de que a estrutura deste Departamento é uma
transposição da idéia de planning em vigor nos
Estados Unidos, reiteradamente propagada pelo
engenheiro Anhaia Mello. Após 1946, a influência
americana na organização da administração pública
se expande nas instituições brasileiras por meio de
programas de cooperação técnica em administração
pública efetivados com organismos e universidades
americanas. Feldman evidencia Anhaia Mello como
um dos principais expoentes de propagação do
planejamento como função de governo por estar
pautado em uma visão compreensiva da realidade,
no caráter normativo do urbanista, na adoção de
processos de trabalhos coordenados e sistemáticos,
no estabelecimento de atribuições e rotinas técnicas
e na desvinculação da função de staff da executiva.

A segunda parte, “1947-1957 – A construção do
zoneamento no município de São Paulo” prioriza o
processo de construção do zoneamento como
instrumento do planejamento compreensivo associado
à idéia de planejamento como técnica de
administração pública. Feldman destaca o esforço
empreendido para a disseminação dos princípios de
uma legislação que abrangesse a totalidade da cidade,
estabelecesse regras diferentes para as partes da
cidade e relacionasse à proteção dos valores
imobiliários com os processos econômicos ligados à
utilização do solo. A permanência de uma narrativa
densa de conteúdo sobre a história do zoneamento
na cidade de São Paulo é constantemente completada
pelas referências às práticas americanas. Assim está
citado mais uma vez Anhaia Mello como o mais
enfático propagador, em especial do zoning no
urbanismo americano. A abordagem dos instrumentos
precursores dos anteprojetos de Lei Geral de
Zoneamento de 1947 e 1949 mostra a
correspondência com a estrutura da lei nova-iorquina
de 1916. A narrativa ainda passa pelos decretos
parciais que foram regulamentando normas de
controle da ocupação do solo, formando estas
contribuições legais um mosaico de regulação
urbanística. Ao nomear Feldman de “ilusão do
zoneamento” a parte que trata dos anteprojetos e
projetos de Lei Geral de Zoneamento, deixa
transparecer seu próprio desencanto como
profissional do urbanismo, sendo perceptível na sua
narrativa uma emoção contida.

A última parte compreendendo o período 1967-1972,
“A segunda configuração do planejamento em São
Paulo” completa a narrativa sobre um ciclo do
processo de institucionalização do planejamento
iniciado em 1947. O fechamento deste ciclo se dá
com a perda da posição do Departamento de
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Urbanismo como responsável pela elaboração do
plano da cidade. É marcante, também, a criação do
Grupo Executivo de Planejamento (GEP), que vem
duplicaras competências com o Departamento de
Urbanismo, que somente será extinto em 1975. O
GEP efetiva o primeiro plano depois do Plano de
Avenidas (1930), o Plano Urbanístico Básico (PUB)
contendo o zoneamento e seguindo a legislação
americana dos anos de 1930 - enabling law. Se estes
fatos já caracterizam mudança o do PUB ter sido
realizado por uma empresa privada de consultoria,
significa uma inflexão no modus operanti do setor
de urbanismo. Destaca Feldman que este fato é parte
de um outro processo em curso vinculado ao
movimento de entidades ligadas ao municipalismo e
de arquitetos. Feldman a partir destas verificações

passa a explorar a criação e atuação do Serviço
Federal de Habitação e Urbanismo (Serfhau). Fica
mostrado que este órgão teria tido como principal
atribuição à assistência técnica aos municípios,
legitimando a atuação dos arquitetos como
planejadores; e mais teria disseminado a prática de
elaboração de planos e outros instrumentos
urbanísticos por meio de empresas privadas de
consultoria. Em 1972 é aprovada a Lei Geral de
Zoneamento da cidade de São Paulo e criada a
Coordenadoria Geral de Planejamento (Cogep),
representando nas palavras de Feldman “nem fim,
nem começo”. A propriedade desta nomeação indica
a sensibilidade da autora para dizer que neste
momento imperava um sentido de escuridão e medo
no Brasil.


